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 مستخلصال

يذكل االىتساـ بحقػؽ ذوػ االحتياجات الخاصة جدء ميسا فى القانػف الجولى 
كيفية انعكاس  حػؿليحه الجراسة اإلشكالية الرئيدية وتجور لحقػؽ اإلنداف، 

التجدضج الجولى لحوػ االحتياجات الخاصة وحقػقيع عمى السذخع الػششى 
مغ القانػف  كبلأف  ت الدابقةالدراسا مراجعةوقج تبضغ مغ  الجستػرػ والقانػنى،

وقج بضغ الشسصضغ الصبى واالجتساعى لئلعاقة، يجمج السرخػ والشطاـ الدعػدػ 
وضعت االتفاقية الجولية لحقػؽ األشخاص ذوػ اإلعاقة تشطيسًا شامبًل وكامبًل 
لحقػؽ ذوػ اإلعاقة باإلضافة لمبخوتػكػؿ االختيار السكسل ليا، والحػ أضاؼ 

صبضق االتفاقية لجشة معشية بحقػؽ األفخاد ذوػ اإلعاقة، حضث لآللية الخاصة بت
زحايا النتياؾ ب ذات الرمةأضاؼ ليا االختراص بتمقى الذكاوػ أو الخسائل 

بحوػ االحتياجات فقج اىتست مرخ أما تفاقية، الحقػؽ السشرػص عمضيا اال
 مادة واضحة وصخيحة بذأنيع، مشيا السادة 99الخاصة حضث يتزسغ الجستػر 

 35التي تمتـد فضيا الجولة بزساف حقػؽ األشخاص ذوؼ اإلعاقة، والسادة  19
مغ الجستػر ذاتو  02التي تشز عمى أّف السػاششضغ لجػ القانػف سػاء، والسادة 

تخاعى و والخاصة باألشفاؿ إذ تع وضع فقخة خاصة بخعاية األشفاؿ ذوػ اإلعاقة، 
ية فى ىحا الذأف كالتأىضل والجمج مغ الجستػر السرخػ السعايضخ الجول 19السادة 

كسا والسبادؼء الجولية ذات الرمة كالسداواة مع اآلخخيغ والعجؿ وتكافؤ الفخص، 
جدج الشطاـ الدعػدػ ذوػ االحتياجات ، وقج تفدضخا لمجمجقانػف ىحا الأضاؼ 

مغ الشطاـ األساسى، فزبل عغ تفرضل  02، 00الخاصة وحقػقيع فى السػاد 
السعػقضغ لحقػقيع فى شتى السجاالت كالسجاؿ الرحى نطاـ رعاية شؤوف 

كسا أجاز الشطاـ أف ، والتعميسى والخعاية االجتساعية والثقافة والخياضة والتخفيو
تسشح الجولة السعػقضغ قخوضًا ميدخة، وربط السجمذ األعمى لذؤوف السعػقضغ 

سرخػ أف مغ األفزل لمسذخع الجستػرػ البأنو  وتهصى الدراسة بخئاسة الػزراء.
تسثضل ذوػ االحتياجات الخاصة فى السجالذ  -أو الحج األدنى  -يحجد ندبة 

مغ  4إعادة الشطخ فى صياغة السادة ، كسا تػصى الجراسة بالشيابية والسحمية
قانػف حقػؽ األشخاص ذوػ اإلعاقة السرخػ لتتحػؿ مغ األسمػب الجعائى 

 لخصػات تشفضحية.
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حقػؽ  -ذوػ االحتياجات الخاصة  -عاقة اإل -الجستػر  :الكمسات الداللية
 .الشطاـ الدعػدػ -القانػف السرخػ  -القانػف الجولى  -اإلنداف 

 تىطئة

يذكل االىتساـ بحقػؽ ذوػ االحتياجات الخاصة جدء ميسا فى القانػف  
الجولى لحقػؽ اإلنداف، وذلظ لزساف تكافؤ الفخص والسداواة في الحقػؽ لجسيع 

، ويذسل ذلظ العسل جشبًا إلى جشب لتحقضق أىجاؼ األشخاص ذوؼ اإلعاقة
ومصالب مثل إمكانية الػصػؿ والدبلمة في اليشجسة السعسارية والشقل والبضئة 

وتكافؤ الفخص في العير السدتقل، واإلنراؼ فى العسل، والتعميع،  ؛السادية
واإلسكاف؛ والتحخر مغ التسضضد واإلساءة واإلىساؿ ومغ انتياكات الحقػؽ 

وىػ  وقج تكمل ذلظ بإقخار عالسى لبلتفاقية الجولية لحقػؽ ذوػ اإلعاقة،خػ. األخ
األمخ الحػ استجعى تجخل السذخع الػششى العخبى إلجخاء تعجيبلت دستػرية 
وقانػنية تعكذ االلتداـ الجولى بتمظ االتفاقية، وحتى يػاكب غضخه مغ مذخعى 

ب العالسى اإلندانى العالع، وكبل مغ مرخ والدعػدية استجاب ليحا السصم
 9بخصػات سخيعة تدتجعى دراستيا.

 إشكالية الدراسة وتداؤالتها
س التجدضج الجولى لحوػ انعكية اتجور اإلشكالية الخئيدية لمبحث فى كيف 

، ويشبثق االحتياجات الخاصة وحقػقيع عمى السذخع الػششى الجستػرػ والقانػنى
 عغ تمظ اإلشكالية التداؤالت اآلتية:

 ـ ذوػ االحتياجات الخاصة؟ما مفيػ  .9
 وحقػقيع؟ كيف جدج القانػف الجولى ذوػ االحتياجات الخاصة .0
 كيف جدجت التذخيعات السختمفة ذوػ االحتياجات الخاصة وحقػقيع؟ .5

                                       
راجػػع فػػى ىػػحا الرػػجد: حقػػػؽ السعػػاقضغ فػػى إشػػار االتفاقػػات الجوليػػة والعخبيػػة، مكتبػػة الػفػػاء  9

 52، ص 0291 القانػنية، القاىخة،
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كيف انعكذ تجدضج الجستػر السرخػ لحوػ االحتياجات الخاصة وحقػقيع عمى  .4
 القانػف السرخػ؟

دػ لحوػ االحتياجات الخاصة كيف انعكذ تجدضج الشطاـ األساسى الدعػ  .3
 وحقػقيع عمى الشطاـ الدعػدػ؟

 مشهج الدراسة
فيسا يتعمق بالذق  سضتع إجخاء ىحه الجراسة وفق مشيج وصفى تحمضمى

  الجولى، ومشيج مقارف فيسا يتعمق بالذق الػششى.
 تقديم الدراسة     

وػ لحى االشار السفاليسػ يجخػ فيو بحث سصمب تسيضجستقدع ىحه الجراسة ل
لبحث تجدضج ذوػ االحتياجات  وؿ، ثع يخرز مبحث أاالحتياجات الخاصة

القانػف الجولى أـ فى ى فوحقػقيع عمى السدتػػ الجولى سػاء كاف ذلظ  الخاصة
التجدضج الجستػرػ لحوػ لبحث ى مبحث ثان، ثع يخرز السختمفة تذخيعاتال

 مرخ والدعػديةى االحتياجات الخاصة وحقػقيع ف
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 مطلب تمهيذي

 اإلطبس المفبهيمً لزي االحتيبجبت الخبصة

 التعريفات المغهية .1
السعاؽ لغة مذتق الفعل "عاؽ", وعاؽ الذيء أػ مشعو مشو وشغمو عشو،  

عغ األمخ، أػ صخفو وحبدو وعصمو وأخخه, ومغ ىحا يجخػ  فيػ عائق, وعاقو
ائو. أما ذو لغة تعخيف اإلعاقة لغة بأنيا مشع األمخ عغ الفخد والحبذ عغ أد

فتعشى صاحب، و"ذو االحتياجات" أػ صاحب االحتياجات، واالحتياجات ىى ما 
ػ أػ أما الخاصة فيى مقابل العامة، وخاصة األمخ ى يفتقخ إليو الفخد ويتصمبو،

 0ما يتع تخريرو بو دوف غضخه.
وعمى ىحا يجخػ تعخيف ذػ االحتياجات الخاصة لغًة بأنو يفتقخ إلى  

 ُتصمب لو ليحقق ما يحتاجو.أو  ء فيصمبػىابعس األشيا
 التعريفات االصطالحية .2
 التعريف الفقهى لذى االحتياجات الخاصة 

كانت كمسة "معػؽ" تدتخجـ فى ىضئات ومؤسدات غالبية الجوؿ خاصة  
االجتساعى لتتعمق بحػ اإلعاقة أػ مغ عشجه أو  التخبػػ أو  فى الشصاؽ الرحى

كاف ذلظ المفع يحسل داللة سمبية تؤدػ أذػ  اضصخاب خمقى، ولساأو  ثسة عجد
نفدى لمفخد ذػ اإلعاقة فقج استحجث اصصبلح ذػ االحتياجات الخاصة والحػ 

 الشفذأو  العقلأو  يقرج بو األشخاص الحيغ يقاسػف مغ نكيرة فى قجرة الجدج
وذلظ مقارنة بشطخائيع فى مجتسعيع حضث يشخفس  ،المغةأو  التعميعأو  الدمػؾأو 
ع عغ األداء السشاضخ لؤلفخاد العاديضغ فى نصاقات الحياة الستشػعة، ومغ ثع أداؤى

فيع فى حاجة لمسداعجة ألجل التكيف السجتسعى، وذلظ ليدتصيعػا مداولة الحياة 
                                       

، 322ص  , 0221عالع الكتب ,  ،معجع المغة العخبية السعاصخ أحسج مختار عبج الحسضج،  0
024 
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بذكل شبيعى. كسا يسكغ تعخيف ذػ االحتياج الخاص بأنو فخد يعانى عمى إثخ 
اكتداب أو  ة التعمعمغ نقز قجر  -بضئى مكتدب أو  أكثخ وراثىأو  عامل
وأداء  -االجتساع أو  االقترادأو  فى نػاحى الثقافة -السيارات أو  الخبخات

العسل الحػ يؤديو الذخز الدميع السشاضخ لو عسًخا وخمقة, وعمى ىحا يربح لو 
فزبل عغ حاجات الذخز العادػ حاجات فعمية ونفدية وحياتية وميشية 

بتػفضخىا لو باعتباره مػاششا وإندانا قبل  واقترادية وشبية خاصة يمتـد السجتسع
 5أف يكػف معاقا.

 تعريف القانهن السررى لذى اإلعاقة 
تعخؼ السادة الثانية مغ قانػف حقػؽ األشخاص ذوػ اإلعاقة السرخػ  

جدئي، سػاء أو  خمل، كمىأو  الذخز ذا اإلعاقة بأنو كل شخز لجيو قرػر
القرػر مدتقخا، أو  إذا كاف ىحا الخملحديا، أو  عقميا،أو  ذىشياأو  كاف بجنيا،

مسا يسشعو لجػ التعامل مع مختمف العػائق مغ السذاركة برػرة كاممة وفعالة مع 
 4واة مع اآلخخيغ.قجر السدا السجتسع وعمى

أنو يتع تحجيج حاالت لحات القانػف وقج أوضحت البلئحة التشفضحية  
 :اإلعاقة مغ خبلؿ السخحمتضغ اآلتضتضغ

 لمذخز الستقجـ لمحرػؿ عمى بصاقة ى ولى: تعتسج عمى التقضيع الصبالسخحمة األ
إثبات اإلعاقة والخجمات الستكاممة مجعسا بالتقاريخ الصبية البلزمة لتحجيج حالتو 

 . حالة مختبصة باإلعاقةأو  مخضأو  تؤكج وجػد إصابةى والت
 لمحرػؿ  الحالة الذخز الستقجـى السخحمة الثانية: تعتسج عمى التقضيع الػضيف

عمى بصاقة إثبات اإلعاقة والخجمات الستكاممة لتحجيج مجػ الرعػبات الػضيفية 

                                       
االحتياجػػػات الخاصػػػة,  ػ السعػػػاقضغ ذو  لحقػػػػؽ  ةالقانػنيػػػ ةحسػػػج , الحسايػػػوسػػػيع حدػػػاـ الػػػجيغ األ 5

 0299بضخوت،  ,ةالحقػقي بىمحمشذػرات ال
مكػخًرا جج   2الجخيجة الخسػسية ع  0291لدشة  92قانػف حقػؽ األشخاص ذوػ اإلعاقة رقع  4

 91/0/0291فى 
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الخمل السحجد أو  تأدية أنذصة الحياة الضػمية نتيجة القرػرى يػاجييا فى الت
 3بالتقضيع الصبى.

 تعريف الشظام الدعهدى لإلعاقة ولذى اإلعاقة 
اية السعػقضغ الدعػدػ ُتعخؼ اإلعاقة وفقًا لمسادة األولى مغ نطاـ رع 

أكثخ مغ اإلعاقات اآلتية: اإلعاقة البرخية، اإلعاقة أو  بأنيا "اإلصابة بػاحجة
الدسعية، اإلعاقة العقمية، اإلعاقة الجدسية والحخكية، صعػبات التعمع، 
اضصخابات الشصق والكبلـ، االضصخابات الدمػكية واالنفعالية والتػحج، اإلعاقات 

وغضخىا مغ اإلعاقات التى تتصمب رعاية خاصة". كسا تعخؼ  السددوجة والستعجدة،
جدئى أو  ذات السادة الذخز السعػؽ "بأنو كل شخز مراب بقرػر كمى

 التعميسيةأو  التػاصميةأو  العقميةأو  الحديةأو  بذكل مدتقخ فى قجراتو الجدسية
خوؼ الشفدية إلى السجػ الحػ يقمل مغ إمكاف تمبية متصمباتو العادية فى ضأو 

  0أمثالو مغ غضخ السعػقضغ".
يجمج بضغ كل مغ القانػف السرخػ والشطاـ الدعػدػ ويتبضغ مغ ىحا أف  

يعتبخ إذ يختبيسا األوؿ بذكل صخيح بضشسا الشسصضغ الصبى واالجتساعى لئلعاقة، 
تعجد اإلعاقة إصابة تدتجعى رعاية صحية، كسا يعتبخ كل مغ القانػف الثانى أف 

لدعػدػ الفخد السعاؽ ىػ مغ أصابو القرػر جدئيا كاف أـ السرخػ والشطاـ ا
شامبل عمى وجو االستقخار، فجيسػمة القرػر ىى التى تسشعو مغ تحرضل حقو 
لػجػد عػاؽ تحػؿ دوف تمبية احتياجاتو كغضخه، وىػ ما يتػافق مع التعخيف 

 االجتساعى لئلعاقة ومزامضغ األجل الصػيل.
 

 أنهاع اإلعاقة .3

                                       
مكػػػخر فػػػى  39جالجخيػػػجة الخسػػػسية ع  0291لدػػػشة  0255قػػػخار رئػػػيذ مجمػػػذ الػػػػزراء رقػػػع  3
05/90/0291  
  والتػػػػػػػػاري  52نطػػػػػػػػاـ رعايػػػػػػػػة السعػػػػػػػػػقضغ الرػػػػػػػػادر بسػجػػػػػػػػب السخسػػػػػػػػـػ السمكػػػػػػػػى بػػػػػػػػالخقع جـ/ 0
  والتػػػػػػػاري  004الػػػػػػػزراء بػػػػػػالخقع ج ىػػػػػػػ القاضػػػػػػى بالسػافقػػػػػػة عمػػػػػػى قػػػػػػػخار مجمػػػػػػذ05/1/9409
 ىػ 94/1/9409
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مى ترشيف ذوػ االحتياجات الخاصة حدب نػعية اإلعاقة اعتاد الفقو ع 
 إلى أربعة أصشاؼ أساسية وىى: 

اإلعاقات الجدسية الفضديائية: ومغ أمثمتيا ذوػ العاىات الجدسية كالسقعجيغ  .أ 
والسرابضغ بذمل األشفاؿ والذمل الجماغى وغضخىع، وذوػ  واألقداـ ومبتػرػ 

فضغ والرع والبكع وذوػ األمخاض العاىات الحدية كسا تطيخ فى حاالت السكفػ 
  السدمشة.

اإلعاقات العقمية: وتتسثل فى مغ لجييع نقز فى الحكاء عغ السدتػػ الصبيعى  .ب 
كحاالت التخمف العقمى بجرجاتيا السختمفة، والسعاقضغ أكاديسيا كحوػ صعػبات 
، التعمع سػاء القمضمة جومثاليا عجـ القجرة عمى إتساـ العسميات الحدابية البديصة

الستػسصة جومثاليا التأخخ فى اإللساـ بالمغة أو  وصعػبات الكتابة والقخاءة 
الفكخية الذجيجة وتدبب أو  االضصخابات الشفدية الذجيجة جومثالياأو  والكبلـ 

 تذتضت االنتباه وصعػبة التػاصل مع اآلخخيغ .
ضػب اإلعاقة الشفدية والدمػكية وتذسل االضصخابات واألمخاض الشفدية وذوػ ع .ج 

الشصق والتخاشب والكبلـ، كسا تذسل اإلعاقات الدمػكية السختمفة سػاء كانت 
عربية أـ ذىشية أـ اضصخابات نفدجدجية، ومغ أمثمة ذلظ مغ لجييع تذتت فى 

اضصخاب العشاد أو  وكحلظ اضصخاب الػسػاس القيخػ  مخض التػحج،أو  االنتباه
 واضصخاب فخط الحخكة. الغزب ومخض االضصخاب الدمػكى العاشفىأو  الذجيج

لمبضئة وحاالت عجـ أو  اإلعاقات االجتساعية وتذسل الحاالت السزادة لمسجتسع .د 
أو  الكحػلياتأو  التػافق االجتساعى كالجشػف والجداـ وإدماف السخجرات

  2االنحخافات الجشدية.
ويدتشتج مسا تقجـ أف ذوػ االحتياجات الخاصة ما ىع إال أشخاص  

الجدسية أو  االجتساعية والشفديةأو  العقميةأو  لقجرة الفعميةمعاقضغ قج فقجوا ا
 وأصبحػا بحاجة إلى نػع مغ الخجمات والخعاية لتعػيس الجدء السفقػد مشيع.

 أهم السذاكل التى يعانيها ذو االحتياجات الخاصة .4
                                       

نجع الجيغ عبج السحدػغ حدػغ، السخكػد القػانػنى لؤلشػخاص ذوػ اإلعاقػة فػى القػانػف الػجولى  2
 41، ص 0291الخاص، رسالة دكتػراه كمية الحقػؽ جامعة السشرػرة، 
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 وىى مغ أىع السذاكل التى يقابميا األشفاؿ مغ ذوػ االحتياجات  :مذكمة الشسه
نسػ أو  سثل فى عجـ اكتساؿ نسػىع بذكل سميع سػاء كاف نسػ نفدىالخاصة، وتت

عقمى ال يتشاسب شخديا مع نسػىع الجدجػ مسا يجعميع يعيذػف مخحمة عسخية 
 عقمية أقل مغ سشيع الحكيقى.

 تتدبب قمة الخبخة لجػ الػالجيغ فى أسالضب  :مذكالت التعميم وصعهبات التعمم
اجات الخاصة ومحاولة تجشب مذاكميع التعامل مع األشفاؿ مغ ذوػ االحتي

شخؽ تمقضشيع السعارؼ السشاسبة لدشيع فى أو  التعميسية وشخؽ التػاصل معيع
وقتيا إلى السداىسة الكبضخة فى تأخخىع واتداع الفجػة بضغ التصػر الجدجػ 

 والعقمى ليع.
 تشتج عشج األشفاؿ ذوػ االحتياجات الخاصة نتيجة معاناتيع :السذكالت الدمهكية 

مغ خمل فى وضائفيع اإلدراكية عامة وتعيقيع مغ التعامل بصخيقو سػية مع 
 اآلخخيغ، باإلضافة إلى صعػبة التأقمع فى الحياة.

 وتعشى قياس الحالة الرحية لمعقل والتى تتخاوح بضغ البديصة السذكالت العقمية :
 والرعبة، وفى الغالب تختبط الرحة العقمية باإلصابة فى احجػ االضصخابات
والتى تدسى بالستبلزمة ج وىى حالة خاصة تػلج مع الصفل وقج تدتسخ معو فى 

عغ شخيق أو  الغالب لسجػ الحياة ، وبعس الستبلزمات يسكغ عبلجيا دوائيا
بعس أسالضب التأىضل، وتعتبخ متبلزمة داوف ىى األشيخ عشج ذوػ االحتياجات 

 1.متبلزمة االكتئاب والقمق وغضخىا الخاصة وىشاؾ أيزا
 تأهيل ذوى االحتياجات الخاصة .5

ىى تمظ العسمية السشطسة والسدتسخة التى  habilitationعسمية التأىضل  
تدعى ألف ترل بالذخز ذػ اإلعاقة لجرجة مسكشة فى السجاؿ الرحى 
واالجتساعى والشفدى والتخبػػ واالقترادػ، أما عسمية إعادة التأىضل 

rehabilitation عى إلعادة تجريب لمفخد الدابق تعمسوفيى تمظ العسمية التى تد 
حادثة جعمتو معاقا، ومغ ثع أو  تجربو عمى حخفة ما، وذلظ بعج إصابتو بسخضأو 

                                       
ػزيػػػع، القػػػاىخة، عبػػػج السػػػشعع عمػػػى عسػػػخو، سػػػيكمػجية ذوػ اإلعاقػػػة، الػػػجار العالسيػػػة لمشذػػػخ والت 1

 914، ص 0291
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الدابقة بدبب اإلعاقة، أما التأىضل الذامل فيػ  لسيشتوأو  ال يدتصع الخجػع لعسمو
معاؽ، فيػ ليذ  يعشى بالفخد ككل يدتػػ فى ذلظ كػف الفخد معاقا أـ غضخ

ف السعدوؿ إذ ثسة تفاعل متػاصل بضشو وبضغ مجتسعو، فعسمية التأىضل ىى بالكيا
بسثابة مدؤولية مجتسعية تخز كل األفخاد وتتصمب تخصيصا وعسبل ودعسا 
اجتساعيا عمى جسيع األصعجة، ومخد ذلظ أف التأىضل يشقل الذخز مغ شخز 

 .1كانياتلجيو قرػر لذخز قادر عمى الكياـ بأعساؿ تتشاسب مع ما لجيو مغ إم
التأىضل السجتسعى بأنو إستخاتيجية فى إشار  القانػف السرخػ وقج عخؼ  

تسكضشيع مغ و  تشسية السجتسع، تعسل وتقـػ عمى تأىضل األشخاص ذوػ اإلعاقة
دمجيع وإتاحة فخص متكافئة ليع فى السجتسع مغ و  مسارسة حقػقيع وحخياتيع

و لمسداعجة عمى ىحا أفخاد السجتسع ومشطساتو  خبلؿ تزافخ جيػدىع وأسخىع
 الستاحة فى البضئة السحيصةو  تفعضل واستخجاـ كافة الخجمات السشاسبةو  االنجماج

التأىضل بأنو الخجمات متعجدة العشاصخ  القانػف السرخػ كسا يعخؼ  السجتسع.و 
والسشاسبة لكل شخز مغ ذوػ اإلعاقة التى تيجؼ إلى تسكضغ الذخز ذػ 

تصػيخ قجراتو أو  تحقضقأو  مغ استعادة اإلعاقة وأسختو مغ الجرجة األولى
 االقتراديةأو  الشفديةأو  االجتساعيةأو  السيشيةأو  الحىشيةأو  العقميةأو  الجدجية

استثسارىا واستخجاميا لكفالة استقبللضتو إشخاكو ومذاركتو عمى نحػ كامل فى و 
اـ الشطواة مع اآلخخيغ. بضشسا يعخؼ قجر السدا جسيع مشاحى الحياة وذلظ عمى

التأىضل بأنو عسمية مشدقة لتػضيف الخجمات الصبية واإلجتساعية  الدعػدػ
تحقضق أقرى درجة مسكشة مغ ى والشفدية والتخبػية والسيشية لسداعجة السعػؽ ف

الفاعمية الػضيفية، بيجؼ تسكضشو مغ التػافق مع متصمبات بضئتو الصبيعية 
ى دو وجعمو عزػًا مشتجًا فواالجتساعية، وكحلظ تشسية قجراتو لئلعتساد عمى نف

 السجتسع ما أمكغ ذلظ.
ويبلحع أف القانػف السرخػ لع يفخؽ بضغ مرصمح التأىضل ووسائمو،  

ويدتشتج مسا سبق أف لمتأىضل أسالضب يدتخجميا الستخررػف فى التعامل مع 
                                       

أحسج صبلح الجيغ رجب دسػقى، أثخ مسارسة األنذصة الصبلبية عمى دمج ذوػ االحتياجػات  1
 31، ص 0291الخاصة، رسالة دكتػراه كمية اآلداب جامعة السشرػرة، 
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ذوػ االحتياجات الخاصة، وذلظ لسداعجتيع عمى التكيف والتأقمع مع الشاس فى 
عجة يط بيع، عغ شخيق دمجيع فى بضئتيع الستػاججوف بيا ومداالسجتسع السح

 أىميع فى معخفة التعامل معيع.
 
 
 
 
 
 

 ولألمبحث اال

 ًالمستىي الذولً وحقىقهم عل االحتيبجبت الخبصة يتجسيذ رو

 المطلب األول

 فً المىاثيق الذولية االحتيبجبت الخبصة وحقىقهم يتجسيذ رو

لسى لحقػؽ اإلنداف والعيج الجولضضغ عمى الخغع مغ أف اإلعبلف العا 
حقػؽ ذوػ اإلعاقة إال أنشا نمسح إشارت الخاصضغ بتمظ الحقػؽ ال تحكخ صخاحة 

العالسى  اإلعبلفمغ   0 جالسادةضسشية لحلظ فى ثشايا تمظ السػاثضق، حضث تؤكج 
أو  أػ نػع بضغ تسضضد دوف  األفخاد جسيع تستع مىع 9141 لدشة اإلنداف لحقػؽ 
الجولى  العيج، كسا أكج اإلعبلف ىحا ضسغ عمضيا السشرػص الحقػؽ  ةبكاف وضع
 تسضضدعمى عجـ ال 9100لدشة والثقافية واالقترادية االجتساعية بالحقػؽ  الخاص
فى  والحق) 0 ادةسجال االجتساعية والتأمضشات االجتساعى فى الزساف الحق بذأف
 والتعميع ى التخبيةف الحق ضساف وعمى  90 ادةسال (والعقمية الجدجية الرحة
 لدشة والدياسية السجنية بالحقػؽ  الجولى الخاص العيج ، وأخضخا أشار 95 ادةسجال

 شخرو فى سبلمة الفخد حق مغ بو يترل وما فى الحياة إلى الحق 9100
 التشقل الخأػ وحخية إبجاء وفى فى الحياة الحق وكحلظ ،ػالفخد األمغ وضساف
 الػضائف فى تقمج والحق الدياسية فى الحياة ؾاالشتخا فى والحق العقضجة وحخية
 وكفالة باحتخاـ ممتدمة العيج فى ىحا شخؼ دولة كل أف عمى التأكضج مع العامة
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 دوف  فى واليتيا والجاخمضغ إقميسيا عمى السػجػديغ األفخاد لجسيع الحقػؽ  ىحه كافة
عاقة  ، أما اإلشارات الرخيحة لحقػؽ ذوػ اإل0 ادةسال (أػ نػع مغ أػ تسضد

 فػردت فى مػاثضق خاصة مشيا:
 92ذهشيا السعاقين بحقهق  الخاص اإلعالن .1

 سداعجةااللتداـ ب عضشضيا نرب الجوؿ تزع أف عمىىحا اإلعبلف  أكج 
ع م ،دمجيعديضل وت يعتقجر  صػيخت عمى العسلمع  عقميا، الستخمفضغ فخاداأل

 تورعاي حق لو أفو  ، 9 ادةسالج البذخ حقػؽ باقى نفذ عقميا لمستخمف أفالتأكضج 
 ادةسجال تووشاق قجرتو صػيخلت يمـد بسا وتػجضيو  وتعميسو  وتأىضمو  وتجريبو  وعبلجو 
 معيذى الئق مدتػػ وفق  قترادػاال باألمغ فى التستع حقالباإلضافة إلى  ، 0
 حقالو  ةأسخ  مع فى اإلقامة حقال بجانب ذلظ ، 5 ادةسجال فى العسل حقكحا الو 

 99.االستغبلؿ مغة حسايالفى التقاضى و 
  90السعاقين العالسى لحقهق  اإلعالن .2

معطع دساتضخ  عميو الحػ اعتسجت األساس بسثابةىحا اإلعبلف  يعج 
 السعاؽبتعخيف  اإلعبلف ىحا قـػي إذ ؛السعاقضغ حقػؽ  تكخيذل جوؿوقػانضغ ال

فى  حقالو  ةكخامال فى احتخاـ الحق مثل ،الجولة لو تكفميا أف التى يجب وحقػقو 
فى  حقالو  وتشقمو حخكتو، يدضخلت األماكغ مةمػاءتى مغ خبلؿ أتت سبةمشا بضئة

 تعػيس عمى الحرػؿ فى الحقو  ،التأىضلالحق فى و  الرحية، السيسا الخعاية
 عمى وحرػلفى  حقالو  معيذى الئق فى مدتػػ  حقالو  ةعاقاإلفى  تدبب مسغ

 95.القانػنية السداعجة

                                       
 02/90/9129  فى 00-جد 0130اعتسج بسػجب قخار الجسعية العامة لؤلمع الستحجة رقع  92
 القراص، التسكػضغ االجتسػاعى لػحوػ االحتياجػات الخاصػة دراسػة مضجانيػة مقجمػة ميجػ دمحم 99

، 0224لمسػؤتسخ العخبػػى الثػػانى "اإلعاقػة الحىشيػػة بػػضغ التجشػػب والخعايػة" جامعػػة أسػػضػط ديدػػسبخ 
 90ص 
 1/90/9123  فى 52-جد 5442اعتسج بسػجب قخار الجسعية العامة لؤلمع الستحجة رقع  90

95 Mark C. Weber, Protection for Privacy under the United Nations 
Convention on the Rights of Persons with Disabilities, 
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 بالرحة العشاية تحدينعقمى و  بسرض السرابين األشخاص حساية مبادئ .5
 94 العقمية
 بدبب كالتسضضد ،ميسا كاف دافعو تسضضد دوف  السبادغ ىحه قضتصبيجب  
 الخأػ الدياسىأو  الجيغ،أو  المغة،أو  الجشذ،أو  المػف،أو  العشرخ،أو  العجد،
 السخكدأو  ،ىاالجتساعأو  ثشىاإلأو  القػمى األصلأو  ،ىالدياس غضخأو 

 .السػلجأو  الثخوةأو  الدغ،أو  ،ىاالجتساعأو  القانػنى
 الحرػؿ بحقكل األفخاد  يتستع :األساسية والحقهق  األساسية الحريات مبدأ 

 ةمػ شطم مغ جدءً عتبخ التى ت عقمية ةيصح رعاية مغ متاح ىػ ما عمى أفزل
ى، العقم السخض بجعػػ  تسضضد وجػد يجػز الو ، واالجتساعية الرحية الخعاية
فى  السداواة  إضعاؼأو  إبصاؿشجع عشو ياستبعاد أو  ةفخقأػ تالتسضضد" "قرج بػوي

فخد لا حق حساية لسجخد خحالتى تؤ  الخاصة التجابضخ تعج وال بالحقػؽ، التستع
أػ  التسضضد يذسل وال، تسضضدا بو الشيػض ضسافأو  ،ىعقم بسخض السراب
 اضخوري يكػف حضشسا  السبادغ ىحه أحكاـ وفق تعي تفزضلأو  استبعادأو  ،ةتفخق

جسيع األفخاد لو ، آخخيغ ألشخاصأو  عقمى بسخض سرابال حق الفخد لحساية
 واالقترادية والدياسية السجنية الحقػؽ التستع بكل  حقعقمى  بسخض ضغسرابال

 والعيج اإلنداف، العالسى لحقػؽ  فى اإلعبلف بيا السعتخؼ والثقافية واالجتساعية
 بالحقػؽ  الجولى الخاص يجوالع والدياسية، السجنية بالحقػؽ  الجولى الخاص
 اإلعبلفك الرمة ذات األخخػ سػاثضق وفى ال والثقافية، واالجتساعية االقترادية
 الحيغكل األفخاد  بحساية الستعمقة السبادغ ومجسػعة قضغاالسع بحقػؽ  الخاص
  .93تقضضج الحخية السختمفة ألشكاؿ يتعخضػف 

                                                                                            
DOI:92.5512/laws0252292, Laws (MDPI) 0292, 0, 92, August 0292, 
P. 5  

 92/90/9119فى  40/991اعتسجت بسػجب قخار الجسعية العامة لؤلمع الستحجة رقع  94
93 De Paor, Aisling, and Charles O‖Mahony. The Need to Protect 
Employees with Genetic Predisposition to Mental Illness? The UN 
Convention on the Rights of Persons with Disabilities and the Case for 
Regulation. Industrial Law Journal 43, 0290,P. 359 
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 وفى  السبادغ حهىىجاؼ أ  فى حجود - خاصة عشاية ىشاؾ القرر حساية مبدأ
عشج  ،ضياف بسا صخ،االق حقػؽ  لحساية -ذػ الرمة  ػششىال القانػف  إشار

 .األسخة عزاءأ  خارج خاص مسثل حجيجت ،االقتزاء
 فى أف عقمى الحق بسخض مراب شخز لكلى السحم فى السجتسع الحياة مبدأ 

 .ىالسحم فى السجتسع اإلمكاف، قجر يعسل، وأف يعير
 عقمى  بسخض امرابفخدا  أف تقخيخ يكػف ى العقم السرضب اإلصابة تقدير مبدأ

 اإلصابة تقخيخ عمى اإلشبلؽ يجػز الو  ،دوليا السقبػلة الصبية لمسعايضخ وفقا
أو  ،االجتساعىأو  االقترادػأو  لدياسىا السخكد عقمى عمى أساس بسخض
 برمة يست ال آخخ ألػ سببأو  ديشيةأو  عخقيةأو  ثقافية فى جساعة العزػية

  .العقمية ةيالرح حالةمل شخةمبا
 تقخيخ شبى بغخض فحز جخاءفخد إلأػ  خزاعإ يجػز الى الطب الفحص مبدأ 

 بو يدسح إلجخاء شبقا عقمى إال بسخض مراب غضخأو  مرابا كاف إذا ما
 .ػششىال القانػف 

 صبقت الحيغ فخاداأل كلب تعمقالتى ت السعمػمات فى سخية الحق يحتـخ الدرية مبدأ 
 .السبادغ ىحه عمضيع

 االعتشاء بوو  جبلالعفى  الحق مخيس لكل السحمى والثقافة السجتسع دور مبدأ، 
  90.فيو الحػ يعير فى السجتسع ،سدتصاعال قجر

 الرحية عمى الخعاية الحرػؿفى  الحق مخيس لكل الرعاية معايير مبدأ 
 عمى الخعاية الحرػؿ لو يحق كسا الرحية، توحاج التى تشاسب واالجتساعية

  .عمى السخضى اآلخخيغ تى تصبقال السعايضخ حاتل اشبق بلجوالع
 وبالعبلج البضئية، القضػد مغ قجر بأقل يعالج فى أف الحق مخيس لكل العالج مبدأ 

 السخيس ةاجحل مبلئسا ويكػف  التجخلأو  التقضضج مغ مسكغ قجر أقل الحػ يتصمب
 92.لآلخخيغ البجنية دبلمةال حسايةل توحاجول الرحية

                                       
90 Perlin, Michael. International Human Rights Law and Comparative 
Mental Disability Law: The Universal Factors. Syracuse Journal of 
International Law and Commerce 54: 0222, P. 543 
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  91لمسعهقين الفرص تكافؤ تحقيق بذأن السهحدة دالقهاع  
 تى:باآل القػاعج ىحه تتسضد  

 السترمة الػششية البخامج ياغةص لجػ السػحجة القػاعج تصبضق الجوؿ مغ بػ صمم .9
 .عاقةباإل

 الخاص السقخر إلضيا التى يػجييا لمصمبات االستجابة عمىالجوؿ  القػاعج تحث  .0
 .السػحجة القػاعج بذأف نفاذ معمػماتعغ  فضيا باحثا

 مجسعيةل تقخيخ وتقجيع السػحجة القػاعج تشفضح تذجيع العاـ األمضغ مغب ػ صمم  .5
 .العامة

 91.السالية وبغضخىا الػسائلب السػحجة القػاعجنفاذ  مدانجة عمى الجوؿ القػاعج تحث  .4
 02الستعمق بالسعاقين العالسى العسل برنامج .5

 مغ الػقاية لتعديد لسيةعا العالسى استخاتيجية العسل بخنامج يسثل 
 الكاممة بالسذاركة وىى متعمقة الفخص، تكافؤ وتحقضق لتأىضل،ا وتحدضغ اإلعاقة،

 بخنامجىحا ال ويذجد، الػششية والتشسية جتسعيةسال فى الحياة ذوػ اإلعاقة فخادلؤل
 تحميبلاإلعبلف  ػردوي، ىحقػق مشطػر مغ اإلعاقةالحاجة لمتعاشى مع  عمى

 العالع لحالة إجسالية لسحةيعصى و  باإلعاقة؛ الستعمقة والتعاريف يعوالسفال لمسبادغ
التى يجب  جخاءاتذأف اإلب تػصياتال قجـوي ذوػ اإلعاقة؛فخاد باأل يتعمق فيسا

 مػضػعا" الفخص تكافؤ" ويسثل ى،والجول ىواإلقميس ىالػشش جضالرع عمىأخحىا 
ذوػ  فخادلؤل تامة اركةمذ لتحقضق التػجضيية وفمدفتو بخنامجذلظ الفى  ياجػىخ 
يختكد ذلظ األمخ عمى و  ،واالقترادية االجتساعية الحياةشتى نػاحى فى  اإلعاقة

                                                                                            
92 Dorothy Estrada-Tanck, Human Rights of Persons with Disabilities 
in International and EU Law, Academy of European Law, 0290, p. 50  

   9115/ 02/90, 41قخار الجسعية العامة جالجورة  91
91 Sara Tonolo, The protection of persons with disabilities in private 
international law, Cuadernos derecho transnational, March 0295, P. 
023 

 5/90/9110  فى 9ج52/30قخار الجسعية العامة رقع  02
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ضسغ  ذوػ اإلعاقة فخادباأل ذات الرمة القزايا معالجة عجـأىسية  ىػو  ىاـ مبجأ
 09.عشيا وليذ بسعدؿ العادية، السجتسعية ةالخجم سياؽ

  00ورفاهيته الطفل اإلفريقى لحقهق  السيثاق .6
 والتى قزت باآلتى: غضالسعاق ؤلشفاؿمشو ل 99خرز السضثاؽ السادة  

  تتبلءـ لمحساية خاصة فى إجخاءات الحق بجنياً أو  عقمياً  معاؽ شفل لكل يكػف 
 عمى وتذجع كخامتو، تزسغ ضخوؼ ضل وفى واألخبلقية، البجنية حاجاتو مع

 .فى السجتسع الشذصة والسذاركة نفدو، عمى اعتساده
 شبقاً  – رعايتو عغ ولمسدئػلضغ السعاؽ لمصفل السضثاؽ ىحا أشخاؼ الجوؿ تكفل 

 الخرػص وجو وعمى الصفل، حالة التى تبلئع السداعجة – الستاحة لمسػارد
 لمعسل، واإلعجاد فى التجريب، الفخصة السعاؽ الصفل لجػ يكػف  أف ضساف
اعى اجتس تكامل أقرى يحقق بالصفل إلى أف يؤدػ الحػ بالذكل التخفيو وفخص
 .وأخبلقياً  وثقافياً  فخدياً  وتشسضتو مسكغ،

 الكامل التػافق تحقضق بيجؼ الستاحة مػاردىا السضثاؽ ىحا أشخاؼ الجوؿ تدتخجـ 
 العامة األماكغ ودخػؿ لمتحخؾ وبجنياً  ذىشياً  السعاؽ تجريجى لمذخز بذكل

 05.مذخوع بذكل دخػليا لمسعاقضغ التى يجػز األخخػ  واألماكغ
التسييز ضد األشخاص  يكا الالتيشية إللغاء كل أصشاف وضروبتفاقية دول أمر ا .7

 04ذوى اإلعاقة
والػسائل التى عمى الجوؿ  اإلجخاءات تعجيجإلى ذىبت ىحه االتفاقية  

 والبخامجالسعاقضغ مغ حضث "التدييبلت  اتخاذىا مغ أجل إلغاء التسضضد ضج
والخياضات  والتعميع واألنذصة مثل التػضيف والشقل واالتراالت واإلسكاف والتخفيو

                                       
09 Dorothy Estrada-Tanck, Human Rights of Persons with Disabilities 
in International and EU Law, op, cit., p. 45 

 01/99/9111بجأ العسل بو فى  00
05 Sara Tonolo, The protection of persons with disabilities in private 
international law, op. cit., p. 022 

محسػػػػػد شػػػػخيف بدػػػػضػنى، الػثػػػػائق الجوليػػػػة السعشيػػػػة بحقػػػػػؽ اإلندػػػػاف، السجمػػػػج الثػػػػانى، دار  04
 590، ص 0225الذخوؽ، القاىخة، 
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البلزمة  واإلجخاءات وتشفضح القانػف وتصبضق العجالة واألنذصة الدياسية واإلدارية،
لزساف أف السبانى والسخكبات يديل استخجاميا مغ قبل األشخاص السعاقضغ، 

السدئػلضغ عغ تصبضق ىحه االتفاقية  البلزمة لزساف أف األشخاص واإلجخاءات
 03ا السجاؿ مجربػف عمى الكياـ بحلظ".والقانػف الجاخمى فى ىح

 اإلعاقة ذوى  األشخاص لحقهق  الدولية االتفاقية .8
 اإلعاقة ذوػ  لحقػؽ  وكامبلً  شامبلً  تشطيساً ىحه االتفاقية وضعت  
 بتصبضق الخاصة آلليةل والحػ أضاؼ ،ليا السكسل االختيار لمبخوتػكػؿ باإلضافة

 ختراصالا ليا أضاؼ حضث ،اقةاإلع ذوػ  فخاداأل بحقػؽ  معشية لجشةتفاقية اال
 الخاضعضغ شخاصاأل عغ نيابةأو  قبل مغ تى تقجـال الخسائلأو  الذكاوػ  تمقىب

 شرػص عمضياالس الحقػؽ  نتياؾال ضحايا أنيع يحكخوف فضياو  شخؼ دولة لػالية
 00.االتفاقية
وحساية وضساف التستع  تقػيةبأنو  الغخض مغ االتفاقية 9تعخؼ السادة و  

اإلعاقة ػ ذو  فخاداأللكل األساسية  وحخياتداوػ بكل حقػؽ اإلنداف و الستو تاـ ال
ى التفاقية الشسػذج االجتساعوعمى ىحا تتبشى ا ،احتخاـ كخامتيع الستأصمةتقػية و 

 عقميةأو  بجنيةة الحيغ لجييع إعاق عمى أنيع ىؤالءاإلعاقة ذوػ عخؼ وت ،لئلعاقة
كة برػرة كاممة وفعالة فى قج تعػؽ السذار حدية شػيمة األجل أو  ذىشيةأو 

مبادغ تػجضيية  1وىشاؾ  ،الحػاجد شتىمع  يعتعاممالسجتسع كسثل اآلخخيغ عشج 
ومشحيع  ياذاتفخاد الستأصمة واستقبلليع احتخاـ كخامة األوىى:  تكسغ وراء االتفاقية
 ى،السجتسعجمج مة والعوالفا تامةالسذاركة الو  ،عجـ التسضضدو  ،حخية تقخيخ خياراتيع

تكافؤ و  تيع،شبيعو  تشػع البذخاإلعاقة كجدء مغ  فخادؽ وقبػؿ األو تخاـ الفخ احو 
                                       
03 Clement Marumoagae, Disability Discrimination and the Right of 
Disabled Persons, P.E.R vol. 93, no 9, DOI: 92:4594/peij.v93il.92, 
0290, P. 539 

اتفاقية حقػؽ األشػخاص ذوػ اإلعاقػة اعتسػجت بسػجػب قػخار الجسعيػة العامػة لؤلمػع الستحػجة  00
 0220/ 95/90فى  09/099رقع 

أمػػػا البخوتػكػػػػؿ االختيػػػارػ التفاقيػػػة حقػػػػؽ األشػػػخاص ذوػ اإلعاقػػػة فقػػػج اعتسػػػج بسػجػػػب قػػػخار 
 0220/ 95/90فى  09/099الجسعية العامة لؤلمع الستحجة رقع 
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الستصػرة  ةاحتخاـ القجر و  ،السداواة بضغ الخجل والسخأة و  ،إمكانية الػصػؿ، و الفخص
 02يػيتيع.تفاظ بحاالى ف يعاحتخاـ حقاإلعاقة مع ػ ألشفاؿ ذو جػ ال

البلزمة  التعجيبلتأنيا ى عمتعخؼ االتفاقية التختضبات التيدضخية السعقػلة و  
حضث أف ىشاؾ  يةغضخ ضخور أو  ةغضخ متشاسب اءعبزع أ ال تى والسشاسبة الت
مسارستيا مع أو  اإلعاقة بيا فخادلزساف تستع األ ت معضشةحاالى حاجة إلضيا ف
ؿ ىحا ػ ويص ،األساسيةوحخياتو حقػؽ اإلنداف وفق مبجأ السداواة وشبقا لاآلخخيغ 

 01.التعميع الذاملى األخز وعمالحياة كل مشاحى 
احتخاـ الحقػؽ جل تقػية التػعية ألعمى مغ االتفاقية  1تؤكج السادة كسا  

عمى خاصة بأسخه  ىالسجتسعى لػعمغ خبلؿ االرتفاع با والكخامة ضج التسضضد
 يعاحتخاـ حقػق قػيةوت ،اإلعاقةػ ذو فخاد باألوذلظ فيسا يتعمق مدتػػ األسخ 

ذات ضارة ة مسارسكل و  التحضد وأشكاؿ الشسصيةرػر ال افحةمع مك، تيعوكخام
كل مشاحى ى عمى الجشذ والدغ فتى تقػـ تمظ الكاإلعاقة ػ و خاد ذفباألصمة 
كسا أكجت االتفاقية  ،اإلعاقةػ ذفخد وإسياـ ال ةبقجر ى الػعقػية ت، وكحلظ الحياة
تقبل  بغخض تجعيع والفاعمةعامة التػعية لمجء ومتابعة تشطيع حسبلت عمى ب
أعسق بذكل ى جتسعلساى ػعالو  ىـ اإليجابيػ تعديد السفو ىػالء السعاقضغ، حقػؽ 
ػ ذو فخاد األ ةوقجر  ةوكفاء تذجيع االعتخاؼ بسيارةىحا فزبل عغ أىسية  يع،تجاى

لترػيخ  اإلعبلـ وسائلكل تذجيع وكحلظ  ،العسلأسػاؽ ى اإلعاقة وإسياماتيع ف
بخامج جعيع تو  ،االتفاقية تمظمغ يجؼ تفق مع الذكل ياإلعاقة بػ ذو فخاد األ

 01.يعاإلعاقة وحقػقػ ذو  فخادلتػعية بذأف األألجل اتجريب 

                                       
02 Penelope Weller, The Convention on the Rights of Persons with 
Disabilities and the Social Model of Health: New Perspectives, DOI: 
92.0951/ssrn.0940505, SSRN Electronic Journal, January 0299, p. 
20 

شػػخاص ذوػ اإلعاقػػة، أنػػجرو بضخنػػد وآخػػخوف، مػػغ االسػػتبعاد إلػػى السدػػاواة: إعسػػاؿ حقػػػؽ األ 01
 95، ص 0222مشذػرات األمع الستحجة، جشيف، 

01 Harpur, Paul, and Richard A. Bales. The Positive Impact of the 
Convention on the Rights of Persons with Disabilities: A Case Study 

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B5%D9%88%D8%B1%D8%A9_%D9%86%D9%85%D8%B7%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B5%D9%88%D8%B1%D8%A9_%D9%86%D9%85%D8%B7%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%AD%D8%A7%D9%85%D9%84
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%AD%D8%A7%D9%85%D9%84
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A5%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%85
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A5%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%85
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اإلعاقة يجب أف يكػنػا قادريغ ػ ذو  تؤكج االتفاقية عمى أف األفخادكسا  
 جؼيا الليحو  ،الحياة كل مشاحىى ف تاـاستقبللية والسذاركة بذكل بعمى العير 

الػصػؿ إلى البضئة السادية السحيصة  يعتكفل لأف تتخح تجابضخ  جب عمى الجوؿي
األخخػ  والسخافق والخجمات وتكشػلػجيا السعمػمات واالتراالت ووسائل الشقل

 مجسػعات رئيدية 5يسكغ ترشيف الػصػؿ إلى و  الستاحة السقجمة لمجسيػر،
 52.ماتبلتراالت والسعمػ لالػصػؿ ، و خجمة الػصػؿ، و ىالػصػؿ البجن
اللتداماتيا  شبقا مغ االتفاقية عمى أف تتخح الجوؿ 99تؤكج السادة و  

ى والقانػف الجول اإلندانيى القانػف الجول ذلظى بسا ف -ى بسػجب القانػف الجول
جسيع التجابضخ البلزمة لزساف حساية وسبلمة األشخاص  -لحقػؽ اإلنداف
ارث ػ ك وحجوث وحاالت الصػارغ اإلندانية الشداع السدمح حاالتى السعػقضغ ف
 59.شبيعية
مغ االتفاقية االعتخاؼ بالدػاسية أماـ  90ة تؤكج السادكسا  
غ التأكضج م يتػجب عمى الجوؿ، كسا اإلعاقةػ ذو  لؤلفخاد واألىمية القانػنية القانػف 

، كسا كل مكاف كذخز أماـ القانػف فى االعتخاؼ بيع ى الحق ف يعججيج أف ل
ى جسيع مشاحى واة مع اآلخخيغ فقجر السدا بأىمية قانػنية عمىىؤالء تستع ي

عمى الجعع  يعاتخاذ التجابضخ السشاسبة لتػفضخ إمكانية حرػل، وعمى الجوؿ الحياة
مغ أف جسيع التجابضخ السختبصة التأكج ، وعمضيا ةىميتمظ األالسصمػب لسسارسة 

لمقانػف  بالسسارسة األىمية القانػنية لمزسانات السشاسبة والفعالة لسشع االعتجاء وفقا
                                                                                            
on the South Pacific and Lessons from the U.S. Experience. Northern 
Kentucky Law Review (52) 0292, P. 522 
52 Lang, Raymond, Maria Kett, Nora Groce, and Jean-Francois Trani, 
Implementing the United Nations Convention on the rights of persons 
with disabilities: Principles, implications, practice and limitations. 
ALTER-European Journal of Disability Research 020, 0299, p. 090–
92 
59 Mégret, Frédéric. The Disabilities Convention: Toward a Holistic 
Concept of Rights, International Journal of Human Rights, (90) 0299, 
p. 029 

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D9%83%D9%86%D9%88%D9%84%D9%88%D8%AC%D9%8A%D8%A7_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%85%D8%A7%D8%AA_%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D9%83%D9%86%D9%88%D9%84%D9%88%D8%AC%D9%8A%D8%A7_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%85%D8%A7%D8%AA_%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D9%8A_%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%86%D8%B3%D8%A7%D9%86%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D9%8A_%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%86%D8%B3%D8%A7%D9%86%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D9%8A_%D9%84%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82_%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%86%D8%B3%D8%A7%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D9%8A_%D9%84%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82_%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%86%D8%B3%D8%A7%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D9%8A_%D9%84%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82_%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%86%D8%B3%D8%A7%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D8%B1%D8%A8
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D8%B1%D8%A8
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B7%D9%88%D8%A7%D8%B1%D8%A6
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B7%D9%88%D8%A7%D8%B1%D8%A6
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%83%D8%A7%D8%B1%D8%AB%D8%A9_%D8%B7%D8%A8%D9%8A%D8%B9%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%83%D8%A7%D8%B1%D8%AB%D8%A9_%D8%B7%D8%A8%D9%8A%D8%B9%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%83%D8%A7%D8%B1%D8%AB%D8%A9_%D8%B7%D8%A8%D9%8A%D8%B9%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D9%87%D9%84%D9%8A%D8%A9_%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D9%87%D9%84%D9%8A%D8%A9_%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D9%8A_%D9%84%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82_%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%86%D8%B3%D8%A7%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D9%8A_%D9%84%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82_%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%86%D8%B3%D8%A7%D9%86
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تمظ تكفل ىحه الزسانات أف التجابضخ السختبصة بسسارسة و ، لحقػؽ اإلندافى الجول
احتخاـ الحقػؽ واإلرادة وأفزمياتو وأف تكػف مجخدة مغ تزارب تزسغ  األىمية
 فخد،ؼ الو ضخ مع  ىتساشوت تشاسبأف تو  ا،لي بخرال م التأثضخات التىأو  السرالح

دمصة المشتطسة مغ  ةباقلخ  وتخزع ة،مسكش يانيا عمى أقرخ مجةسخ يقترخ و 
تكػف ىحه الزسانات متشاسبة ، و شدييةالسدتقمة و الو ذات االختراص ية قزائال

مغ  95السادة وتؤكج  .فخدالومرالح حقػؽ ى تؤثخ بو التجابضخ فػ مع القجر الح
ذلظ  تكفل الجوؿحضث  ،معجالةالفعاؿ لؤلفخاد ذوػ اإلعاقة لػصػؿ عمى الاالتفاقية 

بلؿ تػفضخ التيدضخات مغ خخاصة  ،واة مع اآلخخيغقجر السدا الػصػؿ عمى
كأف السذاركة السباشخة وغضخ السباشخة ى تديضل دورىع الفعاؿ ف معاإلجخائية 
عمى يجب و ، خبلفوو األولية لتحقضق ا ةحمكسخ  ىقانػنكل إجخاء ى ف شيػدا يكػنػا
تذجيع التجريب مغ خبلؿ  معجالةلالفعاؿ  يعوصػللزساف  سداعجةال الجوؿ

 ،الدجػف ى ومػضف الذخشةمثل  ةلاالعجتحقضق مجاؿ ى السشاسب لمعاممضغ ف
االحتياجات ػ دلضل الدجشاء ذو مغ " مدتسجتاف 95، 90السادتضغ أف يذار إلى و 

 50.بالسخجرات والجخيسةى عشمكتب األمع الستحجة الس الحػ وضعوالخاصة" 
ى ضساف حقيع ف جباإلعاقة يػ ذو  فخادتشز االتفاقية عمى أف األكسا  

تسضضد وعمى وببل  دغالشطخ عغ الرخؼ السدتػيات بكل التعميع الذامل عمى 
اإلعاقة ػ استبعاد األشفاؿ ذو  جب ضساف عجـيلحا و  ،أساس تكافؤ الفخص

وكحلظ تزسغ  ػ،لتعميع الثانػ مغ اأو  ىواإللدام ىالسجانى التعميع االبتجائ مغ
وتعميع  ىوالتجريب السيشى عمى التعميع العالالسعاقضغ لبالغضغ حرػؿ ا

ألجل  سصمػبعمى الجعع ال يعحرػلديضل كحلظ تو ، والتعمع مجػ الحياة الكبار
وضع تجابضخ دعع جب ، كسا يمجاؿ التعميع العاـى فالحرػؿ عمى تعميع فعاؿ 

وفى ىحا  ى،واالجتساعى أقرى قجر مغ الشسػ األكاديس نجازعمة إلافخدية ف
السرادقة عمى تعمع شخيقة بخايل كمشاسبة اذ تجابضخ خجب عمى الجوؿ اتياإلشار 
لكتابة البجيمة السعدزة ووسائط ووسائل وأشكاؿ االتراؿ وميارات التػجيو وأنػاع ا

                                       
حقػػػؽ األشػػخاص ذوػ اإلعاقػػة، أنػػجرو بضخنػػد وآخػػخوف، مػػغ االسػػتبعاد إلػػى السدػػاواة: إعسػػاؿ  50

 94مخجع سابق، ص 

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D9%8A_%D9%84%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82_%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%86%D8%B3%D8%A7%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B1%D8%A7%D8%AC%D8%B9%D8%A9_%D9%82%D8%B6%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B1%D8%A7%D8%AC%D8%B9%D8%A9_%D9%82%D8%B6%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D8%A7%D9%87%D8%AF
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D8%AF%D8%A7%D9%84%D8%A9_%D8%AC%D9%86%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D8%B1%D8%B7%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%83%D8%AA%D8%A8_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%85_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B9%D9%86%D9%8A_%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AE%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D8%AA_%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%B1%D9%8A%D9%85%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%8A%D9%85_%D9%85%D8%AC%D8%A7%D9%86%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%8A%D9%85_%D9%85%D8%AC%D8%A7%D9%86%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%8A%D9%85_%D8%A3%D8%B3%D8%A7%D8%B3%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%8A%D9%85_%D8%A3%D8%B3%D8%A7%D8%B3%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%8A%D9%85_%D9%85%D9%87%D9%86%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%8A%D9%85_%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%A8%D8%A7%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%8A%D9%85_%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%A8%D8%A7%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%8A%D9%85_%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%A8%D8%A7%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%85_%D9%85%D8%AF%D9%89_%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%8A%D8%A7%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%85_%D9%85%D8%AF%D9%89_%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%8A%D8%A7%D8%A9
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رة وتذجيع دعع تعمع لغة اإلشاو  ،األقخاف والتشقل وتيدضخ الجعع والتػجيو بػاسصة
السرابػف وال سيسا األشفاؿ فخاد الجعػة إلى تعميع األو  ،اليػية المغػية لفئة الرع

تػضيف و  ،أكثخ مبلئسةمغ خبلؿ لغات ووسائل اتراؿ ع سالرأو  و/بالعسى 
شخيقة بخايل، مع أو  مغة اإلشارة و/لغ ضتقشػ اإلعاقة السذو خاصة  جرسضغالس

االتراؿ  صػرشخؽ و عساؿ عاقة واستالتػعية باإلبذأف تجريب األخرائضضغ 
 55.اإلعاقةػ ذو  زخورية لجعع األفخادالسعدزة والبجيمة والتقشيات التعميسية والسػاد ال

التستع بأعمى ى اإلعاقة الحق فػ ذو  فخادؤللأف ب 03السادة  قزىتكسا  
، تسضضد عمى أساس اإلعاقة الػصػؿ إلضيا ببلسكغ التى يالرحة  ياتمدتػ 

 توسبلماحتخاـ ى الحق ف فخد معاؽكل لمغ االتفاقية عمى أف  92السادة وتقزى 
مغ االتفاقية  05تحطخ السادة و  .السداواة مع اآلخخيغ رالبجنية والعقمية عمى قج

 54.أشفاؿ ىتبشى قضغ وتزسغ حقيع فالمسعػ التعكيع اإلجبار 
تجابضخ فعالة ومشاسبة بسا  الجوؿاتخاذ مغ االتفاقية عمى  00تؤكج السادة و  

قجر كبخ عمى أافطة السحاإلعاقة مغ ػ ذو  فخادلتسكضغ األ دعع األقخاف ذلظى ف
 مثلمغ االستقبلؿ والقجرة البجنية والعقمية واالجتساعية والسيشية عمى الػجو األ

الحياة ولتحقضق ىحه الغاية تقـػ الجوؿ مشاحى كل ى فكامل خاكيع بذكل تشاوكفالة 
بخامج تو وتفعضل وإعاد التأىضل خجمات شاممةقػية البتشطيع وت

 الخجمات والبخامجتبجأ تمظ أف عمى  ،االجتساعية ةوالخجم والتعميع والعسل الرحة
حاجات ت لدتشج إلى تقضيع متعجد التخرراوت سدتصاع،قجر الوقت أقخب ى ف

السجتسع ى مذاركة الجعع وإدراجو فوالتأكضج عمى أىسية  تو،قػ الفخد ونقاط 
يع أقخب مكاف مسكغ لفى اإلعاقة ػ ذو  فخادلؤلمع ضخورة تػفضخ ذلظ  ى،السحم

ى أولوضع بخامج تجريب بتذجيع الجوؿ كسا تمتـد  ،السشاشق الخيفيةى فخاصة 
 تذجع الجوؿكسا  تو،أىضل وإعادالت اتخجمى العاممضغ فومدتسخ لؤلخرائضضغ و 

                                       
55 Penelope Weller, The Convention on the Rights of Persons with 
Disabilities and the Social Model of Health: op, cit., p. 10 
54 Harpur, Paul, and Richard A. Bales. The Positive Impact of the 
Convention on the Rights of Persons with Disabilities, op. cit., p. 519 

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D8%B9%D9%85_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%82%D8%B1%D8%A7%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D8%B9%D9%85_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%82%D8%B1%D8%A7%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%A8%D9%86%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D8%B9%D9%85_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%82%D8%B1%D8%A7%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D9%87%D8%A7%D8%AF%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%A3%D9%87%D9%8A%D9%84_%D9%84%D8%AF%D8%B1%D8%AC%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D8%B0%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D9%87%D8%A7%D8%AF%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%A3%D9%87%D9%8A%D9%84_%D9%84%D8%AF%D8%B1%D8%AC%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D8%B0%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%88%D8%B8%D9%8A%D9%81%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%88%D8%B8%D9%8A%D9%81%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%8A%D9%85
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%8A%D9%85
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ترسع لؤلفخاد ذوػ اإلعاقة وفق صمة تمظ تى األجيدة والتقشيات السعضشة الخ ضتػف
 53.األجيدة بالتأىضل وإعادتو

فخاد السرابضغ بدبب التفاعل بضغ األقع اإلعاقة تبأف تفاقية الاوتعتخؼ  
ى ف كامل وفعاؿ بذكليع اكخ سشع اشتتى التبيع، و السحيصة  يعحػاجد بضئاتبعاىة و 

 وف دتسخ السعاقضغ مأف تعتخؼ كحلظ بو  ،واة مع اآلخخيغقجر السدا السجتسع عمى
االتفاقية ف يع،مجتسعى لسػاجية حػاجد تعتخض مذاركتيع كأعزاء متداويغ ف

السجتسع والتعميع ى واة فقجر السدا وعمى تامةالسذاركة الى حق السعػقضغ ف تكخس
الحياة الدياسية والعامة السيسا   توىضل وإعادسياؽ التأى الحياة جفمشاحى وكل 

ذ التجابضخ السشاسبة اتخالجوؿ جب عمى ايلحا ، والثقافية والتخفضيية والخياضية
اإلبجاعية  وإمكاناتتشسية واستغبلؿ فخصة ل أف تتاح لوسعاؽ مغ تسكضغ الك

بل مرمحتيع الخاصة نابعا مغ محس ليذ ىحا و  ،فكخيةكانت أـ  فشية الخاصة
قانػف حساية أال يذكل يجب  لمقانػف الجولي شبقاو ، إثخاء السجتسعنابع أيزا مغ 

اإلعاقة مغ ػ ذو فخاد أليسشع اتسضضديا أو  السمكية الفكخية عائقا تعدفيا حقػؽ 
تعديد اليػية الثقافية والمغػية الخاصة يجب كسا  ،السػاد الثقافيةالحرػؿ عمى 

لغة  ذلظى سا فبالسداواة مع اآلخخيغ  عمى قجراإلعاقة ػ ذو فخاد األب
 50.وثقافة الرع اإلشارة
العسل ى اإلعاقة فػ أف الجوؿ بحق األشخاص ذو  02تذتخط السادة و  
عبخ كدب الخزؽ ، ويذسل ىحا الحق إتاحة فخصة واة مع اآلخخيغقجر السدا عمى
بضئة عسل مفتػحة عبخ  سػؽ العسلى يقبمػنو بحخية فأو  مغ اختيارىعل تذغض

العسل  قػية إعساؿ حقحساية وت عمى الجوؿيع، و الػصػؿ لمغ سكغ توشاممة 
ح خصػات خوذلظ مغ خبلؿ أاإلعاقة خبلؿ العسل تحجث ليع  حتى ألولئظ الحيغ

                                       
53 Lang, Raymond, Implementing the United Nations Convention on 
the rights of persons with disabilities, op, cit., 092 
50 Gupta, Shivani, Meenakshi Balasubramaniam, Sudha Ramamoorthy, 
Rama Chari, and Bhargavi Davar. Monitoring Report of Civil Society, 
United Nations Convention on Rights of Persons with Disabilities—
India. 0295, p. 20 

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86_%D8%AF%D9%88%D9%84%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%84%D8%BA%D8%A9_%D8%A5%D8%B4%D8%A7%D8%B1%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%84%D8%BA%D8%A9_%D8%A5%D8%B4%D8%A7%D8%B1%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%84%D8%BA%D8%A9_%D8%A5%D8%B4%D8%A7%D8%B1%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D9%8A%D8%A7%D8%AA_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%85%D9%84
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فيسا وكحلظ حطخ التسضضد عمى أساس اإلعاقة دساتضخ وقػانضغ تدغ كمشاسبة 
والتقجـ فى  مشةالرحية واآل والعسل وضخوف نساطأختبصة بالسدائل الس كليتعمق ب
فؤ تكا فىواة مع اآلخخيغ قجر السدا اإلعاقة عمىػ حساية حق ذو ، الػضيفة

قيسة متداوية وآمشة وضخوؼ صحية ػ األجخ عغ عسل ذى الفخص والسداواة ف
ػ ذو  فخادلؤلالجولة تكفل ، كسا الحساية مغ التحخش واالنتراؼ لمسطالعشامبل 

، مع واة مع اآلخخيغقجر السدا عمى ىوالشقاب ىاإلعاقة مسارسة حقيع العسال
وخجمات  ىوالسيشى لتػجيو التقشابخامج عمة عمى ايع مغ الحرػؿ برػرة فتسكضش

 ةالػضيففى فخص العسل والتقجـ  تقػية، و والسدتسخى التػضيف والتجريب السيش
االكتذاؼ ى سػؽ العسل فزبل عغ تقجيع السداعجة فى اإلعاقة فػ ذو  لؤلفخاد

وريادة  فخص العسل الحخقػية ت، و معسللوالحرػؿ عميو والسجاومة عميو والعػدة 
ة السعقػؿ ىضساف تػفضخ التختضب التيدضخ ، و األعساؿ التعاونيةوتصػيخ  األعساؿ

ؽ اسػ أى السيشية ف يع لمخبخةتذجيع اكتداب، و مكاف العسلى اإلعاقة فػ ذو فخاد لؤل
واالحتفاظ ى والػضيفى بخامج إعادة التأىضل السيشقػية تو ، العسل السفتػحة

د استعبة عجـ االالجولليع تكفل ، و يعبالػضائف وبخامج العػدة إلى العسل ل
 52.ىالعسل اإللدامواة مع اآلخخيغ مغ قجر السدا وحسايتيع عمى

التستع ى اإلعاقة فػ ذو فخاد بحق األ أف تعتخؼ الجوؿ 01تذتخط السادة و  
 تيع الغحائية والكدائيةاجتياحابى الئق ليع وألسخىع وتػفضخ ما يفى بسدتػػ معيذ
واتخاذ الخصػات السشاسبة  السعيذة تحدضغ متػاصل لطخوؼى ف عوالسأوػ وبحقي

 يعتعتخؼ الجوؿ بحقو  ،تسضضد عمى أساس اإلعاقةببل ىحه الحقػؽ  إنجازلزساف 
ضساف  تجابضخقػية واتخاذ الخصػات السشاسبة لحساية وت ،سجتسعيةالحساية الى ف

خجمات السياه وضساف الػصػؿ إلى الخجمة يع عمى إمكانية حرػلى السداواة ف
ضساف وكحلظ  ،قػلة لتمبية االحتياج السختبط باإلعاقةالسشاسبة وبأسعار مع

بخامج لالشداء والفتيات ذوات اإلعاقة وكبار الدغ السعػقضغ  يع السيساوصػل
اإلعاقة ػ ذو  فخادضساف وصػؿ األو  ،الحساية االجتساعية وبخامج الحج مغ الفقخ

                                       
أنػػجرو بضخنػػد وآخػػخوف، مػػغ االسػػتبعاد إلػػى السدػػاواة: إعسػػاؿ حقػػػؽ األشػػخاص ذوػ اإلعاقػػة،  52

 52مخجع سابق، ص 

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%AA%D8%AD%D8%A7%D8%AF_%D9%86%D9%82%D8%A7%D8%A8%D8%A9_%D8%B9%D9%85%D8%A7%D9%84
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%AA%D8%AD%D8%A7%D8%AF_%D9%86%D9%82%D8%A7%D8%A8%D8%A9_%D8%B9%D9%85%D8%A7%D9%84
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%8A%D9%85_%D9%85%D9%87%D9%86%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D8%AF%D8%A9_%D8%A3%D8%B9%D9%85%D8%A7%D9%84
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D8%AF%D8%A9_%D8%A3%D8%B9%D9%85%D8%A7%D9%84
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D8%AF%D8%A9_%D8%A3%D8%B9%D9%85%D8%A7%D9%84
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B6%D9%85%D8%A7%D9%86_%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9%D9%8A
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تغصية تقجميا الجولة لى الت اتمسداعجلحالة الفقخ ى وأسخىع الحيغ يعيذػف ف
ذلظ التجريب السشاسب ى باإلعاقة بسا فذات الرمة شفقات ال

ػ ذو  فخادوصػؿ األضساف و  ،والسداعجة السالية والخعاية السؤقتة السذػرة وإسجاء
حرػؿ عمى الإمكانية ى فتيع مداواضساف ، وأخضخا بخامج اإلسكاف العاـلاإلعاقة 

 51.استحقاقات التقاعج
ى اإلعاقة فػ ذو فخاد حق األعمى كل الجوؿ حساية  01لسادة تذتخط او  
 وشبقا ،العامة واالستفتاءات االنتخاباتى فػ االقتخاع الدخ مغ خبلؿ الترػيت 

تسكغ ى تػفضخ معجات الترػيت التالتداـ بجوؿ الليحا الحكع فإف عمى كل 
بعس  ، وتصبيقا ليحا فإفالترػيتى السذاركة السدتقمة والدخية فمغ الشاخبضغ 

 ة ترػيت إلكتخونيةاستخجاـ آلبقضغ اتدسح لمشاخبضغ السع والياباف وؿ كأمخيكاالج
يسكغ لمشاخب بضشسا فى إنجمتخا  ،ملء ورقة االقتخاع الػرقيةعمصى  ىعتداعج
تدسح  لكغ أغمب الجوؿ، بخايل االقتخاع بمغةى ف البرخ استخجاـ صػتو فيضع

ال  مثل ىحا اإلجخاءو  ،عسىفقط لذخز آخخ بسلء ورقة اقتخاع الشاخب األ
 إجخاءضساف كحلظ مغ الجوؿ  01تتصمب السادة و  .يزسغ سخية االقتخاع
الدػيج أمخيكا و ى فف خجاـ،وسيمة الفيع واالستبرػرة مشاسبة و الترػيت ومػاده 

 51.أييسا أيدخ لوجسيع مخاكد االقتخاع يسكغ لمسعاؽ الػصػؿ ل
 المطلب الثبنً

 تششيعبتالبعض ً ف وحقىقهم االحتيبجبت الخبصة يتجسيذ رو

 مريكيةاأل الستحدة الهاليات .1
 والحػ يزسغ 9112 فى عاـ األمخيكضضغ السعاقضغ قانػف أمخيكا  أصجرت 

أو  ديشيعأو  يعلمػنعائج  تسضضد آلخخيغ ببللشاضخة م حقػقا السعاقضغ شخاصلؤل
 اءسػيألمع حقػؽ ا كافئةتم حقػقا لمسعاقضغزسغ وي ،مشذأىعأو  نػعيعأو  سشيع

                                       
51 Degener, Theresia. Disability in a Human Rights Context. Laws (3) 
(53), 0290, p. 03 
51 Penelope Weller, The Convention on the Rights of Persons with 
Disabilities and the Social Model of Health: op, cit., p. 13 

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D9%84%D9%85_%D9%86%D9%81%D8%B3_%D8%A7%D8%B1%D8%B4%D8%A7%D8%AF%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D9%84%D9%85_%D9%86%D9%81%D8%B3_%D8%A7%D8%B1%D8%B4%D8%A7%D8%AF%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A5%D8%B3%D9%83%D8%A7%D9%86_%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%AE%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D8%AA
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%81%D8%AA%D8%A7%D8%A1_%D8%B9%D8%A7%D9%85
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%81%D8%AA%D8%A7%D8%A1_%D8%B9%D8%A7%D9%85
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D9%8A%D9%84
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D9%8A%D9%84
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ما أو  مشيافضجرالية ال الحكػمية والخجماتواالتراالت والشقل عسل وال عيرال فى
 42. لمكػنجخس حالتخش ػؽ حق عمى ذلظ ويدخػ ، الػالياتىػ ضسغ اختراص 

 عقموأو  فى بجنو إعاقة مغ قاسىي بأنو مغ السعاؽ قانػف ذلظ ال ُيعخؼو  
أو  تاري  لو الحػد فخ الأو  ،الضػـعمى مجار الخئيدية  أنذصتوإحجػ  مغ تحج
 ولع اإلعاقة، تمظب مرابا غضخال هيعجالحػ  فخدالأو  اإلعاقة، بيحه سابق سجل
وىشا يبلحع امتجاد الحساية  ؛سذسػلة داخموال اإلعاقاتجسيع  القانػف  حجدي

 كافأو  كحلظ،شالسا اعتبخه الغضخ  معاقا، نفدو يعتبخ لع لػو  حتى مسعاؽالقانػنية ل
 حق حساية ىػسفيػـ ال ىحامخجع و  اإلعاقة، تمظب توإصاب فى تاري أو  سجل لو

 49.صلاأل مغ امعاق نفدو يعتبخ ال ػالح ذىشيا السعاؽ
 كانت سػاء عسل، أػ جية عمى قانػف ذلظ ال يحطخ ذغضل،الت فى مجاؿو  
 كانت لجيو إذا السعاؽ فخدال ضج التسضضد ،خاصة شخكات ـأحكػمية  ىضئات

 خشحالت وشمب إجخاء عمى ذلظ ويدخػ  يفة،لػضذغل ال السصمػبة السؤىبلت
 وغضخ ذلظ والتجريب، خواألج ،انياء الخجمة والتخقيةو  التػضيف، وإجخاء لمػضيفة،

مقضجة  ذخوطال ىحه أف غضخ بالػضيفة،ذات الرمة  والسدايا واألحكاـ الذخوط مغ
 باتخاذ الذخكات قانػف ال يمـدو . مػضف 93 عغ مػضفى الذخكة عجد بأال يقل
 ليكمة إعادةأو  ،وعسم مػاعضج تعجيلك السعاؽ مسػضفسبلئسة لال ضباتالتخت
 عاونةالس بالػسائل تدويجهأو  قجرتو، شاسبت خالية نقمو إلى وضيفةأو  ،تووضيف
أو  لمرع البرخػ  التشبيو وسائل مثل ،األسػياءك العسلالكياـ ب مغ تسكشو التى

 ويحطخ .خبلفوو  لمبكع، نتخنتاإل عبخ التػاصل أجيدةأو  لمسكفػؼ الشاشقة البخامج
 ومدايا ىالتخفضي اطالشذ فى السعاؽ السػضف ضج تسضضد أػ مسارسة القانػف 

                                       
42 O'Brien, Ruth. Crippled Justice: The History of Modern Disability 
Policy in the Workplace, University Of Chicago Press, 0229, P. 33 
49 Colker, Ruth and Milani, Adam. Everyday Law for Individuals with 
Disabilities, Paradigm Publishers, 0223, p. 93 
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 الستقجـ إعاقة عغ عبلـاست أػ القانػف  ويحطخ، االنتقاؿ ووسائل الرحى التأمضغ
 40.يابدبب ستبعادهعميو مشعا ال الػضيفة عخضل الفعمى تقجيعال قبل لمػضيفة
ة مؤسدة و ىضئأػ و  والسػاصبلت الشقل وسائل كلف قانػ ذلظ ال يمـدكسا  
 ةوعياد خاصة ةمجرسو  ةجامعو  ةوكمي ةشخكو  جؽكل فشو  خاصة،أو  حكػمية
 الخاحة وسائل بتػفضخجخاج و  ةمكتبو  حفومت ةصضجليو  سضشساو  متجخكل و  شبضب
عمى قجر  وخجماتو  وحق عمى والحرػؿ ةيدخ ب حخؾتال مغ التى تسكشو لمسعاؽ

 ضج التسضضد مسارسةكل تمظ الجيات  عمى يحطخ كسا ،صحاءاألالسداواة مع 
 والسؤسدات الخاصة الشػادػشكاؿ، ويدتثشى مغ ذلظ األ مغ شكلبأػ  السعاؽ
 السعاؽ ضج لمتسضد ومختكبا لمقانػف  مخالفاتبخ الدػبخماركت يعىحا  وعمى ،الجيشية
 كسا ،متحخؾ سىكخ  عمى السعاؽ دخػؿ حطخ إذاأو  السكفػفضغ، دخػؿمشع  إذا

 مبيص أف ظا، فبل يجػز لبششفيف كانت لػ حتى تسضضدلم شكل أػالقانػف  يحطخ
 ألف ،بالذيظ الجفع جلتحجيجا أل الكيادة رخرةىػيتو بػاسصة  إثبات السعاؽمغ 

 لمحرػؿ مؤىل غضخ كاف ذاالسيسا إ البرخ، فيضع ضج تسضضد جخيسةىحا يعج 
 45.توىػيبات ثإل بجيمة أخخػ  ضمةوسكاف معو و  خرةتمظ الخ  عمى

 ضخورة أمخيكافى  أةمشذأو  مبشى خيزيذتخط قانػف السعاقضغ لتخ و  
ألػ  خيزاتخ  إصجارسشع وي بحخية، ووانتقال السعاؽ حخؾتل مبلئسة ضمةوس تػفضخ
أف  فشجؽأو  سضشساأو  كل سػبخ ماركت عمى يجبومغ ثع  ،ذلظ خالفي مبشى
 سبشى،ال إنذاءأو  واشنذ مداولة خيزاتخ  عمى وحرػلقبل  تمظ الذخوط يدتػفى

 ةفى حال اإلنحار ةصفار فزبل عغ  برخية تشبيو وسائل تػفضخيجخل فى ذلظ و 
 بخيل، بصخيقة وأزرار مصبػعات عساؿاست ضخورة وكحلظ ،الحخيقالصػارغ ك

 بخيل بصخيقة صعاـال ةقائس بتػفضخ القانػف  يامدمي أمخيكا فشادؽو  مصاععجسيع ف
                                       
40 Fleischer, Doris Zames and Zames, Frieda. The Disability Rights 
Movement: From Charity to Confrontation, Temple University Press, 
0nd Edition, 0299, p. 15 
45 Longmore, Paul, K. and Umansky, Laurie, editors, The New 
Disability History: American Perspectives, New York University Press, 
0229, p. 909 
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 تحتػػ  بأزرار صخافة ةآل بتػفضخ سمـدال البشظنفذ األمخ مع و  السكفػؼ،يل لمشد 
أف تكػف الججيجة  ومغ شخوط ترسيع السشذأة ،بخيل بصخيقة بارزة أرقاـ عمى
 كسا يجب تػفضخستحخؾ، الكخسى العمى  فخدمخور اللتسكغ مغ واسعة  ياأبػاب

 44استخجامو. لمسعاؽ سكغغخؼ وحساـ ي
 لمسكفػؼ انتقاؿ ضمةوس خبأف تػف ة فى أمخيكاالجامع القانػف  يمـدو  
 الػاليات بعس فىوقج يستج األمخ  مجانا، إقامتو إلى الجامعة حلم مغ والسعاؽ

 ساعات شػاؿ الضـػ أثشاء السعاؽأو  ؼسكفػ لم ةدائس انتقاؿ وسضمة زيتخرل
 43.تودراس

 بريطانيا .0
 كل أصشاؼ لغىأالحػ  البريطانى السداواة قانهن  صجر 0292 فى عاـ 
أو  اإلعاقةأو  ائجػعقأو  ىعخقأو  ىجشد أساس عمىالجولة مػاششى  بضغ التسضضد
جيو إعاقة جدجية أو مغ ل بأنو السعاؽ  قانػف ىحا ال يعخؼو الجشدى،  التػجو

عقمية، وكاف لتمظ اإلعاقة تأثضخ سمبي كبضخ وشػيل األجل عمى قجرتو عمى الكياـ 
ى مػاشش بضغ السداواة  عمى القانػف ىحا  يشزبشذاشات شبيعية ويػمية، كسا 

 ياشخكاتو  يامؤسداتو  الجولة ويمـد ،اإلعاقة بدبب بضشيع التسضضد وعجـ الجولة
فى و  والتعميع تذغضل فى ال السعاؽنحػ  التسضضد سارسأال تب والخاصة العامة
أيا كانت تمظ  لو الخاحة تػفخأف ب الشقل وسائلالقانػف  يمـد كسا ،الذخشة معاممة

 40.عاـ نقلة خجمأػ أو  سيارةالػسضمة قصار أو 
فى الحكػمة أو  العسل ةجي القانػف سشع ىحا ي ،التػضيفى مجاؿ فو  
تمظ الجيات بأف تتخح  ويمـد اإلعاقة، بدبب اتسضضدً مغ أف تسارس  خاصةالالقصاع 

                                       
44 O'Brien, Ruth. Crippled Justice: The History of Modern Disability 
Policy in the Workplace, op, cit, P. 00 

سعجية يػسف الذخقاوػ، متصمبات تخبية السعاقضغ بجسيػرية مرخ العخبيػة فػى ضػػء خبػخات  43
بعػػس الػػجوؿ الستقجمػػة، السػػؤتسخ الدػػشػػ الثػػانى لمسخكػػد العخبػػى لمتعمػػيع والتشسيػػة، فػػى الفتػػخة مػػغ 

 30، ص0220يػلضػ  90-91
40 House of Lords Library Briefing, Disability in the UK: Rights and 
Policy Debate, report June 0291, p. 9 
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 وعخض شمبات لجػ تقجيسيع  والسعاقضغ سػياءاأل بضغ لمسداواة  البلـز التختضب
 ذغضلالت وشخوط ، ةالقجر أو  كفاءةمل تمقاببلإجخائيع اختبارات و  والػضائف أ
 والتأديبحاالت إنياء الخجمة و  التجريب ةوفخص والشقل واألجػر اتوالتخقي

 يوكخس عمى يجمذ السعاؽ كاف إذاعسل فى حاؿ ما ال ةجيوالذكػػ، وتمتـد 
أف  مغ فبلبج فا،مكفػ  كاف فوإ مكتبو،تشاسب ذلظ مع ترسيع  خاعىت أف الستحخؾ
 العسل ساعات تعجيلكسا يمـد  وضيفتو، أداء حتى يتسكغ مغ  بجيمة بأجيدة دهتدو 

 إال ةعاقاإل عغ ذغل االستعبلـ ال جية، وال يجػز لالسعاؽأحػاؿ  معحتى تتػائع 
 أفسكغ ي ال كسا لمتقاعج،السعاؽ  تحضل أف وال يجػز لتمظ الجية  الزخورة، بقجر

 ونديية بذكل عادؿ تتع الدائجة العسالة فاختيار معاؽ،تدتغشى عشو لسحس كػنو 
 .42جسيع العاممضغ ذسلوي ومتػازف 
 اتأػ جيأو  رساالسج القانػف عمىذلظ  يحطخ وفى مجاؿ التعميع 
 خفسكأف ت التسضضد،أشكاؿ  غشكل مبأػ  السعاؽ لباالصمع  تعاملت أف تعميسية
 السعاؽ،تبلئع مع ت ال غةاصييا ب التحاؽة استسارا  تػفخ أو  سعاؽ،ال صالبال قضج
 تحخشأو  بلستخاحة،أف يخخج ل مغ السعاؽ مشع مثل اإلعاقة عغ ناشئ ضضدتسأو 

كاف سبب عجـ االنتباه  إذا بدبب عجـ انتباىو السعاؽتمسضح ال فى  خارخ مثل ال
، تحخشتقجـ بذكػػ بذأف واقعة  معاؽ بة تمسضحقاعكسا ال يجػز م عاقة،عائج لئل

 التسضضدمشع  كفللكى ت "معقػلة تعجيبلتػ "ب الكياـ  التعميسية اتالجي عمى شبغىيو 
مغ  السعاؽ البالصيسكغ  مصمع ػضعك مادية تغضضخاتب مثل الكياـ السعاؽ، ضج

الحػ  السعمع مثل تػاجج إضافية عاونةوم دعع ضمةوس تػفضخأف يتحخؾ صاعجا، وك
جسيع  عمى يجبو  ،لمسكفػؼ خاص تػفضخ جياز أو  عسلرا إشارة اتلغيدتعسل 
 ةالدمص مع تعاوف أف ت الجولة مغ تسػيبل تتمقى التى سجارسلاو  اإللدامية السجارس
مغ  وذلظ الخاص، ىالتعميس االحتياج ػذ لالصف فى تحجيج ومداعجة  السحمية

                                       
42 Dorothy Estrada-Tanck, Human Rights of Persons with Disabilities 
in International and EU Law, op, cit., p. 43 
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حرل ي الحػ الجعع تحجيجحتى يسكغ  يةاإلعجاد الثالثة فى الدشة خصةخبلؿ 
 .41سةاجر ال وتخكتمسضح حاؿ ال عميو

لو  تػفخ أفك ،معو تحقضقالأو  واستجػابلجػ  بحقػؽ  السعاؽ ويتستع 
أو  تعدخ الشصق مغأو  يعانى مغ الرسع كاف إذا اإلشارة لمغة متخجع الذخشة
 راشجإنداف  بحزػر إال ىعقمفخد لجيو خمل  باستجػ جب اي وال ،وسسع ضعف
 رعاية خضتػف يجب ضغ السعاق حبذ حالة وفىمجاؿ اإلعاقات العقمية، فى  خضخب
 41.تبلئع ضخوفو شبية

عساؿ است يدخلت تشطيسيةئحة الالحكػمة بأف ترجر  القانػف ذلظ  ـويمد  
 الجولة تمـدوخبلفو، ومغ ثع  قصارل أجخة اتسيار شقل مغ ال وسائلجسيع ل السعاؽ
 معمص عساؿاستأو  ،ضخر ببل والشدوؿ الرعػد مغ السعاؽبتسكضغ  األجخة ةسيار 
 ةفتح حجع ػائحالم تحجدو  تاكدى،أف يرعج لم مغ الستحخؾ الكخسى باحص سكغي

 قػـ بتثبضتت التىتجيضدىا  أدواتو  األجخة ةسيار  ركاب مقرػرة اتداعو  الباب
 لمقانػف  مخالفا التاكدى ائقتبخ سويع التاكدى، تحخؾخبلؿ  الستحخؾ الكخسى

التابعة لمحكػمة أو  األجخة ةديار ستج ىحا ليذسل الويبسا سبق،  حاؿ عجـ التدامو
 32.األنفاؽ ومتخو الحجيج سكة وقصار بيذأتػ لمقصاع الخاص، بل يذسل كل 

 الهشد .3
بسػجب الفرل الثالث حقػؽ اإلنداف األساسية  دستػر اليشجيزسغ  

مغ الجستػر والتى  94لجسيع األشخاص، فالحق في السداواة مكخس في السادة 
                                       
41 Blanck B, Wilichowski A and Schmeling J, ―Disability Civil Rights 
Law and Policy, William & Mary Bill of Rights Journal, 90(5) (0224) p. 
512  
41 J Beqiraj, L McNamara and V Wicks, Access to justice for persons 
with disabilities: From international principles to practice, International 
Bar Association, October 0292, p. 01 
32 Inclusion Scotland, Disability Rights UK and Disability Wales, 
Implementation of the United Nations Convention on the Rights of 
Persons with Disabilities Alternative report - Great Britain, January 
0292, p. 53 
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تقخ بأف جسيع األشخاص متداووف أماـ القانػف، ويحق لؤلشخاص ذوؼ اإلعاقة 
ساف بعجـ التسضضد ضجىع بأؼ شكل مغ األشكاؿ الحرػؿ عمى ىحا الز

ومعاممتيع عمى قجـ السداواة ، بسا في ذلظ اشتخاط السعاممة الخاصة عشج 
التسضضد عمى أساس "الجيغ أو العخؽ أو  90و  93االقتزاء، وتحطخ السادتاف 

الصبقة أو الجشذ أو مكاف السيبلد أو أؼ مشيسا ، وتكفل تكافؤ الفخص في مدائل 
  عمى أف يجػز لمجولة أف تشز 4  و ج5ج 90ف العاـ، كسا تشز السادة التػضي
حجد الػضائف لرالح أؼ فئة متخمفة مغ السػاششضغ، والتي تخػ الجولة أنيا عمى 

، يتع تكافؤ الفخص في العسل العاـ بسػجب غضخ مسثمة تسثيبل كافيا في الخجمات
سداواة لؤلشخاص ذوؼ قانػف األشخاص ذوؼ اإلعاقة ، وقج تع دعع الحق في ال

اإلعاقة لعجـ التسضضد ضجىع وتػفضخ فخص متداوية ليع في التػضيف في 
مغ الجستػر حق جسيع األشخاص في  09تزسغ السادة و  ،الخجمات السجنية

الحياة ، والحؼ فدختو السحكسة العميا عمى أنو يذسل الحق في العير بكخامة ، 
أ الحق في التعميع  09غ السادة تزسو  ،والحق في العير ، والحق في التعميع

حتػؼ ي، و سشة 94-0السجاني واإللدامي لجسيع األشفاؿ الحيغ تتخاوح أعسارىع بضغ 
الفرل الخابع مغ الجستػر عمى السبادغ التػجضيية لدياسة الجولة ، والتي تيجؼ 

عمى أف سياسة الجولة قج تع  51السادة  تشزوفيو  ،أيًزا إلى امتثاؿ الجولة ليا
 ،وتأمضغ الحق في سبل عير مبلئسة ،يا لمتقمضل إلى أدنى حج مغ التفاوتاتتػجضي

،  49بسػجب السادة و  ،وكحلظ ضساف أف تذغضل الشطاـ القانػني يعدز العجالة
تزع الجولة أحكامًا لزساف الحق في العسل والتعميع والسداعجة العامة في حاالت 

دعى الجولة إلى تػفضخ التعميع تغضخىا، كسا البصالة والذيخػخة والسخض والعجد و 
عاًما ، وبسػجب السادة  94السجاني واإللدامي لجسيع األشفاؿ حتى يكسمػا سغ 

تتحسل الجولة أيًزا مدؤولية تعديد السرالح التعميسية واالقترادية  40
تدخؼ جسيع ىحه األحكاـ عمى  ،لمقصاعات األضعف مغ الذعب بخعاية خاصة

إف رفس أو انتياؾ أؼ مغ ىحه الحقػؽ مغ  .وؼ األشخاص ذوؼ اإلعاقة بالتدا
شأنو أف يسشح أؼ شخز الحق في االتراؿ بالسحاكع العميا أو السحكسة العميا 
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، عمى التػالي ، في حالة  50و  000في والياتيا القزائية بسػجب السادتضغ 
 39عجـ تػفخ وسضمة انتراؼ بجيمة أو فعالة عمى قجـ السداواة.

عسبًل بالتداـ اليشج  اص ذوػ اإلعاقة اليشجػقانػف األشخوقج صجر  
بسػجب اإلعبلف بذأف السذاركة الكاممة والسداواة لؤلشخاص ذوؼ اإلعاقة في 
مشصقة آسيا والسحيط اليادػ ، ويشز ىحا القانػف عمى تجابضخ مختمفة لؤلشخاص 
ذوؼ اإلعاقة لتديضل حرػليع عمى التعميع والعسل والبشية التحتية األساسية 

وفيو تع تعخيف "الذخز ذو اإلعاقة" عمى أنو أؼ  .بضخ الخعاية االجتساعيةوتجا
  العسى ؛ 9٪ أو أكثخ مغ أؼ مغ اإلعاقات الدبعة التالية: ج42شخز يعاني 

  اإلعاقة 3  ضعف الدسع ؛ ج4  مخض الجحاـ ؛ ج5  ضعف الخؤية ؛ ج0ج
ع ترشيف   التخمف العقمي ؛ و جالدابع  السخض العقمي. ويت0الحخكية ؛ ج

األشخاص الحيغ يشجرجػف ضسغ ىحا التعخيف عمى أنيع يعانػف مغ خمل ، 
بسػجب قانػف األشخاص ذوؼ  يعوسيكػف ليع الحق في الحرػؿ عمى حقػق

والحقػؽ الخئيدية الستاحة لؤلشخاص ذوؼ اإلعاقة ىي في مجاؿ التعميع  .اإلعاقة
ة عمى الصخؽ وفي وسائل في السجارس العامة ، والتػضيف العاـ ، والبشية التحتي

الشقل العاـ والػصػؿ لمسباني العامة، فزبل عغ تجابضخ إصبلحية لحساية 
 30حقػقيع.
فإنو بسػجب قانػف األشخاص ذوؼ اإلعاقة ، فإف  ففى مجاؿ التعميع 

عاًما لجييع الحق في  91جسيع األشفاؿ ذوؼ اإلعاقة الحيغ تقل أعسارىع عغ 
ؿ األسػياء وىحا يتجاوز والية قانػف حق األشفا ،تاحالتعميع السجاني واإللدامي الس
الحؼ يجعػ إلى تػفضخ التعميع السجاني لؤلشفاؿ حتى  في التعميع السجاني واإللدامي

االلتدامات اإلضافية التي فخضيا قانػف األشخاص ذوؼ ومغ  ،عاًما 94سغ 
                                       
39 Kalpana Kannibiran, Monitoring the Human Rights of Persons with 
Disabilities: Laws, Policies and Programs in India, Disability Rights 
Promotion International (D.R.P.I.) 0221, p. 4 
52

 ChoudharyLaxmi Narayan, Thomas John, The Rights of Persons with Disabilities 

Act, Does it address the needs of the persons with mental illness and their families, 

Indian Journal of Psychiatry 55(1):11 · January 2111, p. 4 
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جيػد ضخورة بحؿ ال -فيسا يتعمق بػالتعميع الخسسي  -اإلعاقة عمى الحكػمة 
لمتأكج مغ دمج ىؤالء األشفاؿ ذوؼ اإلعاقة في السجارس الشطامية التي يجرسػف 

متجريب السيشي عمى بيا مخافق لفضيا ، ويشبغي تذجيع إنذاء مجارس خاصة 
السدتػػ السحمي في الحكػمة والقصاع الخاص ، حتى يتدشى لؤلشفاؿ في جسيع 

إلى ىحه السجارس في  أنحاء الببلد مسغ يحتاجػف إلى تعميع خاص الػصػؿ
مغ قانػف األشخاص ذوؼ اإلعاقة عمى  51كسا تشز السادة  ،مشاشقيع

٪ مغ جسيع السقاعج في السؤسدات التعميسية التي تجعسيا الحكػمة 5تخريز 
يتصمب قانػف األشخاص و  ،والسؤسدات الحكػمية لؤلشفاؿ أو الصبلب السعػقضغ
صط تتعمق بالتعميع الػضيفي غضخ ذوؼ اإلعاقة أيًزا مغ الحكػمة وضع وتشفضح خ

فيسا يتعمق لجدء مغ الػقت فرػؿ إيجاد  :الخسسي فيسا يتعمق باألمػر التالية
باألشفاؿ ذوؼ اإلعاقة الحيغ أتسػا الرف الخامذ ولع يتسكشػا مغ مػاصمة 

فرػؿ خاصة لجدء مغ الػقت لتػفضخ وإيجاد الجراسات بجواـ كامل بعج ذلظ ؛ 
لؤلشفاؿ ذوؼ اإلعاقة في الفئة العسخية الدادسة عذخة وما محػ األمية الػضيفية 

مغ  يعتعميسوتيدضخ  تػفضخ التعميع غضخ الخسسي بعج تػجيو مشاسب ؛و  فػؽ ؛
الجروس والسشاقذات وعخض  خبلؿ السجارس السفتػحة أو الجامعات السفتػحة ؛

كل شفل  مغ خبلؿ الػسائط اإللكتخونية التفاعمية أو غضخىا مغ الػسائط ؛ وتدويج
لتديضل  -باإلضافة إلى ذلظ  .معاؽ بالكتب والسعجات البلزمة ، دوف أؼ تكمفة
تمتـد الحكػمة بتذجيع البحث  -تكافؤ الفخص في التعميع لؤلشفاؿ ذوؼ اإلعاقة 

الػسائل التعميسية والسػاد التعميسية الخاصة ، وإنذاء و في األجيدة السداعجة 
يتعضغ عمى السؤسدات التعميسية و  ،خاصةومداعجة مؤسدات تجريب السعمسضغ ال

 ،عشج االقتزاء سغ يكتب ليعضساف تدويج األشفاؿ ذوؼ اإلعاقات البرخية ب
يع األشفاؿ ذوؼ اإلعاقة ، يتعضغ عمى الحكػمة إعجاد مخصط ملديادة تديضل تع
مغ وإلى السجرسة ، وتػفضخ  يعلشقم -أو الجعع السالي  - لسخافقاشامل يػفخ 
سية ، والسشح الجراسية ، ومشتجيات الجبخ التعػيزي ، وتعجيل المػاـز السجر 

 35.ةجراسالج اىاالمتحانات وإعادة ليكمة مش
                                       
35 Amy Raub, Isabel Latz, Constitutional Rights of Persons with 



 2222 "2يناير "ج  -ثالثة والستونلالسنة  ا – األولالعدد –مجلة العلوم االقتصادية والقانونية    

 

9040 
  هقهم فى ضهء السهاثيق والتذريعات الدوليةالتجديد الدستهرى لذوى االحتياجات الخاصة وحق 

 دراسة مقارنة بين الشظامين السررى والدعهدى

يتشاوؿ الفرل الدادس مغ  بتػضيف األشخاص ذوؼ اإلعاقةوفيسا يتعمق  
ذلظ القانػف تجابضخ التسضضد اإليجابي ذات الرمة، يتصمب األمخ تخريز ما ال 

في جسيع الػضائف في إشار الحكػمة  ٪ مغ جسيع الػضائف5يقل عغ 
٪  لكل مغ يعانػف مغ العسى / 9لؤلشخاص ذوؼ اإلعاقة، مع تخريز 

ضعاؼ البرخ ، وذوؼ اإلعاقات الدسعية وذوؼ اإلعاقات الحخكية / الذمل 
الجماغي، ولزساف ذلظ يتعضغ عمى الحكػمة تحجيج السشاصب في جسيع 

ذوؼ اإلعاقة ، بشاًء عمى مجػ السؤسدات العامة التي يجب حجدىا لؤلشخاص 
مبلءمة ىحه الػضائف لكل فئة مغ فئات اإلعاقة، ويمـد تشكيح قائسة الػضائف 
السحجدة التي أعجت عمى ىحا الشحػ في ضػء التصػرات التكشػلػجية ، عمى فتخات 

يتعضغ اإلعبلف عغ الػضائف القانػف سػجب ، وبسشػات 5مشتطسة ال تتجاوز 
فاصضل التحفطات لؤلشخاص ذوؼ اإلعاقة ، في بػرصة الذاغخة ، مع تقجيع ت

، التػضيف الخاصة ، وإذا لع يتع شغميا ، سضتع تخحضميا إلى سشة التػضيف التالية
ىشاؾ أيًزا العجيج مغ متصمبات التدييبلت السعقػلة التي يجب تػفضخىا بسػجب و 
تيضئة بضئة مػاتية  الحج األدنى لمدغ ، التجريب ،مثل التغاضى عغ  قانػف ال

ُيصمب مغ الحكػمة أيًزا وضع إشار  ، كساوتػفضخ الحػافد ألصحاب العسل
تأمضغ لسػضفضيا ذوؼ اإلعاقة ، وُيحطخ صخاحًة التسضضد ضج السػضفضغ الحيغ 
يعانػف مغ إعاقات عمى مجار فتخة عسميع وكحلظ السػضفضغ ذوؼ اإلعاقة في 

شخاص ذوؼ اإلعاقة السدجمضغ في بػرصة وأخضخًا ، بالشدبة لؤل ،مدألة التخقيات
التػضيف الخاصة والحيغ لع يتسكشػا مغ العثػر عمى عسل مجٍد ألكثخ مغ عامضغ 

 34بصالة.سشحيع بجؿ ، يتعضغ عمى الحكػمة أف تزع خصة معقػلة ل
 
 

                                                                                            
Disabilities: An Analysis of 15 National Constitutions, Harvard Human 
Rights Journal / Vol. 01, 0290, p. 020 
34 Kalpana Kannibiran, Monitoring the Human Rights of Persons with 
Disabilities, op, cit, p. 05  
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 ًالمبحث الثبن

 مصش والسعىديةً التجسيذ الذستىسي لزوي االحتيبجبت الخبصة وحقىقهم ف

 األولالمطلب 

 مصشً االحتيبجبت الخبصة وحقىقهم في التجسيذ الذستىسي لزو

مادة  99اىتست مرخ بحوػ االحتياجات الخاصة حضث يتزسغ الجستػر  
التي تمتـد فضيا الجولة بزساف حقػؽ  19مشيا السادة واضحة وصخيحة بذأنيع، 
قانػف التي تشز عمى أّف السػاششضغ لجػ ال 35السادة األشخاص ذوؼ اإلعاقة، و 

سػاء، وىع متداووف فى الحقػؽ والحخيات والػاجبات العامة ال تسضضد بضشيع، 
مغ الجستػر ذاتو والخاصة باألشفاؿ إذ تع وضع فقخة خاصة بخعاية  02والسادة 

األشفاؿ ذوػ اإلعاقة، وبحلظ ضسغ الجستػر ليحه الفئة الحقػؽ والحخيات وتػفضخ 
 .ضخىع ودمجيع في التعميعفخص العسل، وتسكضشيع مغ السداواة مع غ

 اإلعاقة فى الحياة االجتساعية والسدنية  ذوى  األشخاص حقهق  .9
السادة السرجعية لتجديد ذوى ىى  مغ الجستػر 19السادة تعج  

 33واألقداـ - حقػقيع بزساف الجولة حضث ألدمت االحتياجات الخاصة وحقهقهم
 خياضىالو  تخفضيىالو  ىوالثقاف واالجتساعى واالقترادػ ىفى الشصاؽ الرح -
 ليع، مشيا ندبة تخريز عبخ ليع العسل فخص تػفضخأكجت عمى و  تعميسى،الو 

                                       
يعتبػخ األشػخاص الػحيغ  -سػابق اإلشػارة إليػو  -وفقا لقانػف حقػؽ األشػخاص ذوػ اإلعاقػة  33

سع أقداما بغػس الشطػخ عػغ الدػبب الصبػى لػحلظ، ولؤلقػداـ  942ال يديج شػليع بعج البمػغ عمى 
 كافة حقػؽ األشخاص ذوػ اإلعاقة مشح اكتذاؼ قدامتيع.
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بيع، ودمجيع مع غضخىع مغ السػاششضغ،  السحيصة والبضئة العامة السخافق وتيضئة
  30.عجالة وتكافؤ الفخصإعسااًل لسبادغ السداواة وال

حا الذأف كالتأىضل ويبلحع الباحث أف السادة تخاعى السعايضخ الجولية فى ى 
والجمج والسبادؼء الجولية ذات الرمة كالسداواة مع اآلخخيغ والعجؿ وتكافؤ 

وقج أضاؼ قانػف حقػؽ األشخاص ذوػ اإلعاقة تفدضخا لمجمج بأنو الفخص، 
استخجاـ األشخاص ذوػ اإلعاقة لكافة الخجمات واألنذصة والسخافق العامة 

أو  اآلخخيغ فى السجتسع، دوف إقراءووسائل التعميع، عمى قجـ السداواة مع 
استبعاد فى شتى مشاحى الحياة مغ خبلؿ الدياسات والخصط والتجابضخ والبخامج 

 التػعية السجتسعية والسذاركة الفعالة.و  السشاسبة
كسا أف السادة أخحت بسبجأ التسضضد اإليجابى عبخ تخريز حرة جكػتا   

ة، ويخػ الباحث أنو كاف مغ لمتذغضل، وقج تخكت لمقانػف تحجيج ىحه الشدب
حجىا األدنى ألف التسضضد أو  األفزل لمسذخع الجستػرػ تحجيج ىحه الشدبة

لمسيسذضغ أو  خبلفا لمتسضضد اإليجابى لمسخأة  -اإليجابى لحوػ االحتياجات الخاصة 
 ىػ تسضضد دائع بصبيعتو.  -

نػف القا متداووف أماـ أف السػاششضغ مغ الجستػر 35 السادةتقخر كسا  
ألػ سبب كاف،  تسضضد ببل العامة، وواجباتيع وحخياتيع فيسا يتعمق بحقػقيع

، وعجت اإلعاقة وعجدت السادة أشيخ أسباب التسضضد السحطػر وكاف مغ بضشيا
 باتخاذ الجولةوألدمت  قانػنا، عمضيا معاقب جخيسة، الكخالية عمى والحس التسضضد
 مفػضية إنذاء وأضافت تسضضد،ال صػر لك عمى السصمػبة لكى تقزى التجابضخ
 32لسشاىزة ىحا التسضضد مغ خبلؿ التقشضغ. مدتقمة
فى معخض ذكخىا لحقػؽ الصفل أف  مغ الجستػر 12السادة كسا حخصت  

ىحا الصفل  ػؽ حق الجولةكفالة ، فأكجت عمى تذير برفة خاصة لمطفل السعهق 
                                       

، 0294تقخيخ مخكد ىخدو لػجعع التعبضػخ الخقسػى، حقػػؽ ذوػ االحتياجػات الخاصػة، القػاىخة  30
 متاح عمى السػقع 99ص 

https://hrdoegypt.org/wp-content/uploads/0294/90/special-needs.pdf 
االحتياجػات الخاصػة جدراسػة مقارنػة ،  ػ رضا عبج الحميع عبج السجضج عبج البارػ، حقػؽ ذو  32

 54، ص 0290دار الشيزة العخبية، القاىخة، 

https://hrdoegypt.org/wp-content/uploads/2014/12/special-needs.pdf
https://hrdoegypt.org/wp-content/uploads/2014/12/special-needs.pdf
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وتجاه  -جولة تجاىو ، مع التداـ الالسجتسع في وانجماجو تأىضموما يتعمق ب وأخريا
 السعاممة وسػء واإلساءة العشف أشكاؿ جسيع مغ حسايتوب -الصفل عامة 
 .31ػ والتجار  ىالجشد واالستغبلؿ
عغ الحخية الذخرية وصيانتيا  مغ الجستػر 34 السادةوبعج أف تحجثت  

 تػفضخ وضػابط الكبس والتفتير وحقػؽ الجفاع والتحقضق ذكخت ما نرو "مع
 31.القانػف  في السقخرة لئلجخاءات وفقاً  اإلعاقة، لحوػ  ةالبلزم السداعجة
مغ قانػف حقػؽ  4وإعساال لمشرػص الدابقة فقج أسيبت السادة  

تمتـد الجولة  -عمى سبضل السثاؿ  -األشخاص ذوػ اإلعاقة فى سخد عذخيغ حٍق 
 فى قانػف آخخ وىحه الحقػؽ ىى:أو  السرخية بحسايتيا سػاء فى ىحا القانػف 

 وتأمضغ السداواة فخد السعاؽجشذ الأو  ياضتنػعأو  ئلعاقةالعائج لسضضد عجـ الت ،
 جاالتالس لحخيات األساسية فى كالحقػؽ اإلنداف و كل التستع بعسمية ألجل ال

 حقػؽ.بتمظ التستع الحػؿ دوف ي ة وعائقعكبكل وإزالة 
 جاالتسحخيات األساسية وفى الالحقػؽ اإلنداف و  لفى التستع بكعسمية السداواة ال 

 واالجتساعية واالقترادية والحخيات األساسية.والدياسية واإلندانية السجنية 
  تشػع البذخ بسا كجدء مغ  السعاقضغ فخادقبل األتؽ لو تيضئة الطخوؼ واحتخاـ الفخ

 .غضخىعلفخص بضشيع وبضغ اتكافؤ  قيحق
  وغضخىا مغ  باتفاقية حقهق األشخاص ذوى اإلعاقةضساف حقػقيع الػاردة

يعارض  عسل كلالكياـ بمشع فى مرخ و والدارية الجولية ذات الرمة  ػؾركال
 .ركػؾأحكاـ ىحه ال

  شفدو وبإرادتو السدتقمة .السعاؽ ب فى مسارسة خيارات ةحخيالاحتخاـ 

                                       
ايػػػػة القانػنيػػػػة لحقػػػػػؽ األشفػػػػاؿ ذوػ االحتياجػػػػات حػػػػاـز صػػػػبلح الػػػػجيغ عبػػػػج  حدػػػػغ، الحس 31

الخاصة فى السسمكة العخبية الدعػدية وجسيػرية مرخ العخبية، بحث مقجـ إلى السؤتسخ العمسى 
حػؿ حقػؽ الصفل العخبى السقاـ فى جامعة نايف العخبية لمعمـػ األمشيػة، السشعقػج فػى الفتػخة مػغ 

 33، ص 1-99/90/0295
ايػػػة القانػنيػػػة لػػػحوػ االحتياجػػػات الخاصػػػة، رسػػػالة ماجدػػػتضخ كميػػػة حسضػػػجػ بػػػغ عيدػػػى، الحس 31

 34، ص 0290الحقػؽ جامعة الصاىخ مػالػ الجدائخ، 
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 ئو االعتبار الػاجب بليوإالخأػ بحخية عغ  ىعتعبضخ فخاد ذوػ اإلعاقة فى حق األ
اعمة فى فالو التامة  السذاركة زسغما يسديع وبسا يجسيع ح القخار فى عشج أخ
 02.يعمجتسع

 عمى ىػيتو ةحفاضس، واحتخاـ حقو فى الى اإلعاقةل ذلمطفالستصػرة  احتخاـ القجرة ،
خأيو تسدو، مع إيبلء االعتبار الػاجب ل كل مدألةبحخية فى رأيو عغ  هتعبضخ وفى 
مع اآلخخيغ،  عمى أساس السداواة مع األشفاؿىحا لدشو ومجػ نزجو، و  شبقا

سغ و  ةعاقاإلمع  بلئعبسا يت ػؽ الحقىحه عمى مسارسة عاونة تػفضخ السعمػمات والس
 09 .الصفل

 غضخىعذوػ اإلعاقة و فخاد تكافؤ الفخص بضغ األ. 
 .السداواة بضغ الخجل والسخأة مغ ذوػ اإلعاقة 
  تاـبخضاء  ج وتأسيذ األسخو اد تفى ال يعحقفخاد ذوػ اإلعاقة مغ حخماف األمشع. 
 أػ يع مغ ة تسدمعمػمكل فى الحرػؿ عمى أقاربيع ذوػ اإلعاقة و  فخادحق األ

عمى ة السعاقضغ السشطسات العامة فى مجاؿ حساييضل حرػؿ ، وتدةجي
 .فخاد ذوػ اإلعاقةؤلليقجمػنيا  ىالسعمػمات الخاصة بالخجمات الت

  والبقاء والشساء ألقرى حج، وذلظ عير ذوػ اإلعاقة فى ال فخادحق األكفالة
كبخ اإلندانية، لتػفضخ أتيع كخامبضخ البلزمة فى إشار مغ احتخاـ لتجااديضل بت

 الصبيةخعاية الدكغ و السأكل و كال جػىخيةالالحياة مقػمات يع مغ سكشيمدتػػ 
فى التعمع  وحقالسعاؽ مغ مسارسة  ، وتسكضغالشفدية وغضخ ذلظجتساعية و الوا
ات العامة، والحرػؿ عمى السخافق والخجم خجاـ، وفى استفيوالتعميع والعسل والتخ و 

 .هتعبضخ ة وحخية السعمػم
 جيازذلظ العمى أف يذسل ذوػ اإلعاقة  فخادمع األ ة الستعاملقجر  صػيخبشاء وت 

التػاصل مع التعامل و بسا يجعمو قادر ومؤىل عمى  ىوغضخ الحكػمى الحكػم

                                       
 02نفذ السخجع الدابق، ص  02
دمحم صبلح عبج الخسػؿ، دراسة التغضخات الشاتجة عغ الجمج بضغ األشفػاؿ األسػػياء واألشفػاؿ  09

الجراسػػػػات والبحػػػػػث البضئيػػػػة جامعػػػػة عػػػػضغ  ذوػ االحتياجػػػػات الخاصػػػػة، رسػػػػالة ماجدػػػػتضخ معيػػػػج
  11، ص 0291شسذ، 
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والسػضف  ى، وتذجيع تجريب األخرائقصاعاتذوػ اإلعاقة فى جسيع الفخاد األ
لتحدضغ  دولياالحقػؽ السعتخؼ بيا نصاؽ ذوػ اإلعاقة فى  فخادمل مع األالعا
ػ فخد ذال مع رفع الػعى السجتسعى بحقالحقػؽ،  ة التى تكفميا ىحهالخجم

فخد السعاؽ وإسياـ ال ةالػعى بقجر  عديدوت ا الحقاحتخاـ ىحقػية اإلعاقة، وت
 00.نفدو

 لمبضئة السادية السحيصة  اؽحػ يزسغ وصػؿ الفخد السعاتخاذ التجبضخ البلـز ال
 ،قجراتو ومياراتوقػػ والسعمػمات، بسا يواالتراالت والتكشػلػجيا ولػسائل الشقل 

قجراتو حػ يفعل ة الفخد السعاقبسجاؿ حقػؽ الذات الرمة البحػث  قػيةتإجخاء و و 
خىا تكشػلػجيا السعمػمات، وتعديد تػفلػسائل االتراالت و  هنفاذ ضسافومياراتو و 

 خ معقػؿ.الستاحة بدع ، مع إيبلء األولػية لمتكشػلػجيامياخجاواست
 رالذئػف العامة عمى قج يضلفى تد شتخاؾذوػ اإلعاقة مغ االفخاد تسكضغ األ 

بسغ فضيع  -والبخامج  ةالدياس ػغفى ص ةسذاركمع تحفضد ال غضخىع،السداواة مع 
مغ خبلؿ أو  يتعمق بذئػنيع، وذلظ بأنفديع، السيسا ما - إعاقة ػ شفاؿ ذو مغ أ

 .مختمفةمشطسات مسثمضيع مغ أو أقاربيع 
  االقترادػ أو التجارػ ، وعجـ تعخضو لبلستغبلؿ لمفخد السعاؽتػفضخ البضئة اآلمشة

أو  اإليحاءأو أو االعتجاء أو السعاممة السيضشة  التعحيبأو  العشفأو الدياسى أو 
 التأثضخ عمى أػ حق مغ حقػقو.أو أو اإلىساؿ  التقرضخ

 والكػارث ػباء ضخوؼ الويذسل ذلظ مع قجراتو،  ضغتتشاسباألمغ والحساية الس تػفضخ
وتأمضشو مغ  حسايتوالحػ يزسغ وتمتـد الجولة بػضع اإلجخاء ا ،شارغ وكل ضخؼ 

خ، والتحقق السيسا فى حاالت الخصضخؼ أػ لو فى  حػ قج يتعخضخ الالخص
 لو مغ إساءة. مسا يتعخض

 ف إقامتو.ار مكانتقاؿ واختيفى اال سعاؽحخية ال 
 غضخهالسداواة مع  رعمى قجشبقا لمقانػف فى الحرػؿ عمى الجشدية  حقو. 

                                       
جسضمػػة ربيػػع إبػػخاليع سػػضج، آليػػات تفعضػػػل خػػجمات الخعايػػة االجتساعيػػة لػػحوػ اإلعاقػػة، رسػػػالة  00

 ،  51، ص 0291ماجدتضخ كمية الخجمة االجتساعية جامعة الفضـػ
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  كػنيا ، سعاؽال ةوالسدانجة البلزمة ألسخ والتػعية تػفضخ التأىضل والتجريب واإلرشاد
 .وتػفضخ الطخوؼ السشاسبة لخعايتو داخميا تولحيا ياشبيعا مكان

 05الدياسات.ل البخامج و كفى  سعاقضغتزسضغ حساية وتعديد حقػؽ ال 
تشز عمى مبادؼء  -عمى شػليا  -ويبلحع الباحث أف السادة السحكػرة  

تع صياغتيا بأسمػب إنذائى وىػ ما يتػافق مع دور االتفاقيات الجولية والجساتضخ، 
ال فى اإلشار  -إال أف دور القانػف ىػ أف يزع تمظ السبادؼء فى إشار تشفضحػ 

 خاءات البلـز أخحىا.الخصػات واإلج -الجعائى 
قج جسع القانػف بضغ السفيػـ الصبى واالجتساعى لئلعاقة حضث أشار و  

 معاؽإلصجار وزارة التزامغ االجتساعى بالتشدضق مع وزارة الرحة والدكاف لكل 
بصاقة إثبات اإلعاقة والخجمات الستكاممة مع إعجاد ممف صحى، وذلظ بشاء عمى 

ات التى تتزسشيا ىحه البصاقة فى اثبات تذخيز شبى معتسج، ويعتج بالبيان
 سعاؽالتى يتعامل معيا ال كل الجيات ذات الرمةاإلعاقة ودرجتيا ونػعيا أماـ 

التحقضق والسحاكسة،  ةجيغضخ حكػمية، ويذسل ىحا أو  حكػميةجية سػاء كانت 
بسا يتصمب  ةعاقاإلحالة  تذا تصػر سشػات، إال إ 2يج تمظ البصاقة كل تججيجخػ و 
اعج بيانات ػ ببشاء ق، كسا ألـد القانػف الػزارتضغ السحكػرتضغ التصػر احى دراجإ

مع  نفاذ ومتابعة تقجيع الخجمة الرحيةفى تخصيط و عسل تدتو  تخز السعاقضغ
 .مراعاة سرية بياناتها

ألـد القانػف السذار إليو وزارة الرحة  وفى مجاؿ الخعاية الرحية 
وتحجيث بخامج الكذف السبكخ  اآلتى: وضعاألجيدة السعشية بغضخىا مغ والدكاف و 

نػاع الخمل واإلعاقة وسبل الػقاية والحج مغ حجوثيسا. تقجيع خجمات التجخل أل
السبكخ. تقجيع خجمات التأىضل الصبى فى كافة مخاكد الخعاية الرحية. تقجيع 
خجمات التأىضل الصبى فى كافة مخاكد الخعاية الرحية. تمتـد الجيات الحكػمية 

ية والجيات غضخ الحكػمية الستعاقجة مع الحكػمة بتقجيع كافة الخجمات السعش
الرحية والػقائية والعبلجية الستخررة والجاعسة لؤلشخاص ذوػ اإلعاقة وكحا 
                                       

حقػؽ السعػاقضغ، لبة عاشف الدضج محسػد عػض، دور الجسعيات األىمية فى تفعضل حساية  05
 021، ص 0294رسالة ماجدتضخ كمية اآلداب جامعة السشرػرة، 
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تػفضق مخافقيا ومشذأتيا وفق الكػد اليشجسى الػاجب تػافخه فى السبانى والسخافق 
قجيع خجمات الرحة العامة العامة لتدضخ استخجاميا لؤلشخاص ذوػ االعاقة . ت

وبخامج التأىضل الشفدى، وخجمات الرحة االنجابية وفحػص ما قبل الدواج، وذلظ 
كسا يكػف لؤلشخاص ذوػ االعاقة غضخ الستستعضغ  بسػجب بصاقة اثبات االعاقة.

بخجمات التأمضغ الرحى الحق فى الحرػؿ عمى كافة ىحه الخجمات بسػجب 
قانػف السشطع لحلظ، وىحه اضافة ججيجة لمخجمات بصاقة اثبات االعاقة ووفق ال
 04السقجمة لؤلشخاص ذوػ االعاقة.

ألـد القانػف وزارتى التخبية والتعميع والتعميع الفشى  وفى مجاؿ التعميع 
والتعميع والعالى والبحث العمسى ومؤسدات التعميع األزىخػ والػزارات والجيات 

شخاص ذوػ االعاقة وأبشائيع مغ غضخ السعشية باتخاذ لتجابضخ البلزمة لحرػؿ اال
ذوػ االعاقة عمى تعميع دامج فى السجارس والفرػؿ والجامعات والسعاىج 
والسؤسدات التعميسية والحكػمية وغضخ الحكػمية الستاحة لؤلخخيغ، والقخيبة مغ 
محاؿ اقامتيع فى ضػء درجة ونػع اإلعاقة عمى أف يتػافخ فضيا معايضخ الجػدة 

ماف والحساية. كسا ألـد القانػف بسحػ أمية مغ فاتيع سغ التعميع وفق والدبلمة واأل
بخامح وخصط وأسالضب تتبلئع مع ضخوفيع وقجراتيع بسا فى ذلظ إتاحة تعميع خاص 
مشاسب لمحاالت االستثشائية الشاتجة عغ شبيعة وندبة اإلعاقة. وألـد مؤسدات 

بضق مبجأ السداواة بضغ التعميع الحكػمية وغضخ الحكػمية بسختمف أنػاعيا تص
األشخاص ذوػ اإلعاقة وغضخىع، ويجب عمى ىحه السؤسدات االلتداـ بقػاعج 

فرص تعميسية لؤلشخاص ذوػ اإلعاقة. وتػفضخ  الدمج التعميسىوسياسات 
مشاسبة لكافة أنػاع اإلعاقات ودرجاتيا, ويجب أف تتزسغ مشاىج التعميع  متكافئة

والتػعية والتثكيف باحتياجات وأحػاؿ وحقػؽ فى جسيع السخاحل مفاليع اإلعاقة 
األشخاص ذوػ اإلعاقة، وسبل التعامل معيع، ويحطخ حخماف أػ مغ ذوػ إعاقة 

رفس قبػلو لبللتحاؽ بيحه السؤسدات بدبب أو  مغ التعميع بسختمف مخاحمو

                                       
دراسػػة  0291أسػػساء دمحم خسػػيذ الػػجرمكي، مذػػكبلت اإلعاقػػة.. التحػػجيات والحمػػػؿ، فبخايػػخ  04

 مشذػرة عمى السػقع االلكتخونى
http//almanalmagazine.com والحمػؿ/-التحجيات-اإلعاقة-ودراسات/مذكبلت-/بحػث  
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اإلعاقة، وفى حالة مخالفة ذلظ تتػلى الجية اإلدارػ السخترة إنحار السؤسدة 
غ تاري  اإلنحار وفى حالة عجـ ماب السخالفة خبلؿ خسدة عذخ يػما بإزالة أسب

 0إزالة السخالفة خبلؿ الجية السذار إلضيا يتع ايقاؼ التخخيز لسجة ال تجاوز 
أشيخ وفى حالة عجـ إزالة ىحه السخالفة سضتع سحب تخخيز السؤسدة. كسا 

فى مؤسدات % مغ السقبػلضغ  3يجب أال تقل ندبة القبػؿ لحوػ اإلعاقة عغ 
التعميسية الحكػمية والغضخ حكػمية بانػاعيا وذلظ فى األحػاؿ التى يديج عجد 
الستقجمضغ مشيع إلى السؤسدة أكثخ مغ تمظ الشدبة، وتحجد البلئحة التشفضحية ليحا 

 03القانػف شخوط وقػاعج وإجخاءات قبػؿ ىؤالء األشفاؿ فى تمظ السؤسدات.
والتعميع والتعميع الفشى عشج إنذاء وتصػيخ ألـد القانػف وزارة التخبية كسا  

مجارس التخبية الخاصة القائسة االلتداـ بالسعايضخ العمسية الحجيثة لجػدة ىحه 
السجارس واشتخاشات الكػد اليشجسى وتػفضخ السقخرات والسشاىج الجراسية والسعمسضغ 

تـد الجولة كسا تم واألخرائضضغ السجربضغ والعساؿ السؤىمضغ لحلظ وفقا لكل إعاقة.
بتسكين األشخاص بسػجب ىحا القانػف بالتعاوف مع مشطسات السجتسع السجنى 

حياتية وميارات فى مجاؿ التشسية االجتساعية،  تعمم مهاراتمغ  ذوى اإلعاقة
لتيدضخ مذاركتيع الكاممة فى التعميع، وتتخح التجابضخ السشاسبة لتيدضخ شخؽ التعمع 

ى إشار معايضخ الجػدة والدبلمة واألماف وتػفخ باستخجاـ التكشػلػجيا الحجيثة ف
سبل اإلتاحة والتيضئة السشاسبة لكافة اإلعاقات. وألـد القانػف الػزارة السخترة 
التعميع العالى والسؤسدات لتابعة ليا بزساف حق األشخاص ذوػ اإلعاقة فى 

 % مغ أماكغ 92وتخريز ندبة ال تقل عغ التعميع العالى والجراسات العميا، 
، وذلظ فى األحػاؿ التى يديج فضيا عجد الستقجمضغ عمى اإلقامة بالسجف الجامعية

تمظ الشدبة، ومعادلة شيادتيع الحاصمضغ عمضيا وفقا لمقػاعج السشطسة، وتمتـد 
الػزارة السخترة بالتعميع العالى والسؤسدات التابعة ليا بتػفضخ التختضبات التيدضخية 

شخوط أو  مع عغ ُبعج، وُيحطخ وضع أية قػاعجالسعقػلة ليع بسا فى ذلظ التع
تسشع األشخاص ذوػ اإلعاقة مغ الحرػؿ عمى ىحا الحق. وتمتـد وزارة أو  تعػؽ 

                                       
، ص 0291عبػػػػج   دمحم، تعمػػػػيع الصػػػػبلب ذوػ اإلعاقػػػػات، دار السعػػػػارؼ، القػػػػاىخة،  عػػػػادؿ 03

901 
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  هقهم فى ضهء السهاثيق والتذريعات الدوليةالتجديد الدستهرى لذوى االحتياجات الخاصة وحق 

 دراسة مقارنة بين الشظامين السررى والدعهدى

التعميع العالى بإنذاء الكميات والسعاىج الستخررة فى إعجاد وتخخيج كػادر 
  00لمعسل بسجاؿ اإلعاقة بسختمف أنػاعيا.

ة السعشية بذئػف العسل والجيات ألـد القانػف الػزار  وفى مجاؿ التذغضل 
اإلدارية التابعة لو بإنذاء سجل لقضج األشخاص ذوػ اإلعاقة راغبى العسل، 
ومعاونتيع فى الػصػؿ إلى فخص العسل السشاسبة لسؤىبلتيع وخبخاتيع شبقا 
لؤلولػية السقخرة قانػنًا، وتدجل بياناتيع بقاعجة بيانات بالتشدضق مع وزارة 

، ويعتبخ الذخز السعاؽ الئقًا صحيًا بالشدبة إلى حالة التزامغ االجتساعى
العجد الػاردة بذيادة التأىضل السشرػص عمضيا فى ىحا القانػف وذلظ استثشاء مغ 
القػاعج السشطسة ألحكاـ المياقة الرحية. كسا تمتـد الجيات الحكػمية وغضخ 

فأكثخ الحكػمية وقصاع األعساؿ وكل صاحب عسل مسغ يدتخجـ عذخيغ عامبًل 
أمكشة متفخقة وأيا كانت شبيعة عسميع، أو  سػاء كانػا يعسمػف فى مكاف واحج

عمى األقل مغ األشخاص ذوػ اإلعاقة الحيغ % مغ عجد العاممضغ 3ندبة بتعضضغ 
تخشحيع الػزارة السعشية بذئػف العسل والجيات اإلدارية التابعة ليا، مع اىسية 

بتذغضل الشدبة السقخرة وضخوؼ العسل  متابعة ىحه الجيات لمتأكج مغ االلتداـ
وفخص تذغضل األشخاص ذوػ اإلعاقة وكافة االلتدامات التى نطسيا ىحا القانػف 
فى تذغضميع . كسا ُتخفس ساعات العسل فى كافة الجيات الحكػمية وغضخ 

مغ أو  الحكػمية بػاقع ساعة يػميًا مجفػعة األجخ لمعاممضغ مغ ذوػ اإلعاقة
 02ػ اإلعاقة مغ درجتى القخابة األولى والثانية .يخعى شخرًا مغ ذو 

فإف لؤلشخاص ذوػ اإلعاقة مغ غضخ  وفى مجاؿ الخعاية االجتساعية 
عمى مدكغ مبلئع مغ الحرػؿ  يةالقادريغ السدتػفضضغ الذخوط والزػابط القانػن

 الوتمتـد الجولة بتخريز ندبة  ،السجعسة مشياأو  السداكغ التى تشذئيا الجولة
بػزارة  أذوػ اإلعاقة السختمفة ويشذ غ% مغ ىحه السداكغ لؤلشخاص م3 تقل عغ

                                       
مذػػاعل سػػفاح مصػػارد الحخبػػى، واقػػع الخػػجمات التعميسيػػة لصػػبلب الجامعػػة ذوػ االحتياجػػات  00

 931، ص 0291الخاصة فى الجامعة، رسالة ماجدتضخ كمية التخبية الشػعية جامعة بشيا، 
61
الػاقع االجتساعى ألسخ ذوػ الحاجات الخاصة، دراسػة حالػة لعضشػة  بػسى حدضغ عبج العاؿ، 

 925، ص 0291مغ األسخ، رسالة دكتػراه كمية البشات جامعة عضغ شسذ، 



 2222 "2يناير "ج  -ثالثة والستونلالسنة  ا – األولالعدد –مجلة العلوم االقتصادية والقانونية    

 

9030 
  هقهم فى ضهء السهاثيق والتذريعات الدوليةالتجديد الدستهرى لذوى االحتياجات الخاصة وحق 

 دراسة مقارنة بين الشظامين السررى والدعهدى

اإلسكاف ومجيخيات اإلسكاف بالسحافطات سجل تقضج بو البيانات شالب الحرػؿ 
واستثشاء مغ أحكاـ قانػف التأمضغ  عمى وحجات سكشية مسمػكة لمجيات.

ت مغ السعاشا الجسع بضغ معاشضغاالجتساعى يحق لؤلشخاص ذػ اإلعاقة 
الدوجة وبجوف حج أو  الدوجأو  ـاألأو  عغ األبأو  السدتحقة ليع عغ أنفديع

قرى، ويكػف ليع الحق فى الجسع بضغ ما يحرمػف عميو مغ معاش أيًا كاف ما أ
 01يتقاضػنو مغ أجخ العسل وتتحسل الخديشة العامة لمجولة ىحا الفارؽ.

لتشطيع وكافة كسا تمتـد الجيات اإلدارية السخترة بذئػف التخصيط وا 
الجيات السخترة السبضشة بقانػف البشاء باشتخاشات الكػد اليشجسى السرخػ 
لترسيع والفخاغات الخارجية والسبانى الستخجاـ األشخاص ذوػ اإلعاقة، وذلظ 
عشج إصجار تخخيز لمسبانى الججيجة وتيضئة السشذآت القائسة بسا يزسغ ليع 

والخاصة والسبانى التعميسية والتجارية  سيػلة استخجاـ السشذآت واألبشية العامة
ودور العخض والقاعات والسصاعع والكافضتخيات والسدتذفيات والسبانى العبلجية 

 والصخؽ واألرصفة والكبارػ واألنفاؽ ومخافقو.
كسا تمتـد الجولة والػزارات السخترة بالشقل والجيات السعشية األخخػ  

اؿ ونقل األشخاص ذوػ اإلعاقة، بسا فى بػضع الشطع البلزمة إلتاحة وتيدضخ انتق
ذلظ تخريز أماكغ ليع فى جسيع وسائل الشقل بكافة درجاتيا وفئاتيا وأنػاعيسا 

% مغ قيستيا السجفػعة وذلظ بالشدبة لمذخز ذػ  32وبتخفيس اجخائتيا بشدبة 
اإلعاقة ومداعجه باستخجاـ وسائل اإلتاحة التكشػلػجية فى وسائل الشقل 

 والسػاصبلت.
كسا تمتـد جسيع وسائل اإلعبلـ الحكػمية وغضخ حكػمية بإتاحة المغات  

البلزمة لتسكضغ األشخاص ذوػ اإلعاقة وتيدضخ تػاصميع مع السػاد اإلعبلمية 
والسذاركة فضيا واإلعبلف عغ جسيع الخجمات السقجمة مغ الجيات العامة 

اد التى تطيخىع والخاصة كسا تمتـد وسائل اإلعبلـ أيا كاف نػعيا بإذاعة السػ 
 برػرة إيجابية وتحتـخ كخامتيع الستأصمة.

                                       
 992نفذ السخجع الدابق، ص  01
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  هقهم فى ضهء السهاثيق والتذريعات الدوليةالتجديد الدستهرى لذوى االحتياجات الخاصة وحق 

 دراسة مقارنة بين الشظامين السررى والدعهدى

ألـد القانػف الػزارات والجيات السخترة  وفى السجاؿ الثقافى والتخفضيى 
بالثقافة بإتاحة وتيدضخ مذاركة األشخاص ذوػ اإلعاقة فى األنذصة الثقافية 

يتيح ليع والتخفضيية واإلعبلمية، وتيضئة أماكغ عخض ومسارسة ىحه األنذصة بسا 
ارتيادىا، وتػفضخ السشتجات الثقافية بالمغات والػسائل السشاسبة لكل إعاقة وذلظ 
بسقابل رمدػ، كسا تمتـد بتيضئة الفخص الكافية لتشسية القجرات اإلبجاعية والفشية 
والفكخية لجييع وتذجيعيع عمضيا، ووضع الخصط والبخامج الكفضمة باكتذاؼ 

ػايتيع الثقافية والغػية الخاصة ودعع األنذصة الفشية السػىػبضغ مشيع واالعتخاؼ بي
الثقافية ليع ومعارضيع ونذخ اعساؿ الستسضدوف مغ مبجعضيع. كسا ألـد القانػف 
الجولة بإتاحة وتيدضخ األنذصة الخياضية والتخويحية لؤلشخاص ذوػ اإلعاقة، 

ليع ارتيادىا  واتخاذ اإلجخاءات الكفضمة بتيضئة أماكغ الخياضة والتخويح بسا يتيح
وتػفضخ األسالضب والػسائل التى تيدخ حرػليع عمى فخص التجريب والسذاركة 
فى األنذصة السذار إلضيا، وتػفضخ العشاصخ البذخية السجرية واألدوات والسبلعب 
البلزمة الكفضمة بسذاركتيع فى السباريات واألنذصة والسحافل الػششية والجولية. كسا 

السعشية بذئػف الدياحة واآلثار بجعع وتيضئة البضئة الثقافية  ألـد القانػف الػزارات
والسجتسعية والسكانية والتكشػلػجية لتشذيط سياحة األشخاص ذوػ اإلعاقة، 
واالرتقاء بسدتػػ الخجمات الدياحية السقجمة ليع فى كافة السحافل واألماكغ 

يارتيا، مغ خبلؿ الدياحية، بسا يزسغ تسكضشيع مغ سيػلة التستع بيحه األماكغ وز 
تفعضل كػد اإلتاحة تكشػلػجيًا ومكانيًا وثقافيًا وتجريب العاممضغ فى مجاؿ اإلرشاد 
الدياحى عمى لغة اإلشارة واستخجاـ المػح اإلرشادية بصخيقة بخايل داخل األماكغ 
الدياحية وتيضئة العخوض الدياحية الفشية وعخوض الرػت والزػء لتستع 

ذاىجتيا وارتيادىا، ودعع السيخجانات الدياحية والفشية األشخاص ذوػ اإلعاقة بس
لؤلشخاص ذوػ اإلعاقة داخل أو خارج مرخ. كسا تمتـد الجيات السخترة 

% مغ 3بالثقافة والخياضة بأف تخرز لؤلشخاص ذوػ اإلعاقة بشدبة 
 01الجسعيات العسػمية لميضئات العاممة فى مجاؿ الثقافة والخياضة.

                                       
65
مخجػػػع جسضمػػػة ربيػػػع إبػػػخاليع سػػػضج، آليػػػات تفعضػػػل خػػػجمات الخعايػػػة االجتساعيػػػة لػػػحوػ اإلعاقػػػة،  

 022 ، صسابق
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  هقهم فى ضهء السهاثيق والتذريعات الدوليةالتجديد الدستهرى لذوى االحتياجات الخاصة وحق 

 دراسة مقارنة بين الشظامين السررى والدعهدى

 اقة فى الحياة الدياسيةاإلع ذوى  األشخاص حقهق  .0
بسبجأ التسضضد اإليجابى فى نصاؽ  مغ الجستػر 912 سادةالأخحت  

 دوف  لمذباب السقاعج عجد ربع تخررحضث  انتخابات مجالذ الػحجات السحمية
 العساؿ تسثضل ندبة تقل أال عمى لمسخأة، العجد وربع سشة، وثبلثضغ خسذ سغ

 الشدبة تمك تتزسن وأن ،السقاعج جدع إجسالي مغ بالسائة خسدضغ عغ والفبلحضغ
 22.اإلعاقة وذوى  لمسديحيين مشاسبا   تسثيال

فإف الشز كاف  ؛وبغس الشطخ عغ عضب الرياغة الستعمق بحوػ اإلعاقة 
تخؾ لمقانػف تحجيج ندبة الذباب، بضشسا صخيحا فى تحجيج حرة كل مغ السخأة و 

أف مبجأ التسضضد اإليجابى ذوػ اإلعاقة مقضجا إياه بكػنيا مشاسبة، عمى الخغع مغ 
لمسخأة والذباب يتدع بكػنو مؤقت حتى يربح عخفا اجتساعيا، بضشسا يطل دائسا 
لحوػ اإلعاقة، فزل عغ أف معيار التشاسب قج يثػر الخبلؼ حػؿ تفدضخه ويفتح 

 الباب أماـ شبيات عجـ الجستػرية.
مغ  044السادة وقج حخص أحجث تعجيل دستػرػ عمى تحػيل أحكاـ  

ألحكاـ دائسة بعج أف كانت مؤقتة لسجة مجمذ نيابى واحج، وفضيا إلداـ لجستػر ا
الجولة بتسثضل الذباب والسديحضضغ واألشخاص ذوػ اإلعاقة والسرخيضغ السكيسضغ 
فى الخارج تسثيبًل مبلئسًا في مجمذ الشػاب، وذلظ عمى الشحػ الحػ يحجده 

 .القانػف 
التسضضد اإليجابى فى نصاؽ  ومخة أخخػ يقخ السذخع الجستػرػ مبجأ 

انتخابات مجمذ الشػاب، إال أنو عاد وتفادػ الشز عمى ندبة محجدة تخرز 
وقضج السذخع  -أسػة بالسخأة التى خرز ليا الخبع  -لحوػ اإلحتياجات الخاصة 

شج غسػضا مغ قضج التشاسب الحػ وضعو السذخع أالقانػنى بقضج السبلئسة وىػ قضج 
ذ السحمية، كسا يبلحع أف التعجيل الجستػرػ األخضخ قج الجستػرػ بذأف السجال

جعل البخلساف غخفتضغ، ومع ذلظ تجاىل مبجأ التسضضد اإليجابى فيسا يتعمق بسجمذ 
 الذضػخ.

                                       
ىػػخدو لػػجعع التعبضػػخ الخقسػػى، حقػػػؽ ذوػ االحتياجػػات الخاصػػة، مخجػػع سػػابق،  تقخيػػخ مخكػػد 22
 90ص 
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  هقهم فى ضهء السهاثيق والتذريعات الدوليةالتجديد الدستهرى لذوى االحتياجات الخاصة وحق 

 دراسة مقارنة بين الشظامين السررى والدعهدى

فى معخض تعجادىا لمسجالذ  مغ الجستػر 094 سادةالويذار إلى أف  
 والسجمذ اف،اإلند لحقػؽ  القػمي لسجمذاك القػمية السدتقمة التى يحجدىا القانػف 

 ذوى  لألشخاص القهمي السجمسقج حخصت عمى الشز عمى  لمسخأة، القػمي
 استقبلؿ وضسانات واختراصاتو، ،وتذكضم كيفية القانػف  يبضغالحػ و  ،اإلعاقة
السجمذ القػمى لؤلشخاص ذوػ اإلعاقة ىػ أحج اآلليات  يعتبخو  .أعزائو وحياد

شتى السجاالت لتحقضق العجالة  الػششية السعشية بتسكضشيع وتحدضغ أوضاعيع فى
 29االجتساعية وتكافؤ الفخص والتشسية الذاممة.

ألـد قانػف حقػؽ ذوػ االحتياجات  وإعساال لمشرػص الدابقة فقج 
الخاصة الجولة بتستع األشخاص ذوػ اإلعاقة بكافة الحقػؽ الدياسية التى يتستع 

سميات التخشح بيا اآلخخوف وتتخح الجيات السعشية اإلجخاءات الخاصة بع
والترػيت فى االنتخابات واالستفتاءات بجسيع أنػاعيا واألدوات الكفضمة بإتاحة 
وتيدضخ مذاركة األشخاص ذوػ اإلعاقة فى ىحه العسميات، بسا فى ذلظ الحق فى 
االستعانة عشج االقتزاء بسخافقضغ أو مداعجيغ يختارىع ىؤالء األشخاص . كسا 

ولة لمحخية البلزمة لؤلشخاص ذوػ اإلعاقة فى اكج ىحا القانػف عمى ضساف الج
إنذاء أو االنزساـ إلى السشطسات أو االتحادات الشػعية واإلقميسية الخاصة بكل 
إعاقة وفقا ألحكاـ القانػف بسا يزسغ تسثضميع عمى الرعضجيغ السحمى والجولى 

إتاحة وتمتـد األحداب الدياسية ومشطسات السجتسع السجنى واالتحادات والشقابات ب
وتيدضخ وتذجيع مذاركة األشخاص ذوػ اإلعاقة فى كافة صػر أنذصتيا بتسثضل 

 20مشاسب.
ومازاؿ أماـ السذخع السرخػ مخاعاة ندب التسثضل فى السجالذ الشيابية  

 والسحمية لجػ إقخاره ليحه القػانضغ.
 

                                       
بذأف إصػجار قػانػف السجمػذ  0291لدشة  99وإعساال ليحا االلتداـ الجستػرػ صجر القانػف  29

  5/5/0291مكخرا جأ  فى  1القػمى لؤلشخاص ذوػ اإلعاقة جالجخيجة الخسسية ع 
جالة االجتساعية كسجخل لسشاىزة االستبعاد االجتساعى مرصفى محسػد إبخاليع محسػد، الع 20

 10، ص 0291رسالة ماجدتضخ، كمية الخجمة االجتساعية جامعة أسضػط، لمسعاقضغ حخكيا، 
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  هقهم فى ضهء السهاثيق والتذريعات الدوليةالتجديد الدستهرى لذوى االحتياجات الخاصة وحق 

 دراسة مقارنة بين الشظامين السررى والدعهدى

 المطلب الثبنً

 ةالسعىديً االحتيبجبت الخبصة وحقىقهم في التجسيذ الذستىسي لزو

والحؼ يذكل دستػر  - مغ الشطاـ األساسي لمحكع 00السادة نرت  
عمى أف: "تحسي الجولة حقػؽ اإلنداف وفق الذخيعة اإلسبلمية"، والتي  -السسمكة 

تعدز مفاليع العجؿ والسداواة ومشع التسضضد عمى أؼ أساس ومشيا اإلعاقة.  كسا 
فل الجولة حق السػاشغ أف تكعمى    مغ الشطاـ األساسي لمحكع02جالسادة نرت 

وأسختو في حالة الصػارغ والسخض والعجد والذيخػخة، وتجعع نطاـ الزساف 
  25االجتساعي وتذجع السؤسدات واألفخاد عمى اإلسياـ في األعساؿ الخضخية.

 ى، حضث أشار فنظام رعاية شؤون السعهقينوإعساال ليحا الشز صجر  
خجمات الػقاية  ىاإلعاقة فوػ ذاد فخ األ ػؽ حقزسغ   إلى أف الجولة ت0جالسادة 

والخعاية والتأىضل، وتذجع السؤسدات واألفخاد عمى تقجيع ىحه الخجمات عغ شخيق 
ؿ اقتنكفل االعامة لتشقل تيضئة وسائل الشتى القصاعات ك ىالجيات السخترة ف

فزبل عغ تػفضخ أجيدة ، قمضمةبأمغ وسبلمة وبأجػر  -ومخافقضيع  -ىؤالء األفخاد 
 24وغضخه.تذغضل ال مسداعجة فى الػصػؿ وحقيع فىتقشية ل
نز الشطاـ السحكػر عمى أف الخجمات التى تقجـ  ففى السجاؿ الرحى 

لمسعاقضغ تذسل تقجيع الخجمات الػقائية والعبلجية والتأىضمية، بسا فضيا اإلرشاد 
الػراثي الػقائي، وإجخاء الفحػصات والتحميبلت السخبخية السختمفة لمكذف السبكخ 

تدجضل األشفاؿ الحيغ يػلجوف ، وكحلظ غ األمخاض، واتخاذ التحرضشات الآلزمةع
وىع أكثخ عخضة لئلصابة باإلعاقة، ومتابعة حاالتيع، وإببلغ ذلظ لمجيات 
السخترة، والعسل مغ أجل االرتقاء بالخعاية الرحية لمسعػقضغ واتخاذ ما يمـد 

يباشخوف الحػادث عمى  لتحقضق ذلظ، وتجريب العاممضغ الرحضضغ وكحلظ الحيغ

                                       
أحسػػج خصػػابى، الػاقػػع االجتسػػاعى وحقػػػؽ ذوػ االحتياجػػات الخاصػػة فػػى السجتسػػع العخبػػي.  25

 12ص ، 0292، 5، ع 5مجمة جامعة الذارقة لمعمـػ الذخعية واإلندانية، مج 
 ـ01/25/0222  وتاري  52الرادر بالسخسـػ السمكى رقع جـ/نطاـ رعاية شؤوف السعػقضغ  24
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كيفية التعامل مع السرابضغ وإسعافيع عشج نقميع مغ مكاف الحادث، وتجريب أسخ 
 23.السعػقضغ عمى كيفية العشاية بيع ورعايتيع

نز الشطاـ السحكػر عمى أف الخجمات  وفى السجاؿ التعميسى والتخبػػ  
في جسيع السخاحل جما التى تقجـ لمسعاقضغ تذسل تقجيع الخجمات التعميسية والتخبػية 

قبل السجرسة، والتعميع العاـ، والتعميع الفشي، والتعميع العالي  بسا يتشاسب مع 
قجرات السعػقضغ واحتياجاتيع، وتديضل إلتحاقيع بيا، مع التقػيع السدتسخ لمسشاىج 

 .20والخجمات السقجمة في ىحا السجاؿ
تى تقجـ نز الشطاـ السحكػر عمى أف الخجمات ال وفى مجاؿ العسل 

لمسعاقضغ تذسل التػضيف في األعساؿ التي تشاسب قجرات السعػؽ ومؤىبلتو 
إلعصائو الفخصة لمكذف عغ قجراتو الحاتية، ولتسكضشو مغ الحرػؿ عمى دخل 
كباقي أفخاد السجتسع، والدعي لخفع مدتػػ أدائو أثشاء العسل عغ شخيق التجريب، 

سحكػر عمى أف الخجمات التى تقجـ نز الشطاـ ال التجريب والتأىضل فى مجاؿأما 
تقجيع الخجمات التجريبية والتأىضمية بسا يتفق ونػع اإلعاقة ودرجتيا لمسعاقضغ تذسل 

ومتصمبات سػؽ العسل، بسا في ذلظ تػفضخ مخاكد التأىضل السيشي واإلجتساعي، 
نز الشطاـ  االجتساعيةالخعاية مجاالت وفى ، وتأمضغ الػسائل التجريبية السبلئسة

البخامج التي تديع في تشسية  لسحكػر عمى أف الخجمات التى تقجـ لمسعاقضغ تذسلا
قجرات السعػؽ، لتحقضق إنجماجو بذكل شبيعي في مختمف نػاحي الحياة العامة، 

 22.ولتقمضل اآلثار الدمبية لئلعاقة
نز الشطاـ السحكػر عمى أف الخجمات  ىوالخياض ىالثقاف وفى السجاؿ 

االستفادة مغ األنذصة والسخافق الثقافية والخياضية  تذسل التى تقجـ لمسعاقضغ
                                       

تيػػانى دمحم عثسػػاف مشضػػب، ذوو االحتياجػػات الخاصػػة وسػػبل إرشػػادىع، جامعػػة نػػايف العخبيػػة  23
 11، ص 0292لمعمـػ األمشية، الخياض، 

عميسيػػة لصػػبلب الجامعػػة ذوػ االحتياجػػات مذػػاعل سػػفاح مصػػارد الحخبػػى، واقػػع الخػػجمات الت 20
 909الخاصة فى الجامعة، مخجع سابق، ص 

 
عبجالعديد بغ يػسف السصمق، حقػؽ ذوػ االحتياجات الخاصة فى الشطاـ الدعػدػ جدراسػة  22

 043، ص 0220تأصضمية مقارنة  رسالة ماجدتضخ، جامعة نايف العخبية لمعمـػ األمشية، 
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وتيضئتيا، لضتسكغ السعػؽ مغ السذاركة في مشاشصيا داخميًا وخارجيًا بسا يتشاسب 
نز الشطاـ السحكػر عمى أف الخجمات فقج  ىاإلعبلم فى السجاؿأما  .مع قجراتو

دسػعة والسقخوءة قياـ وسائل اإلعبلـ السخئية والس التى تقجـ لمسعاقضغ تذسل
التعخيف باإلعاقة وأنػاعيا وأسبابيا وكيفية إكتذافيا  :بالتػعية في السجاالت اآلتية

تعديد مكاف السعػقضغ في السجتسع، والتعخيف بحقػقيع ، و والػقاية مشيا
واحتياجاتيع، وقجراتيع، وإسياماتيع، وبالخجمات الستاحة ليع، وتػعضتيع بػاجباتيع 

ػقضغ تكفل تخريز بخامج مػجية لمسع، و اماتيع في السجتسعتجاه أنفديع، وبإسي
حث األفخاد والسؤسدات عمى تقجيع الجعع السادؼ ع، و ليع التعاير مع السجتس

 21.والسعشػؼ لمسعػقضغ، وتذجيع العسل التصػعي لخجمتيع
نز الشطاـ السحكػر عمى أف الخجمات  الخجمات التكسضمية وفى مجاؿ 

تيضئة وسائل السػاصبلت العامة لتحقضق تشقل السعػقضغ التى تقجـ لمسعاقضغ تذسل 
تقجيع ، و بأمغ وسبلمة وبأجػر مخفزة لمسعػؽ ومخافقو حدب ضخوؼ اإلعاقة

 21.السداعجة تػفضخ أجيدة التقشية، و الخعاية الشيارية والعشاية السشدلية
كسا أجاز الشطاـ أف تسشح الجولة السعػقضغ قخوضًا ميدخة لمبجء بأعساؿ  
أو تجارية تتشاسب مع قجراتيع سػاء برفة فخدية أو برفة جساعية، وأعفى ميشية 

مغ الخسػـ الجسخكية األدوات واألجيدة الخاصة بالسعػقضغ، وقخر إنذاء صشجوؽ 
لخعاية السعػقضغ يتبع السجمذ األعمى لذؤوف السعػقضغ تؤوؿ إليو التبخعات 

لفة التشطيسات الخاصة واليبات والػصايا واألوقاؼ والغخامات السحرمة عغ مخا
 12بخجمات السعػقضغ.

                                       
شى، دور اإلعبلـ فى خجمة قزايا اإلعاقة، ورقة عسل مقجمة فى عبج العديد بغ عمى السقػ  21

السمتقػػى الدػػابع لمجسعيػػة الخضخيػػة الخميجيػػة بالتعػػاوف مػػع السؤسدػػة الػششيػػة لخػػجمات السعػػاقضغ " 
مػػػارس  1-0اإلعػػػبلـ واإلعاقػػػة، عبلقػػػة تفاعميػػػة ومدػػػؤولية متبادلػػػة، السشعقػػػج بػػػالبحخيغ مػػػا بػػػضغ 

 03، ص 0222
يقػػى، مخاحػل حاسػػسة فػػى تصػػيخ نطػػع واسػػتخاتيجيات اإلعاقػة والتأىضػػل فػػى دمحم بػغ حسػػػد الصخ  21

 35، ص 9112السسمكة العخبية الدعػدية، الخياض، 
، 0223دمحم سضج فيسى، واقع رعاية السعػقضغ فى الػشغ العخبى، السكتب الجامعى الحجيث،  12
 915ص 
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فيػ يختبط بخئيذ مجمذ الػزراء،  السجمس األعمى لذؤون السعهقينأما  
اقتخاح تعجيل ، و إصجارالمػائح والقخارات البلزمة لتشفضح ىحا الشطاـويختز ب

الشرػص الشطامية الستعمقة بذؤوف السعػقضغ في السجاالت السختمفة، وإقتخاح 
صة بسا يقجـ ليع، أو لسغ يتػلى رعايتيع مغ مدايا أو إعانات مالية أو القػاعج الخا

غضخىا، واقتخاح فخض الغخامات أو تعجيميا، ومتابعة تشفضح ىحا الشطاـ ولػائحو، 
ومتابعة تشفضح ما يتعمق بذؤوف السعػقضغ في األنطسة والمػائح األخخػ، والتشدضق 

خز الخجمات التي تقجـ بضغ مختمف األجيدة الحكػمية والخاصة فيسا ي
تذجيع البحث العمسي لمتعخؼ عمى حجع اإلعاقة، وأنػاعيا وأسبابيا، و لمسعػقضغ، 

ووسائل الػقاية مشيا، وشخؽ عبلجيا والتغمب عمضيا أو الحج مغ آثارىا الدمبية، 
وكحلظ تحجيج أكثخ السيغ مبلءمة لتجريب وتأىضل السعػقضغ بسا يتفق ودرجات 

متصمبات سػؽ العسل، وتذجيع السؤسدات واألفخاد عمى إنذاء إعاقاتيع وأنػاعيا و 
، البخامج الخاصة، والجسعيات والسؤسدات الخضخية لخعاية السعػقضغ وتأىضميع

راسة التقاريخ الدشػية التي ترجرىا الجيات الحكػمية السعشية فيسا يتعمق بسا ود
، خاذ البلـز بذأنوتع إنجازه في مجاالت وقاية السعػقضغ وتأىضميع ورعايتيع، وات

إصجار قػاعج عسل ، و إصجار الئحة قبػؿ التبخعات واليبات والػصايا واألوقاؼو 
إصجار الئحة داخمية لتشطيع إجخاءات العسل في ، و صشجوؽ رعاية السعػقضغ

إبجاء الخأؼ في االتفاقات الجولية الستعمقة بالسعػقضغ، وفي إنزساـ ، و السجمذ
ت اإلقميسية والجولية ذات العبلقة بذؤوف رعاية السسمكة إلى السشطسات واليضئا

 19.السعػقضغ
 
 

 نتبئج الذساسة

يجمج كل مغ القانػف السرخػ والشطاـ الدعػدػ بضغ الشسصضغ الصبى واالجتساعى  .9
لئلعاقة، إذ يختبيسا األوؿ بذكل صخيح بضشسا يعتبخ الثانى أف تعجد اإلعاقة 
                                       

لشطاـ الدعػدػ، مخجػع عبجالعديد بغ يػسف السصمق، حقػؽ ذوػ االحتياجات الخاصة فى ا 19
 041سابق، ص 
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لقانػف السرخػ والشطاـ إصابة تدتجعى رعاية صحية، كسا يعتبخ كل مغ ا
الدعػدػ الفخد السعاؽ ىػ مغ أصابو القرػر جدئيا كاف أـ شامبل عمى وجو 
االستقخار، فجيسػمة القرػر ىى التى تسشعو مغ تحرضل حقو لػجػد عػاؽ تحػؿ 
دوف تمبية احتياجاتو كغضخه، وىػ ما يتػافق مع التعخيف االجتساعى لئلعاقة 

 ومزامضغ األجل الصػيل.
حتياجات الخاصة ما ىع إال أشخاص معاقضغ قج فقجوا القجرة الفعمية أو ذوو اال .0

العقمية أو االجتساعية والشفدية أو الجدسية وأصبحػا بحاجة إلى نػع مغ 
 الخجمات والخعاية لتعػيس الجدء السفقػد مشيع.

لع يفخؽ القانػف السرخػ بضغ مرصمح التأىضل ووسائمو، كسا أف لمتأىضل أسالضب  .5
ا الستخررػف فى التعامل مع ذوػ االحتياجات الخاصة، وذلظ يدتخجمي

لسداعجتيع عمى التكيف والتأقمع مع الشاس فى السجتسع السحيط بيع، عغ شخيق 
 دمجيع فى بضئتيع الستػاججوف بيا ومداعجة أىميع فى معخفة التعامل معيع.

وكامبًل وضعت االتفاقية الجولية لحقػؽ األشخاص ذوػ اإلعاقة تشطيسًا شامبًل  .4
لحقػؽ ذوػ اإلعاقة باإلضافة لمبخوتػكػؿ االختيار السكسل ليا، والحػ أضاؼ 
لآللية الخاصة بتصبضق االتفاقية لجشة معشية بحقػؽ األفخاد ذوػ اإلعاقة، حضث 
أضاؼ ليا االختراص بتمقى الذكاوػ أو الخسائل التى تقجـ مغ قبل أو نيابة 

ويحكخوف فضيا أنيع ضحايا النتياؾ عغ األشخاص الخاضعضغ لػالية دولة شخؼ 
 الحقػؽ السشرػص عمضيا االتفاقية.

مادة واضحة  99اىتست مرخ بحوػ االحتياجات الخاصة حضث يتزسغ الجستػر  .3
التي تمتـد فضيا الجولة بزساف حقػؽ  19وصخيحة بذأنيع، مشيا السادة 
القانػف التي تشز عمى أّف السػاششضغ لجػ  35األشخاص ذوؼ اإلعاقة، والسادة 

سػاء، وىع متداووف فى الحقػؽ والحخيات والػاجبات العامة ال تسضضد بضشيع، 
مغ الجستػر ذاتو والخاصة باألشفاؿ إذ تع وضع فقخة خاصة بخعاية  02والسادة 
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األشفاؿ ذوػ اإلعاقة، وبحلظ ضسغ الجستػر ليحه الفئة الحقػؽ والحخيات وتػفضخ 
 غضخىع ودمجيع في التعميع. فخص العسل، وتسكضشيع مغ السداواة مع

مغ الجستػر السرخػ السعايضخ الجولية فى ىحا الذأف كالتأىضل  19تخاعى السادة  .0
والجمج والسبادؼء الجولية ذات الرمة كالسداواة مع اآلخخيغ والعجؿ وتكافؤ 
الفخص، وقج أضاؼ قانػف حقػؽ األشخاص ذوػ اإلعاقة تفدضخا لمجمج بأنو 

عاقة لكافة الخجمات واألنذصة والسخافق العامة استخجاـ األشخاص ذوػ اإل
ووسائل التعميع، عمى قجـ السداواة مع اآلخخيغ فى السجتسع، دوف إقراء أو 
استبعاد فى شتى مشاحى الحياة مغ خبلؿ الدياسات والخصط والتجابضخ والبخامج 

 السشاسبة والتػعية السجتسعية والسذاركة الفعالة.
بسبجأ التسضضد اإليجابى عبخ تخريز السرخػ ر مغ الجستػ  19أخحت السادة  .2

وقج تخؾ الجستػر السرخػ لمسذخع القانػنى ميسة تحجيج حرة جكػتا  لمتذغضل، 
ندبة ذوػ اإلعاقة فى السجالذ السحمية والشيابية مقضجا إياه بكػنيا مشاسبة أو 
مبلئسة، عمى عكذ نيج الجستػر فيسا يخز التسضضد اإليجابى لمسخأة والذباب 

مى الخغع مغ أف التسضضد اإليجابى ليسا يتدع بكػنو مؤقت حتى يربح عخفا ع
اجتساعيا، بضشسا يطل التسضضد اإليجابى دائسا لحوػ اإلعاقة، فزل عغ أف معيارا 
التشاسب والتبلئع قج يثضخ الخبلؼ حػؿ تفدضخىسا ويفتح الباب أماـ شبيات عجـ 

 الجستػرية.
عمى شػليا  -اص ذوػ اإلعاقة السرخػ مغ قانػف حقػؽ األشخ 4تشز السادة  .1

عمى مبادؼء تع صياغتيا بأسمػب إنذائى وىػ ما يتػافق مع دور االتفاقيات  -
الجولية والجساتضخ، إال أف دور القانػف ىػ أف يزع تمظ السبادؼء فى إشار 

 الخصػات واإلجخاءات البلـز أخحىا. -ال فى اإلشار الجعائى  -تشفضحػ 
بضغ السفيػـ الصبى واالجتساعى لئلعاقة حضث أشار  جسع القانػف السرخػ  .1

إلصجار وزارة التزامغ االجتساعى بالتشدضق مع وزارة الرحة والدكاف لكل معاؽ 
 بصاقة إثبات اإلعاقة والخجمات الستكاممة مع إعجاد ممف صحى.
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، 00سػاد جدج الشطاـ الدعػدػ ذوػ االحتياجات الخاصة وحقػقيع فى ال .92
اسى، فزبل عغ تفرضل نطاـ رعاية شؤوف السعػقضغ لحقػقيع مغ الشطاـ األس 02

فى شتى السجاالت كالسجاؿ الرحى والتعميسى والخعاية االجتساعية والثقافة 
كسا أجاز الشطاـ أف تسشح الجولة السعػقضغ قخوضًا ميدخة، ، والخياضة والتخفيو

 وربط السجمذ األعمى لذؤوف السعػقضغ بخئاسة الػزراء.
 سةتىصيبت الذسا

 -أو الحج األدنى  -مغ األفزل لمسذخع الجستػرػ السرخػ أف يحجد ندبة  .9
 تسثضل ذوػ االحتياجات الخاصة فى السجالذ الشيابية والسحمية.

ذوػ اإلعاقة  األشخاصمغ قانػف حقػؽ  4إعادة الشطخ فى صياغة السادة  .0
 السرخػ لتتحػؿ مغ األسمػب الجعائى لخصػات تشفضحية.

 ى تيجؼ لػضع نطخية عامة لحقػؽ ذوػ االحتياجات الخاصة.زيادة األبحاث الت .5
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