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إلى أبنائي وبناتي الصم والعاملني معهم ..... السالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته

      
مستدامة  حبياة كرمية  اإلعاقة  ذوي  األشخاص  فيه  يتمتع  جمتمع  بإجياد  املتمثلة  السامية  امللكية  للرؤية  حتقيقًا   

حتقق هلم مشاركة فاعلة قائمة على اإلنصاف واملساواة . 
       وتنفيذًا ألحكام املادة ) 33 / 1 ( من االتفاقية الدولية حلقوق األشخاص ذوي اإلعاقة فقد تأسس اجمللس 
لسنة   31 رقم  املعوقني  األشخاص  حقوق  قانون  من   )  6  ( املادة  مبوجب  املعوقني  األشخاص  لشؤون  األعلى 
2007 كمؤسسة وطنية مستقلة لدعم األشخاص ذوي اإلعاقة والدفاع عن مصاحلهم ورسم السياسات والتخطيط 

والتنسيق مع كافة اجلهات ذات العالقة. 
       وسعيًا منا لتطبيق بنود االتفاقية الدولية حلقوق األشخاص ذوي اإلعاقة خاصة املادة ) 13 ( منها واملتعلقة 
مهام  وانطالقًا من  لتحقيق ذلك،  التسهيالت  توفري كافة  مع  القضاء  إىل  اللجوء  اإلعاقة يف  حبق األشخاص ذوي 
  2007 لسنة   31 رقم  املعوقني  األشخاص  حقوق  قانون  يف  الواردة  املعوقني  األشخاص  لشؤون  األعلى  اجمللس 
تنفيذها  ومتابعة  اإلعاقة ومراجعتها  باألشخاص ذوي  اخلاصة  السياسات  ( خبصوص » رسم  هـ   ، أ   /  7 ( باملادة 
بالتنسيق مع اجلهات ذات العالقة بقصد توحيد مجيع اجلهود الرامية لتحسني مستوى وظروف معيشتهم وتسهيل 
األعلى  اجمللس  قام   .« هلم  املقدمة  واخلدمات  الربامج  جلودة  الالزمة  املعايري  وضع  اجملتمع، كذلك  يف  دجمهم 
جودة  ذات  خدمة  تقدمي  لضمان  اإلشارية  اللغة  مرتجم  مهنة  ملزاولة  تراخيص  بإصدار  املعوقني  األشخاص  لشؤون 

عالية لألشخاص الصم يف كافة مناحي احلياة. 
للتعلم   ثقافية أفضل لألشخاص الصم، يساهم يف فتح آفاق رحبة  بيئة  باللغة اإلشارية وإجياد         إن االرتقاء 

واالندماج االجتماعي. 
       هذه خطوة على الطريق نأمل أن يتبعها خطوات ترتك أثرًا إجيابيًا يف حياة األشخاص ذوي اإلعاقة وحتسن 

مستوى حياهتم. 

                                                                    

                                                   رعد بن زيد

                                                                         رئيس اجمللس األعلى لشؤون األشخاص املعوقني
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األخوة واألخوات العاملني في مجال األشخاص الصم ...

حتية وبعد .....

      
ترمجة لبنود قانون حقوق االشخاص املعوقني رقم ) 31 ( لسنة 2007 وتنفيذًا  لنصوص اتفاقية حقوق األشخاص 
ذوي اإلعاقة  يعمل اجمللس األعلى مع األشخاص ذوي اإلعاقة لتسهيل دجمهم يف احلياة العامة ، وقد مت رصد العديد 
من املعيقات اليت تواجه مرتمجي لغة اإلشارة واألشخاص الصم أنفسهم لدى احملاكم واملراكز األمنية واملستشفيات 
بسبب عدم اإلتفاق على مصطلحات اشارية تسهل هلم التواصل يف شىت جماالت احلياة وحتفظ لألشخاص الصم 

حقهم يف معرفة ما يدور من حوهلم إضافة إىل حقهم يف إيصال ما يريدون قوله.

 وهلذا بدأ اجمللس األعلى بتنفيذ دورات تدريبية لتأهيل مرتمجي اللغة اإلشارية للعمل يف نظام العدالة من خالل املشروع 
التدرييب للتعريف باملعايري املهنية واألخالقية وخاصة تلك املتعلقة باملوضوعات القضائية واليت وضعت مجيعها ضمن 

»الدليل املهين للرتمجة واملرتجم بلغة اإلشارة«.

قضايا  يف  والباحثني  واملهتمني  العاملني  لكافة  وكذلك  اإلشارية  اللغة  ملرتمجي  مرجعًا  الدليل  هذا  يكون  أن  آملني 
األشخاص الصم.

ختامًا ، اتقدم بالشكر لكل من ساهم يف إبراز هذا العمل إىل حيز الوجود

د. أمل حناس
أمني عام اجمللس األعلى لشؤون األشخاص املعوقني 
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ُشــكــر وتقــديــركلمة رئيس مجلس اإلدارة

ريادي  مشروع  بإطالق  املعوقني  األشخاص  لشؤون  األعلى  اجمللس  بادر  الصم  مؤسسات  من  فاعلة  مبشاركة      
ملتقى  بتنظيم  اجمللس  قام  املشروع  وحتقيقًا ألهداف   ، العدالة  اإلشارية يف جهاز  الرتمجة  تطوير  إىل  يهدف  ونوعي 
اخلرباء  طريق  القانونية عن  املصطلحات  بأهم  تعريفهم  ومت  مؤسساهتم  ممثلني عن  الصم  اخلرباء  من  خنبة  فيه  شارك 
عليها  يتفقون  إشاريٍة  رموٍز  باقرتاح  بدورهم  الصم  األشخاص  ليقوم  املقرتحة،  املصطلحات  لشرح كافة  القانونيون 
ومن مث توثيقها، فكانت ورشة علمية عملية قادها واشرف عليها األشخاص فكانت الكلمة األوىل واألخرية هلم، 

ووحدهم من ناقشوا وحتاوروا ورمزوا وكان هلم ما أرادوا بإجناز نواة لقاموس إشاري خمتص باملصطلحات القانونية.
بذلوه من جهد مقدر،  ما  الصم واخلرباء املشاركني على  لكافة مؤسسات األشخاص  بالشكر والتقدير  اتقدم  هلذا 
العربية  املنطقة  يف  األول  يعترب  والذي  الدليل  هذا  إجناز  يف  األكرب  الدور  وتشجيعهم  ومؤازرهتم  لدعمهم   فكان 

كدليل مهين خيتص بالرتمجة واملرتجم يف لغة اإلشارة.
هذا  إلجناز  الصعاب  ذلل كافة  والذي  املعوقني  األشخاص  لشؤون  األعلى  اجمللس  لفريق  موصول  الشكر  كذلك 

العمل وهم :
الرا ياسني  –   مديرة مديرية متابعة االسرتاتيجية الوطنية واالتفاقية الدولية.  •

ورود  القرعان      -   املستشارة القانونية للمجلس / مكتب البرتاء القانوين  •
غدير احلارس   –    مديرة مديرية الربامج التعليمية   •

سوسن محدان   –    وزارة العدل  •
كما اتقدم جبزيل شكري وامتناين للدكتور خالد يوسف عاصي ملراجعته املادة وتدقيقها من الناحية اللغوية.

الظاهر خبري  للزميل والصديق زيدون قحطان  الفنية  اللمسات  الرائعة لوال  العمل هبذه احللة  ومل يكن ليخرج هذا 
تكنولوجيا املعلومات يف جمال اإلعاقة السمعية والذي قام باإلنتاج الفين هلذا الكتاب.

املؤلف
مسري مسرين

خبري اللغة اإلشارية
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املشاركون يف إعداد مادة املصطلحات القانونية وترميزها  بلغة اإلشارة

الـــجــهــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــةالصـفــــةاالســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــمالرقم
عضو مجلس إدارة المجلس االعلى لشؤون األشخاص المعوقينأصمعودة يوسف عوده حمودى1

المجلس األعلى لشؤون األشخاص المعوقينمترجمأسامة محمود عادل الطهراوي2
مؤسسة األراضي المقدسة - السلطصماءجوليا عيسى زغيب3
مؤسسة األراضي المقدسة - السلطصماءأحالم مفلح الموسى خريسات4
مؤسسة األراضي المقدسة - السلطصماءروان فؤاد احمد صالح5
رئيس جمعية نجمة األردن الخيرية للصم - الزرقاءأصممحمد عبد القادر محمد جرار6
جمعية نجمة األردن الخيرية للصم - الزرقاءأصمثامرتيسير جميل موسى 7
جمعية نجمة األردن الخيرية للصم – الزرقاءمترجمةخالدة عبدهللا يوسف سويلم8
نادي األمير علي بن الحسين للصم - عمانأصممحمد عيسى نصار9
نادي األمير علي بن الحسين للصم - عمانمترجمأشرف عودة يوسف حمودى10
نادي األمل للصم - عمانصماءوالء بسام محمد العباهرة11
رئيس نادي األمل  للصم - عمانأصمعماد يوسف محمد المغايرة12
النادي األردني للصم - عمانأصمأحمد سالم أحمد الهدبان13
النادي األردني للصم - عمانصماءهبه عبد المجيد محمد الوحيدي14
نادي األمير علي بن الحسين للصم - إربدأصممحمد عبد الواحد إبراهيم عبدهللا15
نادي األمير علي بن الحسين للصم - إربدأصميوسف المدهون16
نادي األمير علي بن الحسين للصم- الزرقاءأصمربيع محمود أبو قميله 17
نادي األمير علي بن الحسين للصم- الزرقاءأصمنبيل حسين يوسف الثبته18
جمعية رعاية الصم الخيرية – المفرقصماءنفين غازي يعقوب أيوب19
جمعية رعاية الصم الخيرية – المفرقأصممهند عيسى الشبل20
جمعية رعاية الصم الخيرية – المفرقأصمتغلب غازي يعقوب أيوب21
جمعية رعاية الصم الخيرية- المفرقمترجمةانتصار أحمد عوض شديفات22
جمعية التضامن للصم - عمانأصمبسام محمد حسين سميك23
جمعية تنمية المرأة األردنية للصم- عمانصماءمي موسى بدر24
جمعية تنمية المرأة األردنية للصم- عمانصماءروال الطريفي25
جمعية تنمية المرأة األردنية للصم- عمانصماءسناء محمود26
جمعية تنمية المرأة األردنية للصم- عمانصماءميساء محمود حسن27
مشاركة صماءنادية داوود نجار28
جامعة البلقاء التطبيقية - السلطمترجمة دارين عبد الفتاح سالم خليفات29
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تقديم: 
       يعترب األردن من أوائل الدول اليت وقعت وصادقت على االتفاقية الدولية حلقوق األشخاص ذوي اإلعاقة 
بنودها  بتنفيذ  التزامه  بتاريخ 30/ 3 / 2007، وصادق ب 31 / 3 / 2008 معلنا بذلك  حيث وقع عليها 
اإلنسان  حبقوق  الكامل  التمتع  وضمان  اإلعاقة  ذوي  األشخاص  حقوق  محاية  يف  املتمثلة  وغايتها  هلدفها  حتقيقًا 
واحلريات األساسية، هذا وقد تبنت اجلمعية العامة لألمم املتحدة االتفاقية الدولية حلقوق األشخاص ذوي اإلعاقة          
يف 13 /12/ 2006، وصادقت الدول عليها وأصبحت نافذة املفعول بتاريخ 2008/5/3،  حيث يبدأ تنفيذ 

االتفاقية حبسب املادة ) 45( يف اليوم الثالثني الذي يلي تاريخ إيداع الصك العشرين للتصديق أو االنضمام.  
       تؤكد االتفاقية الدولية يف ديباجتها على أن مفهوم اإلعاقة مازال خاضع للتطور، وأن اإلعاقة حتدث بسبب 
مشاركة  مشاركتهم  دون  حتول  اليت  احمليطة  والبيئات  املواقف  يف  واحلواجز  اإلعاقة  ذوي  األشخاص  بني  التفاعل 
قابليتها  وعدم  اإلنسان  حقوق  عاملية  على  وأكدت  اآلخرين،  مع  املساواة  قدم  وعلى  اجملتمع  يف  وفاعلة  كاملة 
األساسية  واحلريات  احلقوق  هذه  جبميع  اإلعاقة  ذوي  األشخاص  متتع  ضمان  ضرورة  و  احلقوق  وترابط  للتجزئة 
املبين  اإلنسان  حقوق  على  القائم  النهج  الدولية  االتفاقية  اعتمدت  ذلك  إىل  إضافة  املتأصلة.  واحرتام كرامتهم 
على النموذج) االجتماعي(، والذي يؤكد على أن اإلعاقة تنبع من العقبات اليت تواجه األشخاص ذوي اإلعاقة وال 
يركز على القيود اليت يواجهها األفراد نتيجة الظروف املادية أو احلسية أو النفسية، وإمنا يتم الرتكيز على التمكني 
واالختيار واملساواة يف احلصول على حقوق اإلنسان بعكس النموذج ) الفردي ( الذي يركز على ضرورة مالءمة 

الفرد للمجتمع املليء باحلواجز بدال من ضرورة اختاذ اإلجراءات الالزمة ملواءمة اجملتمع للفرد ذو اإلعاقة. 
       ولتعزيز دور األشخاص الصم يف عملية التواصل واليت مت ترمجتها يف التعاريف الواردة يف املادة ) 2 ( من 
االتفاقية الدولية، حيث مشلت لغة الكالم ولغة اإلشارة وغريها من أشكال اللغات غري الكالمية، وبالتايل فإن لغة 
اإلشارة هي لغة رمسية معرتف هبا. وترتكز عملية التواصل هذه على عمل ودور مرتجم لغة اإلشارة باعتباره جسرًا 
ملحة  احلاجة  أصبحت  جمتمعاتنا  يف  املتالحقة  التطورات  ظل  ويف  اجملتمع.  وأفراد  الصم  األشخاص  بني  تواصليًا 
العدالة كون  جهاز  يف  متخصصني  مرتمجني  وتدريب  تأهيل  أمهية  تولدت  فقد  ولذا  اإلشارية،  الرتمجة  خلدمات 
واإلدعاء  األمنية   املراكز  يف  الرتمجة  وبالذات  األحيان  من  يف كثري  مصريي  بأمر  تتعلق  اجملال  هذا  يف  الرتمجة 
أيضًا،  املباشرة  وغري  شخصي  وبشكل  مباشرة  الصم  األشخاص  متس  اليت  القضايا  يف  سواء  واحملاكم  العام، 
والتدريب  التأهيل  وجود  ولعدم  العدالة.  جهاز  يف  الرتمجة  جمال  يف  ومتخصص  مؤهل  مرتجم  وجود  يتطلب  وهذا 
كثرية  صعوبات  يواجهون  واملرتمجون  الصم  األشخاص  أصبح  املتخصصة  الرتمجة  جمال  يف  العاملة  للكوادر 
عنوانه                          مشروع  بتنفيذ  املعوقني  األشخاص  لشؤون  األعلى  اجمللس  قام  هلذا  العدالة،  نظام  الرتمجة يف  تعرتض خدمة 
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» تأهيل وتدريب مرتمجي لغة اإلشارة على مهارات الرتمجة اإلشارية يف نظام العدالة » يهدف إىل حتقيق مبدأ تكافؤ 
الفرص وتيسري سبل التواصل لفئة األشخاص الصم. 

سعى املشروع إلى حتقيق مجموعة من األهداف اخلاصة منها:  

التوعية والتثقيف باملعايري الدولية والتشريعات الوطنية املتعلقة حبقوق األشخاص ذوي اإلعاقة السمعية . • 
حتسني نوعية اخلدمات املقدمة لألشخاص الصم يف نظام العدالة . • 
تنظيم قاعدة بيانات بأمساء املرتمجني املتخصصني يف الرتمجة يف نظام العدالة .  • 
ترميز  وتوثيق بعض املصطلحات القانونية األكثر استخدامًا يف جمال نظام العدالة من خالل األشخاص الصم • 

أنفسهم وبلغتهم.
تكوين فريق من مرتمجي ومرتمجات  لغة اإلشارة مدربني ومؤهلني للرتمجة يف نظام العدالة. • 

وإعداد دليل إجرائي حتت مسمى  » الدليل املهين للرتمجة بلغة اإلشارة » 

وهللا ويل التوفيق

الرا  ياسني
مديرة مديرية متابعة االسرتاتيجية الوطنية واالتفاقية الدولية
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املقدمة : 
       متاشيًا مع التطور الواضح يف اخلدمات املقدمة لألشخاص ذوي اإلعاقة بشكل عام واألشخاص الصم بشكل 
خاص، أصبح من الضرورة االهتمام بنوعية وجودة اخلدمات املقدمة، من خالل توجيه برامج ختصصية متنوعة من شأهنا 
االرتقاء هبذه الفئة حنو األفضل ملا فيه خريهلم وخري لوطنهم ودجمهم باجملتمع، ليكونوا أفرادًا عاملني منتجني يسامهون 

وبشكل فاعل يف عجلة اإلنتاج .
بالرتمجة اإلشارية،  إعداد دليل مهين خيتص  لزامًا علينا  أبنائنا كان  الفئة من  املقدمة هلذه  إطار اخلدمات       ويف 

لتوضيح اخلصائص واملهارات املطلوبة من مرتجم اللغة اإلشارية. 
      لقد حظيت لغة اإلشارة باهتمام ورعاية كبريين من كافة املؤسسات الرمسية وغري الرمسية كوهنا اللغة الطبيعية 
لألشخاص الصم ووسيلتهم الوحيدة للتواصل، وترتكز عملية التواصل ما بني األشخاص الصم وأفراد اجملتمع من 
العملية كونه  جسرًا تواصليًا بني  لتلك  العنصر اهلام والفاعل  باعتباره  السامعني على عمل ودور املرتجم اإلشاري 

األشخاص الصم وأفراد اجملتمع مبختلف نواحي احلياة. 
لألشخاص  الوصول  سبل  تيسري  هبدف  اهلامشية  األردنية  اململكة  يف  اإلشارية  اللغة  مبرتجم  االهتمام  جاء        
يف  جهودًا  بذل  قد  املعوقني،  األشخاص  لشؤون  األعلى  اجمللس  بأن  علمًا  الفرص،  تكافؤ  ملبدأ  وحتقيقًا  الصم 
األوىل  التجربة  وتعترب  املهنة،  ملزاولة  ترخيص  واستصدار  للمرتمجني  مقننة  معايري  وضع   على  وعمل  اجملال  هذا 
لتطوير كفاءة   بالتساوي مع اآلخرين. وتبقى احلاجة ملحة  العربية  هبدف ضمان حق الشخص األصم  املنطقة  يف 
وأشكاهلا،  الرتمجة  أنواع  بكافة  وقيامهم  األمنية  واملراكز  احملاكم  يف  عملهم  أثناء  وخاصة   اإلشارية   اللغة  مرتمجي 
هلذا كله يعترب تأهيل مرتمجني متخصصني على درجة عالية من الكفاءة والقدرة على حتمل املسؤولية واجب وطين 
سبل  وتوفري  الفرص  حتقيق  قضية   االعتبار  بعني  أخذنا  ما  إذا  حتمية  ضرورة  أنه  املعنية، كما  باملؤسسات  مرتبط 

الوصول لألشخاص الصم. 
وتعريفهم  على حد سواء  وللمرتمجني  الصم  لألشخاص  نوعية  تقدمي خدمة  إىل  الدليل  هذا  إعداد  يهدف         
اإلشارية  اللغة  مرتجم  مع  املتعاملني  الصم   األفراد  مجيع  سبيل  وإنارة  منهما.  بكل  املنوطة  والواجبات  باحلقوق 

احمللف يف كل ما يتعلق باإلجراءات واألعمال اليت يقوم هبا.
       كما يهدف إىل تعريف مرتجم اللغة اإلشارية نفسه جبملة حقوقه وواجباته اليت تضمنها القانون املنظم ملهنة 
أو  ما حيرره  نفاذ يف كل  أعماله من صبغة رمسية وقوة  تكتسيه  وما  بعهدته  املناطة  املهمة  بأمهية  وتبصريه  الرتمجة،  

ينطقه على لسان الشخص األصم ويشهد بصحة ترمجته.
أوالً : مفهوم لغة اإلشارة :

       اشتد االهتمام يف احلقبة األخرية من القرن املاضي بلغة اإلشارة لألشخاص الصم، بعد أن أصبحت لغة معرتفًا 
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قوية  نفسية  بأبعاد  التصاهلا  األصم،  للشخص  األم  الطبيعية  اللغة  أهنا  على  إليها  وُنظر  العامل،  أحناء  مجيع  يف  هبا 
لقد  لديه، بل  املفاهيم  التعبري بسهولة عن حاجات الشخص األصم وتكوين  به من قدرهتا على  لديه، وملا متيزت 
أصبح لدى البعض من املبدعني الصم القدرة على إبداع قصائد شعرية ومقطوعات أدبية، وترمجة الشعر الشفوي 
إىل هذه اللغة واليت تعتمد أساسًا على اإليقاع احلركي للجسد وال سيما اليدين، فاليد وسيلة رائعة للتعبري باألصابع 
وتكويناهتا، ميكن أن نضحك ونبكي، أن نفرح ونغضب ونبدي رغبة ما، ونطلق انفعااًل، كما ميكن الغناء والتمثيل 

باليد بداًل من الغناء والتمثيل الكالمي، وقد أطلق أحدهم شعار » عينان للسماع«.
تعبريًا حيمل داللة ومعىن،  لتؤديان  بيد واحدة أو كليهما، و يف أماكن خمتلفة من اجلسم  لغة اإلشارة        تؤدى 
وقت  يف  حتدث  املظاهر  وهذه  واجلسم،  الوجة  وتعبريات  واجتاهها  اليد  وشكل  املكاين  واحليز  احلركة  خالل  من 
إنتاجها اجتاه نظرة العني  اليدين بل يساهم يف  واحد وبأسلوب متجانس متكامل، فلغة اإلشارة ليست جمرد حركة 
األكثر  السمة  هي  اليدوية  غري  اإلشارات  هذه  تكون  ما  وكثريًا  واحلواجب،  والوجه  والفم  والكتفني  اجلسم  وحركة 

حسمًا يف حتديد املعىن وتركيب اجلملة ووظيفة الكلمة. )حممود موعد،1995(
       وتشري أمثلة الرتكيب النحوي هذه إىل األبعاد الزمنية للغة أي وقت حدوث األفعال وهناك نطاق مكاين أيضًا 
معينة.)  حنوية  دالالت  عن  للتعبري  األبعاد  ثالثي  فضاء  يف  خمتلفة  اجتاهات  يف  احلركة  تستخدم  إذ  اإلشارة،  للغة 

نفس املرجع السابق(
ثانياً : تطور لغة اإلشارة في املنطقة العربية:

      بدأ  تطور اللغة اإلشارية يف املنطقة العربية مبحاوالت خجولة من خالل بعض احملاوالت لتوثيق اللغات اإلشارية 
القاموس املصري عام 1972 من اجلمعية األهلية املصرية لرعاية الصم بإشراف وزارة الشؤون  احمللية، وأوهلا كان 
االجتماعية، ومن مث القاموس االردين عام 1990 وبعدها توالت القواميس احمللية،  ومت توثيق لغة اإلشارة احمللية يف 
معظم الدول العربية ونذكر منها: مصر، األردن، فلسطني، ليبيا، العراق، اإلمارات، الكويت، السعودية، املغرب، 

السودان، موريتانيا، قطر، سلطنة عمان، سوريا، لبنان.تونس.) مسري مسرين،2005(.  
      ويف شهر أغسطس من عام 1984 مت إقرار مشروع أجبدية األصابع الذي قدمته جلنة اخلرباء للندوة العلمية، 
اليت عقدت يف دمشق على أن يتم تقومي هذه األجبدية من قبل الدول العربية خالل فرتة زمنية ال تقل عن سنتني،  بعد 
ذلك مت اعتماد أجبدية األصابع اإلشارية العربية بعد إضافة اإلشارة اخلاصة بـ« أل« التعريف وطباعتها وتوزيعها بشكلها 
النهائي على الدول العربية يف عام 1986 م واليت ال تزال معتمدة ومستخدمة حىت اآلن )حنفي والسعدون، 2004(.  
      كانت وال زالت احلاجة ملحة لتطوير هذه اللغة فظهرت حماوالت لتوحيد اللغة اإلشارية  العربية على اعتبار 
الشؤون  وزراء  مبجلس  حدا  مما  الواحد،  واجلغرايف  واللغوي  والديين  واالجتماعي  الثقايف  باملوروث  العريب  االرتباط 
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االجتماعية العرب الختاذ قرار لتوثيق اللغة اإلشارية العربية واخلروج بقاموس عريب موحد، وبالفعل َدشن األشخاص 
الصم العرب القاموس اإلشاري العريب األول برعاية جامعة الدول العربية ومشاركة فاعلة من املنظمة العربية للرتبية 
والثقافة والعلوم واإلحتاد العريب للهيئات العاملة برعاية األشخاص الصم وكان ذلك يف مملكة البحرين 1999. ) 

القاموس املوحد اجلزء األول، 2000م،( 
     ويف عام 1997 م  بدأ »الرامزي ومسرين« بتجميع املادة العلمية إلعداد األطلس اإلشاري ألمساء دول ومدن 
العامل ومت إجنازه عام 2004 برعاية اجلمعية القطرية لذوي االحتياجات اخلاصة، حيث حظي هذا العمل بإمجاع عريب 
وعاملي وساهم يف تعريف األشخاص الصم على مستوى العامل بأمساء دول ومناطق اآلخرين كما يسميها كل يف بلده. 

)األطلس اإلشاري ألمساء مسرين والرامزي، 2004،(
عام  ديسمرب  من 29-19  الفرتة  اإلشارية خالل  اللغة  لتوحيد  عمل  ورشة  عقدت  السابقة  للجهود  واستكمااًل   
االجتماعية  الشؤون  وزراء  جمللس  العامة  باألمانة  ممثلة  العربية،  الدول  جامعة  مع  وبتنسيق  قطر  دولة  يف   2005
للثقافة والعلوم،  شارك يف هذه  العربية  الصم واملنظمة  برعاية األشخاص  العاملة  للهيئات  العريب  العرب، واالحتاد 
القاموس  تدشني  ومت  إشاري.  مصطلح  وستمائة  ألف  من  أكثر  إجناز  يف  سامهت  عربية  دولة  عشرة  مثان  الورشة 
املوحد  القاموس   .2007 فرباير   12 االثنني  يوم  يف  الثاين  جزئه  يف  الصم  لألشخاص  املوحد  العريب  اإلشاري 

اجلزء الثاين
       رغم االعرتاضات على مشروع توحيد اللغة اإلشارية  إال أنه خلق  احلافز والتحدي عند األشخاص الصم العرب 
لتطوير لغتهم اإلشارية احمللية، وال أحد يستطيع أن ينكر أن لغة اإلشارة العربية املوحدة ساعدت األشخاص الصم 
للشخص  أصبح  بالتايل  العربية،  الفضائية  احملطات  معظم  يف  استخدامها  خالل  من  العزلة  حاجز  يف كسر  العرب 

األصم العريب لغة إشارة عربية موحدة ولغة حملية. 
العربية اخلاصة باألشخاص الصم  امللتقيات  اللغة اإلشارية املوحدة أهنا جاءت لتستخدم يف         ويقول مؤيدو 
أسوة بلغة اإلشارة الدولية اليت تستخدم يف ملتقيات االحتاد العاملي للصم، ومل تأِت لتلغي اإلشارة احمللية بل على 

العكس فإن اإلشارات احمللية هي اليت ستثري اإلشارة العربية وتكون الرافد واألساس لتطويرها.
حسب علمنا جاءت أوىل الدراسات العربية املختصة بقواعد لغة اإلشارة وسرب أغوارها من خالل بدر عبداللطيف 
)بدر  الكويتية.  اإلشارة  لغة  وقواعد  نظم   « عنوان  محل  بتأليفه كتيب   2002 عام  الكويت  دولة  من  الدوخي 

الدوخي،2002(
Bernadet Hendriks مع مها حسني وأحالم  تأليف  لغة اإلشارة  لقواعد      تاله عام 2005 كتاب  
األردنية،  اإلشارة  لغة  قواعد  إىل  مدخل   « عنوان  األردن محل  يف  للصم  املقدسة  األراضي  مؤسسة  من  خريسات 
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اإلشارة  للغة  األساسية  املفاهيم  أبرز  على  الكتاب  فصول  احتوت  األردنية،  اإلشارة  لغة  قواعد  على  الرتكيز  مت 
الزمان  والضمائر وظروف  والصفات  واألفعال  وفئتها كاألمساء  الكلمات  عن  تعرب  اليت  اإلشارات  األردنية، كذلك 
 Bernadet(  . اإلشارة  بلغة  النحو  الكتاب  تناول  بأنواعها، كما  واملصنفات  املركبة  واألمساء  واحلال  واملكان 

Hendriks وآخرون ، 2005( .
       مث جاء مؤلف آخر عن طريق الباحثني مسري مسرين وحممد البنعلي، محل عنوان »قواعد لغة اإلشارة العربية 
واملرتمجني  الرتمجة  ملواضيع  وتطرقان  اإلشارة،  لغة  قواعد  يف كتاهبما  وتناوالن   ،2009 عام  املوحدة«  القطرية 

كذلك تاريخ الرتمجة اإلشارية وأنواع الرتمجات املستخدمة من وإىل لغة اإلشارة .  )مسرين والبنعلي ، 2009(
       ويف عام 2012 مت إجناز القاموس اإلشاري اإلسالمي من خالل املركز القطري الثقايف االجتماعي للصم، 

مبشاركة خرباء من الصم العرب . )القاموس اإلشاري اإلسالمي، 2012(.
وذلك  يقدموهنا،  اليت  وباخلدمات  واملرتمجني  بالرتمجة  يتزايد  االهتمام  بدأ  النشطة  احلركة  هذه  خالل  ومن        

لكثرة اللقاءات والتجمعات اليت أصبحت جتمع الصم يف الوطن العريب واحلاجة خلدمات الرتمجة.
ثالثاً : الثقافة اللغوية عند الصم.

1- الصور الذهنية ودورها  يف تشكيل الثقافة اللغوية لدى الفرد
       تعترب اللغة هي الفكر و الوسيلة لتناقل املعرفة والتجارب،  ويعرفها عماد حسن على أهنا » نظام اعتباطي لرموز 
صوتية تستخدم لتبادل األفكار واملشاعر بني أعضاء مجاعة لغوية متجانسة، هذا التعريف يشري إىل أن اللغة نظام 
تتشكل  األساس  أهنا يف  له سبب واضح حمدد كما  ليس  أي  اعتباطي  النظام  هبا وهذا  التنبؤ  لقوانني ميكن  خيضع 

من األصوات«. )عماد حسن ،2004(
      إال أن حركة الرمز اإلشاري وسرعته وبطئه وشدته مصحوبًا بتعابري الوجه مجيعها متاثل الصوت وتنغيمه وارتفاعه 

وحدته. (مسرين والبنعلي ، 2009(
2-  اللغة وجماالهتا ووظائفها وأشكاهلا :

      وللتعرف  على ماهية الصور الدماغية أو الصور الذهنية جيب أن نعرف عملية تسلسل التعليم اللفظي : _ 
تسلسل التعليم اللفظي

     املدخل احلسي             اإلدراك                   التصور                         الرمز                تصور الذهين ) التعميم (
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املثري  أو عقلي حركي( ونوعية  بالتعرض ملثري حسي والذي قد يكون )مسعي ، بصري ، حسي  التعلم  تبدأ عملية 
طبيعة  فهم  يتم  اإلدراك حيث  وهي  الثانية  املرحلة  إىل  االنتقال  مث  ومن  استخدامها  مت  احلواس  أي  اليت حتدد  هي 
الثالثة وهي التصور، حيث تتم على جزأين أوهلما ربط اإلدراك بالوعي  هذا املثري وحتليله، مث االنتقال إىل املرحلة 
اإلدراكي السابق ) جزء من الذاكرة ( وثانيهما إضافة وعي إدراكي جديد. – فمثاًل - إذا كان لدى  الفرد خربة سابقة 
عن املثري الذي تعرض له وحمفوظ يف دماغه، فإن الدماغ يقوم بتذكر أو استخراج الصورة الذهنية اليت حفظها هبا، 
مبعىن الفهم والتحليل والداللة ويؤكد تثبيت املعىن. وإذا كان شيئًا جديدًا يتم حفظه بطريقة معينة عن طريق إعطائه 
رمز ) لفظ ( وهذه هي املرحلة الرابعة، أما املرحلة األخرية وهي عملية التصور العقلي اليت يتم من خالل عمليات 

التصنيف أو التعميم أو التوصيف للمثريات) املدخالت احلسية (.) مسري مسرين، 2004(.
        هناك عدة اجتاهات يف حتليل التصورات، منها ما يربط األلفاظ باألشياء على حنو مباشر، أما االجتاه األكثر 
أمهية وانتشارًا فهو ما يربط بني املشري واملشار إليه بالتصورات الذهنية وهذا الربط بالتصورات هو ما أخذ به بعض 
الفالسفة وعلماء اللغة منذ سالف األزمان وال يزالون يعتمدون على كل مبادئه. )فرانك باملر، 1999(                    

      وقياسًا على ما سبق ميكننا القول إن الصور الذهنية هي : داللة معينه حمفوظة يف ذاكرة اإلنسان مت ختزينها 
ذهنية  صورة   ،) مؤشر  أو  لغوي)مسموع  لفظ  ولكل  احلسية،  املثريات  وبواسطة  السابقة  التعلم  بعمليات  مرورًا 
بني  النفسي  الربط  مبعىن  الفرد،  يدركها  وداللة  معىن  هلا  اليت  هي  احملفوظة  والصور  الذاكرة،   ملف  يف  حمفوظة 
الرمز والفكرة، ألن التفكري باسم ما يعين ربَطُه بالتصّور أو املفهوم الذي يطابقه وبالعكس، وعليه ميكننا أن نكون 

داللة معتمدين على كفاءتنا اللغوية وقدرتنا على استدعاء هذه الداللة من عامل تصورنا.)مسري مسرين، 2004 ( 
      والكلمات اليت ليس هلا معىن ال يوجد هلا صور، بالتايل ال تفهم وغري معممة، وهنا تتّضح عالقة وارتباط اللغة 
بالفكر. فمثاًل البعض منا جييد قراءة اللغة اإلجنليزية ألنه جييد ويعرف قراءة  األحرف ، ولكن عندما يقرأ مجال من 
اللغة اإلجنليزية أو يسمعها أو حىت كلمات منفصلة فهو ال يستطيع التعرف عليها وفهمها وذلك لعدم وجود صور 

دماغية للمفردات اليت مل يستطيع التعرف على معناها.
      والصورة أو الرمز ليس املقصود هبما لوحة مرسومة أو شكل حمسوس فقط بل قد تكون فهمًا ضمنيًا أو لفظًا 

منطوقًا.) نفس املرجع السابق(
املدركات احلسية ، حيتاج إىل  الكلية من خالل حتليل وتركيب  املدركات  أو  الذهنية،  الصور  : فتكوين  إذًا        

اللغة لتحديد هذا املدرك أو املفهوم وتثبيته.
      فاللفظ املنطوق أو املسموع يقابله عند الشخص األصم الرمز اإلشاري املرئي ومعرفة حركته مث البدء بالتفكري 
حياولون  منهم  السمع  ضعاف  وحىت  العامل  بقاع  يف كل  الصم  األشخاص  جتد  لذا  املعاين.  وحتديد  والتحليل 
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احلفاظ على لغتهم وتطويرها على اعتبارها سببًا ونتيجة: فهي السبب يف التفكري، وهي النتيجة للتفكري والفهم. 
3- كيف تتشكل الصور الذهنية عند األشخاص الصم :

بالنسبة  التعلم هلا تسلسل منطقي مرتابط حيث مير الفرد باملراحل مجيعها بشكل طبيعي ولكن         إن عملية 
لألطفال الصم فإننا جند ثغرة واضحة يف املرحلة الثانية من تسلسل التعليم اللفظي وهي مرحلة اإلدراك حيث أن 
املثريات السمعية موجودة ولكن لفقداهنم حاسة السمع ال يستطيعون إدراك هذه املثريات، بالتايل حتدث فجوة ما 
العمليات.) مسري مسرين  تلك  من  الثاين  الرتتيب  يف  تأيت  اإلدراك  عملية  وأن  خاصة  املختلفة،  التعلم  عمليات  بني 

  )2004 ،
     ومن املسلمات أن السمع كأداة لإلدراك، هو املستقبل الرئيسي للغة، كما أنه يساعد على تأويل ظالل املعىن 
احلاسة  باعتبارها  اإلبصار_   – الرؤية  أما  الرسالة،  رموز  فهم  يف  داللتها  هلا  اليت  الصوتية  للمؤثرات  املصاحب 
الدين،  املهيمنة عند اإلنسان فهي تساعده وال شك بدرجة كبرية جدًا يف احلصول على املعلومات. ) هند سيف 

 ) 2005
     أما حاسة البصر عند الصم فترتتب عليها مهمتان أوهلما بديل حلاسة السمع وثانيهما دورها الطبيعي )الرؤية (. 

) ُأذن وعني يف عني(. 
       وتتكون لغة اإلشارة من ألفاظ مرئية) رموز إشارية(، واليت ُتسمع الصم عن طريق حاسة البصر، والقاعدة اليت 
تقول إّن األصم يسمع بعينيه ويتكلم بيديه جاءت لتؤكد على دور لغة اإلشارة بتكوين الصور الذهنية، بالتايل تكوين 

خمزون صوري ثقايف داخل عقل األصم شأهنا بذلك شأن اللغات املنطوقة. 
4- آلية تفكري الشخص األصم:

       حىت يتسىن لنا معرفة آلية تفكري األشخاص الصم كان ال بد لنا من مراقبة مجلتهم اإلشارية وتركيبها، وكذلك 
الكلمات  العربية وترتيب  باللغة  للتعبري عن ما جيول خباطرهم، ومراقبة كتابتهم  الرموز اإلشارية  طريقة استخدامهم 
طريقة  بنفس  يكتبون  أهنم   مبعىن  اإلشاري،  ألدائهم  مطابقًا  حرفيًا  نصًا  تكون  ما  عادًة  واليت  املكتوبة،  اجلملة  يف 
بعض  املنطوقة، خبالف  العربية  اللغة  اجلملة يف  تركيب  احلال عن  بطبيعة  والذي خيتلف  اإلشارية،  للجملة  تأديتهم 
األشخاص الصم الّذين متكنوا من تعلم اللغة العربية وإجادهتا إجادة تامة، والذين يراعون يف كتاباهتم قواعد اللغة 

العربية.
        وملعرفة كيفية التحليل وآلية التفكري الدماغية جيب مقارنتها بنفس آليات التفكري اليت تدور يف دماغ املرتجم 
اليت  العميقة  اللغة  بتحليل  املرتجم  يقوم  السامعني(. حيث  بلغة  ترمجة لشخص أصم   ( املنظورة  للرتمجة  أدائه  أثناء 
اللغوية حسب ثقافة اجملتمع  يستخدمها األشخاص الصم وحتويلها للغة سهلة وواضحة، واليت هتتم بكافة القواعد 
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اللغوي السامع. ) مسرين والبنعلي، 2009(
وانطالقًا مما سبق يتضح اآليت:

- بنية وتركيب اجلملة اإلشارية ترتبط بآلية تفكري األشخاص الصم واليت ختضع لثقافتهم اللغوية اإلشارية. 
- العمليات العقلية الداخلية لألشخاص الصم مقارنة بالعمليات العقلية للسامعني يستدل عليها من خالل كتاباهتم 
املتعارف  القواعد  العربية وفق  اللغة  الضعف يف كتابة  العمليات واليت تظهر  ببنية اجلملة اإلشارية،  ارتباطها  ومدى 
بذاكرته  احملفوظة  الدماغية  والصور  اإلشارية  اجلملة  ترتيب  يكتب حسب  األصم  الشخص  عليها، ومرد ذلك ألن 

لتلك املعاين والدالالت.
- مدى فهمهم واستيعاهبم للمعاين الكامنة بألفاظهم اإلشارية يستدل عنها من خالل الرتمجة مدى املنظورة واليت 

يقوم هبا املرتجم.
      لذلك نالحظ أن الشخص األصم يصعب عليه التفريق يف الكتابة بني املذكر واملؤنث خاصة يف التمييز والصفة 
مثال يقول :- سيارة جديد، فاطمة ذكي ، مدرسة كبري، بنت حلو. وهذا ما حيصل عند األشخاص الصم ألهنم على 
األغلب يفكرون بلغتهم، مبعىن هيمنة اللغة األم على آلية التفكري. فالشخص األصم يفكر بلغته األم  ) لغة اإلشارة ( 
وعند حماولته كتابة اجلملة باللغة العربية فإنه خيضع لسيطرة لغته األم، وعلى عكس بعض األشخاص الصم أو ضعاف 
السمع منهم أو ممن فقدوا السمع يف مراحل متأخرة من العمر بعد إكتساهبم اللغة، فإن قواعد وأسس اللغة احملكية 

هي اليت تسيطر على تفكريهم وبالتايل تؤثر يف طريقة كتابتهم وغالبًا ما تكون لغة سليمة.
خطأ  ليس  العربية  باللغة  اجلملة  وتركيب  بنية  يف  اللغوي  الضعف  بأن   «  2009  ، والبنعلي  مسرين  يؤكد       
األشخاص الصم بل لعدم متكننا من تعريفهم ببنية ومكونات قواعد اللغة العربية، كذلك عدم قدرتنا على مواءمتها 
للغة اإلشارية، وعدم تطويع لغة اإلشارة مع قواعد اللغة العربية وهو ما نسميه »تأشري اللغة » أي مطابقة ومواءمة 

اإلشارات لنفس النص باللغة العربية«.

رابعا: اعتبارات ملن يتعلم لغة اإلشارة أول مرة

• أن يكون لديك القناعة بأن لغة اإلشارة لغة مهمة ومسلم هبا، وجيب تعلمها وضرورة توافر احلماس يف تعلم هذه 
اللغة.

• إن اكتسابك املفردات اللغوية اإلشارية وزيادة ثروتك اللغوية سيساعدك على تكوين  مجل وسرعة احملادثة .
• اللغة اإلشارية سهلة االكتساب وتساهم يف سرعة احملادثة إذا ما توفرت اإلرادة والثقة بالنفس. 

ينتهي هذا الشعور  عندما حتس   اللغة وسرعان ما  •  قد تشعر أحيانًا باستخفاف وحرج يف بداية استخدام هذه 
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بقيمتها يف تسهيل عملية التواصل وتزداد قناعتك عندما تتمكن منها.
•  إن التحدث مع أصحاب اللغة األصليني سيتيح لك التعرف أكثر على لغتهم، وبالتايل تستطيع أن تتحدث بطالقة 

ويسر، فاكتساب اللغة يأيت باملمارسة الفعلية هلا وليس حبفظ مفرداهتا فقط.  
• ضرورة االحتكاك باألفراد الصم فالتحاور معهم وحضور مناسباهتم واالهتمام بأمور حياهتم اليومية سيتيح هلم ولك 

تبادل األفكار وتبادل اخلربات.
االندماج  بداية  على  ستساعدك  اليت  واملعلومة  اخلربة  الكتساب  جدًا،  مهمة  اللغة  هلذه  النظرية  املعلومات  إن   •

معهم بوعي وإدراك كامل.
• تذكر بأن هذه هي لغتهم وال حيق لك أن خترتع إشارات جديدة، تراها األنسب من وجهة نظرك. 

• تذكر بأن اللغة هي الفكر وهي الوسيلة األمثل لتطوير الفكر البشري، فمعرفتك بلغة الصم ستساعدهم على تطوير 
مداركهم.) مسرين ، 2012 (



الفصل الثاني

الرتمجة بلغة اإلشارة 
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أوالً: التعريفات : 

-  الرتمجة: هي نقل نتاج لغوي من لغة إىل أخرى، ومفهوم الرتمجة هو عملية تفسري معاين نص مكتوب أو مسموع 
وعلم  وثقافة  نقل حلضارة  فهي  إليها.  املرتجم  اللغة  من  يعادهلا  مبا  املصدر  اللغة  من    - اإلشارة  لغة   - مرئي  أو 

وفكر وأسلوب ولغة. 
- الرتمجة اإلشارية هي عملية االنتقال من اللغة اإلشارية املرئية إىل املنطوقة والعكس. 

ثانياً : تاريخ الترجمة بلغة اإلشارة في العالم .

األساس  حجر  وضع  عن  املؤمتر  متخض  وقد  أنديانا.  والية  يف  اإلشارة  لغة  ملرتمجي  مؤمتر  عقد   1963 عام  يف 
لغة اإلشارة يف والية  القومي ملرتمجي  باملركز  اليوم  اليت تعرف  لغة اإلشارة، وهي  لتخصيص دائرة لتسجيل مرتمجي 
مريالند، ويف عام 1972 طور امتحان ملنح شهادات أهلية ملرتمجي لغة اإلشارة، وتتلخص أهداف هذا املركز يف 
املهنة،  أخالقيات  وحتديد  املؤهلني،  اإلشارية  للغة  مرتمجني  بأمساء  قائمة  وختصيص  اإلشارة،  لغة  مرتمجي  تدريب 

وحتديد متطلبات للعضوية وانتخاب األعضاء.)يوسف الرتكي،  2009(
نشر أول كتاب عن مرتمجي لغة اإلشارة يف عام 1965. ويف عام 1972 كان أول امتحان ملنح شهادات أهلية 
ملرتمجي لغة اإلشارة، كما صمم برنامج لتدريب وإعداد مرتمجي لغة اإلشارة يف أوائل السبعينات، حيث منح برنامج 
هلذه  للعمل كمرتمجي  الرتمجة  يف  األساسية  املهارات  على  حيصلوا  هلم كي  الفرصة  اإلشارة  لغة  مرتمجي  إعداد 
اللغة. وقد اشتملت برامج اإلعداد والتأهيل على مواد يف لغة اإلشارة، وثقافة الصم، ومواد يف الرتمجة بلغة اإلشارة، 

والتدريب العملي، ومواد عامة يف الرتبية والتعليم. )طارق الريس، 2007(.
العاملي  اإلحتاد  مؤمتر  انعقاد  أثناء  اإلشارة،  لغة  ملرتمجي  العاملية  اجلمعية  تأسيس  فكرة  انطلقت   1975 عام  ويف 

للصم يف العاصمة األمريكية واشنطن دي سي.
اإلشارة  لغة  مرتمجي  من  عضوين  تكليف  مت  فيّنا  يف  املنعقد   1995 عام  اإلشارة  لغة  ملرتمجي  العاملي  املؤمتر  ويف 
يف  عقد  الذي  للصم  العاملي  اإلحتاد  مؤمتر  فعاليات  وخالل  اإلشارة.  لغة  ملرتمجي  العاملية  للجمعية  نظام  بتطوير 
أسرتاليا عام 1999، سامهت مقابلة 150 مرتجم للغة اإلشارة من 30 دولة حول العامل يف االتفاق على حتديد 

آليات للعمل املشرتك على النحو التايل:-
- إعداد نظام أساسي للجمعية العاملية ملرتمجي لغة اإلشارة.

ملرتمجي  العاملية  للجمعية  النظامية  اخلطة  على  األعضاء  والدول  للصم  العاملي  اإلحتاد  يف  املشاركني  اطالع   -
لغة اإلشارة.

- طلب خطابات رمسية من اجلمعيات الدولية لدعم اجلمعية العاملية ملرتمجي لغة اإلشارة.
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م.  عام 2003  للصم يف  العاملي  االحتاد  مؤمتر  فعاليات  أثناء  وذلك  املستجدات،  لدراسة  لقاء  لعقد  اإلعداد   -
)يوسف الرتكي، 2009(

- وقد قام 60 من مرتمجي لغة اإلشارة ميثلون 20 دولة مع السكرتري العام لإلحتاد العاملي للصم السيد / كارول 
يل بتأسيس اجلمعية العاملية ملرتمجي لغة اإلشارة عام 2003 يف كندا. ) نفس املرجع السابق(

التواصل مع األعضاء يف األعوام 2003 إىل 2005 م ، وذلك هبدف  العمل اجلماعي يف إجراء عملية  بدأ   -
حتقيق األهداف التالية: 

اإلشارة يف خمتلف دول  لغة  اإلشارة، وكذلك مجعيات مرتمجي  لغة  مع مرتمجي  الدولية  الروابط  أواصر  تطوير   -1
العامل.

2- إعداد الوثائق الرمسية للجمعية.
إعداد برامج للحصول على الدعم املايل للمفوضيات التابعة ملرتمجي لغة اإلشارة يف الدول الفقرية. )نفس املرجع 

السابق(
أكثر  االمريكية  املتحدة  الواليات  عام 2005 يف  اإلشارة  لغة  العاملية ملرتمجي  للجمعية  مؤمتر  أول  كما شارك يف 
من 220 عضو ميثلون أكثر من 40 دولة حول العامل. وقد متت مراجعة ما مت إجنازه خالل العشرين سنة املاضية 
من قبل االحتاد العاملي للصم واجلمعية القومية للصم بالواليات املتحدة األمريكية، وبناء على ذلك فقد مت ترشيح 

أعضاء اجلمعية القومية ملرتمجي لغة اإلشارات. )نفس املرجع السابق(
ثالثاً : تاريخ الترجمة بلغة اإلشارة  في الوطن العربي:  الرجوع إىل دراسة عطوفة د. أمل حول تاريخ 

الرتمجة يف الوطن العريب 
   ال ختتلف مسرية الرتمجة اإلشارية يف املنطقة العربية عن بداية مرتمجي لغة اإلشارة يف الدول املتقدمة كالواليات 
أو  الصم،  معلمو  أو  الصم،  أسر  يف  أعضاء  العادة  يف  املرتمجون  فهؤالء  وغريمها،  وأوروبا  األمريكية  املتحدة 
األوىل  النشأة  منذ  العربية  املنطقة  يف  اإلشارية  الرتمجة  مسرية  وارتبطت  الصم،  ومؤسسات  مراكز  يف  متطوعون 
مبدارس الصم يف املنطقة العربية ويذكر أن أول مدرسة على املستوى العريب خاصة بالصم أنشئت عام 1933 يف 

مدينة األسكندرية عن طريق سيدة دمناركية تدعى )تسوتسو(. )منتدى تطوير التعليم املصري، 2013(،
اخلليج  منطقة  للصم يف  أول مدرسة  انشأت  للصم حيث  اخلاصة  العربية  واملعاهد  املدارس  انشاء  توالت   ومن مث 

العريب بدولة الكويت عام 1959 . ) دخيل العنزي ، 2013 (
أنشأ  وقد  احلسني  امللك  له  املغفور  قبل  من  افتتاحها  ومت  عام 1964  أنشئت  للصم  للصم  اردنية  مدرسة  وأول 
قبعني ) جريدة  املرحوم جنيب  اجنليكاين حتت سلطة أول مطران عريب لالسقفية  املؤسسة االب«أندويخ«وهو قس 
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الدستور األردنية، 2013 (
     هلذا يتضح أن حركة الرتمجة عشوائية وكانت تقدم كأسلوب تواصلي دون أن تصنف كمهنة رمسية، وبالرجوع 
لذا  العربية،  املنطقة  يف  اإلشارية  الرتمجة  حركة  يوثق  علمي  مرجع  أي  على  حبثنا  خالل  نعثر  مل  الثمانينات  لقبل 

نعتربها حركة وليدة النشأة وعشوائية دون تأهيل وتدريب حيتكم ملرجعيات مقننة واضحة التوصيف . 
    الرتمجة اإلشارية مرتبطة بلغة اإلشارة ومستخدميها من الصم فإن املتتبع لتطور لغة اإلشارة العربية يستطيع أن 
أول  إجناز  بعد  وذلك  السبعينات  مطلع  يف  بدأت  واليت  اإلشارية،  للرتمجة  العشوائية  النشطة  احلركة  بدء  حيدد 
قاموس للغة اإلشارة عام 1972  يف مجهورية مصر العربية والذي أشرف على إنتاجه اجلمعية األهلية لرعاية الصم، 
والبنعلي،  )مسرين  للسمعيات.  الوطين  املركز  عليه  أشرف  والذي  عام 1991  األردين  اإلشاري  القاموس  مث  ومن 

)2009
ويف عام 1989 ظهر أول مرتجم إشاري على شاشة التلفزيون املصري وتبعة بيوم واحد مرتجم إشاري على التلفزيون 

األردين، وميكننا القول أن حركة الرتمجة الفعلية واإلهتمام هبا بدأ مع هناية الثمانينيات. )نفس املرجع السابق(
التلفزة العربية استحداث خدمات الرتمجة اإلشارية على شاشاهتا املوجهة، ومن مث بدأت احملطات الفضائية  توالت 

اخلاصة تقدم خدمات الرتمجة اإلشارية.
التنمية  وزارات  ضمنها  ومن  الرتمجة  خدمات  بتوفري  اخلجول  الرمسي  االهتمام  بدأ  التسعينات  بداية  ومع      
االجتماعية، ولكن دون أي ترخيص أو وصف وظيفي خبالف وزارة التنمية االجتماعية باألردن إذ أخذت على عاتقها 
ترأسها  واليت كانت  اخلاصة،  الرتبية  إدارة  طريق  عن  مسرين  ومسري  زكارنه  ناجي  وهم  احملاكم  يف  مرتمجني  اعتماد 

الدكتورة أمل حناس واليت تشغل حاليًا منصب أمني عام اجمللس األعلى لشؤون األشخاص املعوقني.
 ) سجالت وزارة التنمية اإلجتماعية، 1991(.

بعض  سوى  جند  مل  العربية،  املكتبة  يف  املختلفة  األدبيات  يف  والبحث  اإلنرتنت  مواقع  يف  البحث  خالل  ومن 
اليت  الربامج  وإعداد  العلمي  البحث  مسؤولية  عاتقهم  على  أخذوا  العرب  املرتمجني  من  اخلرباء  لبعض  األعمال 
يف  اإلشارة كانت  للغة  مرتمجني  وإعداد  لتدريب  ممنهجة  تدريبية  دورة  أول  فكانت  املرتمجني،  تطوير  شأهنا  من 
اململكة األردنية اهلامشية عام 1990 نظمها املركز الوطين للسمعيات واستمرت الدورة ملدة عام. ) وزارة الصحة 

االردنية،1990 (
عام  للمعوقني  العمانية  اجلمعية  طريق  عن  ٌعمان  سلطنة  يف  املرتمجني  إلعداد  تدريبية  دورة  تنظيم  مت        كما 
الطابع غري الرمسي، ومل تسجل األدبيات  الدول ولكنها أخذت  التدريبية لبعض  الدورات  1999، ومن مث توالت 
واملراجع املختصة أي نشاط يشري عكس ذلك، وقد تكون هناك دورات وفق اجتهادات شخصية ولكن مل توثق . 
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)اجلمعية العمانية للمعوقني 2002(
      ومع التطور التكنولوجي وانتشار مواقع التواصل االجتماعي بدأ مرتمجو لغة اإلشارة يف املنطقة العربية بتكوين 
للصم«   العرب  املرتمجني  »جمموعة  اسم  حتت  باملرتمجني  ختتص  جمموعة  أول  وكانت  خمتصة،  جمموعات 
 »Facebook«  واليت أنشئت على موقع التواصل االجتماعي فيس بوك « Arab deaf translators«
من  حثيثة  حماوالت  هناك  أن  ويبدو  املوقع،  نفس  على  املصرية  اإلشارات  لغة  مرتمجي  رابطة  ظهور  مث  ومن   ،

املرتمجني العرب إلنشاء كيان جيمعهم. ) صفحة مرتمجي الصم العرب 2013(
للعلوم  العايل  باملعهد  بقسم األداب  الرتمجة  لقسم  تابع  لغة اإلشارات  لتدريس ترمجة        أسس يف تونس قسم 

اإلنسانية بتونس منذ سنة 2005، وفتح أفاق وجماالت للبحث يف الرتمجة من وإىل لغة اإلشارة. 
مظلة  عام 2008 حتت  السعودية يف  العربية  اململكة  اإلشارة يف  لغة  تكوين جلنة خرباء مرتمجي  مت          كما 

الرئاسة العامة لرعاية الشباب، وذلك لتطوير وتنظيم أعمال الرتمجة بلغة اإلشارة. )سعيد القحطاين 2008.  (
ومما ذكر أعاله نستطيع القول أن الرتمجة اإلشارية يف الوطن العريب ما زالت يف بداياهتا رغم مرور عقدين من الزمان 

على بدء االهتمام بلغة اإلشارة والرتمجة اإلشارية، ولكن ما زالت دون املستوى وغري واضحة املعامل.
رابعاً :  تاريخ الترجمة بلغة اإلشارة في اململكة األردنية الهاشمية :

يف  هم  املرتمجون  فهؤالء  العامل،  دول  مع  اهلامشية  األردنية  اململكة  يف  اإلشارة  لغة  مرتمجي  مسرية  تتشابه          
العادة أعضاء يف أسر الصم أو عاملني معهم، ومن الناحية العلمية ال نستطيع أن نطلق عليهم لقب مرتمجني،  بل 

ميسرون أو مؤشرون للغة اإلشارة .
يؤكد يوسف الرتكي 2009 » أن هناك اختالف بني مصطلح مرتجم لغة اإلشارة، ومصطلح مؤشر / مساعد لغة 
يعرف  قد ال  اإلشارة  للغة  املؤشر  أن  ليس بسالسة. كما  اإلشارة ولكن  لغة  يعرف  اإلشارة  للغة  فاملؤشر  اإلشارة. 
 ( الشخصية.  ومعتقداته  ألفكاره  طبقًا  شخص  إىل  شخص  من  اإلشارة  بلغة  الرتمجة  ويستطيع  املهنة،  أخالقيات 

يوسف الرتكي – 2009 (.
يف  للصم  نادي  أول  إنشاء  مع  السبعينات  هناية  حىت  األردن  يف  واملرتمجني  الرتمجة  واقع  هو  هذا  وكان        
العاصمة عمان عام 1979 ومحل اسم نادي األردن للصم ومت إغالقه بعد فرته وجيزة من انطالقته، مث تواىل إنشاء 
مث  عام 1983، ومن  الزرقاء  مدينة  للصم يف  احلسني  بن  علي  األمري  نادي مسو  من  بدءًا  األردن  الصم يف  أندية 
علي  االمري  نادي مسو  بسنتني  وتاله   ، عام 1986  عمان  العاصمة  يف  للصم  احلسني  بن  علي  األمري  نادي مسو 
بن احلسني للصم يف مدينة إربد عام 1988، وكان معهم آنذاك خبري لغة اإلشارة السيد ناجي زكارنه بصفة مرتجم 
رؤية  وفق  الرتمجة  بأعمال  للقيام  واملربني  املعلمني  وبعض  املرتمجني  بعض  ظهور  بدأ  الثمانينيات  هناية  ومع  متطوع 
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علمية مهنية حتتكم ملدى معرفتهم بالرتمجة اإلشارية يف ذلك الوقت. )وزارة الشباب االردن ، 2012 (
 كما جتدر اإلشارة هنا إىل أن د. أمل حناس واليت تشغل منصب األمني العام للمجلس األعلى لشؤون األشخاص 
حممد  السيد  رافقت  مرتمجة  بصفة  شاركت  إذ  للصم  عاملي  مبؤمتر  شاركت  أردنية  مرتمجة  أول  تعترب  املعوقني، 
 needs of deaf adults ( « توفيق عارضة، ليقدم ورقة عمل بعنوان » احتياجات الصم الكبار يف األردن
الصم  األشخاص  بني  الشراكة  عنوان  مبالطا عام 1991 ومحل  رابات  مدينة  مؤمتر عقد يف  ( يف   in Jordan
 .  )  partnership between deaf people and professionals( دمشق  يف  واملختصني 

كما كانت من ضمن اخلرباء الذين وضعوا األجبدية اإلشارية عام 1984 م.

)1999 ,Proceedings of a conference(
       وعام 1989 بدأ ظهور املرتجم اإلشاري على شاشة التلفزيون األردين، وكانت أول مرتمجة تطل على مجهور 
الصم السيدة هند عبد ربه، مث تلتها السيدة فادية طبيله مث توىل املهمة السيد ناجي زكارنه بتاريخ 5/ 9 / 1990،  
حيث كانت تقدم نشرة إخبارية أسبوعية واحدة كل يوم مخيس من األسبوع ولغاية عام 1994، وخالل تلك الفرتة 
بفرتة  تقدم  يومية  نشرة  وأصبحت  اخلدمة  تطورت  مث  متباعدة،  متقطعة  بفرتات  مسرين  مسري  السيد  يساعده  كان 
املساء عن طريق خبري لغة اإلشارة السيد ناجي زكارنه مبشاركة متقطعة من السيد حسني العورتاين ولغاية 2002، 
وبنفس العام مت ترشيح خرباء لتكوين فريق يقدم نشرات وبرامج مرتمجة بلغة اإلشارة إذ يقوم على تقدميها فريق من 
السيد   2008 عام  هبم  إلتحق  مث  الطهراوي  أسامة  والسيد  العورتاين  حسني  السيد  من  مكون  املرتمجني  اخلرباء 

أشرف محودي.
  ومع بداية التسعينات بدأت مؤسسات الصم بتنظيم دورات تدريبية لنشر وتعليم لغة اإلشارة مما أنتج جمموعة من 

املرتمجني الذين آثروا االستمرار مع الصم والعمل معهم.
ومع إنشاء اجمللس األعلى لشؤون األشخاص املعوقني عام 2007 م ، مبوجب قانون حقوق األشخاص املعوقني 



الدليل املهنـي للترجمـة واملترجـم بلغـة اإلشـارة 38

بالرتمجة  املتزايد  االهتمام  بدأ  زيد،  بن  األمري رعد  يرأسها مسو  عامة مستقلة  لسنة 2007م كمؤسسة  رقم )31( 
قام  اإلشارة،  بلغة  واملرتمجني  الرتمجة  عمل  لتنظيم  العريب  الوطن  يف  نوعها  من  األوىل  هي  بادرة  ويف  واملرتمجني، 
مت  مقننة  معايري  وفق  اإلشارة  لغة  ملرتمجي  مهنة  مزاولة  رخصة  بإصدار  املعوقني  األشخاص  لشؤون  األعلى  اجمللس 
تقوم  مهمتها  وكانت  واملرتمجني  الصم  اخلرباء  من  مكونه  خمتصة  جلنة  تشكيل  مت  الغاية  هذه  ولتحقيق  حتديدها، 
على اختبار املتقدمني للحصول على رخصة مزاولة مهنة الرتمجة ومنح الرتخيص ملن جيتاز االختبار ويذكر أن أول 
احلياري،  اللجنة وعضوية كل من أحالم خريسات، وفضيلة  السيد عودة يوسف محودي رئيس  جلنة تشكلت من 
وأسامة الطهراوي ، ودارين خليفات، وهدفت هذه اخلطوة تقدمي خدمة ذات جودة عالية للصم، متاشيًا مع رؤية 

ورسالة اجمللس،  كما تعترب اعرتاف صريح مبهنة الرتمجة واملرتجم بلغة اإلشارة.
      عقد اجمللس األعلى لشؤون األشخاص املعوقني دورتني الختبار مزاولة مهنة الرتمجة بلغة اإلشارة، وكان عدد 

املتقدمني ستة وأربعون شخص ) 46 ( اجتاز االختبار عدد ثالثون ) 30 ( مرتمجًا ومرتمجة .
بشراء  انطالقته  ومنذ  األعلى  اجمللس  قام  باألردن  املعوقني  األشخاص  وقانون  الدولية  االتفاقية  مع  ومتاشيًا      
سبل  لتيسري  مبحاضراهتم  الصم  ملرافقة  األردنية  اجلامعات  على  وتوزيعهم  ومرتمجة،  مرتمجًا  عشر  أحد  خدمات 
الطلبة الصم املستفيدون من هذه اخلدمة مخسة وأربعون  العلم واملعرفة هلم. ويذكر أن عدد  التواصل معهم ونقل 
)اجمللس  العريب.  املستوى  على  اجملال  هذا  يف  رائدة  األردن   يف  للصم  املقدمة  اخلدمة  هذه  وتعترب  وطالبة،  طالبًا 

األعلى لشؤون األشخاص املعوقني، 2012 (
يف  اإلشارية  الرتمجة  مهارات  يف  متخصصة  تدريبية  دورة  األعلى  اجمللس  نظم   2012 عام  من  نوفمرب  شهر  ويف 
أكثر من عشرين مرتمجًا  فيها  املهنة، شارك  مزاولة  احلاصلني على رخصة   األوىل  بالدرجة  استهدفت  العدالة  نظام 

ومرتمجة مبشاركة فاعلة من بعض الصم.

خامساً: أنواع ومهارات الترجمة اإلشارية :

1- الرتمجة املنظورة : هي أن يقوم املرتجم برتمجة كل ما يقوله األصم وحتويل الرموز اإلشارية إىل كالم منطوق، ومسيت 

بالرتمجة املنظورة ألهنا رموز مرئية تعرب عن أفكار الصم وحتمل دالالت ومعاين، وهي من أصعب املهارات الرتمجية واليت 

حتتاج للتمرس واخلربة الطويلة. وعلى املرتجم اجللوس أو الوقوف مبجال مكاين يتيح له رؤية إشارات األصم وتعبرياته 

اجلسدية بوضوح تام. * ) تعريف إجرائي (

مهارات الرتمجة املنظورة : • 

- قدرة املرتجم على رصد احلركات اليدوية والرموز اإلشارية بدقة متناهية وحتليلها وفهم مدلوالهتا ومعانيها بسرعة 
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فائقة، ومن مث اختيار األلفاظ املقابلة هلا باللغة األخرى والنطق هبا.
للحركة  املصاحبة  التعبريات واإلمياءات واإلحياءات  إلتقاط  فعلى املرتجم اإلشاري  البصري:  الرتكيز  القدرة على   -

اليدوية ألهنا جزء ال يتجزأ من اللغة اإلشارية.
- قدرة املرتجم على االنتباه و متييز حركة الرمز اإلشاري من ) سرعة وبطء وشدة ( ألهنا حتمل يف طياهتا مدلوالت 

ومعاين خمتلفة رغم استخدام الرمز اإلشاري نفسه.  
- قدرة املرتجم على جتسيد وحماكاة األصوات واالنفعاالت اخلارجة من األصم ونقلها صوتيًا.

- القدرة على التحدث بصوت مسموع وواضح وفق قواعد اللغة قيد الرتمجة.
يتناسب مع  اللغوي األنسب للرمز اإلشاري وقدرته على صياغة اجلملة املنطوقة مبا  اللفظ  القدرة على اختيار   -

مستوى ثقافة املستمعني. ) مسري مسرين ، 2012 (
تدريبات تساعد على الرتمجة املنظورة:• 

الفورية بصوت  البعض والقيام بالرتمجة  إلقاء الكلمات لبعضهم  أثناء  بأماكن جتمعاهتم أو  - مراقبة حوارات الصم 
خافت. 

- تتبع الربامج التلفزيونية املرتمجة بلغة اإلشارة وحماولة ترمجتها باللغة املنطوقة وبصوت مسموع. 
للصم شريطة  الرتمجة  من  النوع  نفسه هبذا  اقحام  املنظورة وعليه  الرتمجة  استخدام  الرتدد يف  املرتجم عدم  - على 

تقومي الرتمجة وتصحيح األخطاء.
ثالثًا،  النطق  وتقومي  ثانيًا،  الصحيحة  والقراءة  أواًل  املعرفة  زيادة  مسموع هبدف  بصوت  واجملالت  الكتب  قراءة   -

وزيادة احلصيلة اللغوية. 
- ممارسة الرياضة والقيام بتمارين التنفس الصحيح. ) نفس املرجع السابق (

لرموز  وحيوهلا  الرتمجة  قيد  املنطوقة  اللغة  من  اجلملة  أو  النص  املرتجم  يسمع  أن  هي  املسموعة:  الرتمجة   -2
إشارية وفق قواعد لغة اإلشارة .* تعريف إجرائي

- تعترب الرتمجة املسموعة من أسهل أنواع الرتمجة اإلشارية وخاصة إن مل تكن فورية ومعظم املرتمجني بلغة اإلشارة 
ملا حتتاجه من مهارات  املنظورة  الرتمجة  بينما يستصعبون  فورية،  الرتمجة حىت ولو كانت  النوع من  يستسهلون هذا 

لغوية وثقافية وصوتية وتركيز عال) مسري مسرين ، 2012 (. 
مهارات الرتمجة املسموعة: • 

- القدرة على صياغة اجلملة وفق قواعد لغة اإلشارة.
- القدرة على التحليل وفهم املعاين الكامنة باأللفاظ املسموعة.
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- القدرة على اإلنصات واالستماع اجليد.
- القدرة على فهم اللهجات املختلفة.

- القدرة على متييز األصوات وجتسيدها.
- القدرة على التعبري بلغة اجلسد ونقل احياءات وانفعاالت املتحدث وجتسيد املشاعر واألحاسيس.

- القدرة على الرتمجة الفورية واختيار الرمز اإلشاري األنسب للفظ املسموع.
- القدرة على تقمص الشخوص وحماكاهتا. 

- القدرة على استثمار األبعاد الزمانية واملكانية واحليز والفراغ ) البعد الثالثي(.
- القدرة على التخيل والتوقع والتحدث بصفة الغائب.

- القدرة على توظيف لغة اإلشارة وتطويعها. ) نفس املرجع السابق (
تدريبات تساعد على الرتمجة املسموعة :• 

- الرتمجة اإلشارية مبختلف األوقات لكل ما ُيسمع.
- الرتمجة الصامتة التخيلية إشاريًا، مبعىن قم برتمجة كل ما تقرأ أو تسمع بلغة اإلشارة يف ذهنك وخاصة إذا كنت 

مبكان عام.
- أثناء تواجدك كمستمع يف احملاضرات وامللتقيات قم برتمجة كل ما تسمع ذهنيًا. 

- اجللوس بقرب التلفاز وحماولة ترمجة برامج حوارية أو نشرات أخبار.
- قم بتصوير ترمجاتك املسموعة وقيم نفسك وصحح أخطائك.

- قف أمام املرآة وأنظر حلركات يديك وتعبريات وجهك.
- قم بالتدرب على التعبري واإلمياء ولغة اجلسد من خالل تقمص أدوار احلزن والغضب والفرح والراحة ... إخل.

- قم بأداء التمارين الرياضية ) التمارين السويدية ( للمحافظة على املرونة واللياقة البدنية.
- قم بالبحث عن اإلشارات اليت تقف عندها ومل جتد هلا رمزًا إشاريًا.

- حاول ترمجة األمثال الشعبية ألهنا تساعدك على التعبري بلغة اجلسد.
- ال ترتدد يف الرتمجة للصم يف أي موقف يتاح لك.

- قم باستحضار مجل لغوية وترمجتها للغة اإلشارة. ) مسري مسرين ، 2012 (
سادساً:   أشكال الترجمة : 

بنقل ما يقال يف االجتماع من  1- احلوارية: أن يكون األصم بني جمموعة متحاورين كاجتماع مثاًل ويقوم املرتجم 
خمتلف األشخاص وعليه هنا أن يتتبع مصدر املداخلة      ) الصوت ( ويشري لألصم بأن املتحدث فالن يقول، 
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أفكار  لنقل  والتحدث  التداخل  األصم  املنظورة يف حال طلب  للرتمجة  يتحول  أن  للمرتجم  الرتمجة، وميكن  ويتابع 
واحملامي  العام  واملدعي  القاضي  بوجود  احملكمة  قاعة  يف  احلال  هو  كما  املسموعة،  املنطوقة  باللغة  األصم 

والشهود.
الفور الرتمجة وصياغة  ليبدأ على  انتهاء األصم من مجلته اإلشارية  انتظار املرتجم اإلشاري  التتابعية :  وهي    -2
وبعض  الشرطة،  مراكز  يف  التحقيق  عند  املفضل  هو  الرتمجة  من  النوع  وهذا  املنطوقة،  اللغة  قواعد  وفق  اجلملة 

اجللسات احملددة األطراف حىت يتسىن للمرتجم أخذ الوقت املناسب يف إدراك مدلوالت الرموز اإلشارية.
3- الفورية: هي الرتمجة الفورية اللحظية لكل ما يسمعه املرتجم من كالم وحتويله للغة اإلشارة أو ما يراه من رموز 

إشارية أثناء حديث األصم وحيوهلا للغة املنطوقة.
4- الرتمجة التحريرية : تعترب الرتمجة التحريرية جزءًا مكماًل للرتمجة املنظورة وهي نقل أفكار األصم بلغة مكتوبة، 

مثل كتابة رسالة أو ورقة عمل أو شعر وفق قواعد اللغة قيد الرتمجة.
أو رسالة  اإلشارة كقراءة قصة  لغة  إىل  الرتمجة  قيد  باللغة  ما هو مكتوب  قراءة وترمجة  : وهي  املقروءة  الرتمجة   -

أو أي موضوع مكتوب . ) مسرين والبنعلي ، 2009(
سابعاً : استراتيجيات الترجمة بلغة اإلشارة:

اسرتاتيجيات قواعدية.• 
برتتيب •  التقيد  الرتمجة  يشرتط يف  ال  التأخري(.  أو  )بالتقدمي  اإلشارية  والرموز  اللفظية  الكلمات   ترتيب  تبديل 

منفصلتني  لغتني  وتركيب  بنية  تتفق  أن  الصعب  من  إذ  املرئي،  أو  املكتوب  أو  املسموع  النص  الكلمات وفق 
مع بعضهما البعض وحتقيق تطابق كامل. ) مسرين والبنعلي ،2009(

تغيري البناء الرتكييب للعبارة أو اجلملة حسب قواعد اللغة قيد الرتمجة.• 
من املعروف أن بنية وتركيب اجلملة اإلشارية ختتلف عن بنية وتركيب اجلملة باللغة العربية املنطوقة فكل منها • 

الرتمجة. قيد  اللغة  الرتكييب حسب  البناء  بتغيري  التصرف  ميكن  هلذا  هبا،  خاصة  وضابطة  مقننة  لقواعد  حتتكم 
) نفس املرجع السابق (

إضافة أو حذف أحد أدوات الربط الكلمي اليت ال تؤثر على املعىن .• 
أثناء الرتمجة بلغة اإلشارة فإن كثري من أدوات الربط وأمساء الوصل ال تظهر بني الرموز اإلشارية، وال تعترب خملة   
البديل عن  مبثابة  املصاحبة وهي  اجلسدية  والتعبريات  باإلمياءات  االستعانة  يتم  وهنا  املؤشرة،  اجلملة  وبنية  برتكيب 
أدوات الربط الكلمي، وعلى العكس متامًا ما حيصل أثناء الرتمجة املنظورة فيتم إضافة أدوات الربط الكلمي، ألهنا 

تعترب مهمة لبنية وتركيب اجلملة العربية املنطوقة أو املكتوبة. ) نفس املرجع السابق (



الدليل املهنـي للترجمـة واملترجـم بلغـة اإلشـارة 42

االسقاط ) اسقاط بعض الكلمات اللفظية أو اإلشارية اليت ال تؤثر على معىن النص األصلي ، كذلك إسقاط • 
وإرجاع اإلسقاط ( .

 تعترب لغة اإلشارة لغة صورة والصور أحيانًا تعرب عن مئات الكلمات، هلذا ليس بالضرورة أن يكون لكل لفظ مسموع 
اإلشاري  أوالرمز  املهيمن  العنصر  على  اعتمادًا كبريًا  تعتمد  اإلشارة  بلغة  الرتمجة  صحيح.  والعكس  إشاري،  رمز 

املهيمن وحيق للمرتجم البدء به للرتمجة مث العودة لباقي العناصر املكونة للجملة. ) نفس املرجع السابق (
اسرتاتيجيات داللية:• 
إليها •  املرتجم  اللغة  يف  مقابل  له  يوجد  ال  الذي  اللفظ  من  عمومية  أكثر  إشارية  أو  لفظية  مفردات  استخدام 

وحسب نوع الرتمجة.
نفس   ( الواحد.  اللغوي  اجملتمع  عند  شيوعًا  واألكثر  األنسب  اللفظية  أوالكلمة  اإلشاري  الرمز  اختيار  دقة  مبعىن 

املرجع السابق (
التغيري يف مستوى التجريد يف النص .• 

ويستدل على هذه اإلسرتاتيجية املستخدمة يف الرتمجة من خالل معرفتنا ملعاين التجريد على النحو اآليت :
1-  يف الصرف : خلو الكلمة من الزوائد . 

2-  يف النحو : تعرية الكلمة من العوامل اللفظية . 
3-  يف البديع : هو أن ينتزع من أمر ذي صفة أمر آخر، حنو : » إن من أزواجكم وأوالدكم عدوًا لكم «. فقد 

جرد من األزواج واألوالد عدوًا . 
وهي عملية فكرية يهمل هبا املرء بعض االنطباعات أو الصفات ويفصل عنها نقطة واحدة حيصر هبا ذهنه. ) نفس 

املرجع السابق (
إعادة توزيع املعلومات على عناصر داللية أكثر مما يف النص األصلي أو اقل منها دون إخالل باملعىن العام. • 

يلجأ إلضافة  بلغة اإلشارة، وهنا  يقابلها  ما  يوجد  األلفاظ ال  املرتجم كثري من  يواجه  لغة اإلشارة  إىل  الرتمجة  أثناء 
ويتقول  يزيد  أخذ  املرتجم  بأن  يتوقع  األمر  العارفني هبذا  ولغري  الرتمجة  قيد  اللفظ  معاين ودالالت  تفسر  معلومات 
فيه. كذلك حيدث  يؤثر  ومل  األصلي  النص  املعىن ومضمون  مل خيرج عن  األمر هو  النص، ويف حقيقة  ليس يف  مبا 
والدالالت وقد ال  املعاين  من  بداخلها كثري  إشارية حتوي  يقدم األصم صورة  املنظورة حيث  الرتمجة  األمر يف  هذا 

تفي برتمجتها كلمة أو كلمتني بل حتتاج جلملة لغوية طويلة، أو االكتفاء بكلمة لفظية واحدة تفي جبملة إشارية. 
) نفس املرجع السابق (

اسرتاتيجيات تداولية.• 
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توضيح جوانب اإلغراب أو إضفاء حملات من الغرابة على املعىن سهل النوال مبا يناسب جو النص األصلي .• 
 كما أسلفنا فإن التعبري واإلمياء يعترب من مكونات لغة اإلشارة األساسية، هلذا يلجأ الصم للمبالغة والتهويل يف بعض 
الرموز اإلشارية وإضفاء تعبريات وإمياءات، وهذا األسلوب اللغوي مبثابة التنغيم الصويت بغية شد االنتباه وإضفاء 
ينطبق على الرتمجة اإلشارية فكثري من األلفاظ  نوع من اجلمالية على األداء احلركي أو اجلملة اإلشارية، وهذا ما 
وهذا  اجملردة.  باأللفاظ  يتعلق  فيما  وخاصة  املصاحبة  التفسريات  بعض  وإضافة  جسدي  تعبري  يصاحبها  أن  جيب 
بلغتهم إىل  يعربون  اليت جتمعهم، وذلك عندما  التعبري عن األخوة  الصم عند  يرددها بعض  يظهر بوضوح يف مجل 
السمعية  اإلعاقة  فيها  جتمعهم  اليت  املشرتك  واملصري  احلال  وحدة   عن  تعبريًا  الدم  على  للداللة  اليد  شريان  قطع 

واملوروث اللغوي املتشابه. ) نفس املرجع السابق (
تغيري مستوى الوضوح يف النص .• 

خالل الرتمجة اإلشارية بأنواعها يلجأ املرتجم اإلشاري إلضافة تفسريات إشارية أو لفظية متعددة على بعض الرموز 
واأللفاظ غري الواضحة لتصل للمتلقي واضحة ال لبس فيها. وتتجلى هذه املهارة اإلسرتاتيجية مبدى معرفة وفهم 

املرتجم للثقافة اللغوية  للمجتمع اللغوي املستهدف من عملية الرتمجة. ) نفس املرجع السابق (
إضافة أو حذف معلومات تعني على فهم املعىن يف النص األصلي .• 

تظهر هذه اإلسرتاتيجية واضحة أثناء القيام بنوعي الرتمجة اإلشارية )املنظورة واملسموعة (، إذ يلجأ بعض املرتمجني 
احملرتفني حلذف بعض الكلمات ألنه أيقن  بأن ترمجتها ستضفي نوع من الغموض واللبس فيقوم بإسقاطها وإضافة 

بعض املعلومات البديلة تعني على فهم النص األصلي دون اإلخالل باملعىن واملضمون.   ) نفس املرجع السابق (
ثامناً : معايير الترجمة اجليدة.

• الرتمجة اجليدة سهلة الفهم .
• الرتمجة اجليدة سلسة ومنسابة. 

• الرتمجة اجليدة حتوي بداخلها الروح احلقيقية وفكرة النص األصلي قدر املستطاع. 
• الرتمجة اجليدة متيز ما بني األساليب البالغية املستخدمة يف األصل واملعارف. 

البالغية  إىل مصطلحات إشارية  الداللة  الكامنة يف االختصارات والكلمات ذات  املعاين  الرتمجة اجليدة تشرح   •
تعرب عن املعاين الكامنة . ) نفس املرجع السابق (

تاسعاً :مشكالت الترجمة:

تتلخص مشكالت الرتمجة باجلوانب التالية :
وبالعكس،  اللغوي  للفظ  اإلشاري  الرمز  استحضار  على  اإلشاري  املرتجم  قدرة  عدم  مبعىن   : لغوية  مشكالت   •
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كذلك تشمل املشكالت اللغوية االختالفات يف البناء الرتكييب والقواعدي. 
• مشكالت ثقافية : عدم إملام ووعي املرتجم باملوضوع املراد ترمجته . 

• مشكالت ميدانية :
ـ سرعة املتحدث . 

ـ عدم فهم بعض اللهجات . 
ـ تداخل األصوات . 
ـ انقطاع الصوت . 

ـ شعور املرتجم بأن ترمجته غري مفهومة . 
ـ اخلوف من الرتمجة أمام الناس أو الكامريا  .

ـ الرغبة بعدم إكمال الرتمجة  واحلاجة املاسة للتوقف .
ـ اليأس واإلحباط  وبالتايل االنسحاب.

ـ االنتقاد السليب ورأي اآلخرين بأداء املرتجم .
ـ مشكلة املهمة األوىل . ) نفس املرجع السابق (
عاشراً : مجاالت الترجمة بلغة اإلشارة

الدليل  يف  وسنتناول  املتعددة  احلياتية  املواقف  يف  للرتمجة  الصم  حاجات  وفق  اإلشارة  بلغة  الرتمجة  جماالت  تتنوع 
بعضًا منها :

1-  الرتمجة التلفزيونية:
شرحية  وجود  اعتبار  على  اإلشارية  الرتمجة  خبدمات  تطالب  أصبحت  واخلاصة  احلكومية  التلفزة  حمطات  من  كثري 
تأهيل  الضروري  من  أصبح  اخلدمات  هذه  ملثل  السوق  وحلاجة  السمعية،  اإلعاقة  ذوي  من  اجلمهور  من  كبرية 

مرتمجني متخصصني يف الرتمجة التلفزيونية.
عند  احلال  هو  بلغتهم، كما  وخياطبهم  يقرأ جلمهوره  ألنه  اإلشارة  بلغة  مذيع  تسمية  التفزيوين  املرتجم  على  ويطلق 
لسمعه  يتناهى  ما  برتمجة  يقوم  املنطوقة،  كذلك  بلغتهم  السامعني  مجهوره  خياطب  فإنه  الربنامج  مقدم  أو  املذيع 
من تقارير متنوعة أعدها زمالء آخرون،  فهو إذن يؤدي وظيفتني يف آن واحد يقرأ ويتحدث بلغة اإلشارة ويستمع 

ويرتجم جلمهوره بنفس اللغة.
.) مسري مسرين ، 2012 (

مهارات الرتمجة التلفزيونية:• 
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- القدرة على التعامل مع الكامريا وأخذ الزوايا املناسبة لذلك.
- القدرة على التعامل مع املساحة ) الكادر ( املعطى له والتحرك وفق الفضاء املتاح له، حبيث ال خترج إشاراته 

خارج اإلطار وختتفي.
- القدرة على استثمار احليز املتاح بأبعاده املتعددة ألداء حسابات فراغية هبدف إظهار املنظور الطويل والعرضي 

والعمق واالجتاهات.
- القدرة على الرتمجة الفورية املسموعة وفق سرعات خمتلفة.

- القدرة على التحليل وسرعة االستجابة احلركية بدقة متناهية.
- القدرة على التعامل مع املواقف الصعبة من مشاكل الصوت وانقطاعه.

- القدرة على التعامل حبرفية مع زمالء العمل.
- القدرة على مواجهة اجلمهور .

- القدرة على الرتكيز لفرتات طويلة  .
- جيب أن يكوم ملمًا بكافة مهارات الرتمجة املنظورة واملسموعة.

- القدرة على احملاكاة  وجتسيد الشخوص وخاصة يف الربامج احلوارية التلفزيونية.
- توفر القدرات املعرفية املتعددة ) ثقافة عامة عالية (. .) مسري مسرين ، 2012 (

2-  الرتمجة الدينية :
-  ظهر يف اآلونة األخرية اهتمام الصم بنشر تعاليم دينهم من خالل ظهور عدد ال بأس به من الدعاة اإلسالميني 
الذين  املرتمجني  بعض  ظهور  اإلشارة، كذلك  بلغة  دينية  حماضرات  يقدمون  وهم  االجتماعي  التواصل  مواقع  على 
أخذوا على عاتقهم الدعوة واإلرشاد الديين، وهي ترمجة متخصصة تتطلب قدرات معرفية مبوضوع الرتمجة خبالف 

املهارات الرتمجية . ) نفس املرجع السابق (
مهارات الرتمجة الدينية:• 

-   اجلوانب املعرفية : 
ال  وهو  إمثًا  ويرتكب  التفسري  يف  نبيه حىت الخيطئ  وسنة  بشرع هللا  عارفًا  أي  الرتمجة  مبوضوع  ملمًا  يكون  أن   -

يشعر.
- ينبغي للمرتجم الديين أن يكون على جانب من اخللق القويل والفعلي واهليئة مبعىن أن تكون هيئته الئقة بالرتمجة 

الدينية.
- جيب التسليم بأن ترمجة القرآن هي ترمجة للتفسري واملعاين وليس ترمجة حرفية كما يعتقد البعض.
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- معرفته باملصادر واملراجع للبحث والتحضري اجليد للموضوع قيد الرتمجة.
-  اجلوانب املهارية :

- امتالك كافة املهارات اإلشارية سابقة الذكر.
- القدرة على التأثري وجلب االنتباه من خالل األداء اإلشاري املميز.

املرجع  نفس   ( اإلسالمي.  اإلشاري  القاموس  من  الدينية  بالرتمجة  اخلاصة  اإلشارية  باملصطلحات  التامة  معرفته   -
السابق (

3-  الرتمجة يف جهاز العدالة :
تعترب خدمات الرتمجة يف جهاز العدالة من أهم االحتياجات احلقوقية لألشخاص الصم، كوهنا خدمة مصريية آلالف 
احملاكم  يف  الرتمجية  اإلسرتاتيجيات  أهم  يعرفون  ال  الصم  واألشخاص  املرتمجني  من  وكثري  الصم،  املواطنني  من 
التأهيل والتدريب يف جمال الرتمجة املتخصصة، كما أن األشخاص  وأقسام الشرطة، ومرد ذلك لعدم توفر دورات 
الصم،  اجتاه  خطرية  تكون  وقد  اجملال  هذا  يف  الرتمجة  خدمة  تعرتض  صعوبات كثرية   يواجهون  واملرتمجني  الصم 
موسعة  عمل  ورشة  بتنظيم  وقام  األمر  هذا  ملثل  األردن  يف  املعوقني  األشخاص  لشؤون  األعلى  اجمللس  تنبه  هلذا 
على  األكرب  تركيزها  وكان  اإلشارة،  بلغة  الرتمجة  مبهارات  متخصصة  دورة  تقدمي  ومت  واملرتمجات  املرتمجني  مجعت 

مهارات الرتمجة يف جهاز العدالة  وكانت مربرات اجمللس االعلى مستندة لعدة أسباب وهي : 
وجود  لعدم  الغموض  ويشوهبا  واإلخفاقات   اإلشكاالت  من  العديد  العدالة  جهاز  يف  اإلشارية  الرتمجة  تعاين   -

مرجعية واضحة حتتكم إليها الرتمجة. 
- عدم وجود ضوابط مهنية وتوصيف وظيفي واضح  للمرتجم اإلشاري يف جهاز العدالة تتفق مع املعايري الدولية 

والتشريعات الوطنية ذات العالقة. 
ملبادئ  حتتكم  واضحة  منهجية  وجود  لعدم  الرتمجة،  من  النوع  هبذا  املختصني  املرتمجني  إعداد  يف  ضعف   -

تدريب أكادميي علمي ممنهج.
- وجود تفاوت يف قدرات املرتمجني الثقافية والعلمية مما يؤثر سلبًا على عملية الرتمجة املتخصصة .

- عدم وجود آلية رقابة متخصصة لعمل املرتمجني أثناء أدائهم الرتمجة اإلشارية لألشخاص الصم يف جهاز العدالة 
. ) نفس املرجع السابق (

كل ما ذكر أعاله يعترب توصيات يف حال تفعيلها وإجياد احللول لتلك اإلشكاليات.
مهارات الرتمجة يف جهاز العدالة :• 
 اجلوانب املعرفية: • 
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-  معرفته التامة بأهم املصطلحات القانونية والقضائية فهمًا ومعىن ومضمونًا.
- معرفته باملعايري الدولية والتشريعات الوطنية  اخلاصة باألشخاص ذوي اإلعاقة.

- معرفته بأخالقيات املهنة كمرتجم حملف من حيث احلقوق والواجبات.
- معرفته التامة بإجراءات سلك القضاء.
- معرفته التامة حبقوق األشخاص الصم 

اجلوانب املهارية: • 
- اتقان كافة مهارات الرتمجة بأنواعها وأشكاهلا وبكفاءة عالية.

- القدرة على النطق السليم بلغة مفهومة واضحة.
- القدرة على التواصل البصري مع األصم.

- اتقان األجبدية واألرقام اإلشارية .
- القدرة على التعامل مع اآلخرين مبهنية عالية.

- التمتع بقدر كبري من هدوء األعصاب.
- القدرة على االستمرار يف الرتمجة ملدة طويلة. ) نفس املرجع السابق (

اإلجراءات الالزمة جللسة حمكمة أحد أطرافها من األشخاص الصم:• 
يف  للرتمجة  معايري  حتديد  يتوجب  سواء  حد  على  األصم  والشخص  املرتجم  حقوق  تضمن  عادلة  حماكمة  لضمان 

احملاكم  وعلى وزارة العدل العمل هبا والقيام باإلجراءات التالية: 
- جيب توفري مرتمجني عدد اثنني األول وهو املرتجم الرئيسي الذي يرتجم من وإىل الشخص األصم والثاين يكون 

بصفة مرتجم مراقب معني من قبل احملكمة ويتحدد دوره باآليت: 
1-  التأكيد للمحكمة ان الرتمجة من وإىل الشخص األصم صحيحة.

2-   مساعدة املرتجم الرئيسي يف حال مل يلحظ رمز إشاري أو أخطأ بتفسريه ولفت نظره لذلك .
للشخص  ما مت كتابته  املراقب برتمجة  املرتجم  يقوم  أقواله  األصم على  الشخص  توقيع  اجللسة وقبل  هناية  3- يف 

األصم والذي جاء على لسان املرتجم األول.
إجراءات خاصة يف احملاكم:• 

- على القاضي التوجه بالسؤال للشخص األصم قبل بداية احملكمة يسأله عن موافقته على املرتجم وإذا ما يقبل 
ترمجته أم ال.

-   على القاضي التوجه بالسؤال للمرتجم عن قبوله الرتمجة للشخص األصم، وهل تربطه به صلة قرابة أم ال.
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- حيق للشخص األصم اختيار مرتمجًا من قائمة املرتمجني املعتمدين لدى احملكمة.
املرتجم  تركيز  لضمان  للقاضي  وظهره  األصم  الشخص  مقابل  املرتجم  جلوس  تأمني  احملكمة  يف  القاضي  على   -
على األصم، ويكتفي املرتجم بسماع صوت القاضي دون االلتفات له فور بدء احملاكمة وعلى القضاة مراعاة ذلك، 

مما يتيح للقاضي ضمان رؤية التعبريات وإشارات الشخص األصم والنظر إليه وليس للمرتجم.
- ضمان جلوس املرتجم املراقب مبكان يتيح له رؤية املرتجم والشخص األصم ومساع األصوات.

- على القضاة مراعاة عمل املرتجم يف حالة  التداخل بصوته إذا ما طلب الشخص األصم التدخل، ألن املرتجم 
يقوم بتجسيد ونقل كل ما يقوله الشخص األصم وال جيوز للمرتجم ردع الشخص األصم عن الكالم إذا رغب بذلك.

املرتجم، وذلك حفاظًا على حقوق  األصم وصوت  الشخص  أقوال  فيديو تسجل  البعض وجود كامريا  يقرتح    -
املرتجم يف حال مت الطعن برتمجته من قبل األصم. ) نفس املرجع السابق (

4- الرتمجة يف املؤمترات وامللتقيات العامة: 
إن االهتمام بعملية الرتمجة من وإىل لغة اإلشارة زاد من مشاركة الصم يف االجتماعات واللقاءات، ولتعدد اخلدمات 
الرتمجة  خدمات  لتوفر  ملحة  احلاجة  أصبحت  هلم  املوجه  واحملاضرات  املؤمترات  عدد  وتزايد  للصم  املقدمة 
لنقل وقائع املداخالت والنقاشات للمشاركني الصم، وما يدل على ذلك ما نشاهده من مشاركات إخواننا الصم 
اإلشارة  لغة   مرتجم  هو  مشرتك  نقاش  يف  احلضور  جيمع  الذي  اهلام  العامل  االجتماعات،ألن  و  املؤمترات  يف 
وأفكار  مشاريع  هلم  وينقل  السمعية  اإلعاقة  ذوي  واحتياجات  وأفكار  اراء  ينقل  حبيث  الطرفني،  لغة  يفهم  الذي 
والقضايا  اخلطط  على  واإلطالع  هبم،  اخلاصة  والدراسات  األحباث  خالصة  و  اآلخرين  وتوجهات  واجتهادات 

الرتبوية واالجتماعية والنفسية والصحية . ) نفس املرجع السابق (
مهارات الرتمجة يف املؤمترات وامللتقيات:• 

واملعارف  القدرات  ميتلك  أن  جيب  الرتمجة   بأعمال  للقيام  مهيئًا  وأصبح  الرتمجة  ملهارات  املرتجم   امتالك  بعد 
التالية:

- القدرة على مواجهة اجلمهور وبأعداد كبرية.
- القدرة على الفهم والتحليل والرتمجة الفورية.

- القدرة على الرتمجة املسموعة واملنظورة وبلغة سليمة حسب قواعد اللغة قيد الرتمجة.
- القدرة على الرتكيز واإلنصات للمتحدث وفهم اللهجات املتعددة يف اجملتمع الواحد.

- القدرة على التواصل البصري مع مجهوره الصم .
- القدرة على كبت املشاعر وعدم التأثر باملعتقدات والقناعات الشخصية للمرتجم نفسه.
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شروط ومتطلبات الرتمجة بلغة اإلشارة يف املؤمترات .• 
- أن ال يقل عدد املرتمجني عن ستة أشخاص.

- جيب على املرتجم ان خيتار اللباس الغامق ويفضل اللون األسود.
- جيب حتديد مكان وقوف املرتجم قبل البدء بأعمال اجللسات.

- جيب أن ال تتعدى الرتمجة املتواصلة يف املؤمترات كحد أعلى عشرون دقيقة للمرتجم الواحد. 
- ضرورة التناوب يف الرتمجة وتبادل األدوار بني املرتمجني.

- احلصول على أوراق العمل للمؤمتر وتوزيعها على املرتمجني.
- تنظيم جدول زمين موضح فيه اسم احملاضر، عنوان احملاضرة ، اسم املرتجم .

- ضرورة التحضري اجليد وقراءة املوضوع قيد الرتمجة.
 20 مدهتا  الواحدة  املداخلة  إذا كانت   - فمثاًل  املرتمجني،  بني  األدوار  تبادل  بقواعد  املرتجم  معرفة  ضرورة   -
الباقون  والثالثة  الرتمجة  بأعمال  االول  يبدأ  مرتمجني  أربع  توفر  جيب  اجللسة  يف  متحدثني  أربع  وجود  مع  دقيقة 
وتتمثل  املعد،  الربنامج  مرتبة  حسب  جلوسهم  طريقة  تكون  أن  على  بالرتمجة،  يقوم  الذي  زميلهم   امام  جيلسوا 
مهمة املرتجم الذي يأيت دوره مباشرة بعد انتهاء وقت زميله مراقبة أداء املرتجم أثناء عمله ومساعدته عند احلاجة 
دون أن يلحظ أحد، وعند تبادل األدوار جيب أن يذهب إليه ليلتصق به مث يستلم آخر كلمة وآخر رمز إشاري من 
زميله بسرعة فائقة دون أن تسقط كلمة واحدة دومنا ترمجه وينسحب األول بأخذ خطوة للخلف وميشي من خلف 

زميله الذي باشر الرتمجة . 
-  يتم حساب الوقت من زميل يتم اختياره ليشرف على عمليه تبادل األدوار وتنظيم العمل . 

املرجع  نفس   ( الواحدة.  للجلسة  الرتمجة  بأعمال  املكلفني  املرتمجني  لكافة  واالنتباه  باجللوس  التام  التقيد   -
السابق (





الفصل الثالث

مرتجم لغة اإلشارة
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أوالً : املترجم 

- املرتجم : هو ناقل ملفاهيم و ثقافات من لغة إىل أخرى و ليس ناقاًل لنص من لغة إىل لغة أخرى فقط. فكل 
طرح يقدم يف نص مكتوب أو مسموع بلغة ما حيمل خلفه ثقافة        ومفاهيم غريبة على املتلقي و لذلك وجب 
اللغة.)مسرين  هذه  على  الغريب  املستمع  أو  القارئ  إىل  منها  املنقول  اللغة  ثقافة  و  مفهوم  يقرب  أن  املرتجم  على 

والبنعلي ، 2009(
- املرتجم اإلشاري: هو الشخص الذي يقوم برتمجة الرسالة بني الفرد األصم والسامع  وبالعكس، وذلك باستخدام 
إليصال  املنطوقة  وباللغة  الصم،  لألشخاص  املسموعة  األلفاظ  يف  الكامنة  والدالالت  املعاين  إليصال  اإلشارة  لغة 

معاين ودالالت الرموز اإلشارية للسامعني. ) مسرين ، 2012 (
ثانياً : الوصف الوظيفي ملترجمي لغة اإلشارة:

مؤهالت ثقافية وميدانية : • 
- املؤهل األكثر أمهية هو املهارات اللغوية، إذ جيب أن يكون املرتجم كفؤًا ومقتدرًا يف لغة اإلشارة ومعرفته التامة 

بقواعدها وأسسها وأساليبها باإلضافة إىل اللغة أو اللغات املستعملة يف اجملتمع.
- ضرورة معرفته التامة بالرموز االصطالحية لآلداب واألخالق ملهنة املرتجم بلغة اإلشارة.

- أن يكون لديه القدرة على تعلم وتعليم لغة اإلشارة.
- القدرة على التخطيط والتقييم.

- أن يكون ذو حضور مميز وشخصية جذابة ومقبواًل وموثوقًا به من جمتمع الصم ومشهود له حبسن السرية والسلوك.
- أن يكون على درجة من الوعي والثقافة العامة.

- أن يعرف اخلصائص املميزة هلذه الفئة إضافة ألسباب ومسببات اإلعاقة.
- القدرة على التواصل مع األصم تواصاًل كليًا باستخدام العناصر التالية )الشفاه، الكتابة، اإلشارة، تعابري الوجه 

واجلسم(
- القدرة على استخالص األهداف املهمة واملطلوبة من الكالم السريع والطويل.

توظيف  على  القدرة  وخمتصرة كذلك  مفهومة  إشارية  مفردات  إىل  املنطوقة  الكلمات  حتويل  سرعة  على  القدرة   -
املصطلح اإلشاري ليخدم عدة معاين لغوية أخرى.

- معرفته  بالوضع الثقايف واالجتماعي للصم و بالتأثريات الفكرية والعاطفية واالجتماعية هلم.
إىل  وحتويلها  األصم  هبا  يتحدث  اليت  اجلسدي  والتعبري  واإلمياءات  اإلشارات  وحتويل  حتليل  سرعة  على  القدرة   -

كلمات منطوقة ومرتبة.
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- القدرة على تطويع وتوظيف الرموز اإلشارية للداللة على املفردات واملعاين اليت ال يوجد هلا رمز إشاري.
واملثرية  املتكررة  واملداخالت  احلوارات  من  لألصم  املفيدة  واألهداف  العبارات  استخالص  سرعة  على  القدرة   -

اليت تضم أكثر من شخص.
- معرفة املرتجم مبهارات الرتمجة اإلشارية بأنواعها وجماالهتا.  ) سعيد القحطاين ، 2008(

مواصفات خاصة مبرتجم لغة اإلشارة :• 
- أن ال يقل عمر املرتجم القانوين عن مثانية عشر عامًا )ألنه معرض ألداء القسم لذا جيب أن يكون بالغًا للسن 

القانوين(.
- أن ال تقل فرتة عمله مع الصم عن ثالث سنوات والتأكد من ممارسته للعمل واللغة على أرض الواقع.

تقل  متقدمة حبيث ال  علمية  تتطلب درجة  العملية  املرتجم )ألن  فهو يف صاحل  أعلى  العلمي كلما كان  املؤهل   -
عن الثانوية العامة كحد أدين(.

- جيب أن يتمتع حبضور جيد عند الصم ويلقى قبواًل وارتياحًا لديهم.
واملهنيني،  احملرتفني  ولقاءات  والدورات،  الندوات  يف  املشاركة  خالل  من  الذات  تطوير  على  العمل  ضرورة   -

وقراءة ما هو جديد يف هذا اجملال.
- اجتياز سلسلة من الدورات يف لغة اإلشارة متدرجة املستويات للوصول به إىل مستوى الرتمجة إرسال واستقبال 

إذا كان من غري العاملني مع فئة الصم.
املعنية  املؤسسات  قبل  من  احملددة  واملعايري  الشروط  وفق  الشخصية  للمقابلة  اجتيازه  جيب  املرتجم   العتماد   -

وحسب معايري وقيم اجملتمع السائد.
- اجتيازه الختبار مزاولة املهنة.

أخالقيات املهنة و آداهبا• 

- السرية :  أن يكون أمينًا على األسرار و املعلومات اليت يطلع عليها حبكم عمله، وعدم البوح أو إفشاء أي معلومة 

حول موضوع الرتمجة من وإىل األصم. 

- الدقة : االلتزام باملواعيد ونقل الرسالة بكل أمانه وإخالص وأن ينقل حمتوى وروح النص بدقة. وأن يستخدم لغة 

يسّهل على األشخاص الصم فهمها. 

- النزاهة وعدم التحيز : مرتجم لغة اإلشارة ليس مرشدًا وال ناصح وال جيوز له أن يقحم آراءه الشخصية يف أي موقف 
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أو موضوع، وعليه العمل دون حتيز وحبيادية كاملة بغض النظر عن اعتبارات العرق أو اللون أو السن أو اجلنس أو 
اجلنسية أو الديانة أو اإلعاقة أو امليول اجلنسية، وعدم قبول أية مكافأة عينية أو نقدية تقدم إليه من أي طرف خارج 

نطاق  األجر الذي حيصل عليه نظري عمله.
- الرباعة املهنية : عليه التحفظ والتعقل وأن يأخذ بعني االعتبار املواقف والظروف واملستفيدين من موضوع الرتمجة 
وأن يكون بارعًا يف أداء مهمته. كما عليه أن حيرتم حقوق الصم يف استقاللية اختاذ القرار وأن يتفادى موقف التفّضل 

واإلحسان جتاه الصم بالتزامه احليادية التامة عند الرتمجة من وإىل األصم.
- املظهر : الظهور مبظهر يعكس احرتام اآلخرين له.

- رخصة مزاولة املهنة : احلصول على ترخيص جييز له ممارسة املهنة بعد خضوعه الختبار مهين.
- الصرب والتحمل : حتمل أعباء العمل، فالصرب والتحمل من أهم العناصر اليت جيب أن يتعود عليها مرتجم لغة 

اإلشارة. )مسرين ، 2012 (
الواجبات املنوطة باملرتجم    • 
معرفة اخللفية احلضارية والدينية واالجتماعية والثقافية للمجتمع اللغوي موضع اهتمامه • 
الرتمجة بأمانة و صدق دون إضافة أو حذف أية كلمة أو تغيريها أو اختيار بديل هلا يغري من معناها حىت لو • 

كانت كلمات سب أو إهانة وميكنه يف بعض الظروف اخلاصة و بعد موافقة الطرفني ومها املتحدث واملرتجم 
إليه بتقدمي موجز ملا يقال.

على املرتجم أن يعلم الطرفني عند ظهور أية صعوبات ناجتة عن اصطالحات فنية متخصصة ال يألفها  أو عن • 
تعدد اللهجات  ويف حالة إخفاق املرتجم يف فهم هلجة املتحدث ومل يتم التغلب على مثل تلك الصعوبات فعلى 

املرتجم أن ينسحب.
جيب •  بل  الطرفني  من  ألي  نصيحة  توجيه  أو  برأيه  اإلدالء  أو  النقاشات  يف  اخلوض  عدم  املرتجم  على  جيب 

أن يكون على احلياد متامًا.
     ميكن للمرتجم التدخل يف احلوار يف احلاالت التالية فقط :

- لطلب التوضيح
- لإلشارة إىل أن أحد الطرفني مل يفهم اآلخر.

- لتنبيه أحد األطراف إىل نقطة تتعلق باخللفية الثقافية والبيئة االجتماعية وتوضيحها.
- عند طلب اإلعادة أو التوضيح من أجل سري عملية الرتمجة جيب عليه إخبار الطرفني   وعدم االكتفاء باحلديث 

إىل طرف واحد بل جيب عليه تكرار ما قاله للطرف األول بلغة الطرف الثاين. ) نفس املرجع السابق (
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 معايير املترجم اجليد.

• معرفة املرتجم بقواعد اللغة املصدر ومفرداهتا وفهمه العام ملعىن النص املراد ترمجته .
• قدرة املرتجم على إعادة صياغة النص األصلي يف لغة أخرى .

• اشتمال النص املرتجم على أسلوب وروح النص األصلي مبا فيه من سالسة يف الصياغة وأصالة يف البناء.
•  قدرة املرتجم على سرعة الفهم والتحليل وإخراج اإلشارة بسرعة وبدقة يف إطار املعىن العام للنص األصلي .

• نقل أفكار النص األصلي بوضوح يناسب املتلقي للغة املرتجم إليها.
• أن يعيد صياغة عبارات معينة يف ضوء املعىن اإلمجايل للنص املرتجم.

• أن حيدث تغيريات يف النص ويضفي عليه روحًا من األصل دون تشويه ألفكار النص األصلية. )مسرين والبنعلي 
)2009 ،

املترجم اخلبير: )مترجم خبير لغة اإلشارة(

عالوة على املؤهالت والقدرات سابقة الذكر جيب توفر الشروط التالية يف املرتجم اخلبري:
- أن يكون لدية القدرة على تعلم وتعليم لغة اإلشارة ومواكبة تطوراهتا واملشاركة بفاعلية فيها.

-  إملامه باللهجات اإلشارية يف املنطقة العربية ومعرفة اختالفاهتا.
- اإلتقان التام ملهارات الرتمجة الفورية واملنظورة والتتابعية )التعاقبية(.

- أن يكون له إسهامات وإجنازات فاعلة يف ميدان لغة اإلشارة العربية.
- مشهود له بالكفاءة املهنية املميزة يف املنطقة العربية.

- القدرة على التخطيط والتقييم والقيادة ومسامهاته يف وضع اخلطط والربامج إلثراء لغة اإلشارة وتطويرها.
- ثقافة عالية وخربة ميدانية ال تقل عن 15 سنة عملية.

- حضور ال بأس به من جتمعات وندوات وملتقيات الصم العرب.
- قدرته على اإلشراف على تدريب وتأهيل مرتمجني وتنظيم الدورات وامللتقيات اخلاصة بالصم.

- معرفته بلغة اإلشارة العاملية.
- أن يكون على قدر عايل من التحمل والصرب واحتواء اجلميع.   )مسرين ، 2012 (.

ثالثاً : إعداد املترجم اإلشاري.

• اخلطوات املتبعة يف صقل مهارة املرتجم.
أخرى كذلك  للغات  اإلشارية  القواميس  على  اإلطالع  وأمهها  متعددة  ملواضيع  املكثفة  القراءة  األوىل:  اخلطوة   •
بعني  أخذنا  ما  إذا  النصوص  ترمجة  و  حتليل  يف  أسلوهبم  على  والتعرف  ومراقبتهم  ومتابعتهم  املرتمجني  مشاهدة 
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االعتبار أن الرتمجة تتطلب معلومات حية وحديثة ومتنوعة. )مسرين والبنعلي ، 2009(
•  اخلطوة الثانية: حتليل النصوص وتقييم الرتمجات . من خالل مايلي 

- الرتمجة الصامتة ) التخيلية ( . إشاريًا .
-  القراءة وحتليل النص لغويًا بأسلوب لغة اإلشارة ) عقليًا ( .

- الرتمجة الفعلية يف خمتلف األوقات ويف أكثر من موضوع .
- متابعة الصم والرتمجة املنظورة هلم .

اليت  الرتمجة  لغيت  يف  ومتنوعة  شاملة  معلومات  ميتلك  الذي  هو  اجليد  املرتجم  الذايت؛  التثقيف  الثالثة:  اخلطوة   •
يعمل هبما.

إليها.  التخصصية كقراءة املواضيع يف اجلانب أو اجلوانب اليت جيد املرتجم نفسه مياال  القراءة  الرابعة:  •  اخلطوة 
وختتلف هذه القراءة عن سابقتها من خالل متابعة املرتجم للبحوث والدراسات واملقاالت اليت تنشر يف التخصص 

الذي يرغب التميز به.
 • اخلطوة اخلامسة : تطوير مهارة الرتمجة الفورية بنوعيها .

إخراج  يف  مهما  دورًا  الصحيحة  املنطوقة  لغته  وانسيايب كذلك  سليم  بشكل  احلركي  األداء  يف  املرتجم  ملقدرة  إن 
ويعتمد  الصم  مرتجم  هبا  يقوم  اليت  الرئيسية  الوظيفة  هي  واللغوية  اإلشارية  والرتمجة  وضوحًا،  أكثر  بشكل  الرتمجة 

على االرجتال سواء باللغة املنطوقة أو اإلشارية.
•  اخلطوة السادسة: التدريب على اإلنصات ) فن اإلنصات واالستماع ( وعند الصم فن النظرة الثاقبة واملتابعة 

الدقيقة . 
يعد املرتجم نفسه على اكتساب هذه املهارة من خالل االستماع واإلنصات ومراقبة  متحدثي هذه اللغة . )مسرين 

والبنعلي ، 2009(
لتحقيق ما تقدم هناك اسرتاتيجيات جيب اتباعها وهي:

1-  اإلنصات واالستماع اجليدين :
اإلنصات : أن ينصت الشخص حينما يتحدث اآلخرون وهي مهارة يتم احلصول عليها بالتدريب املتواصل وهي 

مهارة التدبر والتحليل والفهم والرتمجة.
االستماع : القدرة على استماع ما يلقى عليك حبيث يكون مطلوب منك أن تنفذ وأن تقوم بعمل الشيء املناسب 

وفقًا للتعليمات .
ويف احملصلة فهي مهارات متشاهبة فاملستمع اجليد منصت جيد كونه حيلل ويدقق وينفذ بشكل سليم .
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2-  الفهم والتحليل اجليدين :
- فهم معاين ودالالت النص األصل يف إطار لغته . 

- معرفة الثقافة اللغوية وبنية وتركيب اجلملة بلغة اإلشارة.
- عملية اإلنتاج اللغوي أو اإلشاري.

3- مهارات لغوية:
املختلفة  اإلشارية  املصطلحات  أقسام  إىل  باإلضافة  منها،  املباشر  وغري  املباشر  اإلشارة  لغة  قواعد  معرفة   -

واستخداماهتا يف لغة النص املصدر، واالستعارات اللفظية والبالغات اخلطابية .
- معرفة كل ما حيويه النص من مفردات لغوية واملقدرة على حتليلها وتفسريها يف النص املصدر .  

4- املشاركة الفاعلة:
الرتمجة،  مضمار  يف  املعريف  الثقايف  الوعي  نشر  إىل  يقود  املهنة  زمالء  مع  املستمر  والتعاون  املشرتك  العمل  إن   -

ويصب يف النتيجة يف قناة إنتاج ترمجة مثالية .
يتدرب  حيث  أكادميية  أجواء  يف  الصم   مع  مستمرة  فعلية  وممارسة  عمليًا  تطبيقًا  اإلشارة   لغة  ترمجة  تتطلب   -

املرتجم اإلشاري مع أصحاب اللغة األصليني. )مسرين والبنعلي ، 2009(
مالحظة:  يتوجب على املرتجم املتدرب معرفة أن القواميس اإلشارية وحدها لن تنتج مجلة إشارية حمكمة، وليست 

وحدها تصنع مرتمجًا مرموقًا .
رابعاً : مجاالت عمل املترجم اإلشاري

إحساسهم  تزيد  و  الطمأنينة  و  باألمان  اإلحساس  يف  تساعدهم  ألهنا  البشر  لبين  أمهية  ذات  التواصل  عملية  أن 
وتبادل  نقل  يف  ويساعد  واجملتمعات،  اجلماعات  على   وانفتاحهم  معارفهم  من  وتزيد  احتياجاهتم  وتليب  باإلنتماء، 
باللقاءات  يدور  ما  برتمجة  ليس حمصورًا  اإلشارة  لغة  دور مرتجم  أن  إذ  هبم  املتعلقة  القضايا  واآلراء حول  األفكار 

واملؤمترات، أو على شاشات بعض حمطات التلفزة ،بل جيب أن ميتد إىل كافة القطاعات.
فيجب أن يتواجد مرتجم لغة اإلشارة يف دور العبادة  لتعريف األشخاص الصم وضعاف السمع بأمور دينهم وتفسري 
األطباء  يساعد  املستشفيات  يف  املرتجم  تواجد  أن  ملعرفتها. كما  حيتاجون  اليت  القضايا  و  األمور  من  الكثري 
على فهم املشكالت الصحية اليت يعاين منها األفراد الصم من أجل تسهيل عمليات التشخيص ووصف العالج 
الصم على شرح  األشخاص  يساعد  احملاكم  و  الشرطة  أقسام  اإلشارة يف  لغة  تواجد مرتجم  فإن  املناسب، كذلك 
اإلشارة يف  لغة  تواجد مرتجم  الصم مبجتمعاهتم  األشخاص  دمج  يتطلب  احتياجاهتم. كما  عن  والتعبري  مشكالهتم 

مواقع العمل كالشركات و املصانع و الدوائر احلكومية،    والنوادي و املكتبات العامة .
وبذات الوقت فإن  الدور الذي يقوم به مرتمجو لغة اإلشارة يف املدارس يساعد الطلبة الصم على فهم الدروس و 

املواد التعليمية . ) مسري مسرين ،  2012  ( 



الفصل الرابع

بعض  وتوثيق  لرتميز  الصم  ملتقى 
املصطلحات القانونية
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بالفرتة من 7 – 9 / 10 / 2012 ومبشاركة فاعلة من األشخاص الصم  نظم اجمللس األعلى لشؤون األشخاص 
املعوقني ملتقى مجع ممثلني عن كافة مؤسسات األشخاص الصم من خمتلف مناطق اململكة بغية توثيق بعض املصطلحات 
القانونية الضرورية لتسهيل مهمة املرتجم يف نظام العدالة وتقدمي خدمة ذات جودة عالية لألشخاص الصم، وتعترب 
هذه اخلطوة إمنوذجًا لعمل وطين كبري يسعى األشخاص الصم لتحقيقه وهو إثراء لغة اإلشارة مبختلف التخصصات 
وإنتاج قواميس إشارية متخصصة بلغة اإلشارة األردنية، جاء هذا اللقاء مبثابة الفضاء الرحب الذي مجع األشخاص 
الصم ليتناقشوا ويتحاوروا ويرمزوا بعضًا من املصطلحات القانونية وكان القرار األول واألخري هلم دومنا أي تدخل من 

املرتمجني السامعني إذ أقتصر حضورهم لتفسري وشرح بعض املصطلحات من خالل خرباء خمتصني بالقانون.  

أمثلة لبعض املصطلحات القانونية املوثقة واملعتمدة من األشخاص الصم في األردن.

التعريفالمصطلح القانونيم

هو اإلنسان وتبدأ شخصيته بتمام والدته حيًا وتنتهي بموتهالشخص الطبيعي1

هو من غاب بحيث ال ُيعلم أحي هو أم ميت يحكم بكونه مفقودًا بناء الشخص المفقود2
على طلب كل ذي شأن.

تتكون أسرة الشخص من ذوي قرباه ويعتبر من ذوي القربى كل من أسرة الشخص الطبيعي وأقاربه3
يجمعهم أصل مشترك.

هي الصلة ما بين األصول والفروعالقرابة المباشرة4

القرابة غير المباشرة5
هي الرابطة ما بين أشخاص يجمعهم أصل مشترك دون أن يكون 
أحدهم أصاًل أو فرعًا لآلخر سواء كانوا من المحارم أو من غير 

المحارم

هو المكان الذي يقيم فيه الشخص عادةالموطن6

يعني صالحية الشخص لكسب الحقوق وتحمل الواجباتاألهلية7
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التعريفالمصطلح القانونيم

هو كل شخص أتم السابعة من عمره ولم يتم الثامنة عشرة ذكرًا كان أم أنثىالحدث8

من أتم الثانية عشرة ولم يتم الخامسة عشرةالمراهق9

من أتم الخامسة عشرة ولم يتم الثامنة عشرةالفتى10

الوصي11
هو كل شخص خالف الولي تعتبره المحكمة متوليًا أمر العناية بالحدث أو 

الرقابة عليه

دار تربية األحداث12
يعني أية مؤسسة إصالحية ، حكومية أو أهلية يعتمدها الوزير العتقال 

األحداث وتوقيفهم

دار تأهيل األحداث13
يعني أية مؤسسة إصالحية ، حكومية أو أهلية يعتمدها الوزير إلصالح 

األحداث وتعليمهم تعليمًا علميًا ومهنيًا

دار الرعاية14
يعني أي مؤسسة حكومية أو أهلية يعتمدها الوزير إليواء المحتاجين 

للحماية أو الرعاية

فاقد التمييز15
هو كل  شخص  لم يبلغ السابعة من عمره وال يكون أهاًل لمباشرة حقوقة 

المدنية

كامل األهلية16
هو كل شخص بلغ ثمانية عشر سنة شمسية كاملة ويكون أهاًل لمباشرة 

حقوقه المدنية

هو كل شخص بلغ سن السابعة من عمره ولم يبلغ الثامنة عشر من العمرناقص األهلية17

المال المنقول وغير المنقول18
هو كل شيء مستقر بحيزه ثابت فيه ال يمكن نقله منه دون تلف او تغيير 

هيئته فهو عقار, وكل ما عدا ذلك من شيء فهو منقول

الحق الشخصي19
هو رابطة قانونية بين دائن ومدين يطالب بمقتضاها الدائن مدينه بنقل حق 

عيني أو القيام بعمل أو االمتناع عن عمل

العقد20
إرتباط اإليجاب الصادر من أحد المتعاقدين بقبول األخر ويترتب عليه إلتزام 

كل منهما بما وجب عليه لألخر
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التعريفالمصطلح القانونيم

هما كل لفظين مستعملين ُعرفا إلنشاء العقد وأي لفظ صدر أوال فهو إيجاب اإليجاب والقبول21
والثاني قبول

هو أبوه ثم وصي أبيه ثم جده الصحيح ثم وصي الجد ثم المحكمة أو الوصي ولي الصغير22
الذي نّصبته المحكمة

هو إجبار الشخص بغير حق على أن يعمل عماًل دون رضاه ويكون ماديًا أو اإلكراه23
معنويًا

هو أن يخدع أحد العاقدين اآلخر بوسائل احتيالية قولية أو فعلية تحمله على التغرير والغبن24
الرضا بما لم يكن ليرضى به بغيرها

هو الغرض المباشر المقصود من العقد ويجب أن يكون موجودًا وصحيحًا السبب25
ومباحًا غير مخالف للنظام العام أو األداب

العقد الباطل26
هو العقد غير المشروع بأصله ووصفه بأن اختل ركنه أو محله أو الغرض 
منه أو الشكل الذي فرضه القانون النعقاده وال يترتب عليه أي أثر وال ترد 

عليه اإلجازة .

العقد الصحيح27
هو العقد المشروع بأصله ووصفه بأن يكون صادرًا من أهله مضافًا إلى محل 
قابل لحكمه وله غرض قائم وصحيح ومشروع وأوصافه صحيحة ولم يقترن 

به شرط مفسد له

هو العقد المشروع بأصله ال بوصفه فإذا زال سبب فساده صحالعقد الفاسد28

هو العقد الذي يتوقف على اإلجازة من الغير  فإذا أجازه يعتبر نافذًاالعقد الموقوف29

هو ما يفرضه الشخص على نفسه لغيره باإلضافة إلى المستقبل ال على الوعد30
سبيل االلتزام في المال وقد يقع على عقد أو عمل
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التعريفالمصطلح القانونيم

هو مرور الزمان المانح من سماع الدعوىالتقادم31

يعني ضمان  كل ضرر للمجني عليه أو ورثته الشرعيين أو لمن كان يعولهمالتعويض32

تمليك مال أو حق مالي آلخر حال حياة المالك دون عوضالهبة33

الشركة34
عقد يلتزم بمقتضاه شخصان أو أكثر بأن يساهم كل منهم في مشروع مالي 
بتقديم حصته من مال أو من عمل الستثمار ذلك المشروع واقتسام ما قد 

ينشأ عنه من ربح أو خسارة

هو تمليك مال أو شيء مثلي آلخر على أن يرد مثله قدرًا ونوعًا وصفة إلى القرض35
المقرض عند نهاية مدة القرض

هو عقد يرفع النزاع ويقطع الخصومة بين المتصالحين بالتراضيعقد الصلح36

هو تمليك المؤجر للمستأجر منفعة مقصودة من الشيء المؤجر لمدة معينة عقد اإليجار37
لقاء عوض معلوم

هو تمليك الغير منفعة شيء بغير عوض لمدة معينة أو لغرض معين على اإلعارة38
أن يرده بعد االستعمال

عقد يقيم الموكل بمقتضاه شخصًا آخر مقام نفسه في تصرف جائز معلومعقد الوكالة39

هي المال المودع في يد أمين لحفظهالوديعة40

يعني ضم ذمة إلى ذمة في المطالبة بتنفيذ التزامالكفالة41

يعني أن يلتزم الكفيل بإحضار المكفول في الوقت المعين عند طلب المكفول الكفيل42
له
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التعريفالمصطلح القانونيم

يعني نقل الدين والمطالبة من ذمة المحيل إلى ذمة المحال عليهالحوالة43

يعني إفراز وتعيين الحصة الشائعة وقد تتم بالتراضي أو بحكم القاضيالقسمة44

اإلنذاراإلخطار45

اإلعالن في صحيفتين محليتين يوميتينالتبليغ بالنشر46

يعني أن تختص المحكمة بنظر وفصل دعاوى ال تدخل ضمن اختصاص االختصاص النوعي47
محكمة أخرى

هي الجواب الكتابي على الئحة الدعوى .الالئحة الجوابية48

يعني قائمة البيانات في الدعوى ) كالبيانات الخطية , والشهودحافظة المستندات49

هي الدعاوى التي يتم تحديد جلسة المحاكمة فور قيد الئحتها بدون حاجة الدعاوى المستعجلة50
لتبادل اللوائح

هي المحاكمة التي يحضر فيها كال الطرفين أو أحد أطراف الدعوى كافة المحاكمة الوجاهية51
جلسات الدعوى

يعني وجود أسباب تمنع القاضي من نظر الدعوى محددة في القانونعدم صالحية القاضي52

هو طريق للطعن في الحكم الذي صدر من محكمة الدرجة األولىاالستئناف53

هو طريق طعن في االحكام التي صدرت عن محكمة االستئناف في الدعاوى التمييز54
التي تزيد قيمتها عن عشرة أالف دينار
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التعريفالمصطلح القانونيم

يعني أن يتم رفض الئحة االستئناف أو التمييز واللوائح الجوابية بسبب عدم رد الطعن شكاًل55
مراعاة المواعيد المحددة الواردة بنصوص القانون

الحجز االحتياطي56
هو إجراء يتم بموجبه الحجز على أموال المدين المنقولة وغير المنقولة 

وأمواله الموجودة في يد الغير سواء قبل إقامة الدعوى أو عند تقديمها أو 
أثناء نظرها  من قبل قاضي األمور المستعجلة

توجيه السؤال ألطراف الدعوىحق االستجواب للخصوم57

العقوبات اجلنائية

التعريفالمصطلح القانونيم

شنق المحكوم عليه . وفي حال ثبوت الحمل للمرأة المحكوم عليها يبدل اإلعدام58
الحكم باألشغال الشاقة المؤبدة

األشغال الشاقة المؤبدة 59
والمؤقتة

هو تشغيل المحكوم عليه في األشغال التي تناسب صحته وسنه سواء داخل 
مراكز اإلصالح أو خارجها

االعتقال المؤبد والمؤقت60
وضع المحكوم عليه في أحد مراكز االصالح والتأهيل المدة المحكوم بها 

عليه مع منحه معاملة خاصة وعدم إلزامه بارتداء زي المراكز الخاصة وعدم 
تشغيله بأي عمل داخل مراكز االصالح والتأهيل أو خارجه إال برضاه

العقوبات اجلنحية

التعريفالمصطلح القانونيم

وضع المحكوم عليه في أحد مراكز اإلصالح والتأهيل المدة المحكوم بها عليه الحبس61
وتتراوح بين أسبوع وثالث سنوات

دفع مبلغ من المال إلى خزينة الحكومة بالمبلغ المقدر في الحكم وهي تتراوح  الغرامة62
بين 5 دنانير و 200 دينار
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العقوبات التكديرية ) اخملالفات (

التعريفالمصطلح القانونيم

تتراوح من 24 ساعة إلى أسبوع وتنفذ في أماكن غير المخصصة للمحكوم الحبس التكديري63
عليهم بعقوبات جنائية أو جنحية

تتراوح بين ) 5 ( دنانير و ) 30 ( دينارًاالغرامة64

أسباب سقوط األحكام اجلزائية

التعريفالمصطلح القانونيم

تزول جميع النتائج الجزائيةوفاة المحكوم عليه65

يصدر عن السلطة التشريعية ) يزيل حالة الجرم من أساسها(العفو العام66

يمنح من جاللة الملك بناًء على تنسيب مجلس الوزراءالعفو الخاص67

صفح المجني تسقط دعوى الحق العام والعقوبات المحكوم بهاصفح الفريق المتضرر68

انتهاء المدة المحددة لرفع الدعوىالتقادم69

يجوز للمحكمة وقف تنفيذ عقوبة في جناية أو جنحة إذا كان الحكم ال وقف التنفيذ70
يتجاوز سنة
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التعريفالمصطلح القانونيم

ال يعتبر جهل القانون عذرًا لمن يرتكب أي جرمالجهل بالقانون والوقائع71

الضابطة العدلية72

حالتهم  موظفون مكلفون باستقصاء الجرائم وجمع أدلتها والقبض على فاعليها واإ
على المحاكم الموكل إليها أمر معاقبته مثل: المدعي العام ويساعده ) مدير 

األمن العام ، مديرو الشرطة ، ضباط الشرطة ، رؤساء المراكز األمنية ، الحكام 
اإلداريون(

قضاة يمارسون الصالحيات الممنوحة لهم قانونًا وتابعون إداريًا لوزير العدل النيابة العامة73
ويراقبون أعمال المدعين العامين وموظفي الضابطة العدلية  

رئيس الضابطة العدلية في منطقته ويخضع لمراقبته جميع موظفي الضابطة المدعي العام74
العدلية

الشخص المتضرر من جراء جناية أو جنحة يقدم شكوى إلى المدعي العامالمشتكي75

من ترفع ضده الشكوىالمشتكى عليه76

مذكرات الدعوة واإلحضار 77
والتوقيف  

للمدعي العام في دعاوي الجناية والجنحة أن يكتفي بإصدار مذكرة حضور على 
أن يبدلها بعد استجواب المشتكي عليه بمذكرة توقيف إذا اقتضى التحقيق ذلك. 

ذا لم يحضر المشتكى عليه فللمدعي العام أن يصدر بحقه مذكرة إحضار واإ

إخالء السبيل78

تخلية سبيل أي شخص موقوف بجريمة جنحوية بالكفالة إذا استدعى ذلك 
كما يجوز للمحكمة أن تقرر التخلية الكفالة بعد إحالة القضية إليها أو أثناء 
المحاكمة ويقدم الطلب إلى : المدعي العام إذا كانت التحقيقات ال تزال جارية 

أمامه ، أو إلى المحكمة التي يحاكم أمامها المشتكى عليه

الفعل المرتكب يكون جريمة ولكن ال يوجد أدلة تثبت اإلدانة أو عدم كفايتهاالبراءة79

إذا تبني أن الفعل ال يؤلف جرماً أو ال يستوجب عقاباًعدم مسؤولية80

التعريفالمصطلح القانونيم

الشهود81
األشخاص الذين ترد أسماؤهم في الشكوى وكذلك الذين لهم معلومات بالجريمة 
) عند المدعي العام ( وهم شهود اإلثبات في حال أنكر المتهم التهمة أو رفض 

اإلجابة لدى المحكمة

المكان الذي يمارس فيه حق القضاء على جميع األشخاص في جميع المواد المحكمة82
المدنية والجزائية

النظر في الدعاوى التي  حدها األعلى ) 7000 ( دينارمحكمة الصلح83

النظر في الدعاوى الحقوقية والجزائيةمحكمة البداية84

محكمة االستئناف85
النظر في الطعون عن األحكام الصادرة من أي محكمة من المحاكم البدائية ، 
كذلك األحوال التي ينص قانون الصلح على استئناف الحكم ) تنعقد من ) 3 ( 

قضاه

النظر في الطعون عن األحكام الصادرة عن محكمة االستئنافمحكمة التمييز86

كل موظف عمومي في السلك اإلداري أو القضائي وكل ضابط من ضباط السلطة الموظف العام87
المدنية أو العسكرية وكل عامل أو مستخدم في الدولة أو في إدارة عامة
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التعريفالمصطلح القانونيم

الرشوة88
قبول هدية أو وعد من قبل موظف عام خالل أدائه الواجب الوظيفي ليمتنع 

عن عمل كان يجب أن يقوم به بحكم الوظيفة

أخذ أموال أو أي شيء يوكل للموظف العام بحفظه أو جبايته يدخل في ذمته االختالس89
دون وجه حق

استغالل موقع العمل للمصلحة الذاتيةاستثمار الوظيفة90

التعريفالمصطلح القانونيم

الذم91

إسناد مادة معينة إلى شخص ولو في معرض الشك من شأنها أن تنال من 
شرفه وكرامته أو تعرضه إلى بغض الناس وقد يكون في مواجهة المعتدى 
عليه أو في غيابه أو خطيًا بما ينشر ويذاع بين الناس أو بما يوزع من 

كتابات ورسوم أو بواسطة الجرائد والصحف اليومية

القدح92

االعتداء على كرامة الغير أو شرفه ولو في معرض الشك دون بيان مادة 
معينة وقد يكون في مواجهة المعتدى عليه أو في غيابه أو خطيًا بما 

ينشر ويذاع بين الناس أو بما يوزع من كتابات ورسوم أو بواسطة الجرائد 
والصحف اليومية

هو كل تحقير أو سباب غير الذم والقدح يوجه إلى المعتدى عليه وجها لوجه التحقير93
بالكالم أو الحركات أو الكتابة أو الرسم

إنكار الحقيقة أو كتمانها أمام سلطة قضائيةشهادة الزور94

تحريف للحقيقة في الوقائع والبيانات التي يراد إثباتها كتزوير إمضاء أو ختم التزوير95
أو بصمة وغيرها من قبل الموظف المسؤول

اصدار شيك بدون رصيد96
إصدار الشيك وليس له مقابل وفاء، إذا سحب بعد إصدار الشيك كل المقابل 

لوفائه أو بعضه، إصدار أمر إلى المسحوب عليه باالمتناع عن صرف 
الشيك، وقع على الشيك بصورة تمنع صرفه

تسليم أشياء أو سند للحفظ أمانة لمدة معينة واالمتناع عن إعادة األمانة أو إساءة األمانة97
ردها إلى صاحبها أو استعملها أو تصرف بها

مواقعة انثى ) غير زوجه ( بغير رضاها سواء باإلكراه أو التهديد أو الخداعاالغتصاب98

أي فعل شهواني يرتكبه شخص على آخر بدون رضاه إذا كان فيه فحش هتك عرض99
وخدش بالحياء

الخطف بالحيلة واإلكراه والهرب إلى أي مكانخطف100
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التعريفالمصطلح القانونيم

عقد الزواج101
ينعقد الزواج بإيجاب وقبول من الخاطبين أو  وكيلهما في مجلس العقد 
ويشترط في صحته حضور شاهدين رجلين أو رجل وامرأتين ويجري من 

مأذون القاضي بموجب وثيقة رسمية

يملك الزوج على زوجته ثالث طلقات متفرقات في ثالثة مجالس ويقع الطالق102
الطالق باللفظ أو الكتابة ويقع من العاجز عنهما بإشارته المعلومة

الطالق الرجعي103
ال يزيل الزوجية في الحال وللزوج حق مراجعة زوجته أثناء العدة قواًل أو 
فعاًل وهذا الحق ال يسقط باإلسقاط وال تتوقف الرجعة على رضاء الزوجة 

وال يلزم بها مهر جديد

الطالق البائن بطلقة واحدة أو بطلقتين فال مانع من تجديد النكاح بعده الطالق البائن بينونة صغرى104
برضاء الطرفين

الطالق البائن بينونة كبرى105

الطالق الذي يزيل  الزوجية في الحال وهو الطالق المكمل للثالث ) طلقات 
( وتزول البينونة الكبرى بتزويج المطلقة التي انقضت عدتها زوجًا آخر ال 
بقصد التحليل ويشترط دخوله بها وبعد طالقها منه وانقضاء عدتها تحل 

لألول

بعض من املواد القانونية التي يتطلب على املترجم بلغة اإلشارة التعرف عليها وفهمها:

املادة ) 3( أصول مدنية املصلحة
1- ال يقبل أي طلب أو دفع ال يكون لصاحبه فيه مصلحة قائمة يقرها القانون.

2- تكفي املصلحة احملتملة إذا كان الغرض من طلب االحتياط لدفع ضرر حمدق أو الستيثاق حلق خيشى زوال دليله 
عند النزاع.

املادة ) 4 ( التبليغات    
ال جيوز إجراء أي تبليغ أو تنفيذ قبل الساعة السابعة صباحًا، وال بعد الساعة السابعة  مساًء وال يف أيام العطل 

الرمسية إال يف حاالت الضرورة وبإذن كتايب من احملكمة.
* يرتتب البطالن على عدم مراعاة مواعيد وإجراءات التبليغ وشروطه املنصوص عليها
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املاده )109 ( اصول حماكمات مدنية.    
* الدفوع .  

للخصم يف الدعوى قبل التعرض ملوضوع الدعوى أن يطلب من احملكمة إصدار احلكم بالدفوع التالية بشرط تقدميها 
دفعة واحده يف طلب مستقل، وتسمى  ) الدفوع الشكليه(

1- عدم االختصاص املكاين.
2- وجود شرط حتكيم.

3- كون القضية مقضية )أي أن يكون احلكم قطعي ال يقبل أي طريقة من طرق الطعن(
4- مرور الزمن املقرر لسماع الدعوى ) التقادم (

5- بطالن أوراق تبليغ الدعوى.
الصادر يف هذا  ويكون حكمها  الدعوى  أساس  الدخول يف  قبل  إليها  املقدم  الطلب  تفصل يف  أن  احملكمة  وعلى 

الطلب قاباًل  لالستئناف .
مادة ) 177 ( أصول مدنية

يف  احلق  منهما  ألي  يكون  ان  دون  األوىل  الدرجة  حمكمة  يف  وتفصل  دعوامها  ترى  ان  على  الفريقان  اتفق  *اذا 
إستئناف احلكم الذي تصدره تلك احملكمة.

أصول حماكمات جزائية
الشكاوي (( 
املادة )52( 

لكل شخص يعد نفسه متضررًا من جراء جناية أو جنحه أن يقدم شكوى يتخذ فيها صفة االدعاء الشخصي إىل 
املدعي العام أو للمحكمة املختصة.

املادة )55(
ال يعد الشاكي مدعيًا شخصيًا إال إذا اختذ صفة االدعاء الشخصي صراحة أو يف طلب خطي الحق قبل صدور 

احلكم ودفع الرسوم القانونية املرتتبة على التعويضات املطالب هبا.
املادة )66( 

1- حيق للمدعي العام أن يقرر منع االتصال باملشتكي عليه املوقوف مده ال تتجاوز عشرة أيام قابلة للتجديد
2- وال يشمل هذا املنع حمامي املشتكى عليه الذي ميكنه أن يتصل به يف كل وقت ومبعزل عن أي رقيب
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مساع الشهود
املاده )68( 

يعينهم  الذين  األشخاص  وكذلك  الشكوى  و  اإلخبار  يف  أمساؤهم  الوارده  االشخاص  يدعو  أن  العام  للمدعي 
املشتكي عليه.
املادة )69( 

تبلغ مذكرات الدعوة للشهود قبل اليوم املعني الستماعهم بأربع وعشرين ساعة على األقل.
املادة )75(

1- كل من يدعى ألداء الشهادة جمرب على احلضور أمام املدعي العام وأداء شهادته.
2- للمدعي العام يف حالة ختلف الشاهد عن احلضور أن يقرر إحضاره ويغرمه حىت عشرين دينارًا غرامة وله أن 

يعفيه من الغرامه إذا كان ختلفه لسبب معقول.
املادة ) 77 (

يقرر املدعي العام بناًء على طلب الشاهد النفقات اليت يستحقها مقابل حضوره ألداء الشهادة.
املادة )165( 

إذا امتنع الشاهد بغري مربر قانوين عن أداء اليمني أو عن اإلجابة على األسئلة اليت توجهها إليه احملكمة فيجوز هلا 
أن تودعه السجن مده ال تتجاوز شهرًا واحدًا وإذا قبل أثناء مدة  إيداعه السجن وقبل اختتام اإلجراءات أن حيلف 

اليمني وجييب على األسئلة اليت تلقى عليه يفرج عنه يف احلال بعد قيامه بذلك.
التفتيش

املادة )81 (
ال جيوز دخول املنازل وتفتيشها إال إذا كان الشخص الذي يراد دخول منزله وتفتيشه مشتبها فيه بأنه فاعل جرم أو 

شريك أو متدخل فيه  أو حائز أشياء تتعلق باجلرم أو خمٍف شخصًا مشتكى عليه.
املاده )147(

1- املتهم برٌي حىت تثبت إدانته.
2- تقام البينية يف اجلنايات واجلنح واملخالفات جبميع طرق اإلثبات وحيكم القاضي حسب قناعته الشخصية.

3- إذا نص القانون على طريقة معينه لإلثبات وجب التقيد هبذه الطريقة
4- إذا مل تقم البينة على الواقعة يقرر القاضي براءة املتهم أو الظنني أو املشتكى عليه من اجلرمية املسنده إليه.
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املادة )233( 
الرقابة  يعتقد أن املتهم مصاب مبرض نفسي أو إعاقة عقلية أن يضعه حتت  العام يف كل حالة  يتعني على املدعي 

الطبية الالزمة وذلك للتحقق من سالمته النفسية والعقلية وال يوقف ذلك إجراءات التحقيق ضده.
قانون العمل
املادة ) 2 (

العمل : كل جهد فكري أو جسماين يبذله العامل لقاء أجر سواء كان بشكل دائم أو عرضي أو مؤقت أو مومسي 
صاحب العمل: كل شخص طبيعي أو معنوي يستخدم بأي صفه كانت شخصًا أو أكثر مقابل أجر.

العامل : كل شخص ذكرًا كان أو أنثى يؤدي عماًل لقاء أجر ويكون تابعًا لصاحب العمل وحتت إمرته ويشمل ذلك 
األحداث ومن كان قيد التجربة أو التأهيل

املادة ) 15 ( عقد العمل
أ/1- ينظم عقد العمل باللغة العربية وعلى نسختني على األقل حيتفظ كل من الطرفني بنسخة منه وجيوز للعامل 

إثبات حقوقه جبميع طرق اإلثبات القانونية إذا مل حيرر العقد كتابه.
املادة )32( مكافأة هناية اخلدمة.

احلصول  األسباب  من  سبب  ألي  خدماته  وتنتهي  االجتماعي  الضمان  قانون  ألحكام  اخلاضع  غري  للعامل  حيق 
على مكافأة هناية اخلدمة مبعدل أجر شهر عن كل سنة من خدمته الفعلية ويعطي عن كسور السنة مكافأة نسبية 

وحتتسب املكافأة على أساس آخر أجر تقاضاه خالل مدة استخدامه.
املادة )34(

إذا تويف العامل تؤول إىل ورثته الشرعيني مجيع حقوقه املقرره مبقتضى أحكام هذا القانون باإلضافة إىل حقوقه يف 
أي من الصناديق املنصوص عليها يف املادة ) 33 ( من قانون العمل 

املادة  ) 137 (
الدعاوي  باستثناء  الفردية  العمل  نزاعات  عن  الناشئة  الدعاوي  يف  مستعجلة  بصفة  بالنظر  الصلح  حمكمة  ختتص 
فيها  الفصل  يتم  أن  على  العمل  قانون  أحكام  مبقتضى  لألجور  سلطة  فيها  املشكل  املناطق  يف  باألجور  املتعلقة 

خالل ثالثة أشهر من تاريخ ورودها للمحكمة.
تعفى الدعاوي اليت تقدم إىل حمكمة الصلح من مجيع الرسوم مبا يف ذلك رسوم تنفيذ القرارات الصادره عنها.

قانون البيانات
املادة ) 2 ( تقسم البينات اىل :
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األدلة الكتابية  -1
2- الشهادة
3- القرائن 
4- اإلقرار
5- اليمني

6- املعاينة واخلربة
املادة ) 4 ( 

1- جيب أن تكون الوقائع اليت يراد إثباهتا متعلقة بالدعوى ومنتجة يف اإلثبات وجائز قبوهلا.
املادة ) 5 (

االدلة الكتابية هي :
1-اإلسناد الرمسية 2- اإلسناد العادية 3- األوراق غري املوقعة

املادة ) 40 ( القرائن
1-القرينة القانونية : هي القرينة اليت ينص عليها القانون تغين من تقررت ملصلحته عن أية طريقة أخرى من طرق 

اإلثبات على أنه جيوز نقض هذه القرينة بالدليل العكسي ما مل يوجد نص يقضي بغري ذلك.
2- القرينة القضائية :  هي القرائن اليت مل ينص عليها القانون ويستخلصها القاضي من ظروف الدعوى ويقتنع بأن 

هلا دالله معينة ويرتك لتقدير القاضي استنباط هذه القرائن 
املادة ) 44 ( 

اإلقرار : هو إخبار اإلنسان عن حق عليه آلخر ويشرتط أال يكذب ظاهر احلال اإلقرار ويلزم املرء بإقراره إال إذا 
كذب حبكم واإلقرار حجة قاصرة على املقر

املادة ) 53 (
أن  نفسها  تلقاء  من  للمحكمة  النزاع، وجيوز  هبا  ليحسم  املتداعيني خلصم  أحد  يوجهها  اليت  : هي  احلامسة  اليمني 

تفهم اخلصم أن من حقه توجيه اليمني يف حال عجز أحد طريف الدعوى عن إثبات دعواه أو دفعه.
املادة ) 70 ( 

أو  الدعوى  املتممة إىل أي من اخلصمني إلصدار حكمها يف موضوع  اليمني  تلقاء نفسها أن توجه  للمحكمة من 
يف قيمة ما حتكم به شريطة أن ال يكون يف الدعوى دليل كامل وأن ال تكون الدعوى خالية من أي دليل.



املصطلحات القانونية

بلغة اإلشارة
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Opening fingersفتح األصابع

Closing fingersضم األصابع

Shaking movement for hand or fingersاحلركة اهتزازية لليد أو لألصابع

األصابع مفتوحة ولكن مغلقة باجتاه 
السهم

 Open fingers but closed in the direction
of arrow

Spiral movement in the direction of arrowحركة لولبية باجتاه السهم

Shaking movementحركة اهتزازية

حركة دائرية باجتاه عقارب الساعة
 Circular movement in a clockwise
direction

حركة دائرية متثل اجتاه الدائرة
 Circular movement representing the
direction of the circle

Movement in the direction of the arrowاحلركة باجتاه السهم

احلركة باجتاهني تتبع السهم
 Movement in two direction following the
arrow

To fix the distanceلتحديد املسافة

بداية احلركة باجتاه السهم
 Starting movement in the direction of the
arrow

Quastion mark shape movementاحلركة بشكل عالمة االستفهام

+ Shape movementاحلركة بشكل+ 

Choosing oneأختيار أحدهما

دالالت الرموز واألسهم الدالة 

?

+
A B
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× Shape movementاحلركة على شكل ×

Square shape movementاحلركة على شكل مربع

Rectangular shape movementاحلركة على شكل مستطيل

Stability of movementثبات احلركة

حركة األصابع الظاهرة مع ثبات اليد
 Visible movement of the fingers with
stability of the hand

حركة انتقالية لألصابع واليد باجتاه السهم
 Changing movement of fingers and the
hand is towards the arrow

Movement is fixed in distanceاحلركة محددة املسافة

Movement in a spiral shape )Screw(احلركة بشكل لولبي “ سكروب “

حركة متكررة باجتاهني تتبع السهم
 Repeated movement in two directions
 following the arrow

Repeated movement in semicircleحركة متكررة بشكل نصف دائرة

حركة متكررة متعاقبة لليدين
 Repeated movements following the
hands

حركة متكررة باجتاه السهم
 Repeated movements in the direction of
the arrow

Repeated circular movementحركة دائرية متكررة

×

  ((    ))

F
×
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املفقـودالشخص الطبيعي

املوطنأُسرة الشخص

املراهقاألهلية

1   3

1   2

2
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الوصيالفـتـى

دار تأهيل االحداثدار تربية االحداث

فاقد التمييزدار الرعاية

1   21   3

1   21   2

1   21   3

2

×

2
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احلق الشخصيناقص االهلية

ولي الصغيراإليجاب والقبول

السبباإلكراه

2   31         2

1

×

2   31   2

1 ×

×

×
×
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العقد الصحيحالعقد الباطل

العقد املوقوفالعقد الفاسد

التقادمالوعد

1   2

1   21   2

××

1   31   2

××
2

F

1   3

2
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هبةالتعويض 

القرضالشركة

عقد االيجارعقد الصلح

1   21   2

×

1   21   2



الدليل املهنـي للترجمـة واملترجـم بلغـة اإلشـارة 84

عقد الوكالةاإلعارة

كفيلوديعة

القسمةاحلوالة

1   21   2

1   21   2
×

×

1   21   2

F

×

××
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التبليغ بالنشر اإلخطار 

الالئحة اجلوابيةاألختصاص النوعي 

الدعاوي املستعجلةحافظة املستندات

×

1   21          2                    3
×

×

×
1   2

1   21   2

×

×
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عدم صالحية القاضياحملاكمة الوجاهية

التمييزاإلستئناف

االعدامرد الطعن شكال

1   2

1   22   3

1

×

×
×

1   2
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غرامةاعتقال

عفو خاصعفو عام

وقف التنفيذالتقادم

1   3

2

× F

1   2

×

1   2

×

1   31   2

2
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الضابطية العدليةاجلهل بالقانون

املدعي العامالنائب العام

اخالء السبيلمذكرة احضار

1   2

2   31   2

1

×

1   21   2

1   2

×
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براءة ذمةبراءة

الشهود - شاهد عدم مسؤولية

محكمة الصلحاحملكمة

1   2

F

FF

1   21   2

×

××

1   2

×
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محكمة االستئنافمحكمة البداية

موظف حكوميمحكمة التمييز

اختالسرشوة

1   2

1   21   2
×

1   21   2

×
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الذم - القدح - التحقيراستثمار الوظيفة

التزويرشهاة الزور

اساءة االمانةاصدار شيك بدون رصيد

1   2

1        2

1   21          2                   3

×

×
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هتك عرضاإلغتصاب 

عقد الزواجخطف

الطالق الرجعيطالق

1   22    3

1

2   3

1   21   2

1

×
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الطالق البائن بينونة كبرىالطالق البائن بينونة صغرى

2               32    4

1    3 1

×





الـمـالحـــــــق

ملحق رقم ) 1 ( برنامج تواصل لتقييم مهارات املترجم بلغة اإلشارة.  -

ملحق رقم ) 2 ( مقترح تعليمات إصدار رخص ملترجمي لغة اإلشارة.   -

ملحق رقم ) 3 ( برنامج مقترح لتدريب وتأهيل مترجمي لغة اإلشارة  -

ملحق رقم ) 4 ( االتفاقية الدولية حلقوق األشخاص ذوي اإلعاقة.  -

ملحق رقم ) 5 ( قانون حقوق األشخاص املعوقني رقم  31لسنة2007 .  -

ملحق رقم )6  ( اإلستراتيجية الوطنية لألشخاص ذوي اإلعاقة2010–.2015   -

ملحق رقم ) 7 ( املراجع .  -
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احملق رقم )1(
برنامج » تواصل » لتقييم مهارات املرتجم بلغة اإلشارة

      
يعترب برنامج »تواصل » أول برنامج عريب حيتكم ملعايري علمية مقننة، مت تصميمه من قبل خبري لغة اإلشارة مسري 
مسرين معد الدليل، يتضمن هذا الربنامج عناصر ومهارات ترمجية حتتكم إليها قواعد لغة اإلشارة، ويهدف الربنامج 
لتقييم وقياس أداء املرتجم اإلشاري من الناحية العلمية والعملية لتحديد املستوى الفعلي للمرتجم وحتديد إمكانياته 
وحتديد  املتدربني  وتقييم  اإلشارية  الرتمجة  ومدريب  املهنة  تراخيص  إصدار  املسؤولة  للجهات  يتيح  مما  وقدراته، 

مستوى األداء بدقة متناهية. ويقيس كافة املهارات اخلاصة بالرتمجة اإلشارية. 
للصم،  الرتمجة  املتبعة يف  استنادًا ألحدث اإلسرتاتيجيات  معاشة  بناًء على خربات حياتية  الربنامج  مت تصميم هذا 

سواء بلغة اإلشارة أو باللغة املنطوقة. 
مع  والتواصل  بالرتمجة  صلة  ذات  املعىن  يف  دالالت  من  الكلمة  هذه  حتمله  ملا   :  « »تواصل  الربنامج  تسمية  مت 
ولكل  اإلشارية،  الرتمجة  جماالت  من  جمال   « تواصل   « لكلمة  املكونة  احلروف  من  حيث محل كل حرف  الصم، 
إتقاهنا والعمل هبا خالل قيامه بعملية الرتمجة  جمال مت وضع عشر مهارات ترمجية يتوجب على مرتجم لغة اإلشارة 
من وإىل األصم، ويتم قياس كل مهارة على حدة بواقع مخس درجات كحد أعلى للمهارة الواحدة يتم حتديدها من 

قبل املدرب مقسمة خلمسة مستويات على النحو التايل:
ممتاز مخس   ،)4( أربع عالمات  )3( جيد جدًا  ثالث عالمات  (، جيد  مقبول عالمتا2(   ،  )1(  ضعيف عالمة 
حبيث  الواحد.  للمجال  عالمة  مخسني  اجملموع  ليكون  للمهارة  املرتجم  إتقان  درجة  حسب  )5(،وذلك  عالمات 

حتسب الدرجة النهائية بقسمة إمجايل ناتج العالمات على الدرجة الكاملة )250(  مضروبًا مبئة . 

       جمموع الدرجات
      ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ    × 100 =   الدرجة اليت حتصل عليها من مئة.

    250         
استمارة برنامج » تواصل »

االسم :    ....................                                                                  التاريخ : ............
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ترجمة وتصرف- 1

العالمةممتاز 5جيد جدًا 4مقبول 2مقبول 2ضعيف 1المهارةم

تحليل1

تركيب الجملة2

تطويع وتوظيف الرمز اإلشاري3

ترجمة منظورة4

ترجمة تتابعية5

ترجمة فورية6

تصريف األفعال7

ترجمة تلفزيونية8

ترجمة تحريرية9

ترجمة بمواقف متعددة10

المجموع

2- وضع وبعد ) البعد املكاني والزماني ، هيئة اجلسم (

العالمةممتاز 5جيد جدًا 4مقبول 2مقبول 2ضعيف 1المهارةم

هيئة الجسم1

مكان الوقوف والجلوس ) المرسل والمستقبل (2

زوايا الرؤيا ) وضوح الرؤيا (3

وضوح اليدين ) الرمز اإلشاري (4

تناسق الجسم5

البعد الثالثي6

الحيز والفراغ7

التحدث بصفة الغائب8

وضع الجسم وخط الزمن9

مسار واتجاه نظرة العين10

المجموع
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3- إدراك وإستجابة

العالمةممتاز 5جيد جدًا 4مقبول 2مقبول 2ضعيف 1المهارةم

سرعة رد الفعل )استجابة بصرية،حركية،لغوية(1

االستماع والمراقبة2

استراتيجيات وأساليب3

التوقف والوصل بالجملة اإلشارية4

السرعة والبطء5

المالحظة والتوقع6

ايصال الرسالة7

الدالالت الكامنة والمعاني الداللية8

اختيار الرمز9

إثراء إشاري10

المجموع

4- صفات وحاالت

العالمةممتاز 5جيد جدًا 4مقبول 2مقبول 2ضعيف 1المهارةم

واجبات وحقوق المترجم1

صورة وهيئة المترجم2

القدرة على التخطيط واتخاذ القرار3

ثقافة المترجم ومؤهالته4

أمانة المترجم وصدق الترجمة5

معرفة المترجم بثنائية الثقافة واللغة للصم6

الصوتيات بلغة االشارة ) الفونولوجيا (7

مشاكل لغوية8

ذاكرة المترجم9

معرفته بلغات إشارية أخرى10

المجموع
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5- لغة اجلسد

العالمةممتاز 5جيد جدًا 4مقبول 2مقبول 2ضعيف 1المهارةم

تعابير وإيماءات الوجه1

حركات الرأس 2

اإليماء واإليحاء3

تجسيد األصوات4

المبالغة والتهويل5

األحاسيس والمشاعر6

تناسق حركات الوجه والفم مع الحركة اإلشارية7

حركات اليد والجسم8

القدرة على استخدام الجسم للتواصل9

تجسيد األشخاص ) المحاكاة(10

المجموع

العالمة النهائية : من 100 

جيد                                                                            70  –  79 مقبول          60  –  69 ضعيف             50  –  59         : التقدير 
89 – 80 جيد جدًا            100 – 90  ممتاز
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ملحق رقم )2( مزوالة مهنة
تعليمات إصدار رخص ملرتمجي لغة اإلشارة 

سندًا ألحكام املادة )7( فقرة )ن( من قانون حقوق األشخاص املعوقني رقم  31لسنة 2007

القرينة  دلت  اذا  إال  ادناه  هلا  املخصصة  املعاين  القرار  هذا  يف  الواردة  والعبارات  للكلمات  يكون  األوىل:  املادة 
على خالف ذلك:

اجمللس األعلى لشؤون األشخاص املعوقني الـمـجلــــــــــــــــــــــــــــــــــــس  : 
رئيس اجمللس االعلى لشؤون األشخاص املعوقني الرئـيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــس   : 

أمني عام اجمللس االعلى لشؤون األشخاص املعوقني األمني العــــــــــــــــــــــــــام   : 
اي مديرية من مديريات اجمللس، ومكاتب االرتباط التابعة للمجلس املـديـريـــــــــــــــــــــــــــــــــــة   : 

اللجنة الفنية املشكلة مبوجب هذا القرار. الـلـجنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة  : 
قانون حقوق األشخاص املعوقني رقم 31 لسنة 2007 القــانـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــون  : 

رقم 31  املعوقني  األشخاص  قانون حقوق  وفقًا ألحكام  املعرف  االعاقة  ذو  الشخص  الشخـــص ذو االعاقـــة : 
لسنة 2007

مهنة  مزاولة  رخصة  على  باحلصول  الراغبني  األشخاص  مجيع  على  التعليمات  هذه  أحكام  تسري  الثانية:  املادة 
مرتمجي لغة اشارة يف اململكة.

املقرر  االمتحان  جيتازون  الذين  لألشخاص  اشارة  لغة  مرتجم  مهنة  مزاولة  رخصة  مبنح  اجمللس  يلتزم  الثالثة:  املادة 
هلذه الغاية.

املادة الرابعة:
يعقد اجمللس امتحانًا متخصصًا للراغبني باحلصول على رخصة مزاولة مهنة مرتجم لغة اشارة مرتني يف كل   -1
بالوسائل اليت  سنة ، ويقوم اجمللس باإلعالن عن موعد عقد هذا االمتحان قبل شهر من تاريخ عقده على األقل 

يراها مناسبة.
على  باحلصول  يرغب  اردين  شخص  من كل  اردنيًا  دينارًا  مخسون  مقداره  ماليًا  رمسًا  اجمللس  يستويف   -2
رخصة مزاولة مهنة مرتجم لغة اشارة و ثالمثائة دوالر من غري األردنيني قبل دخول االمتحان، يتم دفعه للدائرة املالية 

يف اجمللس.
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املادة اخلامسة: 
خطي  طلب  تقدمي  اشارة  لغة  مرتجم  مهنة  مزاولة  رخصة  على  باحلصول  الراغبني  األشخاص  مجيع  على    -1

للمجلس، أو من خالل املوقع االلكرتوين للمجلس.
2-  يرفق بطلب احلصول على رخصة مزاولة مهنة مرتجم لغة اشارة الوثائق التالية:

إثبات اجلنسية )جواز سفر بطاقة أحوال شخصية - دفرت عائلة(.  أ - 
ب -  أن يكون حاصال على شهادة الثانوية العامة كحد ادىن.

ت -  أن ال يقل عمره عن )18( عامًا.
ث -  أن يكون قد شارك يف احد الدورات التدريبية اليت تعىن بلغة االشارة على ان ال تقل هذه الدورة عن )30( 

ساعة تدريبية. وخربة عملية مع الصم ال تقل عن ثالث سنوات شريطة احضار ما يثبت ذلك
احلصول على عدم احملكومية.  ج - 

املادة السادسة: يشكل األمني العام جلنة فنية مكونة من سبع اعضاء اربعة من الصم وثالثة من السامعني   -
املرتمجني على النحو التايل :

أ -  اختيار رئيس ونائب رئيس للجنة الفنية، على ان يكون الرئيس من االشخاص الصم والنائب سامع من مرتمجي 
لغة اإلشارة.

ب –  يشرتط بأعضاء اللجنة الفنية من الصم ان يكونوا من االشخاص املشهود هلم بالكفاءة والنزاهة.
ج – يشرتط باملرتمجني أعضاء اللجنة الفنية ان يكونوا من االشخاص املشهود هلم بالكفاءة والنزاهة املهنية وعلى 
درجة عالية من الثقافة وحاصلني على رخصة مرتمجي لغة اشارة، وان ال تقل خربهتم ومعايشتهم مع الصم عن عشر 

سنوات. 
تتوىل  اللجنة املهام التالية:

املتقدمني.  على  املطلوبة  الشروط  انطباق  من  والتأكد  وتدقيقها.  للمجلس،  املقدمة  الطلبات  دراسة   -1
والتأكد من استكماهلا للوثاق املطلوبة. 

االعداد لعقد امتحان مزاولة مهنة مرتجم لغة االشارة وحتديد مواعيد انعقاده، ووضع األسئلة الفنية اخلاصة   -2
به وحتديد أجزاءه ومدته وإجراءات تقدميه.

ورخص  الشهادات  وإصدار  الناجحني،  املتقدمني  امساء  وحتديد  االمتحان،  بنتيجة  العام  لألمني  التنسيب   -3
مزاولة املهنة هلم.

قبل  بعد حتديدها من  املختصة  اجلهات  وتعميمها على كافة  الناجحني  امساء  بنشر  العام  لألمني  التنسيب   -4
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اللجنة.
التنسيب لألمني العام بتجديد رخصة مزاولة املهنة للناجحني للسنوات الالحقة.  -5

املادة السابعة : يتم جتديد رخصة مزاولة مهنة ترمجة لغة االشارة جمانًا بعد سنتني من تاريخ احلصول عليها شريطة 
إحضار ما يثبت مزاولته للرتمجة خالل الفرتة السابقة يف أحدى مؤسسات الصم مبا ال يقل جمموعه عن ستة أشهر 

من تاريخ حصوله على الرخصة او تاريخ جتديدها.
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ملحق رقم ) 3 (
برنامج تدرييب مقرتح لتأهيل مرتمجي لغة اإلشارة

برنامج علمي وفق تسلسل ممنهج، يهدف  بلغة اإلشارة من خالل  أيديكم مقرتح خطة إلعداد مرتمجني  نضع بني 
إىل تأهيل مرتمجني على درجة عالية من الكفاءة والقدرة على حتمل املسؤولية.

 األهداف : 
- توسيع قاعدة العارفني بلغة اإلشارة.
-  تيسري سبل وفرص الوصول للصم.

مراحل املشروع
املرحلة األوىل :  مرحلة تعلم لغة اإلشارة. 

للمهتمني  توجه  متدرجة،  اإلشارة وفق مستويات  لغة  لتعلم  التدريبية  الدورات  من  األوىل سلسلة   املرحلة  تتضمن 
التواصل  مث  ومن  املتوسطة  مث  االبتدائية  بالدورة  الدورات  هذه  وتبدأ   ، امليدان  يف  والعاملني  الصم  أمور  وأولياء 
وفقًا  املعتمدة  الساعات  عدد  وختتلف  مفصل   وحمتوى  برنامج  دورة  لكل  ويكون  اإلشارة،  بلغة  والرتمجة  املتقدم 

ملستوى الدورة على النحو اآليت: 
الدورة األساسية :  .1

عدد الساعات املعتمدة )  48( ساعة مبعدل ثالث حماضرات يف األسبوع .   -
مدة الدورة : )8( أسابيع.  -

زمن احملاضرة ساعتان.  -
احملتوى:-  

إشارية  مصطلحات   ، اإلشارية  األرقام   ، اإلشارية  األجبدية   ، أساليبها   ، أسسها   ، أمهيتها  اإلشارة،  بلغة  التعريف 
أساسية ، تكوين مجل قصرية. 

الدورة املتوسطة :  .2
•  عدد الساعات املعتمدة  )72( ساعة  مبعدل ثالث حماضرات يف األسبوع .

•  مدة الدورة : ) 12 ( أسبوعًا
•  زمن احملاضرة ساعتان .

•  احملتوى يتضمن :-  كيفية أداء لغة اإلشارة  ـ  مصطلحات إشارية جديدة ـ لغة اجلسد اإلمياءات ـ التعبري 
واحملاكاة ـ تكوين مجل طويلة بلغة اإلشارة ـ مواضيع أخرى.
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الدورة املتقدمة :  .3
•   عدد الساعات املعتمدة )96( ساعة مبعدل ثالث ساعات يف األسبوع .

•  مدة الدورة )16( أسبوعًا.
•  زمن احملاضرة ساعتان . 

والتعرف  واقعهم    ـ  ـ حاجاهتم  هلم  النفسية  واخلصائص  الصم  جمتمع  على  التعرف   -: يتضمن  احملتوى    •
الصم  خماطبة  ـ  اإلشارة   لغة  خالل  من  احملادثة  ـ  اإلشارة  لغة  يف  املستخدمة  اإلشارية  املصطلحات  على كافة 

مباشرة ـ ترمجة لفقرات طويلة  ـ قصص بلغة اإلشارة .
املراجع : -

القواميس اإلشارية العربية واحمللية.  •
األطلس اجلغرايف .  •

القاموس اإلسالمي.  •
كتاب قواعد لغة اإلشارة.  •

الدليل املهين للرتمجة واملرتجم بلغة اإلشارة.  •
مالحظات : 

ميكن تكثيف احملاضرات حبيث تصبح بشكل يومي الختصار املدة الزمنية.   •
كل دورة هلا برنامج وحمتوى مفصل.  •

يشرتط هبذه الدورات االستمرارية للوصول باملتدربني للمرحلة الثانية والنهائية.   •
املرحلة الثانية : تأهيل وتدريب مرتمجي بلغة اإلشارة

األهداف:
تدريب وتأهيل مرتمجني للغة اإلشارة ضمن برنامج زمين حمدد.  •

تأهيل كوادر متخصصة تعمل يف كافة القطاعات وخاصة املؤسسات ذات الصلة.  •
وقبل البدء يف تفاصيل املرحلة الثانية نرى من الضرورة تسليط الضوء على بعض املعطيات اليت جيب أن   •

تؤخذ بعني االعتبار :- 
احلاجة االجتماعية ملرتمجي لغة اإلشارة، لألسباب التالية: •   

الصعوبات اليت تواجه الصم يف التواصل مع أفراد اجملتمع.   -
حيتاج الصم الذين يستخدمون لغة اإلشارة إىل مرتمجني ليعملوا جسرًا عرب رموز اللغتني املنطوقة واإلشارية   -
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من  تواجدهم يف كثري  تتطلب  عليهم يف جماالت كثرية  الطلب  اإلشارة، يف ضوء  لغة  مرتمجني  تدريب  أن   -
املؤسسات فعلى سبيل املثال :ـ

اخلدمات اإلدارية وخدمات الضمان االجتماعي واخلدمات الصحية ) املستشفيات واملراكز الصحية ( .  .1
اخلدمات القانونية ) كاحملاكم ومراكز الشرطة ( _ املؤسسات والوزارات اخلدماتية          ) وزارة الرتبية   .2

والتعليم ، البلديات ، ديوان اخلدمة املدنية ، املطارات ، شركات الطريان ، شركات االتصاالت ( .
وزارة الثقافة ) مؤمترات ، مناظرات ، نشاطات ثقافية عامة ، مسرح ، متاحف(.    .3

وزارة الرتبية والتعليم ) املدارس املختصة التابعة هلا (  .4
وزارة التنمية االجتماعية ) الرعاية اخلاصة ، مراكز رعاية وتأهيل األشخاص ذوي اإلعاقة(.  .5

مؤسسات اإلعالم ) التلفزيون ، الصحافة (  .6
تتطلب  الصم   األشخاص  فيها  يشارك  واليت   ، اجملتمع  يف  النموذجية  النشاطات  من  عدد كبري  هناك   .7
خدمات مرتجم لغة اإلشارة : ) وكاالت السفر ،املراكز التجارية ، البنوك ، شركة الكهرباء واملاء ، اخلطوط اجلوية  

إخل (. 

قصوى  أمهية  ذو  املقرتح  هذا  نعترب  فإننا   ، للمرتمجني  املاسة  حاجتنا  استوجبت  اليت  املذكورة  األسباب  جلميع   
وعمل وطين .

 بعد التعرف على املهارات الرتمجية املطلوبة من مرتجم لغة اإلشارة،  واليت وردت هبذا الدليل يتضح أمهية تنفيذ 
للغة  دورات  سلسلة  املتدرب  اجتياز  وبعد  ومضموهنا،  حمتواها  يف  العلمي  األساس  تعتمد  واليت  الربامج  هذه  مثل 

اإلشارة السابقة الذكر يلتحق الراغبون والذين جيتازون املقابلة الشخصية يف برنامج تأهيل املرتمجني.
الربنامج التدرييب ) اربع مستويات (

 اسم الربنامج :- برنامج تدريب وتأهيل مرتمجي لغة اإلشارة ) اربع مستويات (
اجلهة املسؤولة : احلكومات .

اجلهة املنفذة :   إحدى اجلهات املختصة . 
مدة الربنامج : سنة )12 ( شهرًا .

عدد الساعات : 288( ( ساعة مقسمة على أربع مستويات .
الفرتة الزمنية  : لكل مستوى )  12 ( أسبوعًا مبعدل ثالث حماضرات يف األسبوع 

 زمن احملاضرة :  ساعتان . 
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الفئات املستهدفة من الربنامج . 
مجهور املواطنني الراغبني واملهتمني ممن يتواصلون بلغة اإلشارة.   .1
أولياء أمور الصم واحمليطون فيهم ممن يتواصلون بلغة اإلشارة .   .2

العاملون يف مدارس ومؤسسات الصم .   .3
االجتماعية  وأنشطتهم  بالصم  عالقة  هلم  ممن  والوظيفية  والصحية  االجتماعية  املؤسسات  يف  العاملون   .4

واملهنية واالقتصادية . 
برنامج دورة التأهيل ) املستوى األول (

املدة الزمنية : 12 أسبوعًا
عدد الساعات : 72 ساعة مبعدل ثالث حماضرات يف األسبوع.

زمن احملاضرة : ساعتان.
حمتوى الدورة :

-  أهداف الدورة .
مصطلحات إشارية .  -
دور املرتجم وأمهيته.  -

اخالقيات املهنة.  -
التحليل والرتمجة.  -

االستماع والرتمجة.  -
تطوير املفردات.   -

تشكيل اإلشارات وتباينها.   -
وحدات الكالم األساسية.   -

برنامج دورة التأهيل  ) املستوى الثاين (
املدة الزمنية :  12 أسبوعًا

عدد الساعات :  72ساعة مبعدل ثالث حماضرات يف األسبوع.
زمن احملاضرة : ساعتان



الدليل املهنـي للترجمـة واملترجـم بلغـة اإلشـارة 108

احملتوى :
أهداف الدورة.  -

علم اللغة االجتماعي .   -
امليدان املهين .  -

وصف املظهر اجلانيب املهين .  -
مرتجم لغة اإلشارة  ـ إرشاد مهين .  -

تطوير املفردات .  -
طريقة شرح املفردات اليت ال يوجد هلا إشارة .   -

منظمات الصم العربية والعاملية .  -
أساليب التواصل املختلفة .  -

الفرق بني اللغات اإلشارية العربية ) اللهجات ( .  -
سيكولوجية ذوي اإلعاقة السمعية .   -

برنامج دورة التأهيل ) املستوى الثالث (
املدة الزمنية : 12 أسبوعًا

عدد الساعات :  72ساعة مبعدل ثالث حماضرات يف األسبوع.
زمن احملاضرة : ساعتان

احملتوى : 
أهداف الدورة.  -

الرتمجة الفورية من اللغة املنطوقة إىل لغة اإلشارة وبالعكس .   -
ختزين الكالم والصوت ـ األدبيات واألخالقيات يف الرتمجة  ـ احملاكاة  .  -

دور املرتجم يف احملكمة .   -
كيفية الرتمجة يف املناسبات اخلاصة .   -

كيفية الرتمجة ألصم .   -
تدريب عملي ـ تسجيل فيديو ـ تصحيح األخطاء  .  -

العقائد  ـ الديانات .   -
بعض مواضيع من علم النفس .  -
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-  بعض مواضيع من علم االجتماع . 
أسباب اإلعاقة .  -

الثقافة اللغوية عند الصم .  -
الصور الدماغية وأثرها يف تعلم اللغة .  -

اإلثراء اللغوي كيف يكون .   -
تطوير املفردات وتكوين اجلمل الطويلة .   -

التدريب على الرتمجة .  -
برنامج دورة التأهيل ) املستوى الرابع (

املدة الزمنية :  12أسبوعًا
عدد الساعات : 72 ساعة مبعدل ثالث حماضرات يف األسبوع.

زمن احملاضرة : ساعتان.
احملتوى : 

أهداف الدورة.  -
التدريب على رأس العمل .  -

التطبيق يف التلفزيون   -
الرتمجة يف املناسبات .  -

التعرف على لغات إشارية عربية .  -
التعرف على لغة اإلشارة العاملية.  -

القيود والسجالت .  -
إدارة اجلمعيات وأندية  الصم .  -

التعرف على الوضع الثقايف واالجتماعي للصم .   -
التأثريات الفكرية والعاطفية واالجتماعية للصم .   -

العالقات بني الصم والسامعني ـ كيف ينظر الصم لشكل العالقة اليت تربطهم مبجتمع السامعني ونظرهتم   -
لألفراد الصم  ) ألنفسهم  ( . 

فهم معىن الدين يف حياة الناس واألخذ باحلسبان هذا األمر عند قيامهم بالرتمجة .  -
الرتمجة على شاشات التلفزيون بشكل مباشر .   -
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كيفية حتليل اخلرب وحتويله إىل لغة اإلشارة .   -
كيفية الوصول إىل الكفاءة العالية وتطوير الذات .   -

كيفية إعداد البحوث املتعلقة بالصم  .   -
مالحظات:

-  وضع برنامج زمين مفصل لكل مرحلة وحتديد املواضيع بالتفصيل .
-  يعتمد الربنامج على التدريب املباشر والتطبيق العملي .

إعداد
مسري مسرين
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ملحق رقم )4(
االتفاقية الدولية حلقوق االشخاص ذوي االعاقة

الديباجة
إن الدول األطراف يف هذه االتفاقية،

األسرة  أفراد  جلميع  مبا  تعرتف  اليت  املتحدة  األمم  ميثاق  يف  عليها  املنصوص  املبادئ  إىل  تشري  إذ   .1
اإلنسانية من كرامة وقيم متأصلة وحقوق متساوية غري قابلة للتصرف كأساس للحرية والعدالة والسالم يف العامل،

العهدين  ويف  اإلنسان  حلقوق  العاملي  اإلعالن  يف  ووافقت،  أعلنت  قد  املتحدة  األمم  بأن  تعرتف  وإذ   .2
احلقوق  جبميع  التمتع  يف  احلق  نوع،  أي  من  متييز  دون  فرد،  لكل  أن  على  اإلنسان،  حبقوق  اخلاصني  الدوليني 

واحلريات املنصوص عليها يف تلك الصكوك،
للتجزئة  قابليتها  وعدم  األساسية  واحلريات  اإلنسان  حقوق  جلميع  العاملي  الطابع  جديد  من  تؤكد  وإذ   .3

وترابطها وتعاضدها وضرورة ضمان متتع األشخاص ذوي اإلعاقة هبذه احلقوق بشكل كامل ودون متييز،
اخلاص  الدويل  والعهد  والثقافية،  واالجتماعية  االقتصادية  باحلقوق  اخلاص  الدويل  العهد  إىل  تشري  وإذ   .4
القضاء على  واتفاقية  العنصري،  التمييز  أشكال  للقضاء على مجيع  الدولية  املدنية والسياسية، واالتفاقية  باحلقوق 
أو  القاسية  العقوبة  أو  املعاملة  ضروب  من  وغريه  التعذيب  مناهضة  واتفاقية  املرأة،  ضد  التمييز  أشكال  مجيع 
وأفراد  املهاجرين  العمال  مجيع  حقوق  حلماية  الدولية  واالتفاقية  الطفل،  حقوق  واتفاقية  املهينة،  أو  الالإنسانية 

أسرهم،
ل مفهوما ال يزال قيد التطور وأن اإلعاقة حتدث بسبب التفاعل بني األشخاص  وإذ تدرك أن اإلعاقة تشكِّ  .5
يف  فعالة  كاملة  مشاركة  مشاركتهم  دون  حتول  اليت  احمليطة  والبيئات  املواقف  يف  واحلواجز  بعاهة،  املصابني 

جمتمعهم على قدم املساواة مع اآلخرين،
العاملي  العمل  برنامج  يف  الواردة  بالسياسات  املتعلقة  التوجيهية  واملبادئ  املبادئ،  بأمهية  تعرتف  وإذ   .6
وصياغة  تعزيز  يف  اإلعاقة  ذوي  لألشخاص  الفرص  تكافؤ  بتحقيق  املتعلقة  املوحدة  والقواعد  باملعوقني  املتعلق 
الفرص  تكافؤ  لزيادة  والدويل  واإلقليمي  الوطين  الصعيد  على  واإلجراءات  والربامج  واخلطط  السياسات  وتقييم 

لألشخاص ذوي اإلعاقة،
وإذ تؤكد أمهية إدماج قضايا األشخاص ذوي اإلعاقة كجزء ال يتجزأ من اسرتاتيجيات التنمية املستدامة،  .7

املتأصلة  للكرامة والقيمة  انتهاكا  اإلعاقة ميثل  التمييز ضد أي شخص على أساس  بأن  أيضا  تعرتف  وإذ   .8
للفرد،
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وإذ تعرتف كذلك بتنوع األشخاص ذوي اإلعاقة،  .9
وإذ تقر باحلاجة إىل تعزيز ومحاية حقوق اإلنسان جلميع األشخاص ذوي اإلعاقة، مبن فيهم أولئك الذين   .10

حيتاجون دعما أكثر تركيزا،
يزالون  ال  والعهود،  الصكوك  هذه  خمتلف  من  بالرغم  اإلعاقة،  ذوي  األشخاص  ألن  القلق  يساورها  وإذ   .11
اآلخرين  مع  املساواة  قدم  على  اجملتمع  يف  مشاركتهم كأعضاء  تعرتض  حواجز  العامل  أحناء  مجيع  يف  يواجهون 

وانتهاكات حلقوق اإلنسان املكفولة هلم،
البلدان،  يف كل  اإلعاقة  ذوي  لألشخاص  املعيشية  الظروف  حتسني  يف  الدويل  التعاون  بأمهية  تقر  وإذ   .12

وخباصة يف البلدان النامية،
جمتمعاهتم  رفاه  حتقيق  يف  اإلعاقة  ذوي  لألشخاص  واحملتملة  احلالية  القّيمة  باملسامهة  تعرتف  وإذ   .13
وتنوعها عموما، وبأن تشجيع متتعهم بصورة كاملة حبقوق اإلنسان واحلريات األساسية ومشاركتهم الكاملة سيفضي 
التنمية البشرية واالجتماعية واالقتصادية للمجتمع والقضاء على  إىل زيادة الشعور باالنتماء وحتقيق تقدم كبري يف 

الفقر،
أنفسهم، مبا يف ذلك  الذايت واعتمادهم على  باستقالهلم  بأمهية متتع األشخاص ذوي اإلعاقة  وإذ تعرتف   .14

حرية حتديد خياراهتم بأنفسهم،
القرارات  اختاذ  عمليات  بفعالية يف  املشاركة  فرصة  اإلعاقة  ذوي  لألشخاص  تتاح  أن  ينبغي  أنه  ترى  وإذ   .15

بشأن السياسات والربامج، مبا يف ذلك تلك اليت هتمهم مباشرة،
يتعرضون ألشكال  الذين  اإلعاقة  يواجهها األشخاص ذوو  اليت  الصعبة  الظروف  إزاء  القلق  يساورها  وإذ   .16
متعددة أو مشددة من التمييز على أساس العرق أو اللون أو اجلنس أو اللغة أو الدين أو الرأي السياسي وغريه من 

اآلراء أو األصل الوطين أو العرقي أو االجتماعي أو امللكية أو املولد أو السن أو أي مركز آخر،
وإذ تعرتف بأن النساء والفتيات ذوات اإلعاقة غالبا ما يواجهن خطرا أكرب يف التعرض، سواء داخل املنـزل   .17

أو خارجه، للعنف أو اإلصابة أو االعتداء، واإلمهال أو املعاملة غري الالئقة، وسوء املعاملة أو االستغالل،
واحلريات  اإلنسان  حقوق  جبميع  متتعا كامال  اإلعاقة  ذوو  األطفال  يتمتع  أن  ينبغي  أيضابأنه  تعرتف  وإذ   .18
األطراف يف  الدول  هبا  تعهدت  اليت  االلتزامات  إىل  اآلخرين، وإذ تشري  األطفال  املساواة مع  قدم  األساسية على 

اتفاقية حقوق الطفل حتقيقا لتلك الغاية،
ذوي  األشخاص  متتع  تشجيع  إىل  الرامية  اجلهود  مجيع  يف  جنساين  منظور  إدماج  إىل  تؤكداحلاجة  وإذ   .19

اإلعاقة الكامل حبقوق اإلنسان واحلريات األساسية،
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الصدد  تقر يف هذا  وإذ  الفقر،  يعيشون يف ظروف يسودها  اإلعاقة  أكثرية األشخاص ذوي  أن  تربز  وإذ   .20
باحلاجة امللحة إىل ختفيف ما للفقر من تأثري سليب على األشخاص ذوي اإلعاقة،

وإذ تضع يف اعتبارهاأن توفر أوضاع يسودها السالم واألمن القائم على االحرتام التام للمقاصد واملبادئ   .21
لتوفري  عنها  غىن  ال  أمور  هي  السارية  اإلنسان  حقوق  واحرتام صكوك  املتحدة  األمم  ميثاق  يف  عليها  املنصوص 

احلماية الكاملة لألشخاص ذوي اإلعاقة، وال سيما يف حاالت النزاع املسلح واالحتالل األجنيب،
الصحة  وخدمات  والثقافية  واالقتصادية  واالجتماعية  املادية  البيئة  إىل  الوصول  إلمكانية  مبا  تعرتف  وإذ   .22
اإلنسان  الكامل جبميع حقوق  التمتع  من  اإلعاقة  لتمكني األشخاص ذوي  أمهية  والتعليم واإلعالم واالتصال من 

واحلريات األساسية،
وإذ تدرك أن الفرد، الذي يتحمل واجبات جتاه األفراد اآلخرين واجملتمع الذي ينتمي إليه، تقع على عاتقه   .23

مسؤولية السعي من أجل تعزيز احلقوق املكرسة يف الشرعة الدولية حلقوق اإلنسان وإعمال تلك احلقوق،
واقتناعا منها بأن األسرة هي الوحدة الطبيعية واألساسية للمجتمع وأهنا تستحق احلماية من جانب اجملتمع   .24
لتمكني  الالزمة  واملساعدة  احلماية  على  حيصلوا  أن  ينبغي  أسرهم  وأفراد  اإلعاقة  ذوي  األشخاص  وأن  والدولة، 

األسر من املسامهة يف التمتع الكامل على قدم املساواة حبقوق األشخاص ذوي اإلعاقة؛
وكرامتهم  اإلعاقة  ذوي  األشخاص  حقوق  وتعزيز  حلماية  ومتكاملة  شاملة  دولية  اتفاقية  منهابأن  واقتناعا   .25
يف  مشاركتهم  وستشجع  اإلعاقة،  ذوي  لألشخاص  البالغ  االجتماعي  احلرمان  تدارك  يف  جوهرية  مسامهة  ستقدم 
النامية  البلدان  اجملاالت املدنية والسياسية واالقتصادية واالجتماعية والثقافية على أساس تكافؤ الفرص، سواء يف 

أو البلدان املتقدمة النمو.
املادة 1-الغرض

تعزيز ومحاية وكفالة متتع األشخاص ذوي اإلعاقة متتعا كامال على قدم املساواة مع  الغرض من هذه االتفاقية هو 
اآلخرين جبميع حقوق اإلنسان واحلريات األساسية، وتعزيز احرتام كرامتهم املتأصلة.

ويشمل مصطلح ”األشخاص ذوي اإلعاقة“ كل من يعانون من عاهات طويلة األجل بدنية أو عقلية أو ذهنية أو 
قدم  على  اجملتمع  يف  وفعالة  بصورة كاملة  املشاركة  من  احلواجز  خمتلف  مع  التعامل  لدى  متنعهم  قد  حّسَية، 

املساواة مع اآلخرين.
املادة 2- التعاريف

ألغراض هذه االتفاقية:
”االتصال“ يشمل اللغات وعرض النصوص، وطريقة برايل، واالتصال عن طريق اللمس، وحروف الطباعة الكبرية، 



الدليل املهنـي للترجمـة واملترجـم بلغـة اإلشـارة 114

اخلطية  والبديلة،  املعززة  االتصال  وأشكال  ووسائل  أساليب  عن  فضال  االستعمال،  امليسورة  املتعددة  والوسائط 
امليسورة  واالتصال  املعلومات  تكنولوجيا  ذلك  يف  مبا  البشر،  بواسطة  والقراءة  املبسطة  وباللغة  والسمعية، 

االستعمال؛
”اللغة“ تشمل لغة الكالم ولغة اإلشارة وغريها من أشكال اللغات غري الكالمية؛

”التمييز على أساس اإلعاقة“ يعين أي متييز أو استبعاد أو تقييد على أساس اإلعاقة يكون غرضه أو أثره إضعاف 
مع  املساواة  قدم  على  ممارستها،  أو  هبا  التمتع  أو  األساسية  واحلريات  اإلنسان  بكافة حقوق  االعرتاف  إحباط  أو 
اآلخرين، يف امليادين السياسية واالقتصادية أو االجتماعية أو الثقافية أو املدنية أو أي ميدان آخر. ويشمل مجيع 

أشكال التمييز، مبا يف ذلك احلرمان من ترتيبات تيسريية معقولة؛
”الرتتيبات التيسريية املعقولة“ تعين التعديالت والرتتيبات الالزمة واملناسبة اليت ال تفرض عبئا غري متناسب أو غري 
ضروري، واليت تكون هناك حاجة إليها يف حالة حمددة، لكفالة متتع األشخاص ذوي اإلعاقة على أساس املساواة 

مع اآلخرين جبميع حقوق اإلنسان واحلريات األساسية وممارستها؛
قدر  بأكرب  الناس،  مجيع  يستعملها  لكي  واخلدمات  والربامج  والبيئات  املنتجات  تصميم  يعين  العام“  ”التصميم 
ممكن، دون حاجة إىل تكييف أو تصميم متخصص. وال يستبعد ”التصميم العام“ األجهزة امُلِعينة لفئات معينة من 

األشخاص ذوي اإلعاقة حيثما تكون هناك حاجة إليها.
املادة 3- مبادئ عامة

فيما يلي مبادئ هذه االتفاقية: 
بأنفسهم  خياراهتم  تقرير  حرية  ذلك  يف  مبا  الذايت  واستقالهلم  املتأصلة  األشخاص  كرامة  احرتام   .1

واستقالليتهم؛
عدم التمييز؛  .2

كفالة مشاركة وإشراك األشخاص ذوي اإلعاقة بصورة كاملة وفعالة يف اجملتمع؛  .3
احرتام الفوارق وقبول األشخاص ذوي اإلعاقة كجزء من التنوع البشري والطبيعة البشرية؛  .4

تكافؤ الفرص؛  .5
إمكانية الوصول؛  .6

املساواة بني الرجل واملرأة؛  .7
احرتام القدرات املتطورة لألطفال ذوي اإلعاقة واحرتام حقهم يف احلفاظ على هويتهم.  .8

املادة 4 -االلتزامات العامة
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تاما جلميع  إعماال  إعمال كافة حقوق اإلنسان واحلريات األساسية  بكفالة وتعزيز  الدول األطراف  تتعهد   .1
األشخاص ذوي اإلعاقة دون أي متييز من أي نوع على أساس اإلعاقة. وحتقيقا هلذه الغاية، تتعهد الدول األطراف 

مبا يلي:
هذه  هبا يف  املعرتف  احلقوق  إلنفاذ  التدابري،  من  واإلدارية وغريها  التشريعية  املالئمة،  التدابري  اختاذ مجيع   .1

االتفاقية؛
وأعراف  ولوائح  قوانني  من  يوجد  ما  إلغاء  أو  لتعديل  التشريع،  فيها  مبا  املالئمة،  التدابري  مجيع  اختاذ   .2

وممارسات تشكل متييزا ضد األشخاص ذوي اإلعاقة؛
مراعاة محاية وتعزيز حقوق اإلنسان لألشخاص ذوي اإلعاقة يف مجيع السياسات والربامج؛  .3

االمتناع عن القيام بأي عمل أو ممارسة تتعارض وهذه االتفاقية وكفالة تصرف السلطات واملؤسسات العامة   .4
مبا يتفق معها؛

اختاذ كافة التدابري املناسبة للقضاء على التمييز على أساس اإلعاقة من جانب أي شخص أو منظمة أو   .5
مؤسسة خاصة؛

عاما، كما  تصميما  املصممة  واملرافق  واملعدات  واخلدمات  للسلع  والتطوير  البحوث  تعزيز  أو  إجراء   .6
التكاليف  أقل  وإىل  املواءمة  من  ممكن  حد  أدىن  إىل  حتتاج  أن  يفرتض  واليت  االتفاقية،  هذه  من   2 املادة  حتددها 
لتلبية االحتياجات احملددة لألشخاص ذوي اإلعاقة، وتشجيع توفريها واستعماهلا، وتعزيز التصميم العام لدى وضع 

املعايري واملبادئ التوجيهية؛
ذلك  يف  مبا  واستعماهلا،  توفريها  وتعزيز  اجلديدة،  للتكنولوجيات  والتطوير  البحوث  تعزيز  أو  إجراء   .7
املالئمة  امُلِعينة  والتكنولوجيات  التنقل،  على  املساعدة  واألجهزة  والوسائل  واالتصال،  املعلومات  تكنولوجيات 

لألشخاص ذوي اإلعاقة، مع إيالء األولوية للتكنولوجيات املتاحة بأسعار معقولة؛
التنقل،  على  املساعدة  واألجهزة  الوسائل  بشأن  اإلعاقة  ذوي  لألشخاص  املنال  سهلة  معلومات  توفري   .8
وخدمات  األخرى،  املساعدة  أشكال  عن  فضال  اجلديدة،  التكنولوجيات  ذلك  يف  مبا  امُلِعينة،  والتكنولوجيات 

ومرافق الدعم؛
املعرتف  احلقوق  جمال  يف  اإلعاقة  ذوي  األشخاص  مع  العاملني  واملوظفني  األخصائيني  تدريب  تشجيع   .9

هبا يف هذه االتفاقية لتحسني توفري املساعدة واخلدمات اليت تكفلها تلك احلقوق.
فيما يتعلق باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية، تتعهد كل دولة من الدول األطراف باختاذ التدابري   .2
الالزمة بأقصى ما تتيحه املوارد املتوافرة لديها، وحيثما يلزم، يف إطــار التعاون الدويل، للتوصل تدرجييا إىل إعمال 
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التطبيق فورا، وفقا للقانون  هذه احلقوق إعماال تاما، دون اإلخالل بااللتزامات الواردة يف هذه االتفاقية والواجبة 
الدويل.

تتشاور الدول األطراف تشاورًا وثيقا مع األشخاص ذوي اإلعاقة مبن فيهم األطفال ذوو اإلعاقة، من خالل   .3
عمليات  ويف  االتفاقية،  هذه  تنفيذ  إىل  الرامية  والسياسات  التشريعات  وتنفيذ  بشأن وضع  متثلهم،  اليت  املنظمات 

صنع القرار األخرى بشأن املسائل اليت تتعلق باألشخاص ذوي اإلعاقة، وإشراكهم فعليا يف ذلك.
يتيح على حنو أوىف إعمال حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة قد  ليس يف هذه االتفاقية ما ميس أي حكم   .4
انتقاص  أو  تقييد  أي  فرض  الدولة. وال جيوز  تلك  به يف  املعمول  الدويل  القانون  أو يف  دولة طرف  قانون  يرد يف 
ألي حق من حقوق اإلنسان واحلريات األساسية املعرتف هبا أو القائمة يف أي دولة طرف يف هذه االتفاقية، عمال 
يف  هبا  تعرتف  أو  واحلريات  احلقوق  هبذه  تعرتف  ال  االتفاقية  هذه  أن  حبجة  عرف  أو  الئحة  أو  اتفاقية  أو  بقانون 

نطاق أضيق.
ميتد سريان أحكام هذه االتفاقية إىل مجيع أجزاء الدول االحتادية دون أي قيود أو استثناءات.  .5

املادة 5 - املساواة وعدم التمييز
تقر الدول األطراف بأن مجيع األشخاص متساوون أمام القانون ومبقتضاه وهلم احلق دون أي متييز وعلى   .1

قدم املساواة يف احلماية والفائدة اللتني يوفرمها القانون.
املتساوية  احلماية  اإلعاقة  ذوي  لألشخاص  وتكفل  اإلعاقة  أساس  على  متييز  أي  األطراف  الدول  حتظر   .2

والفعالة من التمييز على أي أساس.
التمييز، مجيع اخلطوات املناسبة لكفالة توافر  لتعزيز املساواة والقضاء على  تتخذ الدول األطراف، سعيًا   .3

الرتتيبات التيسريية املعقولة لألشخاص ذوي اإلعاقة.
متييزا  حتقيقها  أو  اإلعاقة  ذوي  لألشخاص  الفعلية  باملساواة  للتعجيل  الضرورية  احملددة  التدابري  تعترب  ال   .4

مبقتضى أحكام هذه االتفاقية.
املادة 6 - النساء ذوات اإلعاقة

تقر الدول األطراف بأن النساء والفتيات ذوات اإلعاقة يتعرضن ألشكال متعددة من التمييز، وأهنا ستتخذ   .1
واحلريات  اإلنسان  حقوق  جبميع  املساواة  قدم  وعلى  متتعا كامال  متتــعهن  لضمان  الالزمة  التدابري  الصدد  هذا  يف 

األساسية.
تتخذ الدول األطراف مجيع التدابري املالئمة لكفالة التطور الكامل والتقدم والتمكني للمرأة، بغرض ضمان   .2

ممارستها حقوق اإلنسان واحلريات األساسية املبينة يف هذه االتفاقية والتمتع هبا.
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املادة 7 - األطفال ذوو اإلعاقة
تتخذ الدول األطراف مجيع التدابري الضرورية لكفالة متتع األطفال ذوي اإلعاقة متتعا كامال جبميع حقوق   .1

اإلنسان واحلريات األساسية، وذلك على قدم املساواة مع غريهم من األطفال.
يكون توخي أفضل مصلحة للطفل، يف مجيع التدابري املتعلقة باألطفال ذوي اإلعاقة، اعتبارا أساسيا.  .2

املسائل  مجيع  يف  آرائهم  عن  حبرية  التعبري  يف  باحلق  اإلعاقة  ذوي  األطفال  متتع  األطراف  الدول  تكفل   .3
اليت متسهم مع إيالء االهتمام الواجب آلرائهم هذه وفقا لسنهم ومدى نضجهم، وذلك على أساس املساواة مع 

غريهم من األطفال وتوفري املساعدة على ممارسة ذلك احلق، مبا يتناسب مع إعاقتهم وسنهم.
املادة 8 - إذكاء الوعي

تتعهد الدول األطراف باعتماد تدابري فورية وفعالة ومالئمة من أجل:  .1
اإلعاقة، مبا يف ذلك على مستوى األسرة، وتعزيز  بأسره بشأن األشخاص ذوي  اجملتمع  الوعي يف  إذكاء   .1

احرتام حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة وكرامتهم؛
مكافحة القوالب النمطية وأشكال التحيز واملمارسات الضارة املتعلقة باألشخاص ذوي اإلعاقة، مبا فيها   .2

تلك القائمة على اجلنس والسن، يف مجيع جماالت احلياة؛
تعزيز الوعي بقدرات وإسهامات األشخاص ذوي اإلعاقة.  .3

وتشمل التدابري الرامية إىل حتقيق ذلك ما يلي:  .2
بدء ومتابعة تنظيم محالت فعالة للتوعية العامة هتدف إىل:  .1

تعزيز تقبل حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة؛  .1
نشر تصورات إجيابية عن األشخاص ذوي اإلعاقة، ووعي اجتماعي أعمق هبم؛  .2

تشجيع االعرتاف مبهارات وكفاءات وقدرات األشخاص ذوي اإلعاقة، وإسهاماهتم يف مكان العمل وسوق   .3
العمل؛

مبا يف  التعليم،  نظام  اإلعاقة يف مجيع مستويات  باحرتام حقوق األشخاص ذوي  يتسم  تبين موقف  تعزيز   .2
ذلك لدى مجيع األطفال منذ حداثة سنهم؛

هذه  من  والغرض  تتفق  اإلعاقة  لألشخاص ذوي  على عرض صورة  اإلعالم  أجهزة وسائل  تشجيع مجيع   .3
االتفاقية؛

تشجيع تنظيم برامج تدريبية للتوعية باألشخاص ذوي اإلعاقة وحقوقهم.  .4
املادة 9 - إمكانية الوصول
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لتمكني األشخاص ذوي اإلعاقة من العيش يف استقاللية واملشاركة بشكل كامل يف مجيع جوانب احلياة،   .1
املساواة  قدم  على  اإلعاقة،  ذوي  األشخاص  وصول  إمكانية  تكفل  اليت  املناسبة  التدابري  األطراف  الدول  تتخذ 
ونظم  تكنولوجيات  ذلك  يف  مبا  واالتصاالت،  واملعلومات  النقل  ووسائل  احمليطة  املادية  البيئة  إىل  غريهم،  مع 
احلضرية  املناطق  يف  إليه،  املقدمة  أو  اجلمهور  لعامة  املتاحة  األخرى  واخلدمات  واملرافق  واالتصال،  املعلومات 
والريفية على السواء. وهذه التدابري، اليت جيب أن تشمل حتديد العقبات واملعوقات أمام إمكانية الوصول وإزالتها، 

تنطبق بوجه خاص على ما يلي:
واملساكن  املدارس  ذلك  يف  مبا  وخارجها،  البيوت  داخل  األخرى  واملرافق  النقل  ووسائل  والطرق  املباين   .1

واملرافق الطبية وأماكن العمل؛
املعلومات واالتصاالت واخلدمات األخرى، مبا فيها اخلدمات اإللكرتونية وخدمات الطوارئ.  .2

تتخذ الدول األطراف أيضا التدابري املناسبة الرامية إىل:  .2
اجلمهور  لعامة  املتاحة  واخلدمات  املرافق  إىل  الوصول  إمكانية  لتهيئة  توجيهية  ومبادئ  دنيا  معايري  وضع   .1

أو املقدمة إليه، ونشر هذه املعايري واملبادئ ورصد تنفيذها؛
كفالة أن تراعي الكيانات اخلاصة اليت تعرض مرافق وخدمات متاحة لعامة اجلمهور أو مقدمة إليه مجيع   .2

جوانب إمكانية وصول األشخاص ذوي اإلعاقة إليها؛
ذوي  األشخاص  تواجه  اليت  الوصول  بإمكانية  املتعلقة  املسائل  بشأن  املعنية  للجهات  التدريب  توفري   .3

اإلعاقة؛
املتاحة  األخرى  واملرافق  العامة  املباين  يف  وفهمها  قراءهتا  يسهل  وبأشكال  برايل  بطريقة  الفتات  توفري   .4

لعامة اجلمهور؛
للغة  املفسرون  واألخصائيون  والقراء  املرشدون  فيهم  مبن  والوسطاء،  البشرية  املساعدة  من  أشكال  توفري   .5

اإلشارة، لتيسري إمكانية الوصول إىل املباين واملرافق األخرى املتاحة لعامة اجلمهور؛
تشجيع أشكال املساعدة والدعم األخرى لألشخاص ذوي اإلعاقة لضمان حصوهلم على املعلومات؛  .6

تشجيع إمكانية وصول األشخاص ذوي اإلعاقة إىل تكنولوجيات ونظم املعلومات واالتصال اجلديدة، مبا   .7
فيها شبكة اإلنرتنت؛

ذوي  لألشخاص  ميكن  واتصاالت  معلومات  ونظم  تكنولوجيات  وتوزيع  وإنتاج  وتطوير  تصميم  تشجيع   .8
اإلعاقة الوصول إليها، يف مرحلة مبكرة، كي تكون هذه التكنولوجيات والنظم يف املتناول بأقل تكلفة.
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املادة 10 -احلق يف احلياة
تؤكد الدول األطراف من جديد أن لكل إنسان احلق األصيل يف احلياة وتتخذ مجيع التدابري الضرورية لضمان متتع 

األشخاص ذوي اإلعاقة فعليا هبذا احلق على قدم املساواة مع اآلخرين.
املادة 11 - حاالت اخلطر والطوارئ اإلنسانية

تتعهد الدول األطراف وفقا ملسؤولياهتا الواردة يف القانون الدويل، مبا فيها القانون اإلنساين الدويل وكذلك القانون 
الدويل حلقوق اإلنسان، باختاذ كافة التدابري املمكنة لضمان محاية وسالمة األشخاص ذوي اإلعاقة الذين يوجدون 

يف حاالت تتسم باخلطورة، مبا يف ذلك حاالت النـزاع املسلح والطوارئ اإلنسانية والكوارث الطبيعية.
املادة 12 - االعتـراف باألشخاص ذوي اإلعاقة على قدم املساواة مع آخرين أمام القانون

اإلعاقة يف االعرتاف هبم يف كل مكان كأشخاص  األطراف من جديد حق األشخاص ذوي  الدول  تؤكد   .1
أمام القانون.

تقر الدول األطراف بتمتع األشخاص ذوي اإلعاقة بأهلية قانونية على قدم املساواة مع آخرين يف مجيع   .2
مناحي احلياة.

تتخذ الدول األطراف التدابري املناسبة لتوفري إمكانية حصول األشخاص ذوي اإلعاقة على الدعم الذي   .3
قد يتطلبونه أثناء ممارسة أهليتهم القانونية.

املناسبة  الضمانات  القانونية  األهلية  مبمارسة  املرتبطة  التدابري  مجيع  توفر  أن  األطراف  الدول  تكفل   .4
أن حترتم  الضمانات  اإلنسان. وتكفل هذه  الدويل حلقوق  للقانون  التدابري وفقا  استعمال هذه  إساءة  ملنع  والفعالة 
القانونية حقوق الشخص املعين وإرادته وأفضلياته، وأن تكون جمردة من تضارب  التدابري املرتبطة مبمارسة األهلية 
أقصر مدة ممكنة،  الشخص، وتسري يف  له، ومتناسبة ومتماشية مع ظروف  الذي ال مسوغ  التأثيــــر  املصاحل ومن 
هذه  وتكون  قضائية.  هيئة  جانب  من  أو  وحمايدة  ومستقلة  خمتصة  سلطة  جانب  من  منتظمة  ملراجعة  وختضع 

الضمانات متناسبة مع القدر الذي تؤثر به التدابري يف حقوق الشخص ومصاحله.
األشخاص  حق  لضمان  والفعالة  املناسبة  التدابري  مجيع  األطراف  الدول  تتخذ  املادة،  هذه  بأحكام  رهنا   .5
حصوهلم،  وإمكانية  املالية  شؤوهنم  وإدارة  املمتلكات  وراثة  أو  ملكية  يف  املساواة،  أساس  على  اإلعاقة،  ذوي 
مساواة بغريهم، على القروض املصرفية والرهون وغريها من أشكال االئتمان املايل، وتضمن عدم حرمان األشخاص 

ذوي اإلعاقة بشكل تعسفي من ممتلكاهتم.
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املادة 13 - إمكانية اللجوء إىل القضاء
مع  املساواة  قدم  على  القضاء  إىل  للجوء  اإلعاقة  ذوي  لألشخاص  فعالة  سبال  األطراف  الدول  تكفل   .1
اآلخرين، مبا يف ذلك من خالل توفري التيسريات اإلجرائية اليت تتناسب مع أعمارهم، بغرض تيسر دورهم الفعال 
مراحل  فيها  مبا  القانونية،  اإلجراءات  مجيع  يف  شهودا،  بصفتهم  ذلك  يف  مبا  املباشرة،  وغري  املباشرة  املشاركة  يف 

التحقيق واملراحل التمهيدية األخرى.
لكفالة إمكانية جلوء األشخاص ذوي اإلعاقة إىل القضاء فعليا، تشجع الدول األطراف التدريب املناسب   .2

للعاملني يف جمال إقامة العدل، ومن ضمنهم الشرطة وموظفو السجون.
املادة 14 - حرية الشخص وأمنه

تكفل الدول األطراف لألشخاص ذوي اإلعاقة على قدم املساواة مع اآلخرين:  .1
التمتع باحلق يف احلرية الشخصية واألمن الشخصي؛  .1

عدم حرماهنم من حريتهم بشكل غري قانوين أو بشكل تعسفي وأن يكون أي حرمان من احلرية متسقا مع   .2
القانون، وأال يكون وجود اإلعاقة مربرا بأي حال من األحوال ألي حرمان من احلرية.

تكفل الدول األطراف يف حالة حرمان األشخاص ذوي اإلعاقة من حريتهم، نتيجة أية إجراءات، أن خيول   .2
ألهداف  وفقا  ُيعاملوا  وأن  اإلنسان،  حلقوق  الدويل  للقانون  وفقا  ضمانات  غريهم،  مع  املساواة  قدم  على  هلم، 

ومبادئ هذه االتفاقية، مبا يف ذلك توفري الرتتيبات التيسريية املعقولة هلم.
املادة 15 - عدم التعرض للتعذيب أو املعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو املهينة

ال يـُعَّرض أي شخص للتعذيب أو املعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو املهينة. وبشكل خاص ال   .1
يعرض أي شخص إلجراء التجارب الطبية والعلمية عليه دون موافقته بكامل حريته.

تتخذ الدول األطراف مجيع التدابري التشريعية واإلدارية والقضائية وغريها من التدابري الفعالة ملنع إخضاع   .2
األشخاص ذوي اإلعاقة، على قدم املساواة مع اآلخرين، للتعذيب أو املعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو 

املهينة.
املادة 16 - عدم التعرض لالستغالل والعنف واالعتداء

تتخذ الدول األطراف مجيع التدابري التشريعية واإلدارية واالجتماعية والتعليمية وغريها من التدابري املناسبة   .1
والعنف  االستغالل  أشكال  مجيع  من  السواء،  على  وخارجها  منازهلم  داخل  اإلعاقة،  ذوي  األشخاص  حلماية 

واالعتداء، مبا يف ذلك جوانبها القائمة على نوع اجلنس.
تتخذ الدول األطراف أيضا مجيع التدابري املناسبة ملنع مجيع أشكال االستغالل والعنف واالعتداء بكفالة   .2
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أمور منها توفري أشكال مناسبة من املساعدة والدعم لألشخاص ذوي اإلعاقة وأسرهم ومقدمي الرعاية هلم تراعي 
بشأن كيفية جتنب  والتثقيف  املعلومات  توفري  ذلك عن طريق  مبا يف  اإلعاقة وسنهم،  األشخاص ذوي  نوع جنس 
توفري  يراعى يف  أن  األطراف  الدول  عنها. وتكفل  عليها واإلبالغ  والتعرف  والعنف واالعتداء  االستغالل  حاالت 

خدمات احلماية سن األشخاص ذوي اإلعاقة ونوع جنسهم وإعاقتهم.
املعّدة خلدمة األشخاص ذوي  املرافق والربامج  قيام سلطات مستقلة برصد مجيع  الدول األطراف  تكفل   .3

اإلعاقة رصدا فعاال للحيلولة دون حدوث مجيع أشكال االستغالل والعنف واالعتداء.
البدنية  عافيتهم  اإلعاقة  ذوي  األشخاص  استعادة  لتشجيع  املناسبة  التدابري  األطراف مجيع  الدول  تتخذ   .4
واإلدراكية والنفسية، وإعادة تأهيلهم، وإعادة إدماجهم يف اجملتمع عندما يتعرضون ألي شكل من أشكال االستغالل 
أو العنف أو االعتداء، مبا يف ذلك عن طريق توفري خدمات احلماية هلم. وتتحقق استعادة العافية وإعادة اإلدماج 
الذايت وتراعي االحتياجات اخلاصة بكل من  لنفسه وكرامته واستقالله  الفرد ورفاهيته واحرتامه  بيئة تعزز صحة  يف 

نوع اجلنس والسن.
تضع الدول األطراف تشريعات وسياسات فعالة، من ضمنها تشريعات وسياسات تركز على النساء واألطفال،   .5
لكفالة التعرف على حاالت االستغالل والعنف واالعتداء اليت يتعرض هلا األشخاص ذوو اإلعاقة والتحقيق فيها، 

وعند االقتضاء، املقاضاة عليها.
املادة 17 - محاية السالمة الشخصية

لكل شخص ذي إعاقة احلق يف احرتام سالمته الشخصية والعقلية على قدم املساواة مع اآلخرين.
املادة 18 - حرية التنقل واجلنسية

إقامتهم  مكان  اختيار  وحرية  التنقل،  حبرية  التمتع  يف  اإلعاقة  ذوي  األشخاص  حبق  األطراف  الدول  تقر   .1
مبا  اإلعاقة  ذوي  األشخاص  متتع  ضمان  ذلك  يف  مبا  اآلخرين،  مع  املساواة  قدم  على  اجلنسية،  على  واحلصول 

يلي:
احلق يف احلصول على اجلنسية وتغيريها وعدم حرماهنم من جنسيتهم تعسفا أو على أساس اإلعاقة؛  .1

عدم حرماهنم على أساس اإلعاقة من إمكانية حيازة وامتالك واستعمال وثائق جنسياهتم أو وثائق أخرى   .2
لتيسري ممارسة  اللجوء إىل عمليات أخرى مناسبة، مثل إجراءات اهلجرة، قد تستدعيها الضرورة  أو  إلثبات اهلوية 

احلق يف حرية التنقل؛
احلق يف مغادرة أي بلد مبا يف ذلك بلدهم؛  .3

عدم حرماهنم تعسفا أو على أساس اإلعاقة من حق دخول بلدهم.  .4
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يف  واحلق  اسم  على  احلصول  يف  احلق  منذئذ  هلم  ويكون  والدهتم  فور  اإلعاقة  ذوو  األطفال  يسجل   .2
اكتساب اجلنسية واحلق بقدر اإلمكان يف أن يعرفوا والديهم وأن يتمتعوا برعايتهم.

املادة 19- العيش املستقل واإلدماج يف اجملتمع
اجملتمع،  العيش يف  بغريهم، يف  اإلعاقة، مساواة  االتفاقية حبق مجيع األشخاص ذوي  األطراف يف هذه  الدول  تقر 
خبيارات مساوية خليارات اآلخرين، وتتخذ تدابري فعالة ومناسبة لتيسري متتع األشخاص ذوي اإلعاقة الكامل حبقهم 

وإدماجهم ومشاركتهم بصورة كاملة يف اجملتمع. ويشمل ذلك كفالة ما يلي:
الذين  واألشخاص  سكناهم  وحمل  إقامتهم  مكان  خيتاروا  أن  يف  اإلعاقة  ذوي  لألشخاص  الفرصة  إتاحة   .1

يعيشون معهم على قدم املساواة مع اآلخرين وعدم إجبارهم على العيش يف إطار ترتيب معيشي خاص؛
اإلقامة  حمل  ويف  املنـزل  يف  املؤازرة  خدمات  من  طائفة  على  اإلعاقة  ذوي  األشخاص  حصول  إمكانية   .2
يف  وإدماجهم  عيشهم  لتيسري  الضرورية  الشخصية  املساعدة  ذلك  يف  مبا  اجملتمعية،  اخلدمات  من  وغريها 

اجملتمع، ووقايتهم من االنعزال أو االنفصال عنه؛
اجملتمعية  واملرافق  اخلدمات  من  اآلخرين،  مع  املساواة  قدم  على  اإلعاقة،  ذوي  األشخاص  استفادة   .3

املتاحة لعامة الناس، وضمان استجابة هذه اخلدمات الحتياجاهتم.
املادة 20 - التنقل الشخصي

التنقل بأكرب قدر ممكن من االستقاللية،  الدول األطراف تدابري فعالة تكفل لألشخاص ذوي اإلعاقة حرية  تتخذ 
مبا يف ذلك ما يلي:

تيسري حرية تنقل األشخاص ذوي اإلعاقة بالطريقة ويف الوقت اللذين خيتاروهنما وبتكلفة يف متناوهلم؛  .1
تيسري حصول األشخاص ذوي اإلعاقة على ما يتسم باجلودة من الوسائل واألجهزة املساعدة على التنقل   .2
حيث  من  متناوهلم  يف  جعلها  ذلك  يف  مبا  والوسطاء،  البشرية  املساعدة  من  وأشكال  امُلِعينة  والتكنولوجيات 

التكلفة؛
توفري التدريب لألشخاص ذوي اإلعاقة واملتخصصني العاملني معهم على مهارات التنقل؛  .3

والتكنولوجيات  واألجهزة  التنقل  على  املساعدة  واألجهزة  الوسائل  تنتج  اليت  اخلاصة  الكيانات  تشجيع   .4
امُلِعينة على مراعاة مجيع اجلوانب املتعلقة بتنقل األشخاص ذوي اإلعاقة.

املادة 21 - حرية التعبري والرأي واحلصول على معلومات
التعبري  حرية  يف  حلقهم  اإلعاقة  ذوي  األشخاص  ممارسة  تكفل  اليت  املناسبة  التدابري  مجيع  األطراف  الدول  تتخذ 
املساواة مع اآلخرين،  قدم  وتلقيها، واإلفصاح عنها، على  معلومات وأفكار،  والرأي، مبا يف ذلك احلق يف طلب 
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مبا  االتفاقية،  هذه  من  املادة 2  املعّرف يف  النحو  على  بأنفسهم،  خيتاروهنا  اليت  االتصال  وعن طريق مجيع وسائل 
يف ذلك ما يلي:

تزويد األشخاص ذوي اإلعاقة مبعلومات موجهة لعامة الناس باستعمال األشكال والتكنولوجيات السهلة   .1
املنال واملالئمة ملختلف أنواع اإلعاقة يف الوقت املناسب وبدون حتميل األشخاص ذوي اإلعاقة تكلفة إضافية؛

قبول وتيسري قيام األشخاص ذوي اإلعاقة يف معاملتهم الرمسية باستعمال لغة اإلشارة وطريقة برايل وطرق   .2
االتصال املعززة البديلة ومجيع وسائل وطرق وأشكال االتصال األخرى سهلة املنال اليت خيتاروهنا بأنفسهم؛

الناس، مبا يف ذلك عن طريق شبكة اإلنرتنت، على  حث الكيانات اخلاصة اليت تقدم خدمات إىل عامة   .3
تقدمي معلومات وخدمات لألشخاص ذوي اإلعاقة بأشكال سهلة املنال واالستعمال؛

تشجيع وسائط اإلعالم اجلماهريي، مبا يف ذلك مقدمي املعلومات عن طريق شبكة اإلنرتنت، على جعل   .4
خدماهتا يف متناول األشخاص ذوي اإلعاقة؛

االعرتاف بلغات اإلشارة وتشجيع استخدامها.  .5
املادة 22 - احرتام اخلصوصية

ال جيوز تعريض أي شخص ذي إعاقة، بصرف النظر عن مكان إقامته أو ترتيبات معيشته، لتدخل تعسفي أو   .1
غري قانوين يف خصوصياته أو شؤون أسرته أو بيته أو مراسالته أو أي نوع آخر من وسائل االتصال اليت يستعملها، 
أي  من  القانون هلم  احلق يف محاية  اإلعاقة  األشخاص ذوي  املشروع على شرفه ومسعته. وجلميع  للتهجم غري  وال 

تدخل أو هتجم من هذا القبيل.
اإلعاقة  ذوي  لألشخاص  الشخصية  بالشؤون  املتعلقة  املعلومات  حبماية خصوصية  األطراف  الدول  تقوم   .2

وبصحتهم وإعادة تأهيلهم على قدم املساواة مع اآلخرين.
املادة 23 - احرتام البيت واألسرة

اإلعاقة يف مجيع  األشخاص ذوي  التمييز ضد  على  للقضاء  ومناسبة  فعالة  تدابري  األطراف  الدول  تتخذ   .1
املسائل ذات الصلة بالزواج واألسرة والوالدية والعالقات، وعلى قدم املساواة مع اآلخرين، وذلك من أجل كفالة 

ما يلي:
حق مجيع األشخاص ذوي اإلعاقة الذين هم يف سن الزواج يف التزوج وتأسيس أسرة برضا معتـزمي الزواج   .1

رضا تامًا ال إكراه فيه؛
يودون  الذين  األطفال  بشأن عدد  قرار حر ومسؤول  اختاذ  اإلعاقة يف  األشخاص ذوي  االعرتاف حبقوق   .2
مبا  األسرة  وتنظيم  اإلجنابية  الصحة  جمايل  يف  والتثقيف  املعلومات  على  احلصول  ويف  بينهم  التباعد  وفرتة  إجناهبم 
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يتناسب مع سنهم، وتوفري الوسائل الضرورية لتمكينهم من ممارسة هذه احلقوق؛
مع  املساواة  قدم  على  خصوبتهم  على  احلفاظ  يف  األطفال،  ذلك  يف  مبا  اإلعاقة،  ذوي  األشخاص  حق   .3

اآلخرين.
تكفل الدول األطراف حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة ومسؤولياهتم فيما يتعلق بالقوامة على األطفال أو   .2
الوطنية، ويف  التشريعات  املفاهيم يف  هذه  ترد  حيثما  مماثلة،  أعراف  أية  أو  تبنيهم  أو  عليهم  الوصاية  أو  كفالتهم 
مجيع احلاالت ترجح مصاحل الطفل الُفضلى. وتقدم الدول األطراف املساعدات املناسبة لألشخاص ذوي اإلعاقة 

لتمكينهم من االضطالع مبسؤولياهتم يف تنشئة األطفال.
تكفل الدول األطراف لألطفال ذوي اإلعاقة حقوقا متساوية فيما يتعلق باحلياة األسرية. وُبغية إعمال هذا   .3
مرحلة  يف  توفر،  بأن  األطراف  الدول  تتعهد  وعزهلم،  وإمهاهلم  وهجرهم  اإلعاقة  ذوي  األطفال  إخفاء  ومنع  احلق 

مبكرة، معلومات وخدمات ومساعدات شاملة لألطفال ذوي اإلعاقة وألسرهم.
إذا قررت سلطات خمتصة، رهنا  إال  أبويه رغما عنهما،  األطراف عدم فصل أي طفل عن  الدول  تكفل   .4
الطفل  ملصلحة  ضروري  الفصل  هذا  أن  عموما،  السارية  الوطنية  واإلجراءات  للقوانني  ووفقا  قضائية،  مبراجعة 

الُفضلى. وال جيوز حبال من األحوال أن ُيفصل الطفل عن أبويه بسبب إعاقة للطفل أو أحد األبوين أو كليهما.
تتعهد الدول األطراف يف حالة عدم قدرة األسرة املباشرة لطفل ذي إعاقة على رعايته بأن تبذل قصارى   .5

جهودها لتوفري رعاية بديلة له داخل أسرته الكربى، وإن مل يتيسر ذلك فداخل اجملتمع احمللي ويف جو أسري.
املادة 24 - التعليم

تسّلم الدول األطراف حبق األشخاص ذوي اإلعاقة يف التعليم. وإلعمال هذا احلق دون متييز وعلى أساس   .1
تعليميا جامعا على مجيع املستويات وتعلما مدى احلياة موجهني حنو  الدول األطراف نظاما  الفرص، تكفل  تكافؤ 

ما يلي:
التنمية الكاملة للطاقات اإلنسانية الكامنة والشعور بالكرامة وتقدير الذات، وتعزيز احرتام حقوق اإلنسان   .1

واحلريات األساسية والتنوع البشري؛
تنمية شخصية األشخاص ذوي اإلعاقة ومواهبهم وإبداعهم، فضال عن قدراهتم العقلية والبدنية، للوصول   .2

هبا إىل أقصى مدى؛
متكني األشخاص ذوي اإلعاقة من املشاركة الفعالة يف جمتمع ُحر.  .3

حترص الدول األطراف يف إعماهلا هذا احلق على كفالة ما يلي:  .2
عدم استبعاد األشخاص ذوي اإلعاقة من النظام التعليمي العام على أساس اإلعاقة، وعدم استبعاد األطفال   .1
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ذوي اإلعاقة من التعليم االبتدائي أو الثانوي اجملاين واإللزامي على أساس اإلعاقة؛
واجلامع،  اجليد  والثانوي،  االبتدائي  اجملاين  التعليم  على  احلصول  من  اإلعاقة  ذوي  األشخاص  متكني   .2

على قدم املساواة مع اآلخرين يف اجملتمعات اليت يعيشون فيها؛
مراعاة االحتياجات الفردية بصورة معقولة؛  .3

حصول األشخاص ذوي اإلعاقة على الدعم الالزم يف نطاق نظام التعليم العام لتيسري حصوهلم على تعليم   .4
فعال؛

توفري تدابري دعم فردية فعالة يف بيئات تسمح بتحقيق أقصى قدر من النمو األكادميي واالجتماعي، وتتفق   .5
مع هدف اإلدماج الكامل.

متكن الدول األشخاص ذوي اإلعاقة من تعلم مهارات حياتية ومهارات يف جمال التنمية االجتماعية لتيسري   .3
الغاية،  هلذه  وحتقيقا  اجملتمع.  يف  أعضاء  بوصفهم  آخرين  مع  املساواة  قدم  على  التعليم  يف  الكاملة  مشاركتهم 

تتخذ الدول األطراف تدابري مناسبة تشمل ما يلي:
تيسري تعلم طريقة برايل وأنواع الكتابة البديلة، وطرق ووسائل وأشكال االتصال املعززة والبديلة، ومهارات   .1

التوجيه والتنقل، وتيسري الدعم والتوجيه عن طريق األقران؛
تيسري تعلم لغة اإلشارة وتشجيع اهلوية اللغوية لفئة الُصم؛  .2

كفالة توفري التعليم للمكفوفني والُصم أو الُصم املكفوفني، وخاصة األطفال منهم، بأنسب اللغات وطرق   .3
ووسائل االتصال لألشخاص املعنيني، ويف بيئات تسمح بتحقيق أقصى قدر من النمو األكادميي واالجتماعي.

املناسبة لتوظيف مدرسني، مبن فيهم مدرسون  التدابري  وضمانا إلعمال هذا احلق، تتخذ الدول األطراف   .4
مستويات  مجيع  يف  العاملني  واملوظفني  األخصائيني  ولتدريب  برايل،  طريقة  و/أو  اإلشارة  لغة  يتقنون  إعاقة  ذوو 
التعليم. ويشمل هذا التدريب التوعية باإلعاقة واستعمال طرق ووسائل وأشكال االتصال املعززة والبديلة املناسبة، 

والتقنيات واملواد التعليمية ملساعدة األشخاص ذوي اإلعاقة.
تكفل الدول األطراف إمكانية حصول األشخاص ذوي اإلعاقة على التعليم العايل والتدريب املهين وتعليم   .5
الكبار والتعليم مدى احلياة دون متييز وعلى قدم املساواة مع آخرين. وحتقيقا هلذه الغاية، تكفل الدول األطراف 

توفري الرتتيبات التيسريية املعقولة لألشخاص ذوي اإلعاقة.
املادة 25 - الصحة

تعرتف الدول األطراف بـأن لألشخاص ذوي اإلعاقة احلق يف التمتع بأعلى مستويات الصحة دون متييز على أساس 
اإلعاقة. وتتخذ الدول األطراف كل التدابري املناسبة الكفيلة حبصول األشخاص ذوي اإلعاقة على خدمات صحية 
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تراعي الفروق بني اجلنسني، مبا يف ذلك خدمات إعادة التأهيل الصحي. وتعمل الدول األطراف بوجه خاص على 
ما يلي:

ونوعيتها  نطاقها  تعادل يف  اإلعاقة  التكلفة لألشخاص ذوي  معقولة  أو  وبرامج صحية جمانية  رعاية  توفري   .1
العامة  الصحة  وبرامج  واإلجنابية  اجلنسية  الصحة  خدمات  ذلك  يف  مبا  لآلخرين،  توفرها  اليت  تلك  ومعايريها 

للسكان؛
إعاقتهم من خدمات صحية، تشمل الكشف  إليه األشخاص ذوو اإلعاقة حتديدا بسبب  توفري ما حيتاج   .2
املبكر والتدخل عند االقتضاء، وخدمات هتدف إىل التقليل إىل أدىن حد من اإلعاقات ومنع حدوث املزيد منها، 

على أن يشمل ذلك األطفال وكبار السن؛
املناطق  يف  ذلك  يف  مبا  احمللية،  جمتمعاهتم  من  ممكن  مكان  أقرب  يف  الصحية  اخلدمات  هذه  توفري   .3

الريفية؛
اليت  الرعاية  جودة  بنفس  اإلعاقة  ذوي  األشخاص  إىل  رعاية  تقدمي  الصحية  املهن  مزاويل  إىل  الطلب   .4
القيام  خالل  من  واملستنرية،  احلرة  املوافقة  أساس  على  الرعاية  هذه  تقدمي  ذلك  يف  مبا  اآلخرين،  إىل  يقدموهنا 
الذايت  واستقالهلم  وكرامتهم  اإلعاقة  ذوي  لألشخاص  املكفولة  اإلنسان  حبقوق  الوعي  زيادة  منها  أمور  جبملة 

واحتياجاهتم من خالل توفري التدريب هلم ونشر معايري أخالقية تتعلق بالرعاية الصحية يف القطاعني العام واخلاص؛
يسمح  حيثما  احلياة  على  والتأمني  الصحي،  التأمني  توفري  اإلعاقة يف  األشخاص ذوي  التمييز ضد  حظر   .5

القانون الوطين بذلك، على أن يوفر بطريقة منصفة ومعقولة؛
بسبب  والسوائل  الغذاء  أو  الصحية  اخلدمات  أو  الصحية  الرعاية  من  التمييز  أساس  على  احلرمان  منع   .6

اإلعاقة.
املادة 26 - التأهيل وإعادة التأهيل

تتخذ الدول األطراف تدابري فعالة ومناسبة، مبا يف ذلك عن طريق دعم األقران، لتمكني األشخاص ذوي   .1
واالجتماعية  والعقلية  البدنية  إمكاناهتم  وحتقيق  عليها،  واحملافظة  االستقاللية  من  قدر  أقصى  بلوغ  من  اإلعاقة 
الغاية،  تام يف مجيع نواحي احلياة. وحتقيقا لتلك  واملهنية على الوجه األكمل، وكفالة إشراكهم ومشاركتهم بشكل 
نطاقها، وخباصة يف  وتوسيع  وتعزيزها  التأهيل  وإعادة  للتأهيل  وبرامج شاملة  بتوفري خدمات  األطراف  الدول  تقوم 

جماالت الصحة والعمل والتعليم واخلدمات االجتماعية، على حنو جيعل هذه اخلدمات والربامج:
تبدأ يف أقرب مرحلة قدر اإلمكان، وتستند إىل تقييم متعدد التخصصات الحتياجات كل فرد وَمواطن قوته   .1

على حدة؛
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وأن  اجملتمع،  نواحي  مجيع  ويف  احمللي  اجملتمع  يف  ومشاركتهم  اإلعاقة  ذوي  األشخاص  إشراك  تدعم   .2
يف  ذلك  يف  مبا  احمللية،  للمجتمعات  ممكن  مكان  أقرب  ويف  طوعي  أساس  على  اإلعاقة  ذوي  لألشخاص  تتاح 

املناطق الريفية.
يف  العاملني  واملوظفني  لألخصائيني  واملستمر  األويل  التدريب  برامج  وضع  على  األطراف  الدول  تشجع   .2

جمال تقدمي خدمات التأهيل وإعادة التأهيل.
ذوي  لألشخاص  املصممة  امُلِعينة،  والتقنيات  األجهزة  واستخدام  ومعرفة  توفر  األطراف  الدول  تشجع   .3

اإلعاقة، حسب صلتها بالتأهيل وإعادة التأهيل.
املادة 27 - العمل والعمالة

تعرتف الدول األطراف حبق األشخاص ذوي اإلعاقة يف العمل، على قدم املساواة مع اآلخرين؛ ويشمل   .1
يقبلونه حبرية يف سوق عمل وبيئة عمل منفتحتني  أو  الرزق يف عمل خيتارونه  الفرصة هلم لكسب  إتاحة  هذا احلق 
أمام األشخاص ذوي اإلعاقة وشاملتني هلم ويسهل اخنراطهم فيهما. وحتمي الدول األطراف إعمال احلق يف العمل 
املناسبة،  اخلطوات  اختاذ  اإلعاقة خالل عملهم، وذلك عن طريق  تصيبهم  الذين  أولئك  مبا يف ذلك حق  وتعززه، 

مبا يف ذلك سن التشريعات، لتحقيق عدة أهداف منها ما يلي:
حظر التمييز على أساس اإلعاقة فيما خيتص جبميع املسائل املتعلقة بكافة أشكال العمالة، ومنها شروط   .1

التوظيف والتعيني والعمل، واستمرار العمل، والتقدم الوظيفي، وظروف العمل اآلمنة والصحية؛
محاية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة يف ظروف عمل عادلة ومالئمة، على قدم املساواة مع اآلخرين، مبا   .2
يف ذلك تكافؤ الفرص وتقاضي أجر متساو لقاء القيام بعمل متساوي القيمة، وظروف العمل املأمونة والصحية، مبا 

يف ذلك احلماية من التحرش، واالنتصاف من املظامل؛
مع  املساواة  قدم  على  والنقابية  الُعمالية  حقوقهم  ممارسة  من  اإلعاقة  ذوي  األشخاص  متكني  كفالة   .3

اآلخرين؛
واملهين،  التقين  للتوجيه  العامة  الربامج  على  فعالة  بصورة  احلصول  من  اإلعاقة  ذوي  األشخاص  متكني   .4

وخدمات التوظيف، والتدريب املهين واملستمر؛
تعزيز فرص العمل والتقدم الوظيفي لألشخاص ذوي اإلعاقة يف سوق العمل، فضال عن تقدمي املساعدة   .5

على إجياد العمل واحلصول عليه واملداومة عليه والعودة إليه؛
التجارية  األعمال  يف  والشروع  التعاونيات،  وتكوين  احلرة،  األعمال  ومباشرة  احلّر،  العمل  فرص  تعزيز   .6

اخلاصة؛
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تشغيل األشخاص ذوي اإلعاقة يف القطاع العام؛  .7
تشجيع عمالة األشخاص ذوي اإلعاقة يف القطاع اخلاص من خالل انتهاج سياسات واختاذ تدابري مناسبة،   .8

قد تشمل الربامج التصحيحية، واحلوافز، وغري ذلك من التدابري؛
كفالة توفري ترتيبات تيسريية معقولة لألشخاص ذوي اإلعاقة يف أماكن العمل؛  .9

تشجيع اكتساب األشخاص ذوي اإلعاقة للخربات املهنية يف سوق العمل املفتوحة؛  .10
العمل لصاحل األشخاص  بالوظائف، والعودة إىل  املهين والوظيفي، واالحتفاظ  التأهيل  إعادة  برامج  تعزيز   .11

ذوي اإلعاقة.
تكفل الدول األطراف عدم إخضاع األشخاص ذوي اإلعاقة للرق أو العبودية، ومحايتهم على قدم املساواة   .2

مع اآلخرين، من العمل اجلربي أو القسري.
املادة 28 - مستوى املعيشة الالئق واحلماية االجتماعية

وألسرهم،  هلم  الئق  معيشي  مبستوى  التمتع  يف  اإلعاقة  ذوي  األشخاص  حبق  األطراف  الدول  تعرتف   .1
اخلطوات  وتتخذ  معيشتهم،  ظروف  حتسني  مواصلة  ويف  واملسكن،  وامللبس  الغذاء  من  يكفيهم  ما  ذلك  يف  مبا 

املناسبة لصون هذا احلق وتعزيز إعماله دون متييز على أساس اإلعاقة.
متييز  دون  احلق  هبذا  والتمتع  االجتماعية،  احلماية  يف  اإلعاقة  ذوي  األشخاص  حبق  األطراف  الدول  تقر   .2

بسبب اإلعاقة، وتتخذ اخلطوات املناسبة لصون هذا احلق وتعزيز إعماله، مبا يف ذلك تدابري ترمي إىل:
ضمان مساواة األشخاص ذوي اإلعاقة مع اآلخرين يف فرص احلصول على املياه النقية، وضمان حصوهلم   .1
املرتبطة  االحتياجات  لتلبية  املساعدات  من  ذلك  وغري  املعقولة،  األسعار  ذات  املناسبة  واألجهزة  اخلدمات  على 

باإلعاقة؛
احلماية  برامج  من  السن،  وكبار  والفتيات  النساء  خصوصا  اإلعاقة،  ذوي  األشخاص  استفادة  ضمان   .2

االجتماعية وبرامج احلد من الفقر؛
تقدمها  اليت  املساعدة  فقر وأسرهم من  يعيشون يف حالة  الذين  اإلعاقة  استفادة األشخاص ذوي  ضمان   .3
والرعاية  املالية  واملساعدة  املشورة  وإسداء  املناسب  التدريب  فيها  مبا  باإلعاقة،  املتعلقة  النفقات  لتغطية  الدولة 

املؤقتة؛
ضمان استفادة األشخاص ذوي اإلعاقة من برامج اإلسكان العام؛  .4

ضمان استفادة األشخاص ذوي اإلعاقة، على قدم املساواة مع اآلخرين، من استحقاقات وبرامج التقاعد.  .5
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املادة 29 - املشاركة يف احلياة السياسية والعامة
مع  املساواة  أساس  على  هبا  التمتع  وفرصة  السياسية  احلقوق  اإلعاقة  ذوي  لألشخاص  األطراف  الدول  تضمن 

اآلخرين، وتتعهد مبا يلي:
أن تكفل لألشخاص ذوي اإلعاقة إمكانية املشاركة بصورة فعالة وكاملة يف احلياة السياسية والعامة على   .1
والفرصة  احلق  ذلك كفالة  يف  مبا  حبرية،  خيتاروهنم  ممثلني  طريق  عن  وإما  مباشرة  إما  اآلخرين،  مع  املساواة  قدم 

لألشخاص ذوي اإلعاقة كي يصوتوا وُينَتخبوا، وذلك بعدة سبل منها:
كفالة أن تكون إجراءات التصويت ومرافقه ومواده مناسبة وميسرة وسهلة الفهم واالستعمال؛  .1

محاية حق األشخاص ذوي اإلعاقة يف التصويت عن طريق االقرتاع السري يف االنتخابات واالستفتاءات   .2
العامة يف احلكومة على  املهام  للمناصب وأداء مجيع  الفعلي  الرتشح لالنتخابات والتقلد  ترهيب، ويف  العامة دون 

شىت املستويات، وتسهيل استخدام التكنولوجيا امُلِعينة واجلديدة حيثما اقتضى األمر ذلك؛
كفالة حرية تعبري األشخاص ذوي اإلعاقة عن إرادهتم كناخبني، والسماح هلم، عند االقتضاء، حتقيقا هلذه   .3

الغاية، باختيار شخص يساعدهم على التصويت؛
أن تعمل على حنو فعال من أجل هتيئة بيئة يتسىن فيها لألشخاص ذوي اإلعاقة أن يشاركوا مشاركة فعلية   .2
الشؤون  يف  مشاركتهم  تشجع  وأن  اآلخرين،  مع  املساواة  قدم  وعلى  متييز  دون  العامة،  الشؤون  تسيري  يف  وكاملة 

العامة، مبا يف ذلك ما يلي:
ذلك  يف  مبا  والسياسية،  العامة  البلد  حبياة  املعنية  احلكومية  غري  والرابطات  املنظمات  يف  املشاركة   .1

أنشطة األحزاب السياسية وإدارة شؤوهنا؛
الوطين  الصعيد  متثيلهم على كل من  تتوىل  إليها كي  اإلعاقة واالنضمام  إنشاء منظمات األشخاص ذوي   .2

واإلقليمي واحمللي؛
املادة 30 - املشاركة يف احلياة الثقافية وأنشطة الرتفيه والتسلية والرياضة

مع  املساواة  قدم  على  الثقافية  احلياة  يف  املشاركة  يف  اإلعاقة  ذوي  األشخاص  حبق  األطراف  الدول  تقر   .1
اآلخرين، وتتخذ كل التدابري املناسبة لكي تكفل لألشخاص ذوي اإلعاقة ما يلي:

رة؛ التمتع باملواد الثقافية بأشكال ميسَّ  .1
رة؛ التمتع بالربامج التلفزيونية واألفالم والعروض املسرحية وسائر األنشطة الثقافية بأشكال ميسَّ  .2

ودور  واملتاحف  املسارح  قبيل  من  الثقافية،  اخلدمات  أو  للعروض  املخصصة  األماكن  بدخول  التمتع   .3
ذات  واملواقع  التذكارية  النُُّصب  إىل  بالوصول  اإلمكان،  قدر  والتمتع،  السياحة،  وخدمات  واملكتبات  السينما 
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األمهية الثقافية الوطنية.
تتخـذ الدول األطراف التدابري املالئمة إلتاحة الفرصة لألشخاص ذوي اإلعاقة لتنمية واستخدام قدراهتم   .2

اإلبداعية والفنية والفكرية، ال خلدمة مصلحتهم فحسب وإمنا إلثراء اجملتمع أيضا.
حتمي  اليت  القوانني  أن  من  للتأكد  الدويل،  للقانون  وفقا  املالئمة،  اخلطوات  األطراف مجيع  الدول  تتخذ   .3
املواد  من  اإلعاقة  ذوي  األشخاص  استفادة  دون  حيول  متييزيا  أو  تعسفيا  عائقا  تشكل  ال  الفكرية  امللكية  حقوق 

الثقافية.
الثقافية  هبويتهم  باالعرتاف  حيظوا  أن  اآلخرين،  مع  املساواة  قدم  على  اإلعاقة،  ذوي  لألشخاص  حيق   .4

م. واللغوية اخلاصة وأن حيصلوا على دعم هلا، مبا يف ذلك لغات اإلشارات وثقافة الصُّ
والتسلية  الرتفيه  أنشطة  آخرين، يف  مع  املساواة  قدم  على  املشاركة،  من  اإلعاقة  لألشخاص ذوي  متكينا   .5

والرياضة، تتخذ الدول األطراف التدابري املناسبة من أجل:
تشجيع وتعزيز مشاركة األشخاص ذوي اإلعاقة، إىل أقصى حد ممكن، يف األنشطة الرياضية العامة على   .1

مجيع املستويات؛
ضمان إتاحة الفرصة لألشخاص ذوي اإلعاقة لتنظيم األنشطة الرياضية والرتفيهية اخلاصة باإلعاقة وتطويرها   .2
هلم  واملوارد  والتدريب  التعليم  من  املناسب  القدر  توفري  تشجيع  على  الغاية  هلذه  حتقيقا  والعمل  فيها،  واملشاركة 

على قدم املساواة مع اآلخرين؛
ضمان دخول األشخاص ذوي اإلعاقة إلـى األماكن الرياضيـة والرتفيهية والسياحية؛  .3

ضمان إتاحة الفرصة لألطفال ذوي اإلعاقة للمشاركة على قدم املساواة مع األطفال اآلخرين يف أنشطة   .4
اللعب والرتفيه والتسلية والرياضة، مبا يف ذلك األنشطة اليت متارس يف إطار النظام املدرسي؛

ضمان إمكانية حصول األشخاص ذوي اإلعاقة على اخلدمات املقدمة من املشتغلني بتنظيم أنشطة الرتفيه   .5
والسياحة والتسلية والرياضة.

املادة 31 - مجع اإلحصاءات والبيانات
املستخدمة  والبيانات  اإلحصائية  البيانات  ذلك  يف  مبا  املناسبة،  املعلومات  جبمع  األطراف  الدول  تقوم   .1
مجع  عملية  تفي  أن  وينبغي  االتفاقية.  هذه  بإنفاذ  الكفيلة  السياسات  وتنفيذ  وضع  من  لتمكينها  البحوث،  يف 

املعلومات واالحتفاظ هبا مبا يلي:
السرية  لكفالة  البيانات،  حبماية  املتعلقة  التشريعات  فيها  مبا  قانونا،  هبا  املعمول  للضمانات  االمتثال   .1

واحرتام خصوصية األشخاص ذوي اإلعاقة؛
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مجع  يف  األخالقية  واملبادئ  األساسية  واحلريات  اإلنسان  حقوق  حلماية  دوليا  املقبولة  للقواعد  االمتثال   .2
واإلحصاءات واستخدامها.

تقييم  يف  للمساعدة  وُتستخدم  االقتضاء،  حسب  املادة،  هلذه  وفقا  مجعها  يتم  اليت  املعلومات  ُتصنف   .2
تنفيذ االلتزامات اليت تعهدت هبا الدول األطراف مبوجب هذه االتفاقية ويف كشف العقبات اليت تواجه األشخاص 

ذوي اإلعاقة يف أثناء ممارستهم حلقوقهم والعمل على تذليلها.
تضطلع الدول األطراف مبسؤولية نشر هذه اإلحصاءات وتضمن إتاحتها لألشخاص ذوي اإلعاقة وغريهم.  .3

املادة 32 - التعاون الدويل
تسلم الدول األطراف بأمهية التعاون الدويل وتعزيزه، دعما للجهود الوطنية الرامية إىل حتقيق أهداف هذه   .1
االتفاقية ومقصدها، وتتخذ تدابري مناسبة وفعالة هبذا الصدد فيما بينها، وحسب االقتضاء، يف شراكة مع املنظمات 
الدولية واإلقليمية ذات الصلة واجملتمع املدين، وال سيما منظمات األشخاص ذوي اإلعاقة. وجيوز أن تشمل هذه 

التدابري ما يلي:
اإلمنائية  الربامج  ذلك  يف  مبا  منه،  واستفادهتم  اإلعاقة  ذوي  األشخاص  الدويل  التعاون  مشول  ضمان   .1

الدولية؛
تسهيل ودعم بناء القدرات، مبا يف ذلك من خالل تبادل املعلومات واخلربات والربامج التدريبية وأفضل   .2

املمارسات وتقامسها؛
تسهيل التعاون يف جمال البحوث واحلصول على املعارف العلمية والتقنية؛  .3

على  احلصول  تيسري  طريق  عن  ذلك  يف  مبا  االقتضاء،  حسب  واالقتصادية،  التقنية  املساعدة  توفري   .4
التكنولوجيا السهلة املنال وامُلِعينة وتقامسها، وعن طريق نقل التكنولوجيا.

ال متس أحكام هذه املادة التزامات كل دولة طرف بتنفيذ ما عليها من التزامات مبوجب هذه االتفاقية.  .2
املادة 33 - التنفيذ والرصد على الصعيد الوطين

تعنيِّ الدول األطراف، وفقا لنهجها التنظيمية، جهة تنسيق واحدة أو أكثر داخل احلكومة ُتعىن باملسائل   .1
لتيسري  احلكومة  داخل  تنسيق  آلية  تعيني  أو  إنشاء  ملسألة  الواجب  االعتبار  وتويل  االتفاقية،  هذه  بتنفيذ  املتصلة 

األعمال ذات الصلة يف خمتلف القطاعات وعلى خمتلف املستويات.
تقوم الدول األطراف، وفقا لنظمها القانونية واإلدارية، بتشكيل أو تعزيز أو تعيني أو إنشاء إطار عمل داخل   .2
لتعزيز هذه االتفاقية ومحايتها ورصد  أو أكثر، حسب االقتضاء،  الطرف، مبا يف ذلك آلية مستقلة واحدة  الدولة 
تنفيذها. وتأخذ الدول األطراف بعني االعتبار، عند تعيني أو إنشاء مثل هذه اآللية، املبادئ املتعلقة مبركز وطرق 
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عمل املؤسسات الوطنية املعنية حبماية حقوق اإلنسان وتعزيزها.
الرصد  عملية  يف  هلم،  املمثلة  واملنظمات  اإلعاقة  ذوو  األشخاص  وخباصة  املدين،  اجملتمع  يسهم   .3

ويشاركون فيها مشاركة كاملة.
املادة 34 - اللجنة املعنية حبقوق األشخاص ذوي اإلعاقة

بتنفيذ  لتضطلع  ”اللجنة“(،  باسم  يلي  فيما  إليها  )يشار  اإلعاقة  معنية حبقوق األشخاص ذوي  تنشأ جلنة   .1
املهام املنصوص عليها أدناه.

تتكون اللجنة، يف وقت بدء نفاذ هذه االتفاقية، من اثين عشر خبريا. وتزداد عضوية اللجنة بستة أعضاء،   .2
بعد حصول االتفاقية على ستني تصديقا أو انضماما إضافيا، لتصل عضويتها حدا أعلى مقداره مثانية عشر عضوا.

يعمل أعضاء اللجنة بصفتهم الشخصية ويكونون من املشهود هلم باألخالق العالية واملعرتف هلم بالكفاءة   .3
واخلربة يف امليدان الذي تغطيه هذه االتفاقية. والدول األطراف مدعوة، عند تسمية مرشحيها، إىل أن تويل االعتبار 

الواجب إىل احلكم الوارد يف املادة 4-3 من هذه االتفاقية.
ينتخب أعضاء اللجنة بواسطة الدول األطراف مع مراعاة التوزيع اجلغرايف العادل، ومتثيل خمتلف أشكال   .4

احلضارات والنظم القانونية الرئيسية، والتمثيل املتوازن للجنسني، ومشاركة اخلرباء ذوي اإلعاقة.
الدول األطراف من بني رعاياها يف  قائمة أشخاص ترشحهم  باالقرتاع السري من  اللجنة  ُينتخب أعضاء   .5
اجتماعات مؤمتر الدول األطراف. ويف هذه االجتماعات، اليت يتشكل نصاهبا من ثلثي الدول األطراف، ينتخب 
لعضوية اللجنة األشخاص الذين حيصلون على أعلى عدد من األصوات وعلى األغلبية املطلقة من أصوات ممثلي 

الدول األطراف احلاضرين واملصوتني.
جترى أول انتخابات يف موعد ال يتجاوز ستة أشهر من تاريخ بدء نفاذ هذه االتفاقية. ويوجه األمني العام   .6
يدعوهم  رسالة  انتخابات،  أي  إجراء  موعد  من  األقل  على  أشهر  أربعة  قبل  األطراف،  الدول  إىل  املتحدة  لألمم 
األشخاص  مجيع  بأمساء  قائمة  ذلك  عقب  العام  األمني  ويعد  شهرين.  فرتة  خالل  املرشحني  أمساء  تقدمي  إىل  فيها 
القائمة  ويقدم  ترشحهم،  اليت  األطراف  الدول  أمساء  توضيح  مع  األجبدي،  للرتتيب  وفقا  الطريقة،  هبذه  املرشحني 

املذكورة إىل الدول األطراف يف هذه االتفاقية.
ينتخب أعضاء اللجنة لفرتة أربع سنوات. وجيوز أن يعاد انتخاهبم مرة واحدة. غري أن فرتة عضوية ستة من   .7
األعضاء الذين ينتخبون يف االنتخابات األوىل تنتهي عند انقضاء فرتة عامني؛ وبعد تلك االنتخابات األوىل مباشرة، 

خيتار رئيس االجتماع املشار إليه يف الفقرة 5 من هذه املادة أمساء هؤالء األعضاء الستة عن طريق القرعة.
ينتخب أعضاء اللجنة الستة اإلضافيون عند إجراء االنتخابات العادية، وفقا لألحكام ذات الصلة من هذه   .8
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املادة.
يف حالة وفاة أو استقالة أحد أعضاء اللجنة أو إعالن ذلك العضو، ألي سبب آخر، عدم قدرته على أداء   .9
يف  الواردة  الشروط  ويستويف  املؤهالت  ميلك  آخر  خبريا  العضو  ذلك  رشحت  اليت  الطرف  الدولة  تعني  واجباته، 

األحكام ذات الصلة من هذه املادة، ليعمل كعضو يف اللجنة خالل ما تبقى من فرتة ذلك العضو.
تضع اللجنة النظام الداخلي اخلاص هبا.  .10

بكفاءة  مهامها  اللجنة  تؤدي  لكي  الضرورية  واملرافق  الالزمني  املوظفني  املتحدة  لألمم  العام  األمني  يوفر   .11
مبوجب هذه االتفاقية، ويدعو إىل انعقاد أول اجتماع هلا.

اجلمعية  مبوافقة  املتحدة،  األمم  موارد  من  أجورهم  االتفاقية  هذه  مبوجب  املنشأة  اللجنة  أعضاء  يتلقى   .12
العامة، وفقا للمعايري والشروط اليت حتددها اجلمعية العامة، مع وضع أمهية مسؤوليات اللجنة يف االعتبار.

املكلفون  اخلرباء  عليها  حيصل  اليت  واحلصانات  واالمتيازات  التسهيالت  على  اللجنة  أعضاء  حيصل   .13
مبهام تابعة لألمم املتحدة، حسبما تنص عليه البنود ذات الصلة يف اتفاقية امتيازات األمم املتحدة وحصاناهتا.

املادة 35 - تقارير الدول األطراف
تقدم كل دولة طرف إىل اللجنة، عن طريق األمني العام لألمم املتحدة، تقريرا شامال عن التدابري املتخذة   .1
لتنفيذ التزاماهتا مبوجب هذه االتفاقية وعن التقدم احملرز يف هذا الصدد، وذلك خالل فرتة عامني عقب بدء نفاذ 

هذه االتفاقية بالنسبة للدولة الطرف املعنية.
تقدم الدول األطراف تقاريرها عقب ذلك مرة كل 4 سنوات على األقل، وكذلك كلما طلبت منها اللجنة   .2

ذلك.
حتدد اللجنة أية مبادئ توجيهية ترى وجوب تطبيقها على حمتويات التقارير.  .3

اليت  املعلومات  إدراج  تكرار  اللجنة،  إىل  الشامل  األول  تقريرها  تقدم  اليت  الطرف،  الدولة  على  يتعني  ال   .4
سبق تقدميها يف التقارير الالحقة. والدول األطراف مدعوة إىل أن تنظر، عند إعداد التقارير اليت تقدم إىل اللجنة، 
يف مسألة إعداد هذه التقارير من خالل عملية تتسم باالنفتاح والشفافية وإىل أن تويل االعتبار الواجب إىل احلكم 

الوارد يف املادة 4-3 من هذه االتفاقية.
هذه  مبوجب  بااللتزامات  الوفاء  درجة  على  تؤثر  اليت  والصعوبات  العوامل  التقارير  يف  تدرج  أن  جيوز   .5

االتفاقية.
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املادة 36 - النظر يف التقارير
الدولة  إىل  وحتيلها  بشأنه  عامة  وتوصيات  اقرتاحات  من  مالئما  تراه  ما  وتقدم  تقرير  اللجنة يف كل  تنظر   .1
الطرف املعنية. وجيوز للدولة الطرف أن ترد على اللجنة بأي معلومات ختتارها. وجيوز للجنة أن تطلب إىل الدول 

األطراف معلومات إضافية ذات صلة بتطبيق هذه االتفاقية.
بضرورة  املعنية  الطرف  الدولة  ُتشعر  أن  للجنة  جاز  تقرير،  تقدمي  يف  تأخرا كبريا  طرف  دولة  تأخرت  إذا   .2
فحص تطبيق هذه االتفاقية يف تلك الدولة الطرف، استنادا إىل معلومات موثوق هبا تتاح للجنة، إذا مل يقدم التقرير 
هذا  يف  املشاركة  إىل  املعنية  الطرف  الدولة  اللجنة  وتدعو  اإلشعار.  توجيه  من  أشهر  ثالثة  غضون  يف  الصلة  ذو 

الفحص. وإذا استجابت الدولة الطرف بتقدمي التقرير ذي الصلة، تطبق أحكام الفقرة 1 من هذه املادة.
يتيح األمني العام لألمم املتحدة التقارير لكافة الدول األطراف.  .3

على  االطالع  إمكانية  وتيسر  بلداهنا  يف  اجلمهور  لعامة  واسع  نطاق  على  تقاريرها  األطراف  الدول  تتيح   .4
االقرتاحات والتوصيات العامة املتعلقة هبذه التقارير.

وسائر  وبراجمها  املتحدة  األمم  وصناديق  املتخصصة  الوكاالت  إىل  مالئما،  تراه  حسبما  اللجنة،  حتيل   .5
اهليئات املختصة، أي تقارير من الدول األطراف تتضمن طلبا للمشورة أو املساعدة التقنيتني، أو تشري إىل حاجتها 
إن  اإلشارات،  أو  الطلبات  هذه  بصدد  وتوصياهتا  اللجنة  مبالحظات  وتشفعها  املساعدة،  أو  املشورة  هذه  ملثل 

وجدت.
املادة 37 - التعاون بني الدول األطراف واللجنة

تتعاون كل دولة طرف مع اللجنة وتساعد أعضاءها يف االضطالع بواليتهم.  .1
تويل اللجنة، يف عالقتها مع الدول األطراف، االعتبار الالزم لسبل ووسائل تعزيز القدرات الوطنية لتطبيق   .2

هذه االتفاقية، مبا يف ذلك عن طريق التعاون الدويل.
املادة 38 - عالقة اللجنة مع اهليئات األخرى

لدعم تطبيق هذه االتفاقية على حنو فعال وتشجيع التعاون الدويل يف امليدان الذي تغطيه هذه االتفاقية:
يكون من حق الوكاالت املتخصصة وغريها من أجهزة األمم املتحدة أن تكون ممثلة لدى النظر يف تطبيق   .1
املختصة  واهليئات  املتخصصة  الوكاالت  تدعو  أن  وللجنة  االتفاقية.  هذه  أحكام  من  واليتها  نطاق  يف  يدخل  ما 
لتقدمي مشورة خربائها بشأن تطبيق االتفاقية يف اجملاالت اليت تدخل يف نطاق والية  األخرى، حسبما تراه مالئما، 
كل منها. وللجنة أن تدعو الوكاالت املتخصصة وغريها من أجهزة األمم املتحدة لتقدمي تقارير عن تطبيق االتفاقية 

يف اجملاالت اليت تدخل يف نطاق أنشطتها؛
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الصلة  ذات  األخرى  اهليئات  مع  االقتضاء،  حسب  بالتشاور،  بواليتها،  اضطالعها  لدى  اللجنة،  تقوم   .2
املنشأة مبوجب معاهدات دولية حلقوق اإلنسان، وذلك بغرض ضمان اتساق ما يضعه كل منها من مبادئ توجيهية 

لإلبالغ واقرتاحات وتوصيات عامة، وتفادي االزدواجية والتداخل يف أداء وظائفها.
املادة 39- تقرير اللجنة

املادة 40 - مؤمتر الدول األطراف
هذه  بتطبيق  تتعلق  مسألة  أي  يف  النظر  بغية  األطراف  للدول  مؤمتر  يف  بانتظام  األطراف  الدول  جتتمع   .1

االتفاقية.
يدعو األمني العام لألمم املتحدة إىل عقد مؤمتر الدول األطراف، يف موعد أقصاه ستة أشهر من بدء نفاذ   .2
هذه االتفاقية. ويدعو األمني العام لألمم املتحدة إىل عقد االجتماعات الالحقة مرة كل سنتني أو بناء على قرار 

ملؤمتر الدول األطراف.
املادة 41 - الوديع

يكون األمني العام لألمم املتحدة وديع هذه االتفاقية.
املادة 42 - التوقيع

يفتح باب التوقيع على هذه االتفاقية جلميع الدول وملنظمات التكامل اإلقليمي يف مقر األمم املتحدة يف نيويورك 
اعتبارا من 30 آذار/مارس 2007.

املادة 43 - الرضا بااللتزام
املوقعة.  اإلقليمي  التكامل  منظمات  جانب  من  الرمسي  ولإلقرار  املوقعة  الدول  لتصديق  املعاهدة  هذه  ختضع 

وتكون مفتوحة النضمام أي دولة أو منظمة للتكامل اإلقليمي مل توقع االتفاقية.
املادة 44 - منظمات التكامل اإلقليمي

يقصد بـتعبري ’’منظمة التكامل اإلقليمي‘‘ منظمة تشكلها الدول ذات السيادة يف منطقة ما، وتنقل إليها   .1
يف  املنظمات،  تلك  وتعلن  االتفاقية.  هذه  حتكمها  اليت  باملسائل  يتعلق  فيما  االختصاص  فيها  األطراف  الدول 
وتبلغ  االتفاقية.  هذه  حتكمها  اليت  باملسائل  يتعلق  فيما  اختصاصها  نطاق  انضمامها،  أو  الرمسي  إقرارها  صكوك 

الوديع فيما بعد بأي تعديل جوهري يف نطاق اختصاصها.
تنطبق اإلشارات يف هذه االتفاقية إىل ’’الدول األطراف‘‘ على تلك املنظمات يف حدود اختصاصها.  .2

منظمة  تودعه  بأي صك  يعتد  ال  املادة 47،  من  و 3  والفقرتني 2  املادة 45  من  الفقرة 1  وألغراض   .3
للتكامل اإلقليمي.
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متارس منظمات التكامل اإلقليمي، يف األمور اليت تندرج ضمن نطاق اختصاصها، حقها يف التصويت يف   .4
مؤمتر الدول األطراف، بعدد من األصوات مساو لعدد دوهلا األعضاء اليت هي أطراف يف هذه االتفاقية. وال متارس 
والعكس  التصويت،  يف  حقها  فيها  األعضاء  الدول  من  دولة  أي  مارست  إذا  التصويت  يف  حقها  املنظمات  تلك 

صحيح.
املادة 45 - بدء النفاذ

يبدأ نفاذ هذه االتفاقية يف اليوم الثالثني الذي يلي تاريخ إيداع الصك العشرين للتصديق أو االنضمام.  .1
يبدأ نفاذ هذه االتفاقية، بالنسبة لكل دولة أو منظمة للتكامل اإلقليمي تصّدق على هذه االتفاقية أو تقرها   .2

رمسيا أو تنضم إليها بعد إيداع الصك العشرين من تلك الصكوك، يف اليوم الثالثني من تاريخ إيداع صكها.
املادة 46 - التحفظات

ال جيوز إبداء أي حتفظ يكون منافيا ملوضوع هذه االتفاقية وغرضها.  .1
جيوز سحب التحفظات يف أي وقت.  .2

املادة 47 - التعديالت
ويقوم  املتحدة.  لألمم  العام  األمني  إىل  تقدمه  وأن  االتفاقية  هلذه  تعديال  تقرتح  أن  دولة طرف  جيوز ألي   .1
األمني العام بإبالغ الدول األطراف بأي تعديالت مقرتحة، طالبا إليها إشعاره مبا إذا كانت حتبذ عقد مؤمتر للدول 
األطراف للنظر يف تلك املقرتحات والبت فيها. فإذا حبذ عقد املؤمتر ثلث الدول األطراف على األقل، يف غضون 
أي  العام  األمني  ويقدم  املتحدة.  األمم  رعاية  حتت  املؤمتر  يعقد  العام  األمني  فإن  اإلبالغ،  ذلك  من  أشهر  أربعة 
إىل كافة  مث  عليه  للموافقة  العامة  اجلمعية  إىل  املؤمتر  يف  واملصوتة  احلاضرة  األطراف  الدول  ثلثا  يعتمده  تعديل 

الدول األطراف لقبوله.
َقّر وفقا للفقرة 1 من هذه املادة يف اليوم الثالثني من بلوغ عدد صكوك  يبدأ نفاذ التعديل الذي ُيعتمد ويـُ  .2
التعديل جتاه أي دولة طرف يف  التعديل. مث يبدأ نفاذ  القبول املودعة ثلثي عدد الدول األطراف يف تاريخ اعتماد 

اليوم الثالثني من إيداع صك قبوهلا. وال يكون التعديل ملزما إال للدول األطراف اليت قبلته.
َقّر وفقا للفقرة 1 من هذه املادة ويتعلق حصرا باملواد 34 و 38 و 39  ويبدأ نفاذ التعديل الذي ُيعتمد ويـُ  .3
و 40 جتاه كافة الدول األطراف يف اليوم الثالثني من بلوغ عدد صكوك القبول املودعة ثلثي عدد الدول األطراف 

يف تاريخ اعتماد التعديل، إذا قرر مؤمتر الدول األطراف ذلك بتوافق اآلراء.
املادة 48 - نقض االتفاقية

املتحدة. ويصبح هذا  لألمم  العام  األمني  إىل  توجهه  بإشعار خطي  االتفاقية  تنقض هذه  أن  جيوز ألي دولة طرف 
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النقض نافذا بعد سنة واحدة من تاريخ تسلم األمني العام ذلك اإلشعار.
ر لالطالع املادة 49 - الشكل امليسِّ

يتاح نص هذه االتفاقية يف أشكال يسهل االطالع عليها.
املادة 50 - حجية النصوص

تتساوى يف احلجية النصوص اإلسبانية واإلنكليزية والروسية والصينية والعربية والفرنسية هلذه االتفاقية.
وإثباتا لذلك، وّقع هذه االتفاقية املوقعون أدناه املفوَّضون، املأذون هلم على النحو الواجب من حكومة كل منهم.
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ملحق رقم )5(
اجلريدة  عدد  من   2612 الصفحة  على  املنشور   2007 لسنة   31 رقم  املعوقني  االشخاص  حقوق  قانون 

الرمسية رقم 4823 بتاريخ 2007/5/1
املادة ) 1 ( 

يسمى هذا القانون ) قانون حقوق االشخاص املعوقني لسنة 2007( ويعمل به من تاريخ نشره يف اجلريدة الرمسية.
املادة  ) 2 ( 

القرينة على  تدل  مل  ما  ادناه  هلا  املخصصة  املعاين  القانون  التالية حيثما وردت يف هذا  والعبارات  للكلمات  يكون 
غري ذلك : 

اجمللس االعلى لشؤون االشخاص املعوقني اجمللس:  
رئيس اجمللس  الرئيس:  

امني عام اجمللس  االمني العام: 
الصندوق الوطين لدعم االشخاص املعوقني   الصندوق:  

الشخص املعوق: كل شخص مصاب بقصور كلي او جزئي بشكل مستقر يف اي من حواسه او قدراته اجلسمية او 
تلبية متطلبات  العمل حبيث ال يستطيع  او  التأهيل  او  التعلم  امكانيه  الذي حيد من  العقلية اىل املدى  او  النفسية 

حياته العادية يف ظروف امثاله من غري املعوقني . 
التمييز على اساس االعاقة : كل حد او تقييد او استبعاد او ابطال او انكار مرجعه االعاقة ، ألي من احلقوق او 

احلريات املقررة يف هذا القانون او يف اي قانون اخر .    
املعدات  وتوفري  والزمان  املكان  حيث  من  البيئية  الظروف  ملواءمة  الالزمة  التجهيزات   : املعقولة  التجهيزات 
قدم  على  حلقوقهم  املعوقني  االشخاص  ممارسة  لضمان  الزما  ذلك  حيثما كان  املساعدة  والوسائل  واألدوات 

املساواة مع االخرين على ان ال يرتتب على ذلك ضررا جسيما باجلهة املعنية .  
او حتقيق قدراته اجلسمية  املعوق من استعادة  العناصر يهدف اىل متكني الشخص  نظام خدمات متعدد   : التأهيل 

او العقلية او املهنية او االجتماعي او االقتصادية اىل املستوى الذي تسمح به قدراته .  
واملهارات  القدرات  على  احملافظة  او  تعزيز  او  اسرتجاع  غايتها  اليت  واخلطط  والربامج  التدابري   : التأهيل  اعادة 
تكافؤ  حيقق  مبا  اخر  جمال  اي  او  االجتماعي  او  التعليمي  او  الوظيفي  او  الصحي  اجملال  يف  وتنميتها  وتطويرها 
قدم  على  االساسية  واحلريات  احلقوق  جلميع  وممارسته  اجملتمع  يف  املعوق  للشخص  الكامل  والدمج  الفرص 

املساواة مع االخرين .  
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االجتماعي  والدمج  الفرص  يف  والتكافؤ  التأهيل  لتحقيق  اجملتمع  تنمية  اطار  يف  برامج  جمموعة   : اجملتمعي  التأهيل 
للشخص املعوق . 

املعوق يف شىت  للشخص  الكاملة  املشاركة  حتقيق  اىل  اليت هتدف  والسياسات  واخلطط  والربامج  التدابري   : الدمج 
مناحي احلياة دون اي شكل من اشكال التمييز وعلى قدم املساواة مع االخرين .

املادة  ) 3 ( 
العاملي  واإلعالن  االردين  والدستور  االسالمية  العربية  القيم  من  املعوقني  املواطنني  جتاه  اململكة  فلسفة  تنبثق 
املعوقني  االشخاص  حبقوق  املتعلقة  الدولية  االتفاقيات  يف  عليها  املنصوص  واألحكام  واملبادئ  االنسان  حلقوق 

وتؤكد على املرتكزات التالية : 
أ.  احرتام حقوق االشخاص املعوقني وكرامتهم وحرية اختيارهم واحرتام حياهتم اخلاصة . 

ب. املشاركة يف وضع اخلطط والربامج وصنع القرارات اخلاصة باألشخاص املعوقني وشؤوهنم . 
ج. تكافؤ الفرص وعدم التمييز بني االشخاص على اساس االعاقة . 

د. املساواة بني الرجل واملرأة املعوقني يف احلقوق والواجبات . 
هـ. ضمان حقوق االطفال املعوقني وبناء قدراهتم وتنمية مهاراهتم وتعزيز دجمهم يف اجملتمع . 

من  االستفادة  من  لتمكينه  او  ما  او حرية  التمتع حبق  من  املعوق  الشخص  لتمكني  املعقولة  التجهيزات  توفري  و. 
خدمة معينة . 

ز. قبول االشخاص املعوقني باعتبارهم جزءا من طبيعة التنوع البشري . 
املعوقني  االشخاص  مشول  ذلك  يف  مبا  الصعد  خمتلف  وعلى  واجملاالت  احلياة  مناحي  شىت  يف  الدمج  ح. 

وقضاياهم باخلطط التنموية الشاملة . 
واإلحصاءات  واملعلومات  البيانات  ومجع  االعاقة  جمال  يف  املعلومات  وتبادل  وتعزيزه  العلمي  البحث  تشجيع  ط. 

اخلاصة باإلعاقة اليت تواكب ما يستجد يف هذا اجملال . 
ي . نشر الوعي والتثقيف حول قضايا االشخاص املعوقني وحقوقهم  .

املادة ) 4 ( 
احلقوق  املعوقني  للمواطنني  اختصاصها  حسب  العالقة كل  ذات  اجلهات  توفر   ، النافذة  التشريعات  مراعاة  مع 

واخلدمات املبينة وفقا ألحكام هذا القانون يف اجملاالت التالية :  
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أ. الصحة : 
الربامج الوقائية والتثقيف الصحي مبا يف ذلك اجراء املسوحات الالزمة للكشف املبكر عن االعاقات   .1

التشخيص والتصنيف العلمي وإصدار التقارير الطبية لألشخاص املعوقني .   .2
خدمات التأهيل الطيب والنفسي واخلدمات العالجية مبستوياهتا املختلفة واحلصول عليها بكل يسر .   .3

الرعاية الصحية االولية للمرأة املعوقة خالل فرتة احلمل والوالدة وما بعد الوالدة .   .4
منح التأمني الصحي جمانا لألشخاص املعوقني مبقتضى نظام يصدر هلذه الغاية .   .5

ب. التعليم والتعليم العايل : 
خالل  من  االعاقة  فئات  حسب  املعوقني  لألشخاص  العايل  والتعليم  املهين  والتعليم  العام  التعليم  فرص   .1

اسلوب الدمج . 
اعتماد برامج الدمج بني الطلبة املعوقني وأقراهنم من غري املعوقني وتنفيذها يف اطار املؤسسات التعليمية   .2

.
يف  مبا  جمانا  واحلركة  والتدرب  والتواصل  التعلم  على  املعوقني  االشخاص  تساعد  اليت  املعقولة  التجهيزات   .3

ذلك طريقة برايل ولغة االشارة للصم ، وغريها من التجهيزات الالزمة . 
اجراء التشخيص الرتبوي ضمن فريق التشخيص الكلي لتحديد طبيعة االعاقة وبيان درجتها واحتياجاهتا.   .4

اجياد الكوادر الفنية املؤهلة للتعامل مع الطلبة املعوقني .   .5
برامج يف جمال االرشاد والتوعية والتثقيف للطلبة املعوقني وأسرهم .   .6

تدريس  ذلك  يف  مبا  واخلاص  العام  القطاعني  يف  املعوقني  الطلبة  وتعليم  تدريس  يف  احلديثة  التقنيات   .7
مبحثي الرياضيات واحلاسوب . 

اجمللس  بني  عليها  يتفق  شروط  وفق  العامة  الثانوية  الدراسة  امتحان  اجتازوا  الذين  املعوقني  الطلبة  قبول   .8
وجملس التعليم العايل للقبول باجلامعات الرمسية .

وسائل التواصل للصم من خالل توفري اشكال من املساعدة مبا يف ذلك تأمني مرتمجي لغة االشارة .   .9
ج. التدريب املهين والعمل : 

يف  مبا   ، العمل  سوق  الحتياجات  وفقا  قدراهتم  وتطوير  املعوقني  لألشخاص  املناسب  املهين  التدريب   .1
ذلك تدريب املدربني العاملني يف هذا اجملال وتأهيلهم . 

واملؤهالت  يتناسب  مبا  والتوظيف  العمل  جمال  يف  متكافئة  فرص  على  املعوقني  االشخاص  حصول   .2
العلمية. 
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الزام مؤسسات القطاع العام واخلاص والشركات اليت ال يقل عدد العاملني يف اي منها عن )25( عامال وال   .3
يزيد على )50( عامال بتشغيل عامل واحد من االشخاص املعوقني وإذا زاد عدد العاملني يف اي منها على )50( 
عامال ختصص ما ال تقل نسبته عن )4%( من عدد العاملني فيها لألشخاص املعوقني شريطة ان تسمح طبيعة العمل 

يف املؤسسة بذلك . 
التجهيزات املعقولة من قبل جهة العمل .   .4

 د. احلماية االجتماعية والرعاية املؤسسية :
او  متس كرامته  ال  بصورة  املعوق  الشخص  مع  السليم  التعامل  على  املعوقني  االشخاص  اسر  تدريب   .1

انسانيته . 
دمج الطفل املعوق ورعايته التأهيلية داخل اسرته ، ويف حال تعذر ذلك تقدم له الرعاية التأهيلية البديلة .   .2
الدمج  حيقق  ومبا  انواعها  جبميع  املساندة  واخلدمات  التأهيل  وإعادة  واالجتماعي  املهين  التأهيل  خدمات   .3

واملشاركة الفاعلة لألشخاص املعوقني وألسرهم . 
الرعاية املؤسسية النهارية او اإليوائية لألشخاص املعوقني الذي حيتاجون لذلك .   .4

املعونة  صندوق  قانون  ألحكام  وفقا  االنتاج  على  املقتدرين  غري  من  املعوقني  لألشخاص  شهرية  معونات   .5
الوطنية النافذ املفعول . 

برامج التأهيل اجملتمعي وفق السياسات اليت حيددها اجمللس .   .6
 هـ. التسهيالت البيئية : 

العالقة  اجلهة ذات  الصادرة عن  املعوقني  باألشخاص  اخلاص  الرمسي  الوطين  البناء  متطلبات  تطبيق كودة   .1
يف مجيع االبنية يف القطاعني العام واخلاص واملتاحة للجمهور ويطبق ذلك على االبنية القائمة ما امكن . 

عدم منح تراخيص البناء ألي جهة إال بعد التأكد من االلتزام باألحكام الواردة يف البند )1( من هذه الفقرة   .2
 .

العام واملكاتب السياحية ومكاتب تأجري السيارات واسطة نقل واحدة على  النقل  تأمني كل من شركات   .3
االقل مبواصفات تكفل لألشخاص املعوقني استخدامها او االنتقال هبا بيسر وسهولة . 

االعالم  ووسائل  االنرتنت  شبكة  ذلك  يف  مبا  املعلومات  ونظم  تكنولوجيا  اىل  املعوقني  االشخاص  وصول   .4
املختلفة املرئية واملسموعة واملقروءة وخدمات الطوارئ مبا يف ذلك تأمني مرتمجي للغة االشارة . 
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و. االعفاءات اجلمركية والضريبية : 
والوسائل  والرياضية  والطبية  التعليمية  املواد  ذلك  يف  مبا  املعوقني  لألشخاص  املعقولة  التجهيزات  اعفاء   .1
الواردات  املبيعات ورسوم طوابع  على  العامة  والضريبة  اجلمركية  الرسوم  من  املساعدة واألدوات واآلالت وقطعها 

ومن اي رسوم او ضرائب اخرى مبقتضى نظام يصدر هلذه الغاية . 
العامة  والضريبة  اجلمركية  الرسوم  من  واحدة  وملرة  املعوق  الشخص  واحدة الستخدام  نقل  واسطة  اعفاء   .2
على املبيعات ورسوم طوابع الواردات وأي رسوم اخرى ، وحتدد اسس وشروط منح هذه االعفاءات وتبديل واسطة 

النقل مبا يف ذلك درجة االعاقة مبقتضى نظام يصدر هلذه الغاية . 
اعفاء االشخاص شديدي االعاقة من دفع رسوم تصريح العمل لعامل واحد غري اردين هبدف خدمتهم يف   .3

منازهلم مبقتضى نظام يصدر هلذه الغاية . 
الرسوم  مجيع  من  اخلريية  للجمعيات  التابعة  ومؤسساهتم  ومراكزهم  املعوقني  االشخاص  مدارس  اعفاء   .4
ورسوم  الواردات  طوابع  ورسوم  واملعارف  واملسقفات  االبنية  وضريبة  املبيعات  على  العامة  والضريبة  اجلمركية 

تسجيل هذه العقارات وأية ضرائب او عوائد حتسني اخرى مبقتضى نظام يصدر هلذه الغاية . 
البند  الرسوم والضرائب املنصوص عليها يف  اعفاء مدارس االشخاص املعوقني ومراكزهم ومؤسساهتم من   .5
التنمية  وزارة  من  او  اجمللس  من  اليها  احملولني  املعوقني  لألشخاص  جمانية  قدمت خدمات  اذا  الفقرة  هذه  من   )4(

االجتماعية على ان حتدد االسس والشروط الواجب توافرها ملنح هذا االعفاء مبقتضى نظام يصدر هلذه الغاية .
ز. احلياة العامة والسياسية : 

ومرافق  اماكن  وهتيئة  املختلفة  اجملاالت  يف  واالنتخاب  الرتشيح  ممارسة  يف  املعوقني  االشخاص  حق   .1
مناسبة وسهلة االستعمال متكنهم من ممارسة حق التصويت باالقرتاع السري يف االنتخابات . 

يف  املشاركة  ذلك  يف  مبا  متييز  دون  العامة  الشؤون  مجيع  يف  فاعلة  بصورة  للمشاركة  املناسبة  البيئة   .2
املنظمات واهليئات غري احلكومية املعنية يف احلياة العامة والسياسية .  

ح. الرياضة والثقافة والرتويح : 
انشطتهم  ملمارسة  املعوقني  لألشخاص  اجملال  فتح  هبدف  ودعمها  والثقافية  الرياضية  اهليئات  انشاء   .1

املختلفة مبا يليب حاجاهتم ويطور قدراهتم . 
دعم مشاركة املتميزين من االشخاص املعوقني رياضيا وثقافيا يف االنشطة واملؤمترات الوطنية والدولية .   .2

العاملة  برامج املؤسسات واملراكز واملدارس  الرياضية والرتوحيية والثقافية ضمن  الربامج واألنشطة  ادخال   .3
يف جمال االعاقة وتوفري الكوادر املتخصصة والتجهيزات املعقولة لذلك . 
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التجهيزات  وتوفري  املعوقني  االشخاص  امام  الرياضية  واملرافق  العامة  واحلدائق  املكتبات  استخدام   .4
املعقولة.

 ط. التقاضي : 
تراعى الظروف الصحية للشخص املعوق من حيث االماكن اخلاصة بالتوقيف اذا اقتضت طبيعة القضية   .1

وظروفها توقيفه . 
توفري التقنيات املساعدة لألشخاص املعوقني مبا يف ذلك ترمجة لغة االشارة .  .2

املادة ) 5 ( 
مع مراعاة التشريعات النافذة ذات العالقة ، تستأنس اي جهة خمتصة برأي اجمللس قبل منح الرتخيص ألي مجعية 

او هيئة اجتماعية او ناد او مدرسة او مركز او مؤسسة تعمل اي منها يف جمال االعاقة .
املادة ) 6 ( 

يتمتع بشخصية اعتبارية ذات  أ. يؤسس يف اململكة جملس يسمى ) اجمللس االعلى لشؤون االشخاص املعوقني ( 
ابرام  ذلك  مبا يف  اهدافه  لتحقيق  الالزمة  القانونية  التصرفات  القيام جبميع  الصفة  وله هبذه  وإداري  مايل  استقالل 
العقود ومتلك االموال املنقولة وغري املنقولة واالقرتاض والبيع والرهن وقبول اهلبات والتربعات واإلعانات والوصايا 

والوقف وله حق التقاضي وميثله هلذه الغاية احملامي العام املدين او اي حمام اخر. 
ب. يكون املركز الرئيس للمجلس يف مدينة عمان وله انشاء فروع وفتح مكاتب يف مراكز حمافظات اململكة . 

ج. يعني رئيس اجمللس بإرادة ملكية سامية . 
د. يعني امني عام اجمللس بقرار من جملس الوزراء بناء على تنسيب اجمللس . 

هـ. يشكل اجمللس برئاسة الرئيس وعضوية كل من : 
امني عام اجمللس .   .1

امني عام وزارة التنمية االجتماعية .   .2
امني عام وزارة العمل .   .3

امني عام وزارة الصحة يسميه وزير الصحة .   .4
امني عام وزارة املالية .   .5

امني عام وزارة الرتبية والتعليم يسميه وزير الرتبية والتعليم .  .6
وكيل امانة عمان الكربى يسميه امني عمان .   .7

امني عام اجمللس االعلى للشباب .   .8
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مدير الصندوق .   .9
امني عام اللجنة االولومبية ( األوملبية( املوازية االردنية ) الباراملبية.)   .10

ستة ممثلني عن االشخاص املعوقني اثنان منهم معوقني بصريا واثنان معوقني حركيا واثنان معوقني مسعيا، يتم   .11
تعيينهم بقرار من جملس الوزراء بناء على تنسيب اجمللس على ان يكون واحدا من كل اعاقة ممثال عن اجلمعيات العاملة 

مع تلك االعاقة . 
ممثل واحد عن اهايل املعوقني ذهنيا يسميه الرئيس .   .12

ثالثة اشخاص من املتميزين يف جمال االعاقة وممن ادوا خدمات للمعوقني يعينون بقرار من جملس الوزراء   .13
بناء على تنسيب اجمللس .  

و. خيتار اجمللس يف اول اجتماع له من بني اعضائه نائبا للرئيس يتوىل مهامه عند غيابه . 
ز. تكون مدة العضوية لألعضاء املنصوص عليهم يف البنود )11( و )12( و)13( من الفقرة )هـ( من هذه املادة 

ثالث سنوات قابلة للتجديد ملرة واحدة فقط .
املادة ) 7 (  

يتوىل اجمللس املهام والصالحيات التالية : 
أ. رسم السياسة اخلاصة باألشخاص املعوقني ومراجعتها ومتابعة تنفيذها بالتنسيق مع اجلهات ذات العالقة بقصد 

توحيد مجيع اجلهود الرامية لتحسني مستوى وظروف معيشة االشخاص املعوقني وتسهيل دجمهم يف اجملتمع . 
 ب. املشاركة مع اجلهات ذات العالقة يف وضع خطة وطنية شاملة للتوعية والوقاية للحد من حدوث االعاقات 

وختفيف حدهتا والعمل على منع تفاقمها .  
ج. متابعة ودعم تنفيذ بنود االسرتاتيجية الوطنية لألشخاص املعوقني وما ينبثق عنها من خطط وبرامج وأنشطة. 

هذا  احكام  لتنفيذ  الالزمة  والتعليمات  واألنظمة  املعوقني  باألشخاص  العالقة  ذات  التشريعات  تعديل  اقرتاح  د. 
القانون . 

العالقة  بالتنسيق مع اجلهات ذات  املعوقني  املقدمة لألشخاص  الربامج واخلدمات  الالزمة جلودة  املعايري  هـ. وضع 
 .

املعوقني  االشخاص  بشؤون  املتعلقة  الدولية  واالتفاقيات  املواثيق  اهداف  حتقيق  اىل  الرامية  اجلهود  املشاركة يف  و. 
اليت صادقت عليها اململكة . 

ز. وضع اخلطط والسياسات الالزمة الستثمار اموال اجمللس . 
ح. التعاون مع املؤسسات واجلهات الوطنية واإلقليمية والدولية ذات العالقة بأهداف اجمللس . 
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ط. اجياد مراكز وطنية ريادية للتدريب وإجراء البحوث والدراسات وإنشاء قواعد البيانات املتعلقة بشؤون االشخاص 
املعوقني . 

االشخاص  بشؤون  املعنية  والدولية  واإلقليمية  العربية  واهليئات  املؤسسات  لدى  اململكة  متثيل  يف  املشاركة  ي. 
املعوقني . 

ك. تشكيل جلان دائمة ومؤقتة ملساعدة اجمللس على القيام مبهامه وحتديد صالحياهتا ومكافآهتا . 
ل . اقرار املوازنة السنوية التقديرية للمجلس ورفعها جمللس الوزراء للمصادقة عليها . 

م. املصادقة على احلساب اخلتامي السنوي املدقق . 
ن. اصدار التعليمات التنفيذية املتعلقة بالشؤون املالية واإلدارية والفنية يف اجمللس . 
س. حتديد اهليكل التنظيمي للمجلس ووصف الوظائف واملهام واملسؤوليات فيه . 

ع. اي امور اخرى حييلها الرئيس اليه .

املادة ) 8 ( 
أ. جيتمع اجمللس مرة على االقل كل ثالثة اشهر وكلما دعت احلاجة لذلك ، بدعوة من رئيسه او نائبه عند غيابه 
بينهم  من  يكون  ان  على  املطلقة ألعضائه  االغلبية  يقل عن  ما ال  القانوين الجتماعاته حبضور  النصاب  ويكون   ،

الرئيس او نائبه ويتخذ قراراته بأغلبية اصوات اعضائه احلاضرين على االقل . 
جلساته  حماضر  وتدوين  اجمللس  الجتماعات  االعداد  يتوىل  للسر  امينا  اجمللس  موظفي  احد  الرئيس  يسمي  ب. 

وقراراته وحفظ قيوده وسجالته . 
يف  برأيه  لالستئناس  اجمللس  اجتماعات  حلضور  االختصاص  او  اخلربة  ذوي  من  شخص  اي  دعوة  للرئيس   . ج 

االمور املعروضة عليه دون ان يكون له حق التصويت على قراراته . 
د. حتدد مكافآت اعضاء اجمللس مقابل حضور جلساته بقرار من رئيس الوزراء بناء على تنسيب الرئيس .

املادة ) 9 ( 
يتوىل الرئيس املهام والصالحيات التالية : 

أ. متابعة السياسة العامة اليت يضعها اجمللس واإلشراف على تنفيذ القرارات الصادرة عنه . 
 ب. متابعة التقارير اخلاصة بأعمال اجمللس . 

ج. متثيل اجمللس لدى الغري . 
د . اي صالحيات اخرى يفوضها له اجمللس على ان يكون التفويض خطيا وحمددا وموقوتا .
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املادة  ) 10 ( 
يتوىل االمني العام املهام والصالحيات التالية : 

أ. تنفيذ قرارات اجمللس . 
 ب. رفع تقارير دورية عن سري العمل يف اجمللس اىل الرئيس ليتم عرضها على اجمللس . 

ج . االشراف على موظفي ومستخدمي اجمللس وإدارة مجيع اجهزته . 
د. اعداد مشروع املوازنة السنوية التقديرية وعرضها على اجمللس قبل انتهاء السنة املالية مبدة ال تقل عن شهرين . 

السنة  انتهاء  تاريخ  هـ. اعداد احلساب اخلتامي املدقق وعرضه على اجمللس خالل مدة ال تتجاوز ثالثة اشهر من 
املالية . 

و. اي صالحيات اخرى يكلفه هبا الرئيس على ان يكون التفويض خطيا وحمددا وموقوتا .
املادة ) 11 ( 

مبقتضى  هبم  املتعلقة  االمور  وسائر  رواتبهم  وحتديد  تعيينهم  يتم  واملستخدمني  املوظفني  من  جهاز  للمجلس  يكون 
نظام يصدر هلذه الغاية .

املادة  ) 12 ( 
أ. يرتتب على كل مؤسسة يف القطاع اخلاص ثبت امتناعها عن تنفيذ احكام البند )3( من الفقرة )ج( من املادة )4( 
من هذا القانون دفع غرامة مالية ال يقل مقدارها عن ضعف االجرة الشهرية للحد االدىن لعدد االشخاص املعوقني 

املرتتب عليها تشغيلهم خالل السنة ، ويف حال تكرار املخالفة تضاعف الغرامة . 
ب. تؤول الغرامات املنصوص عليها يف الفقرة )أ( من هذه املادة اىل اجمللس .

املادة  ) 13 ( 
له  ويكون  بالرئيس  يرتبط   ) املعوقني  االشخاص  لدعم  الوطين  الصندوق   ( يسمى  صندوق  اجمللس  يف  يؤسس  أ. 

حساب مايل مستقل . 
املوارد على  باإلعاقات وتوزيع هذه  اخلاصة  الربامج واألنشطة  لدعم  الالزمة  املالية  املوارد  توفري  يتوىل اجمللس  ب. 

جهاهتا املختلفة وفق االسس واملعايري والقرارات الصادرة عن اجمللس هلذه الغاية . 
اجتماعاته  وعقد  فيه  والعاملني  ومديره  الصندوق  جلنة  تشكيل  بكيفية  املتعلقة  واإلجراءات  االحكام  حتدد  ج. 

واملسؤوليات والصالحيات وسائر االمور املتعلقة به مبقتضى تعليمات يصدرها اجمللس هلذه الغاية 
املادة  ) 14 ( 

الثاين من كل سنة  االول من شهر كانون  اليوم  للمجلس يف  املالية  السنة  وتبدأ   ، موازنة مستقلة  للمجلس  يكون 
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وتنتهي يف اليوم احلادي والثالثني من شهر كانون االول من السنة ذاهتا .
املادة ) 15 ( 

أ. تتكون املوارد املالية للمجلس مما يلي : 
املخصصات املرصودة له يف املوازنة العامة للدولة .   .1

)10%( من صايف ارباح اليانصب اخلريي االردين الصادر عن االحتاد العام للجمعيات اخلريية .   .2
ملغي .  .3
ملغي .  .4
ملغي   .5

من  اذا كانت  عليها  الوزراء  جملس  موافقة  شريطة  له  املقدمة  والوصايا  واهلدايا  واملنح  والتربعات  اهلبات   .6
مصدر غري اردين . 

البدل الذي يفرضه اجمللس مبوجب تعليمات خاصة على استخدام مرافقه .   .7
عوائد استثمار امواله .   .8

الغرامات اليت تتأتى له وفقا ألحكام هذا القانون .   .9
اي مصادر اخرى يوافق عليها اجمللس .   .10

 ب. ملغي.
تعديالت املادة : 

- هكذا اصبحت هذه املادة بعد الغاء البنود ) 3 و 4 و 5( مبوجب قانون الضريبة العامة على املبيعات املؤقت 
البند  املعدل رقم 42 لسنة 2008 حيث كان نص  القانون  تعديلها مبوجب  املعدل رقم 29 لسنة 2009 ومت 

)4( كما يلي:
مخسة دنانري عن كل معاملة تسجيل للعقارات .  •

دينار واحد اضايف عن الرتخيص السنوي لكل مركبة باستثناء املركبات الزراعية .   •
مخسة آالف من رسوم كل رخصة بناء تصدرها اجلهات املختصة .   •

ب. حتدد اسس وشروط استيفاء الرسوم املنصوص عليها يف البنود )3( و)4( و)5( من الفقرة )أ( من هذه املادة 
مبقتضى تعليمات يصدرها وزير املالية هلذه الغاية .
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املادة  ) 16 (   
يتمتع اجمللس باإلعفاءات والتسهيالت اليت تتمتع هبا الوزارات والدوائر احلكومية .

املادة  ) 17 ( 
ختضع اموال اجمللس لرقابة ديوان احملاسبة .

املادة  ) 18 ( 
تعترب اموال اجمللس وحقوقه لدى الغري امواال عامة يتم حتصيلها وفقا ألحكام قانون حتصيل االموال االمريية النافذ 

املفعول .
املادة  ) 19 ( 

يصدر جملس الوزراء االنظمة الالزمة لتنفيذ احكام هذا القانون 
املادة  ) 20 ( 

يلغى قانون رعاية املعوقني رقم )12( لسنة 1993 وما طرأ عليه من تعديالته .
املادة  ) 21 ( 

رئيس الوزراء والوزراء مكلفون بتنفيذ احكام هذا القانون . 
2007/3/31           
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ملحق رقم )6(
االسرتاتيجية الوطنية لألشخاص ذوي اإلعاقة

 ) 2015 – 2010 (
خطط العمل للمرحلة الثانية 2010  - 2015

الرؤية واملبادئ وأهداف االسرتاتيجية
أواًل: الرؤية 

هلم  حتقق  مستدامة  حبياة كرمية  اإلعاقة  ذوي  األشخاص  فيه  يتمتع  جمتمع  إجياد  على  االسرتاتيجية  رؤية  تقوم 
مشاركة فاعلة قائمة على اإلنصاف واملساواة. 

ثانيًا: مبادئ االسرتاتيجية 
تبنت االسرتاتيجية املبادئ واملرتكزات التالية:

التأكيد على مواطنة الشخص ذي اإلعاقة وعلى ضرورة مكافحة كل أشكال التمييز ضد األشخاص ذوي   -1
اإلعاقة. 

استقاللية األشخاص ذوي اإلعاقة مبا يف ذلك احلق يف تقرير مصريهم وحتديد خياراهتم.  -2
على  إجيايب  واجتماعي  اقتصادي  عائد  له  وطنيًا  استثمارًا  اإلعاقة  ذوي  األشخاص  قدرات  تطوير  إعتبار   -3

اجملتمع ككل.
4-  التأكيد على النموذج احلقوقي لقضايا اإلعاقة والذي يعترب إزالة كل أشكال التمييز ضد فئة األشخاص 

ذوي اإلعاقة مبا يف ذلك إزالة العوائق البيئية حق من حقوق اإلنسان املكفولة يف كافة املواثيق الدولية. 
التوجه حنو اإلسناد االجتماعي وشراء اخلدمات حيثما يكون الشريك االسرتاتيجي )القطاع األهلي( أقدر   -5

على أداء املهمة وحتمل أعبائها. 
قبول اإلعاقة كجزء من التنوع اإلنساين والطبيعة البشرية.  -6

إنطالقًا من  واملرأة  الرجل  بني  واملساواة  اجلندرية  تراعي  والربامج  السياسات واخلطط  أن كافة  من  التأكد   -7
أن املرأة ذات اإلعاقة هي األكثر هتميشًا بني فئات األشخاص ذوي اإلعاقة وتتعرض إىل متييز مزدوج. 

ثالثًا: أهداف االسرتاتيجية:
1. تفعيل التشريعات الوطنية من خالل التوعية وتعديل التشريعات القائمة وإصدار األنظمة والتعليمات الالزمة هلا 

مبا يتالءم مع املعايري الدولية اخلاصة حبقوق األشخاص ذوي اإلعاقة.
املبكر  للكشف  فاعلية  أكثر  آليات  إجياد  مبا يف ذلك  اإلعاقة على خدمات صحية  2. حصول األشخاص ذوي 
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والتشخيص والتدخل املبكر واإلحالة.  
وإعادة  التأهيل  جمال  يف  عالية  جودة  ذات  خدمات  على  فئاهتم  مبختلف  اإلعاقة  ذوي  األشخاص  حصول   .3

التأهيل يف كافة احملافظات.
ذوي  لألشخاص  داجمة  تعليمية  بيئة  إجياد  من خالل  التعليم  يف  على حقهم  اإلعاقة  ذوي  األشخاص  4. حصول 

اإلعاقة ذكورًا وإناثًا ويف كافة احملافظات بشكل متكافئ.
داجمة لألشخاص  تعليمية  بيئة  إجياد  العايل من خالل  التعليم  اإلعاقة على حقهم يف  5. حصول األشخاص ذوي 

ذوي اإلعاقة ذكورًا وإناثًا ويف كافة احملافظات بشكل متكافئ.
6. تعزيز حق األشخاص ذوي اإلعاقة يف العمل واحلصول على فرصة مهنية متكافئة أسوة بأقراهنم من غري ذوي 

اإلعاقة .
واالستقاللية  الدمج  مبدأ  حيقق  مبا  اإلعاقة  ذوي  لألشخاص  املقدمة  املؤسسية  اخلدمات  مستوى  حتسني   .7
دامج  آمن  إىل جمتمع  للوصول  األسرة  قدرات  بناء  واقتصاديا وصحيا من خالل  ونفسيا  اجتماعيا  األسرة  ومتكني 

لألشخاص ذوي اإلعاقة.
8. كفالة إمكانية وصول األشخاص ذوي اإلعاقة بشكل متكافئ إىل البيئة املادية احمليطة ووسائل النقل واملعلومات 

واالتصاالت واملرافق واخلدمات العامة وإزالة كل العوائق يف كافة حمافظات اململكة.
السياسية  احلياة  يف  املشاركة  ذلك  يف  مبا  العامة  احلياة  يف  ودجمهم  اإلعاقة  ذوي  األشخاص  مشاركة  توسيع   .9

والثقافية وأنشطة الرتفيه والرياضة.
10. نشر الوعي حبقوق األشخاص ذوي اإلعاقة مبا يعزز عملية دجمهم باجملتمع.

اإلعاقة،  ذوي  باألشخاص  واالستغالل  واإلساءة  العنف  تلحق  قد  اليت  املمارسات  ومواجهة كافة  من  احلد   .11
وتقليل نسبها وفق خطط منهجية حمكمة.

لألشخاص  املقدمة  والربامج  واألنشطة  اخلدمات  مستوى  لتحسني  واملتاحة  املتوفرة  واملوارد  اجلهود  استثمار   .12
ذوي اإلعاقة. 

النسخة الكاملة لالسرتاتيجية على املوقع اإللكرتوين للمجلس األعلى لشؤون األشخاص املعوقني 
                                                            www.hcd.gov.jo 
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