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ARABIC 
CONFIDENTIAL 

)Intellectual Disability( ھنیةلذا قةاعإلا
ً ةنجللا قرار في ةدمتعملا سسألا

Basis for Committee Decision 

 كوسلال يفلخل دجووعمنمازتلبا ةمئقا ةالحيھو،معاال دلعمال نمریثكبلقأ فلطلاىلد ةیركفال ةیبلقاال نوكتنأيھةینھلذاةقعاإلبا دصقی:فیرعت
 دوجوةجیتنسیو لھويفیكتالكوسلاليفولفطالكاردأيفروصق(ي.میعلتالبلطالاءاأدىلعةیبسل ةرصوبرثیؤو مونال رةتفلالخكذلرھظیي وفیكتال
 وأ ةیئیب ملاعو ببسب أو معلتال ىعل ةرقدلا معد أو يفطعا بارطضا ةجیتن أو ةكرحلا يف كلشام أو ،ساسألا كلشالب عمسال أو رصبلا يتساح يف روصق
 .ةیزیجلنألا ةغالل يف دةودحم ءةفاك وأو/ ةیادصتقأ وأ ةیفقاث

 .ةیفاضإ تامولعم يأ قیثوتو ،هانأد اریعملا اضعرتسأ ،فیعرتلا ةعجامر ،ةعونتم رادصم نم اھیلع لوصحلا مت يتال تانایبلا اربتعألا نیعب ذخألا ىجیر
.ةیلھألا ارقر اذختألًایفاك برتعی ال يبط یرقرت يف اردولا صیخشتلا نأب ةظحالمال ىجیر
 مدقو يلی امم رایعم كل بلاقم الك وأ معنب رشأ .یةلاتلا رییاعملا عیمج ھیف رفوتتس اصخال میلعتال تامخد ىال جاتحی يلذا ةینھلذا ةقاعإلا وذ بلاطلا ر.یاعملا
 .سبةامنلا فیةاضالا تامولعملا

الك معن
A.طسوتملا لدعملا نع ياریعملا فاحرنألا نم لقألا ىلع 2.0 ارقدمب لقأ :ماعلا لعدملا نم یرثكب لقأ بلاطلا ىلد ةیكرفلا ةیلباقلا 

.مییقتلا سایقم يف ياریعمال أطخال اربتعألا نیعب خذألا عم يكرفلا اءألدل يفرد دّحوم سایقملًاقفو كلوذ

 :جائلنتاوةمدخستملالائسولا یدحدتىجیر

 قفو طسوتملا لعدملا نع ياریعملا فاحرنألا نم لقألا ىلع 2.0 رادقمب قلأ ي:فیكتلا كولسلا يف نمازتم زجع لةاح نم بلالطا نيعای.Bالك معن
.ةیملعلا تاارھملا وأ/و ،ةیعامتجألا تاراھملا ،ةیكرفلا تاارھملا لثم يفّیكتلا كولسلل دّحوم سایقم

 :جئاتنلاو ةمخدتسملا لئاسولا یدحدت ىجیر

 الك معن
C. 18نس ىتحو ةالدولا نم( ومنلا ةترف لالخ يفّیكتالو يكرفلا زجعال روھظ أبدی.(

 :ةلاحلل فصو مقد

الك  معن
يف يمیلعتلا بالطلا اءأد ىلع يبلس یرثأت ةیفّ  .D .ةیمیعلتلا صصحال عیمج یكتالو ةیكرفلا تاقدرلا فعض نع جتنی

 :ةلاحلل فصو مقد

الك  معن
.یةنھذلا قةاعإلاب تھباصإ ةجیتن صاخ كلشب ةّ دعم میلعت تامدخ ىلع ولصحلا ىلا جةاحب بلالطا E.

 :یدحدتلا ىجیر

ةینھلذا ةقاعإلا یریاعم اءفیتسإ ىلا ةیوفشلاو ةیطخلا تامولعملا عیمج اھتعجامر عدب ةنجللا تصلوت. 

ةیفوتسم ریغ ةینھلذا ةقاعإلا یریاعم نأ ىلا ةیوفشلاو ةیطخلا تامولعملا عیمج اھتعجامر عدب ةنجللا تصلوت. 

 فرط يأل حاملسا دمع ىلع دیفتمسال فرطلا قفاوی نأ طربش ةیموكحال سكافریف ةعطاقم سرادم يف يرسدم ال بلاطلا فلم نم ةذوخأم ال تامولعم ال نع حاصفإلا تمی
 .قةفوامال هذھلثمءاطعإللھؤمال البطال نموأنیدوالال نم یةطخ قةفواملاصحتسإنود اتموعلمال كتل ىعل لوصحالبرخآ
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