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إعتبرت اإلعاقة إحدى طابوىات الوقت المعاصر نظرا لما تشكمو لدى المجتمع الدولي كقضية  
 اجتماعية ميمة وكذا إحدى شعارات التي تردد في كؿ مناسبة سواء عمى المستوى الدولي 

 المسممات مف حاليا ''ال أحد يعيش بمنأى عف اإلعاقة'' والذي أصبح شعارأو المحمي أو الوطني 

ونظرا لكثرة مسبباتيا سواء طبيعية أو بفعؿ اإلنساف حيث  واألخبلقية والقانونية الفكرية ومةالمنظ في
 منيا الفرد في األسرة أو الشخص نفسو منيا. ينأى يمكف أف ال

ونظرا لما يعانيو الشخص المعاؽ سواء كانت إعاقتو منذ الوالدة أو حدثت بعد وقوع طارئ في حياتو 
الشخصية مف عراقيؿ لممارسة حياتو بصفة طبيعية ،أوجب عمى التشريعات الوضعية الوطنية 

رسة وضع أليات وميكانيزمات وترسانة قانونية لحماية ىذه الفئة مف البيروقراطية في مماوالدولية 
حتى ال يعيش الشخص المعاؽ بمعزؿ  الحقوؽ والواجبات بصفة عادية مثمو مثؿ الشخص العادي

 عف المجتمع.
لذلؾ وبناء عمى اإلرادة الدولية مف قبؿ األمـ المتحدة لرفع الغبف عنيا تـ استحداث يوـ عالميا 

مف مشاكؿ مف شير ديسمبر مف كؿ سنة لتذكيرىـ بما تعانيو في صمت  30يصادؼ  لبلحتفاؿ
اجتماعية واقتصادية وقانونية،والعمؿ عمى إدماجيـ بالمجتمع وتحسيف ظروفيـ المعيشية والصحية 

في مجاالت التعميـ والتربية وغيرىا  ومنحيـ حقوقا معينة المختمفةواالجتماعية وتوفير أوجو الحماية 
في االتفاقية الدولية وعدـ االنتقاص مف حقوقيـ القانونية بأي شكؿ مف األشكاؿ،وقد تجمى ذلؾ 

اتفاقية حقوؽ  وقعت عمييا بعض الدوؿ، ،3540الخاصة بالتأىيؿ الميني والعمالة لممعاقيف عاـ 
 .األشخاص ذوي اإلعاقة

نما ىو شخص مكتمؿ  قاو معومف ىذا المنطمؽ فإف فالشخص ذو اإلعاقة ليس معاقا وال  وا 
ووفؽ الطرح  المسمميف مف ذوي األعذار،الشخصية لو كامؿ الحقوؽ اإلنسانية ومف جانب الفقياء 

ا ظروؼ وبأخرى خاصة بو تفرضي الدولي ىو شخص ذو إعاقة يتمتع بكامؿ حقوؽ اإلنساف ،
 إعاقتو المؤقتة أو الدائمة.

أف األشخاص ذوي اإلعاقة في أغمبيـ كضحايا غير مسؤوليف دائما عف أسباب  ومف دوف شؾ
يحمموف نتائج تقصير المجتمع والدولة في ذلؾ فإنيـ  إعاقتيـ ووضعيـ وموقؼ المجتمع منيـ ،ومع

تمبية احتياجاتيـ مف رعاية وتعميـ وتدريب وتشغيؿ وتييئة لممحيط وبقية حقوقيـ المشروعة ليـ 
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عمى خبلؼ ذلؾ ىناؾ مجتمعات ىي عراقيؿ في طريؽ حياتيـ تعوقيـ  مساواة بغيرىـ مف األسوياء،
ؾ فاإلعاقة الحقيقية ليؤالء ىي مف وضع المحيط الخارجي ،وبذل عف عيش حياة سوية مثؿ األسوياء

 في حياتيـ.
وقد استبدؿ الفقو الدولي تسمية ''معاقيف'' بتسمية''األشخاص ذوي اإلعاقة'' تفاديا لموسـ الذي يرتبط 

ستفادة مف مؤىبلتيـ وقدراتيـ وطاقاتيـ عوضا مف االفي ذىف الناس بالحط مف قيمتيـ اإلنسانية،
حتى يتـ إدماجيـ في الكبيرة والمتفجرة المكبوتة في داخميـ في تنمية االجتماعية وحضارية شاممة 

 المجتمع بشكؿ عادي عوضا أف يعيشوا عمى ىامش المجتمع.
الخاصة  اتاالحتياجتحديد نظرا لكوف فئة ذوي أما عف أسباب اختيارنا ليذا الموضوع عمى وجو ال

تعيش ظروفا صعبة وتواجو عراقيؿ جمة لممارسة الحياة العادية ولنفض الغبار عنيا حتى ال تكوف 
وتتجمى لنا حاجة ىذه الشريحة لعناية ورعاية بالغتيف نظرا لمظروؼ الصحية ي تامناسبالتطرؽ ليا 

 والنفسية واالجتماعية المتأزمة.
ستوى موالمتنامي سواء عمى المستوى الدولي وعمى الونشير في ىذا الصدد االىتماـ المستمر 

مف خبلؿ تقييـ النصوص الصادرة لحماية ىذه الفئة خاصة  الوطني وبالخصوص التشريع الجزائري
 .1335ماي  31بالدفاع عف ىذه الفئة في بعد المصادقة عمى االتفاقية المتعمقة 

 أفضؿ مما كاف إعطائيافئة مف خبلؿ وتسعى الدوؿ إلى توفير أوجو الحماية القانونية ليذه ال
التي تأتي  االىتماـ مف ذي قبؿ ومواكبة العصر والشؾ أف حقوؽ المعوقيف تعد أىـ حقوؽ اإلنساف ،

 كفالتيا مف وجود تشريعات وضعية تنظـ كافة جوانبيا وتضع اآلليات الفعالة لتنفيذىا.
التي صدرت مؤخرا في بعض الدوؿ استشيدنا ببعض التشريعات الخاصة المنظمة  وفي ضوء ذلؾ،

  وقررت حقوقا لممعوقيف،وأنشأت أجيزة متخصصة لذلؾ. ( 1)العربية
 
 

                                      
 32المتعمؽ بالحماية االجتماعية لؤلطفاؿ المعاقيف، والقانوف الكويتي لرعاية المعوقيف رقـ ( 33/51أنظر، القانوف المغربي رقـ )- 1

وكذا القانوف الفمسطيني الصادر  30/34/3555القانوف المبناني لممعاقيف الصادر مف مجمس الوزراء في  ،30/34/3552والصادر في 
 .35/34/3555في
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 منيج الدراسة:
ثـ  سوؼ نتبع منيج الدراسة التحميمية لمنصوص القانونية المنظمة لحقوؽ المعاقيف في التشريعات،

إتباع أسموب الدراسة المقارنة نتعرؼ عمى أوجو االتفاؽ وأوجو االختبلؼ التي توجد بينيا مف خبلؿ 
وكذا  لمتوصؿ إلى أفضؿ رؤيا لمنصوص التشريعية مجممة في كفالة ىذه الحقوؽ ليذه التشريعات،

    . المنيج الوصفي لمتعريؼ بماىية ظاىرة اإلعاقة مف حيث طبيعتيا وأنواعيا وأسبابيا
 أىمية الدراسة:

قيف في التشريعات الدولية والداخمية مف عدة تبدو أىمية دراسة موضوع الحماية القانونية لممعا
 لعؿ أىميا: نواحي،

التي تناولت  مف المبلحظ ندرة البحوث ، إذإف ىذا الموضوع لـ يمؽ حظا وافرا مف البحثأوال:
           الحماية القانونية لممعاقيف،سواء كانت أدوات ىذه الحماية ىي التشريعات الداخمية لمدولة،

فرغـ الصعوبات التي تعترض ىذا النوع مف البحوث نظرا لحداثة التشريعات  الدولية،أو المعاىدات 
 العربية الصادرة بخصوص ىذه الفئة مما يعطي بعدا ىاما لمدراسة.

وىي مف القضايا اليامة التي تشغؿ  ،( 1): إف ىذه الدراسة تندرج في إطار قضايا حقوؽ اإلنسافثانيا
حيث  كافة دوؿ العالـ،وكذا المنظمات الحكومية وغير الحكومية، باؿ الرأي العاـ والحكومات في

 وتندد بالدوؿ التي تنتيكيا. تنادى بعض ىذه المنظمات باحتراـ حقوؽ اإلنساف،
 ، ومنياا تأتي الدراسة كي تمقي الضوء عمى مدى اىتماـ التشريعات العربية بحماية حقوؽ اإلنسافلذ

 حقوؽ ذوي اإلعاقة كونيا الفئة اإلنسانية األشد حاجة لمحماية.
مف خبلؿ  :تساىـ ىذه الدراسة في التعريؼ بحقوؽ المعاقيف في التشريعات الدولية أو الداخمية،ثالثا

مما يدفع إلى تطوير ىذه  لمتعرؼ عمى أوجو النقص في بعضيا مقارنة باألخرى، أسموب المقارنة،
دة مقدار الحقوؽ المكفولة لممعاقيف أسوة بما ىو معموؿ بو في التشريعات األخيرة،ومف ثـ زيا

 األخرى.

                                      
 .3531كانوف األوؿ/ديسمبر 5( المؤرخ في 03-)د0003رار الجمعية العامة لؤلمـ المتحدة :بموجب ق اإلعبلف الخاص بحقوؽ المعوقيف- 1
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أف ىذه الدراسة ترتكز في جانب إبراز حقوقيـ مف الرعاية التعميمية واالجتماعية وتأىيمية :رابعا
ظيار أىمية ىذا الجانب، ؿ ومما الشؾ فيو أف تحقيؽ الرعاية االجتماعية والتعميمية وأوجو التأىي وا 

المجتمع مف في  المختمفة لممعاقيف سوؼ يسيـ في االستفادة مف طاقاتيـ كقوة عمؿ ال يستياف بيا
مثؿ ظاىرة  ناحية،كما أف ذلؾ سوؼ يؤدي إلى عدـ إسياميـ في بعض الظواىر األمنية السمبية،

 .(1)التسوؿ بأبعادىا المختمفة
ىذا الموضوع البد مف طرح اإلشكالية لبحثنا والتي تتمثؿ فيما يأتي: ىؿ تمكنت  جةلولمعا

 معاصرةكانت تقميدية و  سواء الحقوؽىذه التشريعات الوضعية سواء الدولية أو الداخمية مف ضماف 
 ؟.لفئة األشخاص ذوي اإلعاقةوحمايتيا واالعتراؼ بيا 

 وأما اإلشكاليات الفرعية فيي:
 ماىي أىـ أسبابيا وأنواعيا؟ و اقة ؟ والشخص المصاب بيا شرعا وقانونا؟ما مفيـو اإلع-3
ماىي أىـ الحقوؽ التي يحتاجيا الشخص المعاؽ نظرا لظروؼ إعاقتو في المجتمع وال يمكنو -1

 عنيا؟ االستغناء
المختمفة سواء الدولية والوطنية لحماية حقوؽ ىذه ماىي مجمؿ اآلليات التي قررتيا التشريعات -0
 لفئة وتنفيذىا؟ا

 ىؿ تحتؿ حقوؽ األشخاص ذوي اإلعاقة مكانة بيف أولويات الخارطة السياسية لممشرع الجزائري؟-0
 خطة الدراسة:

ولئلجابة عمى اإلشكاليات السابقة اتبعنا الخطة التالية المتكونة مف فصميف مراعيف وضعيا 
ذو اإلعاقة وتمتعو بالحقوؽ مفيوـ الشخص التسمسمي إذا جاء الفصؿ األوؿ منيا تحت عنواف 

أما المبحث الثاني فخصصناه  ليكوف المبحث األوؿ منو لمفيوـ الشخص ذي اإلعاقة، ،المحمية
وأخرى معاصرة لؤلشخاص ذوي اإلعاقة مقارنة بيف  لمحديث عف نماذج مف حقوؽ التقميدية،

 التشريعات المختمفة الدولية والداخمية وحتى اإلسبلمية.

                                      
فً علم اجتماع  أحمد مسعودان، رعاٌة المعوقٌن وأهداف سٌاسة إدماجهم االجتماعً بالجزائر من منظور الخدمة االجتماعٌة،رسالة دكتوره-3

1332-1331السنة الدراسٌة  -التنمٌة،جامعة منتوري قسنطٌنة   
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ني مف ىذه الدراسة فخصصناه لآلليات حماية حقوؽ األشخاص ذوي اإلعاقة فكاف وأما الفصؿ الثا
 فقصرنياالمبحث الثاني  ، وأماالمبحث األوؿ منو لتفصيؿ بعض اآلليات التشريعية المجسدة لمحماية

 .(1)ثـ اآلليات الوطنية ىذه الحماية في التشريع الوضعي متعرضيف لآلليات الدولية،عمى آليات 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

                                      
أحمد مسعودان، رعاٌة المعوقٌن وأهداف سٌاسة إدماجهم االجتماعً بالجزائر من منظور الخدمة االجتماعٌة،رسالة دكتوره فً علم اجتماع -3

1332-1331السنة الدراسٌة  -التنمٌة،جامعة منتوري قسنطٌنة   
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 الفصل األول6

 ذو اإلعاقة  الشخصمفهوم  
 وتمتعه بحقوقه المحمية 
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  مفهوم الشخص ذو اإلعاقة وتمتعه بحقوقه المحمٌة الفصل األول:

تعريؼ الشخص ذي اإلعاقة اختبلفا وجدال فقييا وتشريعيا عمى المستوى الدولي والداخمي يشيد   
لذلؾ فمنيـ مف  لمدوؿ،الختبلفيـ في ضبط تعريؼ لئلعاقة الذي ال زاؿ في طور الدراسة والتحديد،

ومنيـ مف توسع في  ضيؽ ىذا التعريؼ ليعد اإلعاقة مشكمة شخصية خاصة بكؿ مف أصيب بيا،
مف حقو أف يعيش حياتو في حرية  ا الشخص ليعده مستقبل بذاتو عف ذوات اآلخريف،تعريؼ ىذ
 وعد اإلعاقة الحقيقية لو مف وضع محيطو في طريقو وحياتو عموما.  واستقبللية،

األشخاص  يدخؿ ضمنيـ و ستثناء،اوقد كفمت القوانيف الدولية والوطنية حقوقا لكافة البشر دوف 
يي حقوؽ تقميدية تواترت عمييا كؿ الصكوؾ الدولية والتشريعات لتعتمدىا وبالتالي ف ذوو اإلعاقة،

ومف  في العمؿ...، في التربية الخاصة، القوانيف الداخمية مثؿ : الحؽ في الصحة والرعاية الطبية،
ىذه الفئة قررت ليـ حقوؽ أخرى خاصة بيـ تفرضيا ظروؼ إعاقاتيـ االىتماـ المطرد بأشخاص 

وتطور الحياة العصرية وتعقدىا مف جية أخرى كالحؽ في إمكانية الوصوؿ إلى  المختمفة مف جية،
المناسبة  وحتى الترفييية،وتييئة الظروؼ المحيطات المادية واالجتماعية والثقافية واالقتصادية،

عادة التأىيؿ وفي الدمج  وفي استقبللية عف مساعدة اآلخريف، ليعيشوا حياتيـ عادية، وفي التأىيؿ وا 
 واالندماج.

ثـ  ومف تييئة البيئة المناسبة اإلحاطة بمفيوـ الشخص ذو إعاقة بتعريؼ اإلعاقة لغويا وقانونيا،
وبناء عميو نحاوؿ التعرؼ عمى تعريؼ الشخص ذي  وتصنيفاتيا، االطبلع عمى أىـ أسبابيا،

ثـ  بحث األوؿ(،ونختتـ ىذا المبحث بنظرة اإلسبلـ الحقيقية لئلعاقة)الم اإلعاقة دوليا وداخميا،
وىي الحقوؽ التقميدية وتفرضيا  االطبلع عمى نماذج مف حقوقيـ المحمية التي تتطمبيا بشريتيـ،

 )المبحث الثاني(. ظروفيـ الخاصة وىي الحقوؽ المعاصرة
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 مفهوم الشخص ذو اإلعاقة المبحث األول:

طبلع عمى مدى حماية يصطمح عمى الشخص المعاؽ أنو مف ذوي االحتياجات الخاصة فيتطمب اال
التعرؼ أوال عمى ماىية اإلعاقة مف خبلؿ تعريفيا المغوي والقانوني  حقوؽ األشخاص ذوي اإلعاقة

 )المطمب األوؿ(،وأنواعيا ثـ تبياف أىـ األسباب المؤدية إلييا، وعمى نظرة اإلسبلـ الحقيقية لئلعاقة،

  اإلعاقة)المطمب الثاني(.ثـ االطبلع عمى التعريؼ الشرعي والقانوني لمشخص ذي 

 

 اإلعاقةاهٌة م المطلب األول:

 

وىي تدفع كؿ أىؿ  تعد اإلعاقة ظاىرة إنسانية تيـ كؿ فرد أو ىيئة ميما تكف طبيعتيا وصفتيا،
 وضبط نظاـ قانوني يضمف أقصى حماية ممكنة لمف أصيب بيا، االختصاص لوضع حموؿ ليا،

ثـ  ثـ اصطبلحيا)الفرع األوؿ(، حدد لئلعاقة لغويا،ولكف ىذا النظاـ يتطمب أوال وضع تعريؼ م
 وتصنيفاتيا)الفرع الثاني(. االطبلع عمى أىـ مسبباتيا،
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 :تعرٌف اإلعاقةالفرع األول

 

ما كاف سببا في عدـ إجماع الفقياء  تباينت التعريفات المركزة عمى اإلعاقة في العصر الحديث،
أو منطمقو العممي  موحد ليا الختبلؼ مرجعية كؿ فقيو أو مدرسة،وأىؿ االختصاص عمى تعريؼ 

ولينعكس عمى  لمجدؿ الفقيي رغـ تأثيره دوليا عمى ما يرد في الصكوؾ الدولية، ولكننا ال نتعرض
نما سنتعرض في ىذا الفرع لمتعريؼ المغوي لئلعاقة أوال ، التشريع الداخمي بالتتبع، ولمتعريؼ  وا 

 اإلطبلع عمى اإلعاقة الحقيقية في اإلسبلـ ثالثا.ثـ  القانوني ثانيا،
 أوال: التعريف المغوي لإلعاقة

وىي ال تخرج عف المنع والحبس والصرؼ  في معاجـ المغة أف اإلعاقة مشتقة مف مصدر عوؽ، ورد
 والتثبيط.

أي إذا أراد أمرا فصرفو عنو  ويعوقو عوقا: وقاؿ صاحب لساف العرب :عاقو عف الشيء،
كمو تعني  )واألخيرة عف ابف جني( وعوقو وتعوقو صارؼ،والتعويؽ ىو تثبيط الناس عف الخير،

، والتعويؽ ىو التثبيطوالتعوؽ ىو  ، وعوائؽ الدىر تعني الشواغؿ عف أحداثو صرفو وحبسو،
فعؿ ثبلثي مزيد بحرؼ واحد  وقد ورد في موسوعة ويكيبيديا أف الفعؿ أعاؽ يعيؽ إعاقة التثبيط،

أو يؤخره وأعاقو أي  أي يمنعو، جعؿ أحدا يعيقو، وىو عمى وزف أفعؿ ويفعؿ: وىو اليمزة في أولو،
ؽ أي ذو إعاقة جسدية أو ومعاؽ أي غير قادر عمى القياـ بشيء ما ومعو   جعمو  غير قادر،

(1)عقمية
. 

حوؿ بينو وبيف مسايرة العادييف، ومنو فاإلعاقة ىي ما يعوؽ الشخص الذي يعاني منيا، وت
 وتحبسو عف الحياة العامة، قد تكوف مف ذاتو أو مف محيطو الخارجي.

 
 
 

                                      
،مادة ع و ق،طبعة جدٌدة مصححة،صححها أمٌن محمد عبد الوهاب ومحمد الصادق العبٌدي،دار إحٌاء التراث 5ابن منظور،لسان العرب،ج-

033،ص 3552العربً،مؤسسة التارٌخ اإلسبلمً ،سنة   
http/ar.wikipediaorg/wiki. موسوعة وٌكٌبٌدٌا،مادة أعاق.- 1
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 :لإلعاقة ثانيا: التعريف القانوني

يختمؼ تعريؼ اإلعاقة مف دولة ألخرى، ومف ىيئة إلى ثانية، وقد يعود ذلؾ في جزء منو إلى 
لى اختبلؼ  مرونة المفظ وحداثة االىتماـ بو، إال أف ما ييمنا ىو  وجيات نظر المختصيف إليو،وا 
فسنحاوؿ أف نسمط الضوء عمى بعض تعريفات القانوف ولذلؾ  تعريفيا القانوني الدولي ووطني،

 ثـ نحاوؿ أف نتعرؼ عمى تعريؼ المشرع الجزائري ليا. الدولي لئلعاقة،
  في القانون الدولي: -3

التي ينبغي تعريؼ اإلعاقة وفقيا لجدؿ طويؿ بيف المختصيف الميتميف بنظرية  خضعت الطريقة
عمى الصعيد الدولي وتترسخ الجذور النظرية ليذه النقاشات في النماذج التي تعكس  اإلعاقة

تدور النقاشات بيف حركات حقوؽ  المعتقدات االجتماعية الثقافية ألي مجتمع فعمى سبيؿ المثاؿ،
والناشطيف،والممارسيف في بريطانيا حوؿ نموذجيف مختمفيف لفيـ  والعمماء، عاقة،األشخاص ذوي اإل

    (1)النموذج ''االجتماعي'' والنموذج ''الطبي/الفردي'' لئلعاقة. ما تعنيو االحتياجات الخاصة:
نخمص إلى أف اإلعاقة لـ تمؽ ليا تعريفا جامعا مانعا مجمعا عميو عمى الصعيد ومف خبلؿ ىذا 

قميميا العممي فسنتعرض لبعض التعريفات القانونية منيا في الصكوؾ  ، ولذلؾوالقانوني دوليا وا 
 لدى المنظمات الدولية. ، يعقبياالدولية

 أ في الصكوك الدولية:-1
وأما عف تعريؼ بعض الصكوؾ الدولية لئلعاقة فنجد وثيقة القواعد الموحدة بشأف تحقيؽ تكافؤ 

 .(2)الفرص
 يمي: عشر منيا تعرفيا وفؽ ما في الفقرة الثامنة

عمى اغتناـ فرص المشاركة في حياة المجتمع عمى قدـ -كميا أو بعضيا-'' العوؽ ىو فقداف القدرة
 (3)المساواة مع اآلخريف وتصؼ كممة العوؽ تبلقي المعوؽ مع بيئتو''.

                                      
اإلعاقة ٌنطبق على األفراد الذٌن ٌعانون من علة ما قد تكون جسدٌة أو نفسٌة. موسوعة وٌكٌبٌدٌاٌفترض النموذج الطبً/الفردي أن وصف -  

http/ar.wikipediaorg/wiki
 1
  

من  335،فً الدورة الثامنة واألربعٌن، البند القواعد الموحدة بشأن تحقٌق تكافؤ الفرص،قرار اتخذته الجمعٌة العامة بناء على تقرٌر اللجنة الثالثة -

.30/30/3550بتارٌخ  A/RES/48/96جدول األعمال تحت رقم
2
  

3
 .الفقرة الثامنة عشر المرجع السابق، القواعد الموحدة بشأن تحقٌق تكافؤ الفرص، - 
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نستخمص منو أنو إذا  القواعد الموحدة يشكؿ منعرجا ىاما في دراسات اإلعاقة، وبالتالي فتعريؼ
يعد اإلعاقة ىي عدـ القدرة عمى اغتناـ الفرص الميسرة لمجميع في المجتمع عمى قدـ المساواة مع 

الجسدية أو وليذا فمـ يرد في تعريؼ القواعد الموحدة أي ذكر صريح لمختمؼ اإلعاقات  الغير،
نما اإلعاقة الحقيقية لو ىي  النفسية التي يعاني منيا الشخص، مف محيطو الخارجي،  ما يكوفوا 

 وىو تبٍف واضح وجميُّ لمنموذج االجتماعي في تعريؼ اإلعاقة.
ثـ تؤكد بوضوح عمى ىذا الطرح مف خبلؿ إيراد الغرض مف ىذا المصطمح فتكمؿ والغرض مف 

وفي الكثير مف األنشطة االجتماعية  ىذا المصطمح ىو تأكيد تركيز االىتماـ عمى ما في البيئة،
مف عيوب تمنع المعوقيف مف مشاركة اآلخريف عمى  اإلعبلـ واالتصاؿ والتعميـ، مثبل: المنظمة،

  (1)قدـ المساواة.
العجز قضية ذاتية مرتبطة  ، لتعدوبناء عمى ذلؾ فإف ىذه القواعد تميز بيف العجز واإلعاقة

 يمي: بالشخص ذاتو فتعرفو كما
المختمفة التي تحدث لدى أية  يمخص مصطمح ''العجز'' عدد كبيرا مف أوجو التقصير الوظيفي

 مجموعة مف السكاف في جميع بمداف العالـ.
 أو بسبب أحواؿ طبية ما أو مرض عقمي ما، وقد يتعوؽ الناس باعتبلؿ بدني أو ذىني أو حسي،

   (2)وىذه االعتبلالت أو األحواؿ أو األمراض يمكف أف تكوف بطبيعتيا دائمة أو مؤقتة.
نما ىو نتاج تفاعؿ بيف الفرد مف ناحية ،وأما العجز فيو ليس مشكمة  وبيف الظروؼ  ذاتية بحتة وا 

ويترتب عمى ذلؾ أف مصطمح الشخص العاجز يعد مصطمحا خاطئا ألنو  البيئية مف ناحية أخرى،
فإذا كاف  ويتجاىؿ دور الظروؼ البيئية، يشير ضمنيا إلى أف العجز يكمف داخؿ الفرد نفسو،

والحد اآلخر ىو الظروؼ البيئية  دييا االنحراؼ عف المتوسط،أحد ح العجز معادلة مف حديف،
فإف مصطمح الشخص العاجز يكوف قد أخذ الحد األوؿ مف المعادلة أي  غير المواتية أو المحيطة،
 .(3)وأغفؿ حدىا الثاني تماما أي المجتمع االنحراؼ عف المتوسط،

                                      
1
 القواعد الموحدة بشأن تحقٌق تكافؤ الفرص، المرجع السابق. - 

2
 السابق، الفقرة السابعة عشر القواعد الموحدة بشأن تحقٌق تكافؤ الفرص، المرجع- 

3
وما  10،ص 1333دار النهضة العربٌة،القاهرة  الحماٌة القانونٌة لذوي االحتٌاجات الخاصة، دراسة جنائٌة مقارنة، أنظر:السٌد عتٌق،- 

 ٌلٌها. 
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العجز واإلعاقة في ضوء التاريخ وتؤكد ىذه القواعد عند صدورىا عمى النظر إلى مصطمحي 
لتبدي قمؽ  وما حققتو دراسات اإلعاقة في العصر الحديث مف تقدـ ممحوظ ، الحديث لمعجز،

مستخدمي مصطمح اإلعاقة وتعريفو مف وجية نظر طبية التي تركز عمى الفرد وما أصيب 
ف محيطو بو،وتعكس بذلؾ نيجا طبيا تشخيصيا ضيقا، وتيمؿ مختمؼ العوائؽ التي تكوف م

 .(1)الخارجي والنقائص الموجودة في ىذا المحيط
إذ يرى  الموحدة يرفض الربط بيف اإلعاقة والضعؼ، كما أف المجتمع الدولي بعد صدور القواعد

أف اإلعاقة ىي جانب عادي مف الحياة إذ يمكف أف تحدث جميع أنواع اإلعاقة لجميع أنواع 
عادة النظر في مصطمح الضعؼ بوصفو  وفي جميع المراحؿ مف دورة الحياة البشر، العادية وا 

 .(2)متغيرا ومتعمقا بالسياسة والمجتمع
وقد حاولت منظمة الصحة العالمية أف تجد لمقضية حبل فأصدرت مسودة خطة العمؿ العالمية 

لتعرؼ  المصابيف بعجز،تحسيف صحة جميع  بعنواف: 1311و 1330بشأف العجز ما بيف سنتي 
وطرح النموذج االجتماعي  يجمع بيف طرح النموذج الطبي الفردي الضيؽ،فييا العجز بما 

لتصرح أف العجز ىو مسألة شاممة قد تصيب أي إنساف ليجد صعوبات في أدائو  المتوسع،
 .(3)لوظائفو

1332أما عف االتفاقية الدولية لحقوؽ األشخاص ذو اإلعاقة الصادرة سنة  و
فقد نصت عمى  (4)

 ذي اإلعاقة مباشرة إذ تضمنت ما يمي:تعريؼ الشخص المعاؽ 
فقد نصت في الفقرة الثانية مف المادة األولى منيا عمى تعريؼ الشخص ذي اإلعاقة مباشرة وفؽ 

يشمل مصطمح ''األشخاص ذوي اإلعاقة'' كل من يعانون من عاىات طويمة األجل ) ما يمي:
مختمف الحواجز من المشاركة  قد تمنعيم لدى التعامل مع بدنية أو عقمية أو ذىنية أو حسية،

 (.بصورة كاممة وفعالة في المجتمع عمى قدم المساواة مع اآلخرين
                                      

1
 القواعد الموحدة بشأن تحقٌق تكافؤ الفرص، المرجع السابق، الفقرة السابعة عشر.- 

2
عرض  3/1330المعنٌة بإعداد اتفاقٌة دولٌة شاملة ومتكاملة لحماٌة وتعزٌز حقوق المعوقٌن وكرامتهم،تقرٌر األمٌن العام رقم اللجنة المخصصة - 

 وما ٌلٌها. 32ص  1330أفرٌل  33على الجمعٌة العامة لهٌئة األمم المتحدة بتارٌخ 
3
:تحسٌن صحة جمٌع 1311و1330لعمل العالمٌة للمنظمة بشأن العجز لما بٌن مسودة خطة ا منظمة الصحة العالمٌة، الجمعٌة العامة للصحة، العجز،- 

 .1330أبرٌل  30بتارٌخ  23/32وثٌقة رقم  من جدول األعمال، 1-30الدورة السابعة والستون، البند المصابٌن بالعجز،
4
)ب(من جدول 23ً الدورة الحادٌة والستٌن،البند ف 1333جانفً  10دون اإلحالة إلى لجنة رئٌسٌة،بتارٌخ  332/23قرار الجمعٌة العامة رقم - 

 األعمال.
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وبناء عميو فحسب ما ورد عف المفوضية السامية لحقوؽ اإلنساف فاالتفاقية لـ تتضمف تعريفا 
(1)محددا لئلعاقة

فيي قد تجاوزت الجدؿ الفقيي حوؿ تعريؼ دقيؽ لئلعاقة، ودخمت مباشرة   
ريؼ لمشخص ذي اإلعاقة بما يجمع بيف مصطمحي العجز واإلعاقة كما وردا في القواعد بتع

فمصطمح العجز كاف جميا عند النص عمى العاىات الطويمة األجؿ  الموحدة بشأف تكافؤ الفرص،
وأما مصطمح اإلعاقة فيظير مف خبلؿ نصيا عمى عدـ قدرة األشخاص ذوي  طبائعيا، بمختمؼ

مع مختمؼ الحواجز لممشاركة بصورة فعالة وكاممة عمى قدـ المساواة مع  اإلعاقة مف التعامؿ
وبالتالي فأرى أف واضعي نص االتفاقية كانوا عمى جانب كبير مف الذكاء النظري وٌبعد اآلخريف 

ولكنيـ أبرزوا ذلؾ مف خبلؿ تعريؼ الشخص ذي  النظر، إذ تغاضوا عف تعريؼ اإلعاقة صراحة،
 اإلعاقة.

 :المنظمات الدولية ب لدى-1
الصحة العالمية، ومنظمة فنأخذ منيا منظمة  عف تعريؼ بعض المنظمات الدولية لئلعاقة، أما و

 العمؿ الدولية.
 بقوليا: disabilityأما عف منظمة الصحة العالمية فتعرفيا كما يمي: اإلعاقة باإلنجميزية 

(2)ىي مصطمح يغطي العجز والقيود عمى النشاط ومقيدات المشاركة'' ''اإلعاقة
. 

 وتقييد المشاركة، العجز،والحد مف النشاط،ثـ تعرؼ منظمة الصحة كبل مف مصطمحات 

والحد مف النشاط ىو الصعوبة التي يواجييا  فتقوؿ''العجز ىو مشكمة في وظيفة الجسـ أو ىيكمو،
يف أف تقييد المشاركة ىي المشكمة التي تعاني منيا الفرد في الفرد في تنفيذ ميمة أو عمؿ في ح

 المشاركة في مواقؼ الحياة.
ىي ظاىرة معقدة، والتي تعكس التفاعؿ بيف -حسب المنظمة الصحة العالمية-ومنو فاإلعاقة

 مبلمح جسـ الشخص ومبلمح المجتمع الذي يعيش فيو أو الذي يعيش فيو.

                                      
1
-‘’The convention does not include a definition of disability or persons with disabilities in the strict sense but rather 

provides some guidance on the concept of’ disability’’ and its relevance to the convention ’’.Human rights office of 

the high commissary for human rights, Monitoring the Convention on the Rights of persons with Disabilities 

Guidance for human rights, monitors Professional training series No HR/P/PT/17, New York and Geneva,2010,p15. 
2
-OMS ; Handicap et santé ; http//who.int/mediacentre/factsheets/fs352/fr. 
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 نظمة الصحة العالمية أقرت أف اإلعاقة ىي ظاىرة معقدة،ويتضح مف خبلؿ ىذا التعريؼ أف م

والقيود  سعييا لتعريفيا وىي :العجز،وعرفت اإلعاقة باالستناد إلى مصطمحات فضفاضة رغـ 
كما أنيا اعتمدت عمى النموذج الطبي الذي يمقي بمسؤولية  والمشاركة الميدانية، عمى النشاط،

رغـ أف الكثير مف العقبات الموضوعة في حياتو ىي مف  اإلعاقة وآثارىا عمى المصاب بيا فقط،
 وضع المحيط والمجتمع.

وما يمكف مبلحظتو عمى ىذا التعريؼ ورغـ ما قدمو إال أنو جاء فضفاضا ال يحدد لنا حقوقا متفؽ 
 عمييا دوليا، وداخميا لمف يعاني منيا.

الشخص ذا اإلعاقة:''كؿ فرد تقؿ أما إذا انتقمنا إلى منظمة العمؿ الدولية فإننا نجدىا قد عرفت  
فرصتو بشكؿ ممحوظ في تأميف المحافظة عمى التقدـ لعمؿ مناسب نتيجة قصور جسدي أو عقمي 

 دائـ ومعترؼ بو''.
المبلحظ عمى ىذا التعريؼ أنو كاف مقتصرا عمى تعريؼ اإلعاقة لدى الفرد العامؿ، فما لـ يتقدـ  و

 وبالتالي كاف تعريفا جزئيا قاصرا.و ىذا التعريؼ الفرد لمعمؿ كطالب العمؿ مثبل فبل يشمم
ومنو يتضح لنا أف ىذا االختبلؼ الدولي في تعريؼ اإلعاقة يؤدي إلى عدـ دقة اإلحصائيات 
 الساعية إلى تعداد األشخاص ذوي اإلعاقة عمى الصعيد الدولي عامة والداخمي لكؿ دولة خاصة.

في تعريؼ اإلعاقة أثر كثيرا عمى تعريؼ الشخص كما يبدو لنا أف االختبلؼ الفقيي والقانوني 
 والتشريعات الداخمية. الذي يعاني منيا، إذ نجد لو عدة تعريفات وتسميات في الصكوؾ الدولية،

كما أنو يؤثر عمى سقؼ الحقوؽ التي يتمتع بيا أفراد ىذه الفئة، فإف كاف ىناؾ اتفاؽ دولي عمى 
في اتفاقية حقوؽ األشخاص ذوي اإلعاقة الصادرة سنة وىو ما يتجمى  الحد األدنى ليذه الحقوؽ،

 إال أف التبايف كاف في الحد األقصى الذي مرد ه إلى الجدؿ في تعريؼ اإلعاقة،وطبيعتيا، ،1332
 ودرجتيا، ومدتيا إف كانت دائمة أو مؤقتة.
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 في التشريع الداخمي:  -1
الخاص  35/31أف يدعـ تعريؼ الشخص ذي اإلعاقة الذي أورده في قانوف  حاوؿ المشرع الجزائري

1331ماي  34بحماية األشخاص المعوقيف وترقيتيـ، والصادر بتاريخ 
فأصدر المرسوـ  ،(1)

جويمية  31بتاريخ  الخاص بتحديد اإلعاقات حسب طبيعتيا ودرجتيا، 30/130التنفيذي رقـ 
 ،في مادة الثانية منو بقولو:1330

طبقا لمتشريع المعموؿ بو كؿ محدودية في ممارسة نشاط أو عدة أنشطة أولية في  'تعتبر إعاقة'
الحياة اليومية الشخصية واالجتماعية نتيجة إصابة في الوظائؼ الذىنية و/أو الحركية و/أو 
العضوية الحسية تعرض ليا كؿ شخص في محيطو ميما كاف سنو وجنسو، وتنجـ اإلعاقة عف 

 .(2)أصؿ وراثي أو خمقي أو مكسب''إصابة ذات 
منظمة الصحة العالمية التي ترتكز في ونبلحظ عمى ىذا التعريؼ أنو لـ يشذ في أغمبو عف تعريؼ 

أنو لـ يساير بعد توجو -فحسب ما نراه-وبالتالي تعريفيا لئلعاقة عمى النموذج الطبي الضيؽ،
تعد اإلعاقة الحقيقية ىي التي تكوف مف االتفاقية الدولية لحقوؽ األشخاص ذوي اإلعاقة التي لـ 

 وضع المجتمع والمحيط في حياة الشخص ذي اإلعاقة.
إال أنو ال  31/35لمصطمح ذي اإلعاقة في القانوف -برأينا-كما أنو رغـ ما يقدمو مف توضيح وتدقيؽ

 وىو ما يبقي الشخص المصاب بيا دائما محؿ وصاية وشفقة زاؿ قاصرا اإلعاقة عمى العجز فقط،
حساف مف اآلخريف، بدوره ويشارؾ ويتأقمـ مع إعاقتو  ش حياتو عادية،وال يفسح لو مجاؿ الحرية ليعي وا 

وىو بذلؾ تعطيؿ غير مباشر لطاقات كبيرة مف المجتمع  في التنمية االجتماعية والعامة لموطف،
 الجزائري.

ية متطمبات أداء دوره :حالة مف عدـ قدرة الفرد عمى تمبوىكذا فإنو يمكننا تعريؼ اإلعاقة ىي 
الطبيعي في الحياة المتصمة بعمره وجنسو وخصائصو االجتماعية والثقافية في مجتمعو الذي يعيش 

محاوال تجاوز مختمؼ  ليبرز قدراتو وطاقاتو ويشارؾ في التنمية المستدامة لمجتمعو ووطنو، فيو،

                                      
1
 -Transports et des bâtiments publics et des soutiens sociaux limités, Organisation mondiale de la Santé, groupe de 

la Banque mondiale, résumé de rapport  mondiale sur le handicap, 2011,p07 
2
 وما ٌلٌها. 32ص 1331ماي 30المؤرخ فً  00الجرٌدة الرسمٌة،العدد - 

 وما ٌلٌها. 31،ص1330جوٌلٌة  03المؤرخ فً  01الجرٌدة الرسمٌة ،العدد 
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أو العجز الظاىر في أداء الوظائؼ وذلؾ نتيجة اإلصابة  العقبات والعراقيؿ الحياتية التي تعترضو،
 أو العقمية أو االجتماعية. الفسيولوجية )الحسية أو الحركية(،

نما ىي مجموع العقبات والعراقيؿ التي يضعيا  فاإلعاقة ال تنحصر في العاىة التي تصيب الفرد وا 
ؿ مع ذلؾ ما يعوقو عف التواص أفراد مف محيطو الخارجي في حياة المصاب بيذه العاىات وغيرىا،

لنخمص إلى أف ىذا  وفي التنمية المستدامة لمجتمعو ووطنو، والمشاركة في الحياة العامة، المحيط،
يتوافؽ مع ما أتت بو االتفاقية الدولية لحقوؽ األشخاص ذوي اإلعاقة وتوجو المجتمع الدولي  التعريؼ

 المعاصر.
 في الشريعة اإلسالمية: عاقةثالثا:اإل

نما  شريعات الوضعية في نظرتيا إلى الشخص المصاب بإعاقة ليعده معاقا،التلـ يجار اإلسبلـ  وا 
وأكثر عمقا يرى مف خبللو إلى األشخاص ذوي اإلعاقة أنيـ باإليماف أشخاص  أتى بمفيـو مغاير،

 وربما تمحؽ بيما النفسية والعقمية، ولو كانوا يعانوف مف أكثر مف إعاقة حركية وحسية، أسوياء،
وعمييـ مف الواجبات ما  ليـ ما لغيرىـ مف الحقوؽ ، فيـ في نظره أناس عاديوف،ولكف ومع ذلؾ 

تقدر عمييـ طاقاتيـ المتبقية ليـ ،فنجد ليـ تسميات أكثر تيذيبا ومراعاة لمشاعرىـ المرىفة عند 
ولـ يوصفوا يوما  ،(1)والضمنى  الزمنى، و الحديث عما يخصيـ مف أحكاـ كذوي األعذار،

نما اإلعاقة الحقيقية في اإلسبلـ ىي الكفر، وال بالمعاقيف، مصدقا لقولو تعالى في عدة  بذوي إعاقة وا 
َقد  } :آيات مف القرآف الكريـ منيا ََ ْنسِ  اْلِجن   َمنِ  َكِثيَرا ِلَجَين مِ  َذَرأنا َوَل ال   ُقُموب   َلُيمْ  َواإلِْ

َأْنَعامِ  ُأوَلِئكَ  ِبَيا َيْسَمُعونَ  َأَذان   َوِلُيمْ  ِبَيا ُيْبِصُرونَ  اَل  َأَعْينَ  َوِلُيمْ  ِبَيا َيْفَقُيونَ  َْ  ُأوَلِئكَ  َأَضل   ُىمْ  َبلْ  َكاْل
.{اْلَغاِفُمونَ  ُىمِ  

(2) 

نما ىو فقد البصيرة، أف العمى الحقيقي في اإلسبلـ ليس فقد البصر، كما فالذي يعمؿ فكره متدبرا  وا 
عاقبتو ومآلو في الدنيا واآلخرة ىو شخص سميـ مقدرا  مجتنبا لنواىيو، متبعا أوامره، في آيات اهلل،

 أو عقمية. ولو كاف في جسده أكثر مف إعاقة حسية أو حركية، معافى،

                                      
1
وتفسٌر سورتً الفتح وعبسى فً  ،33،الجزء أنظر أبً عبد هللا محمد بن أحمد األنصاري القرطبً،الجامع ألحكام القرآن،فً تفسٌر سورة النور- 

 دار الكتاب العربً،بٌروت،د.ت. 35جزء 
2
 وما بعدها. 350، 335سورة األعراف، اآلٌة - 
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أما في اليدي النبوي فمما يروى عف أنس بف مالؾ)أف رجبل مر  برسوؿ اهلل صمى اهلل عميو وسمـ 
والسبلـ عمى ىذا لصبلة النبي عميو ا ، فأقبؿفقاؿ رجؿ مف الحاضريف: يا رسوؿ اهلل ىذا مجنوف

 . (1)ولكف ىذا المصاب( الرجؿ فقاؿ:أقمت مجنوف؟إنما المجنوف المقيـ عمى المعصية،
 لبلعتباروفي ذلؾ التكريـ اإلليي تصحيح إيماني لنظرة الناس السطحية لئلعاقة، ورد  جميؿ 

 حقوقيـ.يغمطونيـ  و ويعزلونيـ، ويعافونيـ، ىـ،لممصابيف بيا الذيف كاف الناس يمتينو 

نما المعنى الموافؽ لسائر معاني اآليات أف الجمع  ويصحح ىذا االعتقاد أو الفيـ الخاطئ فيقوؿ :''وا 
بيف النقيضيف في اإلنساف ينصرؼ إلى وصؼ واحد،وىو وصؼ االستعداد الذي يجعمو أىبل لمترقي 

عاقة في ىذا ويجد األشخاص ذوو اإل .(2)سافميف'' أسفؿوأىبل لمتدىور إلى  إلى أحسف تقويـ،
التحميؿ العميؽ العزاء الكبير لما يعانونو مف إعاقات، وتصحيحا لمفاىيـ نمطية خاطئة عف اإلعاقة 

 راجت في األوساط االجتماعية.
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 
 
 

                                      
1
الث،جانفً رواب عمار)نظرة اإلسبلم لذوي اإلحتٌاجات الخاصة(،مجلة كلٌة اآلداب والعلوم اإلنسانٌة واالجتماعٌة،جامعة بسكرة،العددان الثانً والث- 

 منها وما ٌلٌها. 33،ص1334جوان
 رواه الدٌلمً وبن عساكر.

2
 وما ٌلٌها. 31عباس محمد العقاد، اإلنسان فً القرآن الكرٌم، دار الهبلل، مصر،د.ت،ص- 
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 وتصنٌفاتها اإلعاقة أسباب:لثانًالفرع ا

 

أسباب اإلعاقة نظرا لكوف اإلعاقة ظاىرة إنسانية قديمة قدـ الوجود اإلنساني مف جية،  تتنوع
إال أف تصنيفاتيا ارتبطت بحداثة دراسات اإلعاقة  ا،ينوبالتالي فستكوف أسبابيا متعددة ومختمفة زم

بأىـ ما يجعميا محؿ خبلؼ بيف العمماء والفقياء دوليا وداخميا.فسنحاوؿ اإلحاطة  مف جية أخرى،
 ثـ بأبرز تصنيفاتيا)ثانيا(. أسباب اإلعاقة)أوال(،

 :عاقةلإل المؤدية أوال: أسباب

وتختمؼ مف شخص آلخر، منيا القبمية التي ولد اإلنساف بيا نتيجة خمؿ  تتعدد أسباب اإلعاقة
عضوي أو عامؿ وراثي فيي أسباب وراثية خمقية، ومنيا التي طرأت عميو نتيجة حادث ما فيي 

 ئية خارجية، وسنعرض ىذه األسباب فيما يأتي:أسباب بي
ونعني باألسباب الوراثية أو الخمقية ىي تمؾ الحاالت التي تنتقؿ مف جيؿ إلى جيؿ عف طريؽ 

مثؿ االستعداد الموجود عند بعض األسر  الجينات الموجودة عمى الصبغيات في الخبليا،
والزىري الوراثي الذي تنتقؿ فيو العدوى  العقمي،االستعداد لئلصابة بمرض السكري، لمنزيؼ،والضعؼ

 وغيرىا مف األمراض الوراثية المسببة لئلعاقة. مف األب إلى األـ ثـ إلى الجنيف،
ف كانت الوراثة حصيمة المؤثرات الموجودة داخؿ الجنيف المتصمة بالتكويف الجيني لمفرد وأصولو،  وا 

ي الشخص منذ خمقو جنينا في بطف أمو فإف البيئة ىي حصيمة المؤثرات الخارجية تترؾ آثارىا ف
وتشمؿ البيئة مؤثرات ما قبؿ  حتى الوفاة، وتسير مع قوى الوراثة منذ نشأتيا في عبلقة تفاعمية،

 الوالدة وأخرى أثناء الوالدة وثالثة ما بعد الوالدة.
أو  وأما عـ مؤثرات ما قبؿ الوالدة فمثؿ إصابة األـ ببعض األمراض والفيروسات أثناء الحمؿ،

  .(1)إلى حدوث تشوىات خمقية لجنينيا)العيوب الخمقية(تعرضيا ألشعة أو ذبذبات مضرة مما يؤدي 
أو تعاطي األـ الحامؿ  وأما عف المؤثرات أثناء فترة الوالدة كأف يولد حجـ المولود كبيرا بالنسبة لؤلـ،

 أو ممارسة عنؼ حيف خروج المولود....  لمتدخيف أو سائر المسكرات،

                                      
1
الحقوقٌة، حمد، الحماٌة القانونٌة لحقوق األشخاص ذوي االحتٌاجات الخاصة، الطبعة األولى، منشورات دار الحلبً األأنظر وسٌم حسام الدٌن - 

 . 32،ص1333بٌروت
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صابات العمؿ، وأما صابات  عف مؤثرات بعد الوالدة فيي متعددة منيا: حوادث السيارات وا  وا 
واإلىماؿ والتجارب  واألخطاء الطبية، واإلصابة باألمراض الشديدة مثؿ شمؿ األطفاؿ، الحروب،

العممية المخبرية، أو النووية كما حدث مف االستدمار الفرنسي الغاشـ في الصحراء الجزائرية في 
  .(1)تينات مف القرف الماضيالس

خصوصا مع تطور الطب   ويمكف القوؿ أف حاالت التعويؽ الوراثي أقؿ مف حاالت التعويؽ البيئي،
لزامية التمقيح لؤلطفاؿ الصغار، وانتشار الثقافة الصحية بيف المقبميف عمى الزواج....  الحديث وا 

 :إلعاقةا ثانيا: تصنيفات

التصنيفات اختمفت باختبلؼ  باختبلؼ طبيعتيا، وما يبلحظ أف ىذهتختمؼ تصنيفات اإلعاقة 
مواقؼ العمماء والييئات التي تصدت ليذه القضية؛ باختبلؼ التربية الخاصة، إذ يختمؼ كؿ صنؼ 
عف اآلخر مف حيث الخدمات واالحتياجات والمتطمبات والرعاية، ولذلؾ فيمكف تقسيـ اإلعاقة إلى 

  :(2)اإلعاقات، وذلؾ عمى نحو التالي مف األشخاص ذويسبعة فئات 
ذوو اإلعاقة الجسدية:مف المقعديف، األقزاـ، ومبتوري األطراؼ، والمصابيف بشمؿ األطفاؿ، -3

 والشمؿ الدماغي وغيرىـ.
 ذوو اإلعاقة الحسية:وىـ ذوو اإلعاقات السمعية، أو البصرية.-1
اإلعاقة الذىنية ممف لدييـ نقص في الذكاء عف المستوى الطبيعي مف المتخمفيف وبطيئي  ذوو-0

 .(3)التعمـ
ذوو اإلعاقة أكاديميوف:وىـ الذيف يجدوف صعوبة ظاىرة في التعمـ، و بالتالي يؤدي بيـ ذلؾ إلى -0

 التأخر الدراسي.
 التخاطب والكبلـ.الذيف يجدوف صعوبة واضحة في النطؽ و  ذوو اإلعاقة التواصمية:-1
 ذوو اإلعاقة السموكية:ممف لدييـ تشتت في االنتباه، ونشاط زائد، وتو حد، وأحداث، وغيرىـ.-2

                                      
1
 وسٌم حسام الدٌن األحمد،المرجع السابق.- 

2
 14/30/1330من هو المعاق؟من هم المعاقون،مقال منشور فً حقوق ذوي االحتٌاجات الخاصة على موقع السكٌنة بتارٌخ - 

3
ا فٌنظرون إلى ضعٌف العقل على أنه مرٌض عقلٌا، ٌخلط البعض بٌن التخلف العقلً وبٌن المرض العقلً أو الجنون،وقد ٌعدونهما شٌئا واحد- 

قف فً والواقع غٌر ذلك،فالمرض العقلً أو الجنون عبارة عن اختبلل فً التوازن العقلً، أما الضعف العقلً فهو نقص فً درجة الذكاء نتٌجة التو
ائفه المختلفة إال فً إطار بٌئة توفر  له المأوى والحماٌة مثل ملجأ نمو الذكاء العام البلزم لحٌاة الفرد االجتماعٌة،فبل ٌستطٌع الفرد آنذاك أن ٌؤدي وظ

قافة أو مؤسسة خاصة له، وهو ما ٌجعل الفرق بٌنهما فرقا فً الدرجة،ولٌس فرقا فً النوع.جامعة الدول العربٌة،المنظمة العربٌة للتربٌة والث
عبد -وما ٌلٌها 53،ص3530،المنشور بالقاهرة 3530مارس  11-33عقدة بالكويوالعلوم،حلقة تربٌة الموهوبٌن والمعوقٌن فً الببلد العربٌة المن

 وما ٌلٌها. 035،ص 3545الرحمن عٌسوي،علم النفس الفسٌولوجً،الطبعة األولى، دار المعرفة الجامعٌة، اإلسكندرٌة، 
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 .(1)متعددو العوؽ الذيف يعانوف مف عدة إعاقات-3
لئلعاقة، وأما تصنيفيا مف الناحية  ىذا بخصوص التصنيفات الطبية والسيكولوجية واالجتماعية

الذي ييدؼ إلى تحديد اإلعاقات حسب  30/130القانونية فبالرجوع إلى المرسـو التنفيذي رقـ 
 .(2)طبيعتيا ودرجتيا

 إلى أربعة مجموعات، ثـ حدد لمكؿ مجموعة وصفا: صن فيا إذ
: الحركية أو المسؾ أو وىي التي تنجـ عف إصابة في إحدى الوظائؼ التالية اإلعاقة الحركية:-

 (3).%13النشاط البدني التي تسبب نسبة عجز تساوي 
وىي التي تنجـ عف إصابة تتسـ بفقداف كمي، أو جزئي لمبصر، أو نقص تكوف  :اإلعاقة البصرية-

 .3/13فيو حدة البصر الصحيحة لمعينيف معا أقؿ مف 
اإلعاقة السمعية : وىي التي تكوف نتيجة إصابة تتسـ بصمـ ثنائي متبوع بفقداف لمسمع يفوؽ أو -

واألصح يقمؿ مف  ) مع بكـ أو بدونو، يقمؿ بالتالي مف القدرة عمى االتصاؿ ديسباؿ ، 43يساوي 
 القدرة عمى التواصؿ(.

أصؿ ذىني و/أو نفسي يتسـ  والتي تكوف ناجمة عف إصابة عقمية تطورية ذات اإلعاقة الذىنية:-
 13بإصابة في الجياز العصبي، مصحوبة باضطراب عقمي ثابت أو بدونو يسبب عجزا ال يقؿ عف

   في القياـ بالنشاطات األولية في الحياة اليومية. %
والمبلحظ عمى التصنيؼ المشرع انو يختمؼ عف التصنيؼ العممي المذكور آنفا، إذ لـ يعترؼ 

وداء  أو ذوي اإلعاقة أكاديمية، أو اإلعاقة السموكية، كالعبلقة التواصمية، بأصناؼ مف اإلعاقة
 .كؿ ىؤالء قد ال يحتاجوف إلى منحة ولكنيـ يحتاجوف إلى رعاية خاصة مف المشرع،......التوحد.

 ككؿ.ومف المجتمع 

 

 

 

                                      
1
 وما ٌلٌها. 31رضا عبد الحلٌم عبد المجٌد عبد الباري، المرجع السابق، ص- 

2
 ما ٌلٌها. 31المرجع السابق، ص 01الرسمٌة، العدد  الجرٌدة- 

3
 الرجع السابق. 130-30أنظر المادة الرابعة وما ٌلٌها من المرسوم - 
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 المفهوم الشرعً والقانونً للشخص المعاق :المطلب الثانً

 اإلعاقة بمفيـو اإلعاقة وتأثر بالجدؿ الفقيي الدائر وال زاؿ حوليا،ارتبط مفيـو الشخص ذو  
المطمقة ولذلؾ فسنحاوؿ التعرؼ عمى التسمية  ولذلؾ فنجد لو عدة تعاريؼ فقيية وعممية وقانونية ،

 عمى ىذا الشخص في الشريعة اإلسبلمية)الفرع األوؿ( ثـ لتعريفو في القانوف الدولي)الفرع الثاني(،
 شريع الداخمي)الفرع الثالث(.ثـ في الت

 تعرٌف الشخص المعاق أو ذوي اإلعاقة فً الشرٌعة اإلسالمٌة:ألولالفرع ا

 

نما ذكر لفظ  تسمية وتعريؼ مغايراف لما ورد في التشريع الوضعي، القرطبياإلماـ ورد في تفسير  وا 
األكؿ مع أىؿ ذوي األعذار)قاؿ ابف زيد.....وكانت العرب ومف بالمدينة قبؿ مبعث تتجنب 

 األعذار.ثـ ذكر قوؿ بف عباس إف أىؿ األعذار تحرجوا في األكؿ مع الناس مف أجؿ عذرىـ،
مف سورة النور مبيحة ليـ، وقيؿ كاف الرجؿ إذا ساؽ أىؿ العذر إلى بيتو فمـ  23فنزلت اآلية رقـ 

 .(1)إلى بيوت قرابتو فتحرج أىؿ األعذار مف ذلؾ فنزلت اآلية(يجد شيئا ذىب بو 
وبدراسة تأممية لما ورد عف اإلماـ القرطبي نستخمص أف ذوي األعذار ىـ كؿ مف أصيب بعاىة 

ومف أصيب بعاىة عقمية أو نفسية أو تواصمية  حسية أو حركية وال تضيؽ التسمية عف المجانيف،
 الذيف يدخموف تحت حكـ المريض.

األعذار'' تحمؿ الكثير مف المعاني كما نرى أف التسمية التي أطمقيا التشريع اإلسبلمي ''ذوي 
مشاعر المسميف بيا بعدـ  اإلنسانية النبيمة أكثر مما تحممو عبارة الشخص ذي اإلعاقة، كمراعاة

وصفيـ بما يتحرجوف منو، والدعوة إلى تأىيميـ نفسيا ليندمجوا سريعا في محيطيـ ومجتمعيـ، 
 خارج ىؤالء مف المحيط أو مف الغير لذلؾفالتسمية تعبر لنا أف اإلعاقة الحقيقة ىي ما يكوف مف 

 ومراعاة أعذارىـ المختمفة التي تسببت فيو مختمؼ إعاقاتيـ. فيـ ذوو أعذار يجب االىتماـ بيـ،
أف ىذه التسمية تتصؼ بالميونة والمرونة ما يجعميا ال تخص األشخاص ذوي اإلعاقة فحسب  غير

   بؿ ىي قابمة لبلتساع لتشمؿ المسنيف والعجزة وذوي األمراض المعضمة.

                                      
1
 031، ص3501، الطبعة الثانٌة، دار الكتب المصرٌة، القاهرة 31أبً عبد هللا محمد بن أحمد األنصاري القرطبً، الجامع ألحكام القرآن، الجزء - 

 وما ٌلٌها
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إال أننا نرى إمكانية القبوؿ بتسمية كؿ ذي إعاقة بإعاقتو إذا اقتضى األمر ذلؾ، كتفصيؿ األحكاـ 
 إف كاف األمر خاص بالحديث عنيـ فبل غنى عف تسميتيـ بذوي األعذار. وتوزيع الحقوؽ، أما

 تعرٌف الشخص المعاق أو ذوي اإلعاقة فً القانون الدولً :لثانًالفرع ا

القانوف الدولي لمشخص ذي اإلعاقة باختبلؼ النظرة إليو مف جية، واالختبلؼ في  تعريفات اختمفت
تعريؼ اإلعاقة، واألساس المعتمد عميو في تعريؼ كؿ منيما، ولذلؾ فقد تنوعت التسميات التي 

ؽ أو معاؽ، ومنيـ يسميو الشخص ذا   االحتياجاتتطمؽ عميو، فمنيـ مف يطمؽ عميو لفظ معو 
  يصفو بالشخص ذي اإلعاقة. ومنيـ مف الخاصة،

سنحاوؿ أف نسمط الضوء عمى نماذج مف التعريفات التي وردت في الوثائؽ الدولية العالمية منيا  و
 :واإلقميمية وذلؾ وفؽ ما يأتي

 أوال: في القانون الدولي العالمي:

منذ منتصؼ القرف الماضي اىتماما متزايدا باألشخاص ذوي اإلعاقة، وىذا  المجتمع الدولي أبدى
مف خبلؿ نشاط ىيئة األمـ المتحدة إذ أصدرت عدة نصوص قانونية مختمفة، يتقدميا اإلعبلف 

لممعوقيف  ، وقرار يتضمف القواعد الموحدة بشأف تكافؤ الفرص3531العالمي لحقوؽ المعوقيف سنة 
وسنحاوؿ أف  1332االتفاقية الدولية لحقوؽ األشخاص ذوي اإلعاقة سنة  ، وآخرىا كاف3550سنة 

 نتعرؼ عمى تعريؼ ىذه الصكوؾ الدولية لمشخص ذي اإلعاقة.
(1) :1531ديسمبر 95في اإلعالن العالمي لحقوق المعوقين الصادر بتاريخ -أ

  

 يمي:  تعرؼ المادة األولى مف ىذا اإلعبلف الشخص ذا اإلعاقة كما
أي شخص عاجز عف أف يؤمف بنفسو، بصورة كمية أو جزئية، ضرورات  ''المعوق''''يقصد بكممة 

حياتو الفردية و/أو االجتماعية العادية بسبب قصور خمقي أو غير خمقي في قدراتو الجسمانية أو 
(2) العقمية''.

 

                                      
1
 .35/331/3531( المؤرخ فً 03-د0003قرار الجمعٌة العامة لؤلمم المتحدة، المتضمن اإلعبلن العالمً الخاص بحقوق المعوقٌن، تحت رقم)- 

2
عّوق، -  َْ ق فهو ِم  َ لفظ  أماٌجدر بنا أن نصحح الخطأ الذي ٌقع فٌه الكثٌر وهو إطبلق كلمة معّوق بدل معاق، فلفظ معّوق مشتق من الفعل عّوق ٌعوَّ

 المعاق فهو مشتاق من الفعل أعاق ٌعٌق إعاقة فهو معاق، وبالتالً فاألصح هو معاق بدل معّوق. 
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ص، ويجد صعوبة أنو يعد اإلعاقة معاناة فردية تتعمؽ بالشخ يتضح لنا مف خبلؿ ىذا التعريؼ و
معيا لتأميف ضروريات الحياة بصورة كمية أو جزئية، وىو اعتماد مباشر لمنموذج الطبي الفردي 

 الضيؽ.
الشخص ذا اإلعاقة محؿ رحمة وشفقة، ليبقى مرتبطا دوما بحاجتو -حسب ما أرى-كما أنو ينزؿ

واألصؿ أف ليس كؿ  وىو ما نستخمصو مف الجممة''عاجز أف يؤم ف نفسو''، لمساعدة اآلخريف،
شخص ذي إعاقة محتاجا إلى مساعدة اآلخريف، بؿ يطالب بفسحة مف الحرية ليعيش حياتو عاديا 

 مثؿ اآلخريف.
  :6992في االتفاقية الدولية لحقوق األشخاص ذوي اإلعاقة الصادرة سنة -أ

ديسمبر  30يخ صدرت ىذه االتفاقية عف ىيئة األمـ المتحدة في مطمع القرف الحادي والعشريف بتار 
، لتعد صكا دوليا متكامبل لحماية حقوؽ األشخاص ذوي اإلعاقة وقد وقع ت الجزائر عمى ىذه 1332

 35/344، بينما صادقت عمييا بموجب المرسـو الرئاسي رقـ 1333مارس 03االتفاقية بتاريخ 
 (1).1335ماي  31المؤرخ في 

 يأتي: الشخص ذي اإلعاقة بدؿ لفظ المعاؽ لتنص عمى ما ىذه االتفاقية فتعتمد مصطمح وأما
 )يشمؿ مصطمح ''األشخاص ذوي اإلعاقة'' كؿ مف يعانوف مف عاىات طويمة األجؿ بدنية 

أو عقمية أو ذىنية أو حسية، قد تمنعيـ لدى التعامؿ مع مختمؼ الحواجز مف المشاركة بصورة 
 اآلخريف(.كاممة وفعالة في المجتمع عمى قدـ المساواة مع 

ذا  تعترؼ أف االتفاقية لـ تعرؼ بدقة الشخص وىذا ما أكدتو المفوضية السامية لحقوؽ اإلنساف، إذ
نما ذكرت أف ىذه التسمية تشمؿ كؿ مف يعاني مف عاىة طويمة األجؿ بدنية أو عقمية  اإلعاقة ، وا 
 (2) أو حسية تقؼ عائقا ليـ عف المشاركة في الحياة العادية.

يمي:) ال توفر  الؼ الدولي لئلعاقة ما ورد في المادة األولى مف االتفاقية وفؽ ماو يعزز التح
اإلعاقة لكف المادة األولى توضح أف  االتفاقية بيذه الطريقة تعريفا لئلعاقة أو الشخص ذي

                                      
1
 وما ٌلٌها. 30، ص 1335ماي  03، المؤرخ فً 00الجرٌدة الرسمٌة،العدد - 

2
 - office of the high commissary for human rights, Monitoring the Convention on the Rights of persons with 

Disabilities Guidance for human  rights, monitors Professional training series,ibid. 
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األشخاص ذوي اإلعاقة الجسدية أو الحسية أو العقمية/الذىنية في الحد األدنى سوؼ تشمميـ 
لكف  شمؿ اإلشارة إلى العقمي/الذىني إلى األشخاص ذوي اإلعاقة النفسية االجتماعية،االتفاقية.وت

اإلشارة قد تشمؿ أيضا التوحدييف، وأفراد الجماعات األخرى، كما تأتي عبارة طويؿ األجؿ في المادة 
األولى نتيجة تسوية حممت بعض الدوؿ عمى القبوؿ بإدراج ىذه القائمة، لكف لمدوؿ الحرية في 

عتماد تعريفات أقؿ حصرية وتحديدا، وينصب التركيز عمى التفاعؿ بيف الحواجز الشخصية ا
والبيئية، وتمؾ النابعة مف المواقؼ معنى ىذا وجوب تجنب الحاالت الطبية الرامية إلى تحديد 

   . (1) الجماعات وتعريفيا بقصد حمايتيا مف التمييز(
يميؿ نحو التوسع، حيث المعيار ىو تسبب اإلعاقة  ومع ذلؾ فيرى بعض الًكت اب أف ىذا التعريؼ

في عدـ المشاركة بصورة كاممة أو مباشرة وفعالة في المجتمع، بالقياس لقدرة األشخاص العادييف 
أما حجـ اإلعاقة فيكوف بالقياس  عمؿ....(، ثقافية، سياسية، وأيا كانت نواحي المشاركة)تعميمية،

 بحيث إذ اختؿ ىذا التمييز وجدت واة معيـ دوف تمييز،وعمى قدـ المسا لؤلشخاص األسوياء،
 أو وجد شخص يعاني مف إعاقة ما. اإلعاقة تمقائيا،

وتنبئ عف اتجاه المجتمع الدولي نحو  ىي رؤية دولية واسعة تعزز مف حقوؽ ىذه الفئة،-ويضيؼ
   (2) تبني سياسة وقائية واسعة وقوية وفعالة ليـ.

 أىـ المبلحظات التالية: ومف خبلؿ ىذا التعريؼ نستخمص
التعرؼ بجبلء مف خبلؿ التسمية''الشخص ذي اإلعاقة'' عمى مدى االحتراـ الذي يوليو المشرع 

نما أصبح يصفو بالشخص ذي اإلعاقة، الدولي لو،فيو قد ترفع عف وصفو بالمعوؽ أو المعاؽ،  وا 
نما اإلعاقة الحقيقية ل فيو في نظره شخص كامؿ اإلنسانية والحقوؽ، و ىي مف وضع المحيط وا 

وىو وصؼ أجد فيو الكثير مف الدقة واحتراـ مشاعر األشخاص المخاطبيف  الخارجي لو في حياتو،
 وليذا فسيكوف معتمدنا في ىذه الرسالة. بيا،

                                      
1
التحالف الدولً لئلعاقة، وثٌقة اإلرشاد والتوجٌه االستعمال الكفء لآللٌات الدولٌة لمراقبة ورصد حقوق األشخاص ذوي - 

 .1333اإلعاقة وحماٌتها،الصادرة بتارٌخ ماي 
2
 وما ٌلٌها. 35رضا عبد الحلٌم عبد المجٌد عبد الباري، المرجع السابق، ص - 
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فذكر)يشمؿ  حاوؿ المشرع الدولي أف يراعي مشاعر األشخاص ذوي اإلعاقة قدر مستطاعو،كما 
 مصطمح األشخاص ذوي اإلعاقة كؿ مف يعانوف....(ولـ يقؿ:األشخاص ذوي اإلعاقة ىـ.....

   في نظري ىذا النص يحمؿ أكثر مف داللة خمقية سامية. و
لنا فوؽ ذلؾ أف المشرع الدولي حاوؿ االستفادة مف الجدؿ الفقيي حوؿ تعريؼ اإلعاقة  يتضح و

التجاذب بيف أنصار كؿ مف النموذجيف الطبي واالجتماعي، وذلؾ بالتوفيؽ، واالعتماد عمييما معا، 
 (1) وىو ما قد ذكرناه في تعريؼ اإلعاقة.

نما ما  نوف منو مف عجز وظيفي أو عقمي،ومنو فاإلعاقة الحقيقية ليؤالء األشخاص ليست ما يعا وا 
وبالتالي تحوؿ  يوضع في طريقيـ مف عقبات وعراقيؿ مختمفة تعوؽ حياتيـ الفردية واالجتماعية،

يحمؿ الكثير مف الدقة -في نظرنا–دوف تمتعيـ الفعمي بكامؿ حقوقيـ المكفولة ليـ ومنو فيو تعريؼ 
 واإلنسانية الراقية. 

 دولي اإلقميمي:ثانيا: في القانون ال

وعمى  شيد تعريؼ الشخص ذي اإلعاقة جدال كبيرا عمى المستوى الدولي العالمي واإلقميمي،
الصعيد الداخمي لمدوؿ ما جعؿ العديد مف الييئات الدولية اإلقميمية تتغاضى عف وضع تعريؼ 

 .(2) مثبلموحد لو الختبلفيا أساسا في تعريؼ اإلعاقة كما نجد ذلؾ لدى االتحاد األوربي 
الخاصة بتأىيؿ وتشغيؿ المعوقيف،  3350لسنة  33وسنكتفي في دراستنا ىذه باالتفاقية العربية رقـ 

 واالتفاقية األمريكية بشأف إزالة كافة أشكاؿ التمييز ضد األشخاص المعاقيف الصادرة.

 :1551الخاصة بتأىيل وتشغيل المعوقين الصادرة سنة 13االتفاقية العربية -1
بتاريخ  ذه االتفاقية عف مؤتمر العمؿ العربي في دورتو العشريف بعماف عاصمة األردف،ى صدرت
 وىي االتفاقية السابعة عشر لو. ،3550أفريؿ 

                                      
1
المنعقدة ما بٌن  23أ(الدورة 22-103الجمعٌة العامة لؤلمم المتحدة، المتضمن تقرٌر األمٌن العام للهٌئة، حالة االتفاقٌة حقوق الطفل تحت رقم) - 

 . 30،ص 1333أوت  10و11
2
فً دراسة طلبتها لجنة االتحاد األوربً، قامت بها جامعة برونل ببلجٌكا على أن تعرٌف اإلعاقة المطبق فً البلدان  وقد أورد األستاذ مجٌد مدوش- 

ارٌف مطبقة المنتمٌة لمنظمة االتحاد األوربً ٌشهد عجزا ما ٌؤثر بالسلب على ما ٌوصف بها فً سٌاسة تطبٌقها التً تعرف حالٌا، ولهذا فهناك عدة تع
الجتماعٌة لكل دولة من دو االتحاد وهذه المشكلة المرتبطة بسٌاسة اإلعاقة هً المسٌطرة حالٌا، وهذا من أكبر العوائق التً ٌشهدها فً السٌاسات ا

عرٌف األشخاص ذوو اإلعاقة عند التنقل الحر بٌن دول اإلتحاد، وما ٌجعل األمر ٌحول إلى السٌاسات الداخلٌة لكل دولة من دول اإلتحاد لوضع ت
 اقة وللشخص المصاب بها.لئلع



27 

 

تعريؼ محدد لمشخص ذي اإلعاقة عمى أف المعوؽ ىو ذلؾ   وتنص المادة األولى منيا عمى
أو الحسية أو الذىنية نتيجة الشخص الذي يعاني مف نقص أو اختبلؿ في بعض قدراتو الجسمية 

 مرض أو حادث أو سبب خمقي أو عامؿ وراثي أدى لعجزه كميا أو جزئيا عف العمؿ، أو االستمرار

أو الترقي فيو، كما أضعؼ قدرتو عمى القياـ بإحدى الوظائؼ األساسية األخرى في الحياة، بما 
 في المجتمع''. يجعمو يحتاج إلى الرعاية والتأىيؿ بيدؼ دمجو أو إعادة إدماجو

ويتضح لنا مف خبلؿ ىذا التعريؼ أف المشرع العربي أخذ بالنموذج الطبي الضيؽ الذي يحمؿ 
الشخص مسؤولية إعاقتو ويحصرىا في عجزه كميا أو جزئيا عف العمؿ، والقياـ بإحدى الوظائؼ 

 األساسية في الحياة ما يجعمو دائما مرتبطا بإعانة اآلخريف ومساعدتيـ.
 فاقية األمريكية بشأف إزالة كافة أشكاؿ التمييز ضد األشخاص المعاقيف.في االت-1

 تعرٌف الشخص المعاق أو ذوي اإلعاقة فً التشرٌع الداخلً :لثلثاالفرع ا

تعرض المشرع الجزائري في عدة نصوص تشريعية لتعريؼ الشخص ذي اإلعاقة مف ضمنيا قانوف 
الخاص بحماية األشخاص  31/35وقانوف  الخاص بحماية الصحة وترقيتيا، 41/31الصحة 

مف  33المحدد لكيفيات تطبيؽ المادة  30/01ثـ في المرسـو التنفيذي رقـ  المعوقيف وترقيتيـ،
31/35القانوف 

(1). 
 (2) 3541الخاص بحماية الصحة وترقيتيا والصادر سنة 41/31في قانوف الصحة -3

 منو كما يأتي: 45يعرؼ قانوف الصحة الشخص ذا اإلعاقة في المادة 
 ''يعد شخصا معوقا كؿ طفؿ أو مراىؽ أو شخص بالغ أو مسف مصاب بما يأتي:

 إما نقص نفسي أو فيزيولوجي.-
ما عجز عف القياـ بنشاط تكوف حدوده عادية لمكائف البشري.-  وا 
ما عاىة تحوؿ دوف حياة اجتماعية عادية أو تمنعيا''.-  وا 

                                      
1
ة أجد المشرع الجزائري لم ٌأخذ بتسمٌة األشخاص ذوي اإلعاقة فً تشرٌعاته بعد مصادقته على االتفاقٌة الدولٌة لحقوق األشخاص ذوي اإلعاق- 

الشخص المعوق، وهو ما وإنما بقً متمسكا بتسمٌة  03/31/1335المؤرخة فً  00المنشور فً ج.ر العدد  35/344بموجب المرسوم الرئاسً رقم 
منه، إذ ٌنص على أن  33فً المادة  31/33/1330الخاص بتحدٌد اإلعاقات وطبٌعتها وحدتها الصادر بتارٌخ  30/130نجده فً المرسوم التنفٌذي رقم 

 تبٌن طبٌعة اإلعاقة ودرجتها فً بطاقة الشخص المعوق طبقا للتنظٌم المعمول به.
2
 وما ٌلٌها. 340، ص33/31/3541لمؤرخ فً ا 34الجرٌدة الرسمٌة، العدد - 
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مف ىذا التعريؼ أنو يأخذ بالنموذج الطبي الضيؽ الذي يعد اإلعاقة عجزا ذاتيا، وبالتالي  وواضح 
 يمقي حمميا الناتج عنيا عمى المصاب بيا، دوف اإلشارة إلى أف اإلعاقة قضية اجتماعية جماعية، 

 ككؿ، والجزائر بصفة أخص. وفي ىذا داللة عمى زمف سواد ىذا النموذج الضيؽ في العالـ
نما ذكر كؿ عاىة تحوؿ دوف حياة اجتماعية عادية كما  أنو لـ يصرح باألشخاص متعددي اإلعاقة وا 

أو تمنعيا، وىو تصنيؼ يجمع تحتو كؿ أنواع العاىات التي لـ تذكر سابقا، وىذا التصنيؼ يشبو إلى 
 حد بعيد تصنيؼ اهلل تعالى )األعمى واألعرج والمريض(.

العمرية لمشخص ذي اإلعاقة في نص التالي:''يعد شخص معوقا كؿ كما أنو توسع عند تحديد الفئة 
طفؿ أو مراىؽ أو شخص بالغ أو مسف...'' إذ كاف باإلمكاف االستعاضة عف ذلؾ كما يمي: كؿ 

 .…شخص ميما كاف سنو أو جنسو
 المتعمؽ بحماية األشخاص المعوقيف وترقيتيـ: 31/35في قانوف رقـ -1

إلعاقة بذكر األشخاص الذيف يحؽ ليـ االستفادة مف ىذا القانوف في يعرؼ ىذا القانوف الشخص ذا ا
 المادة الثانية منو كما يأتي: 

 كؿ شخص ميما كاف سنو )تشمؿ حماية األشخاص المعوقيف وترقيتيـ في مفيـو ىذا القانوف 

ط أو جنسو يعاني مف إعاقة أو أكثر وراثية أو خمقية أو مكتسبة تحد مف قدرتو عمى ممارسة نشا
أو عدة نشاطات أولية في حياتو اليومية الشخصية واالجتماعية نتيجة إلصابة وظائفو الذىنية 

 (1) الحسية(.-و/أو الحركية أو العضوية
ومف خبلؿ ىذا التعريؼ يتضح لنا أف المشرع الجزائري سبؽ المشرع الدولي إلى تعريؼ الشخص 

كما أنو لـ يميز بيف الذكور واإلناث، وال بيف ذي اإلعاقة بذكر كممة ''تشمؿ'' ولـ يعرفيـ مباشرة، 
 الصغار والكبار عند تعريفو لمشخص ذي اإلعاقة، وىو مما يعرؼ لو.

       فاعترؼ باألشخاص متعددي اإلعاقة. 41/31كما أنو تدارؾ النقص الوارد في قانوف الصحة رقـ 

                                      
1
، ولنا أن نبلحظ أن المشرع انتظر مدة 31/33/1330المتضمن تحدٌد اإلعاقات وطبٌعتها ودرجتها المؤرخ فً  30/130وصدر هذا المرسوم رقم  - 

 سنة لٌصدر هذا المرسوم التنفٌذي ما ٌعطٌنا صورة واضحة عن اهتمامه بقضٌة اإلعاقة. 31
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تفاقية الدولية لحقوؽ األشخاص إال أف ما يؤخذ عميو أف ىذا التعريؼ ال يتوافؽ مع ما ورد في اال 
ذوي اإلعاقة الصادرة بعده، ما يجعمو عرضة لمتعديؿ تماشيا مع التزامات المشرع التعاقدية الواردة 

 .(1)في االتفاقية، ومف ضمنيا اإلقرار بالتعريؼ الوارد عف الشخص ذي اإلعاقة
كاكتساب  دة الشخص المنفردةكما أنو ذكر كممة مكتسبة، واالكتساب ىو أخذ لمشيء أو تمؽ لو بإرا

العمـ مثبل، فيؿ ىناؾ مف يسعى أو يريد أف يكوف مف أصحاب اإلعاقات؟ و بالتالي فيو لفظ 
جدير بالتدارؾ والتصحيح مف المشرع، إذ يمكنو غير ذلؾ:)أو مصاب بيا، أو عرضت لو 

إلداري لتحديد الحادث(، ومع ذلؾ فقد اىتـ بتحديد طبيعة اإلعاقة ودرجتيا عف طريؽ التنظيـ ا
 األشخاص المعنييف بيذا القانوف، وىذا ما يعرؼ لممشرع الجزائري )وىو ما قد رأيناه سابقا(.

 كما أنو ال يأخذ في حسبانو ببعض أنواع اإلعاقة النفسية والتواصمية والسموكية كداء التوحد مثبل.

 31/35ف القانوف م 33المحدد لكيفيات تطبيؽ المادة  30/01في المرسـو التنفيذي رقـ -0
المتعمقة بنظاـ المنحة المقدمة  33لتطبيؽ المادة  1330جانفي 35صدر ىذا المرسـو بتاريخ  

، ليعرؼ الشخص ذا اإلعاقة بكثير مف الدقة والتفصيؿ في المادة الثالثة (2)لؤلشخاص ذوي اإلعاقة
 السالؼ الذكر وفؽ ما يأتي: 31/35منو زيادة عمى ما ورد في القانوف 

)يقصد بالشخص المعوؽ كؿ شخص مصاب بإعاقة خمقية أو مكتسبة أو بمرض مزمف ومعجز 
 وتؤدي إلى عجز كمي عف العمؿ. %333خطير تقدر نسبة إعاقتو 

إلى غيره لمقياـ بنشاطات الحياة اليومية بسبب إصابة  كؿ شخص يوجد في وضعية يحتاج احتياجا
مثؿ السقيـ الطريح الفراش، أو فاقد استعماؿ -ةالحسي-وظائفو الذىنية أو الحركية أو العضوية

والمصاب  األعضاء األربعة، أو متعدد اإلعاقة الحسية)الصمـ والعمى لكمي في نفس الوقت(،
 بتأخر ذىني عميؽ مع اضطرابات مجتمعة(.

وبالتالي فيبدو أف ىذا التعريؼ ىو أكثر دقة مما ورد سابقا، رغـ أنو توسع في تعريفو وأدرج فيو 
في حالتيـ -ربما-اصا آخريف مف ذوي االحتياجات الخاصة كالمسنيف العجزة، الذيف يأخذوفأشخ

                                      
1
 -Atika El Mamri, communication de la plateforme des ONG algériennes pour la mise en nov 2011,p05,œuvre de la  

CRDPH-FAPH UPR-ALGERIE. 
2
 وما ٌلٌها. 33، ص11/33/1330المؤرخ فً  30الجرٌدة الرسمٌة، العدد - 
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مثؿ بعض  حكـ المشموؿ كميا مثبل، أو المصابيف بأمراض مزمنة خطيرة تقعدىـ عف العمؿ
ليـ حؽ  -حسب ما ورد في المرسوـ–األشخاص ذوي اإلعاقة الحركية أو الحسية مثبل وكؿ ىؤالء 

 (1) لمنحة المالية.االستفادة مف ا

    

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

                                      
1
جه المشرع الدول الذي عد الشٌخوخة واألمراض المزمنة كداء السكري وسائر تجدر اإلشارة أن المشرع الجزائري أخذ فً هذا التصنٌف بتو- 

 أمراض القلب وغٌرها من أهم أسباب اإلعاقة.
Organisation mondiale de la santé, Groupe de la Banque mondiale, IBID, p08 
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المبحث الثانً:الحقوق المحمٌة لألشخاص ذوي اإلعاقة فً الشرٌعة اإلسالمٌة 

 .والقوانٌن

 

الدولية منيا  اىتمت الشريعة اإلسبلمية والتشريعات الوضعية أو القوانيف الحديثة والمعاصرة
 .(1)عبر كؿ األصعدةوالداخمية بحقوؽ األشخاص ذوي اإلعاقة، وحمتيا 

وقد أقرت ىذه الشرائع ليؤالء األشخاص حقوقا تقميدية مكفولة لكؿ شخص كالحؽ في الصحة 
وحقوقا معاصرة  ، والرعاية الطبية، وفي التربية الخاصة والتعميـ، وفي العمؿ)المطمب األوؿ(

يط البيئي خاصة بيـ تفرضيا ظروؼ إعاقاتيـ المختمفة كالحؽ في إمكانية الوصوؿ إلى المح
عادة التأىيؿ، وفي الدمج  واالجتماعي واالقتصادي والثقافي والديني، وفي التأىيؿ وا 

  واالندماج)المطمب الثاني(.

 المطلب األول: الحقوق التقلٌدٌة

الحقوؽ المشروعة والمكفولة لكؿ فرد، ميما يكف جنسو أو سنو أو  ويقصد بالحقوؽ التقميدية ىي تمؾ
حالتو الصحية، تعارؼ عمييا البشر منذ القديـ، ونصت عمييا العديد مف الشرائع السماوية، 

، حتى غدت 3504والصكوؾ الدولية وعمى رأسيا اإلعبلف العالمي لحقوؽ اإلنساف الصادر سنة 
ي اإلعاقة بذلؾ كأي إنساف كامؿ الحقوؽ يتمتع بيا منذ القدـ، تقميدية بينيـ، فكانت لؤلشخاص ذو 

 كالحقوؽ المدنية والسياسية، واالجتماعية واالقتصادية والثقافية التي نص عمييا العيداف الدولياف،
فيي حقوؽ تقميدية ال يسعنا اإلحاطة بيا جميعا، ولكننا نذكر ما ال يستغني عنو األشخاص ذوو 

وتزداد حاجتيـ إلييا إما لظروؼ إعاقتيـ، أو لتكويف شخصياتيـ، والحفاظ عمى اإلعاقة في حياتيـ، 
وجودىـ الفردي واالجتماعي، وبالتالي فيي ذات طبيعة اجتماعية نص عمييا العيد الدولي لمحقوؽ 
االجتماعية واالقتصادية والثقافية، ومف بيف ىذه الحقوؽ نذكر الحؽ في الصحة)فرع أوؿ(، يميو 

 عميـ أو التربية الخاصة)فرع ثاف(، ويعقبو الحؽ في العمؿ)فرع ثالث(.الحؽ في الت
 

                                      
1
الذي عد الشٌخوخة واألمراض المزمنة كداء السكري وسائر  تجدر اإلشارة أن المشرع الجزائري أخذ فً هذا التصنٌف بتوجه المشرع الدول- 

 أمراض القلب وغٌرها من أهم أسباب اإلعاقة.
Organisation mondiale de la santé, Groupe de la Banque mondiale, IBID, p08 
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 الصحة والرعاٌة الطبٌة المتخصصة : الحق فًالفرع األول

يعد الحؽ في الصحة مف أبرز الحقوؽ التقميدية التي يتطمبيا كؿ فرد، ولكف تزداد حاجة األشخاص 
 لعبلج المتخصص والدوري الدائـ.ذوي اإلعاقة إليو نظرا لظروؼ إعاقاتيـ وحاجتيـ إلى ا

 في ديباجتو الحؽ في الصحة كما يمي: (1)ويعرؼ دستور منظمة الصحة العالمية
 ''حالة مف اكتماؿ السبلمة بدنيَا وعقميًا واجتماعيًا ال مجرد انعداـ المرض أو العجز''
 بيا، كما يرى أفوقد عد الدستور ىذا الحؽ مف ضمف المبادئ المعتمدة في متنو، ال يجوز المساس 

التمتع بأعمى مستوى مف الصحة ىو مف الحقوؽ األساسية والتقميدية لكؿ إنساف، كما أنو مرتبط 
 تماـ االرتباط بعدـ التمييز عمى أساس أي اعتبار كاف.

وما بعد مف الحد األدنى لمصحة،   ومف المسائؿ المدرجة في المحتوى األساسي لمحؽ في الصحة، 
لية األساسية، والقدر األدنى مف األغذية األساسية، واألطعمة المغذية، نجد: الرعاية الصح ية األو 

(2) ووسائؿ اإلصحاح، والمياه النقية، والصالحة لمشرب، واألدوية األساسية.
 

وبناء عمى ذلؾ فيعد الحؽ في الصحة مف أبرز الحقوؽ التي يتطمبيا اإلنساف عامة بعد الحؽ في 
ة، وبذلؾ فيحؽ لكؿ إنساف أف يتمتع بأعمى مستوى مف الصحة يمكف بكرام الحياة والعيش فييا

ذوي  بموغو، ما يمك نو مف التمتع ببقية الحقوؽ األخرى، وتزداد ىذه الصورة إلحاحا لدى األشخاص
 اإلعاقة إذ تمح عمى بعض اإلعاقات المختمفة والمتعددة المصابيف بيا المداومة عمى الصحة،

خصصة البلزمة ليـ، وربما تحمؿ تكاليفيا الباىظة بمفردىـ دوف وطمب الرعاية الصحية المت
 مساعدة مف أحد، وعمى رأسيـ الدولة مع تعويض العجز لدييـ بمختمؼ األجيزة االصطناعية.

و مف أجؿ ذلؾ فسنتعرض لمدى االىتماـ بيذا الحؽ في التشريع اإلسبلمي أوال، ثـ لمدى حماية 
 التشريع الوضعي لو ثانيا.

 

 
                                      

1
، تعرضت عدة 3504أفرٌل 33حٌز النفاذ فً  ، ودخل3502جوان  11و35هذا الدستور أقره مؤتمر الصحة العالمً المنعقد فً نٌوٌورك ما بٌن - 

 مواد منه لتعدٌبلت أقرتها جمعٌة الصحة العالمٌة.
 

2
من العهد الدولً للحقوق االجتماعٌة واالقتصادٌة  31حول المادة  30اللجنة المعنٌة بالحقوق االجتماعٌة واالقتصادٌة والثقافٌة، التعلٌق العام رقم - 

 وماٌلٌها . 31، ص1333، لسنة  11لوغ أعلى مستوى من الصحة، الدورة والثقافٌة المعنٌة بالحق فً ب
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 أوال:في الشريعة اإلسالمية:

اإلسبلـ الحفاظ عمى الصحة الجسدية والنفسية مف الواجبات الشرعية، وىي مف مقاصد الشريعة  عدي
بالحفاظ عمى النفس والعقؿ والنسؿ، إذ يصنفيا الفقياء مف الضرورات، لنجد اإلماـ الشاطبي يعرؼ 

في قياـ مصالح الديف والدنيا، بحيث إذ بقولو: أما الضرورية فمعناىا أنيا البد منيا  الضرورات
 فقدت لـ تجر مصالح الدنيا عمى استقامة، بؿ عمى فساد وتيارج وفوت حياة،...

 والحفظ ليا يكوف بأمريف:
 ما يقيـ أركانيا ويثبت قواعدىا، وذلؾ عبارة عف مراعاتيا مف جانب الوجود.-

 .(1)وذلؾ عبارة عف مراعاتيا مف جانب العدـ  ما يدرأ عنيا االختبلؿ الواقع أو المتوقع فييا،-

عمى الصحة ىو واجب شرعي عمى كؿ إنساف، وينقمب حقا لو عمى كاىؿ الدولة  ومنو فالحفاظ
)ما ال يتـ الواجب إال بو فيو واجب( بؿ  لتوفره لمف يطمبو ليعد واجبا كذلؾ حسب القاعدة األصولية

واجب شرعي عمييا، وتزداد حدة الوجوب كمما ازدادت وتمـز بأداء ىذا الحؽ لو ولو لـ يطمبو كونو 
 حاجة الشخص إلى تمؾ الضرورة، وعمى رأسيا الحفاظ عمى الصحة وما يتعمؽ بيا.

 (2)ولو ألعماؿ عباده المؤمنيف،كما يعر ؼ لئلسبلـ أنو مزج بيف الصحة واإليماف باهلل تعالى وقب
بة، ويتوضأ ألغمب العبادات، وىو حرص حيث أف المسمـ يتطير مف النجاسات، ويغتسؿ مف الجنا

منو أف يكوف المسمـ نظيفا سميما في أغمب أحوالو، معافى مف كؿ ما يصيب جسمو باألمراض، 
وفيو وضع لحد التياوف بجانب الصحة لغاية اإلصابة بأمراض قد تكوف سببا إلعاقات دائمة، 

 لى اإلعاقة.كاإلصابة بالتعفف المؤدية إلى قطع العضو المصاب، وبالتالي إ
 .(3)وسعيا منو لمحفاظ عمى الصحة العقمية حـر كؿ مسكر ميما كاف قميبل

                                      
1
اإلمام أبً إسحاق إبراهٌم بن موسى بن محمد اللخمً الشاطبً، الموافقات، ضبطه وعلق علٌه وخرج أحادٌثه أبو عبٌدة مشهور بن حسن آل - 

 وما ٌلٌها. 33، ص 3553دٌة، ، الطبعة األولى، دار ابن عفان، المملكة العربٌة السعو1سلمان، المجلد 
 

2
 .32سورة المائدة اآلٌة رقم - 

 
3
 .00سورة النساء اآلٌة رقم - 
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ومنو نستخمص أف اهلل تعالى فرض عمى المؤمف خمس صموات في اليوـ، ثـ نياه عف االقتراب مف 
عمى عقمؾ ووعيؾ مف السكر متى ما  الصبلة ما داـ في حالة سكر، فكأف اهلل تعالى يقوؿ لو حافظ

 صبلة إلى غاية الصبلة األخرى، وبالتالي ال تقرب المسكرات إطبلقا. خرجت مف
وفي ىذا تأكيد كذلؾ عمى أف اهلل تعالى جمع بيف الحفاظ عمى الصحة العقمية واإليماف بو، كما 
أثبت العمـ الحديث مف جية أخرى أف مف أسباب اإلعاقة العقمية اإلدماف عمى الخمور والمسكرات 

ولذلؾ حرميا اهلل تعالى، ونيى عنيا وعد ىا أـ الخبائث واإلدماف عمييا مف والدخاف وكؿ مفتر، 
 الكبائر ولو كاف قميبل.

كما اىتـ اإلسبلـ بأكؿ اإلنساف وشربو بما يحقؽ لو توازنا جسديا ونفسيا، فدعا إلييما مف غير 
نة واإلكثار ، فنيى عف اإلسراؼ المضر بالصحة فييما، كما نيى الرسوؿ الكريـ عف البط(1)إسراؼ

  .(2) فثمث لطعامو، وثمث لشربو، وثمث لنفسو(مف الطعاـ والشراب حتى التخمة فقاؿ)....
وقد روى عف عمر بف الخطاب أنو نيى مف كاف بو مرض معد أف يختمط بالناس لمنع انتشار 

وىي  المرض، فينصح المريض بالبقاء في منزلو حتى يتماثؿ لمشفاء، فيروى أنو مر  بامرأة مجذومة
  تطوؼ بالبيت، فقاؿ ليا: يا أمة اهلل لو قعدت في بيتؾ ال تؤديف الناس، فقعدت.

 .(3)فمر بيا رجؿ فقاؿ: إف الذي أمرؾ قد مات فاخرجي فقالت: ما كنت ألطيعو حيا، وأعصيو ميتا
العدوى، وأما  ولنا أف نستدرؾ ىنا أف الشخص المصاب بمرض معد يمـز باالبتعاد عف الناس مخافة

 ذا اإلعاقة فيمـز بعكس ذلؾ، أي بالخروج إلى الناس وبمخالطتيـ.
وجدير بالذكر أف اإلسبلـ أضفى عمى حؽ األشخاص في الصحة والرعاية الطبية حماية إلى درجة 
رفع المشقة عنيـ في الكثير مف العبادات، فرفع سائر العبادات عف الجنوف، والصـو عمف ال 

                                      
1
 .03سورة األعراف اآلٌة رقم - 

 
2
 رواه أحمد وابن ماجه والحاكم.- 

 
3
 .301، ص 1331،دار بن الجوزي30علً محمد الصبلبً، سٌرة أمٌر المؤمنٌن عمر بن الخطاب، الطبعة - 
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..فالحفاظ عمى النفس في اإلسبلـ مقدـ عمى الحفاظ عمى .د عف كؿ ذي إعاقةيستطيعو، والجيا
قامتو، بناء عمى القاعدة األصولية القائمة)صبلح األبداف مقدـ عمى صبلح األدياف(  .(1) الديف وا 

واألشخاص ذوو اإلعاقة مف أشد الناس حاجة لمرعاية الصحية مف غيرىـ ، خصوصا إذا نظرنا إلى 
ىذه الرعاية ليـ مف الدولة، مع  ة الباىظة التي يتحممونيا فرديا في حاؿ عدـ توفيرتكاليؼ المالي

شح الموارد المالية المساعدة ليـ في محاولة تخطي إعاقتيـ والعيش في الحياة بكرامة ومساواة مع 
 األسوياء.

ذكر  وأما ما خصص لحؽ األشخاص ذوي اإلعاقة في الرعاية الطبية في التاريخ اإلسبلمي فمما
في عيد الوليد بف مرواف، الذي اتخذ أوؿ مستشفى في اإلسبلـ وىو خاص بالمجذوميف، فجعؿ فيو 
األطباء وأجرى عميو أرزاقا، وأمر بحبسيـ لئبل يخرجوا فيؤذوا األصحاء، وأجرى عمييـ وعمى العمياف 

دور المرضى، وقسـ كؿ  أي البيمارستاناألرزاؽ، ثـ تتابع إنشاء المشافي، وقد كانت تعرؼ باسـ 
قاعة لكؿ مرض،  مستشفى عمومي إلى قسميف قسـ لمذكور وآخر لئلناث، فخصصت في كؿ قسـ

وأخرى ألمراض العيوف، وثالثة لمجراحة ورابعة لمكسور والتجبير، وخامسة  فقاعة لؤلمراض الداخمية
ىرمي في ترتيب  لؤلمراض العقمية، وسادسة لئلسياؿ، وسابعة لمحميات، وىكذا مع وجود تنظيـ

    .(2)األطباء واختصاصاتيـ التي يقوموف بيا
فقد اىتـ اإلسبلـ بحؽ الفرد عامة في الصحة والرعاية الطبية المتخصصة، ويزداد ىذا  وليذا

االىتماـ كمما ترد ى ذلؾ الفرد نحو الضعؼ بمرضو، ومف بيف األشخاص الضعفاء المشموليف 
اقة تمتـز بيا الدولة تجاىيـ، بغض  النظر عف جنسيـ أو برعاية كبيرة نجد األشخاص ذوي اإلع

 ديانتيـ أو سنيـ أو انتمائيـ العرقي أو المذىبي أو أي مميز آخر.
 
 

 
                                      

1
، مصر، أفرٌل 43محمد وهبة الزحلً،)مقاصد الشرٌعة أساس لحقوق اإلنسان( مجلة كتاب األمة، وزارة الشؤون الدٌنٌة واألوقاف، العدد - 

 وما ٌلٌها. 333،ص 1331
 

2
 وما ٌلٌها. 113، ص 3555مصطفى السباعً، من روائع حضارتنا، الطبعة األولى دار الوراق، المكتب اإلسبلمً، الرٌاض، - 
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 ثانيا:في التشريعات الوضعية:
اىتمت مختمؼ التشريعات الوضعية الدولية والداخمية عمى حد سواء بالحؽ في الصحة واعترفت بو، 

مما ييدده مف قبؿ خمقو جنينا في بطف أمو إلى آخر حياتو، ولما لو مف ووضعت لو قواعد لحمايتو 
عبلقة وطيدة بعدة حقوؽ ضرورية لئلنساف، ونجد ىذا الحؽ أكثر طمبا لدى األشخاص ذوي اإلعاقة 
لحاجاتيـ الشديدة والمستمرة لمرعاية الطبية العامة والمتخصصة، ولذلؾ فسنتعرض ليذا الحؽ في 

 في التشريع الداخمي. الصكوؾ الدولية، ثـ
 في الصكوك الدولية:-1

، يعد الحؽ في الصحة والرعاية الطبية مف أبرز الحقوؽ التقميدية في شريعة الدولية لحقوؽ اإلنساف
لذلؾ فسنحاوؿ أف نتعرؼ عمى مدى  لعبلقتو الوطيدة باستمرارية اإلنساف ووجوده في ىذا الكوف.

دي في العيد الدولي لمحقوؽ االجتماعية واالقتصادية اىتماـ المشرع الدولي بيذا الحؽ التقمي
 والثقافية، وفي اتفاقية حقوؽ الطفؿ، ثـ في االتفاقية الدولية لحقوؽ األشخاص ذوي اإلعاقة.

 :في العيد الدولي لمحقوق االجتماعية واالقتصادية والثقافية-أ
واالجتماعية والثقافية عمى إقرار  االقتصاديةمف العيد الدولي الخاص بالحقوؽ  31تنص المادة 

الدوؿ األطراؼ الصريح بحؽ كؿ إنساف في التمتع بأعمى قدر ممكف مف الصحة والرعاية الطبية 
 .(1)البلزمة جسديا وعقميا

عماليا قامت األمـ المتحدة المعنية بالحقوؽ االجتماعية  ولتوضيح األحكاـ المذكورة أعبله وا 
(2) .1333بشأف الحؽ في الصحة عاـ  اد تعميؽ عاـواالقتصادية والثقافية، باعتم

 

ويقضي التعميؽ العاـ ''أف الحؽ في الصحة ال يتضمف توفير خدمات الرعاية الصحية في الوقت 
، مثؿ توفير المياه النقية والصالحة المناسب فحسب، بؿ يتضمف أيضا محددات الصحة الدفينة

مد أو تمويف كافي مف األغذية واألطعمة  ادات كافيةلمشرب ووسائؿ العبلج المبلئمة والمناسبة وا 

                                      
1
ؤلمم العهد الدولً الخاص بالحقوق االجتماعٌة واالقتصادٌة والثقافٌة اعتمد وعرض للتوقٌع والتصدٌق واالنضمام بموجب قرار الجمعٌة العامة ل - 

 .31/31/3545، ودخل حٌز النفاذ فٌها بتارٌخ 31/35/3545صادقت علٌه الجزائر بتارٌخ  32/31/3522، المؤرخ فً  13-المتحدة رقم د
 

2
 من العهد. 31أنظر الفقرة األولى من المادة  - 
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المغذية المأمونة، والمساكف اآلمنة، وظروؼ مينية وبيئية صحية ومييئة، وتوفير وسائؿ التثقيؼ 
 الصحي، والمعمومات الصحية المناسبة بما في ذلؾ في مجاؿ الصحة الجنسية واإلنجابية.''

إغفاؿ ما ذكر أو كمو أو إىمالو مف أىـ أسباب اإلعاقة بيف البشر، لذلؾ وجب العمـ بيا  و يعد
 وتوفيرىا.

ومف خبلؿ قراءتنا ليذا التعميؽ العاـ يتضح أف الحؽ في الصحة يشمؿ أربع عناصر ىي : التوافر، 
مكانية الوصوؿ، والمقبولية والجودة.  وا 

المرافؽ الصحية العمومية ومرافؽ الرعاية الصحية  فأما عف التوافر يقصد بو القدر الكافي مف
 والسمع والخدمات والبرامج.

وأما إمكانية الوصوؿ فتعني إمكانية وصوؿ الجميع إلى المرافؽ والسمع والخدمات الصحية، ضمف 
إمكانية الوصوؿ بأربعة أبعاد ىي عدـ التمييز،  نطاؽ الوالية القضائية لمدولة الطرؼ. وتتسـ

مكانية الوصوؿ المادي بتقريب مواقع العبلج قدر المستطاع مف المريض ، وبتسييؿ سبؿ الوصوؿ وا 
 النفقات(، إلييا لذوي اإلعاقة، واإلمكانية االقتصادية لموصوؿ )القدرة عمى التحم ؿ

 المرافؽ والسمع والخدمات األخبلؽ الطبية، وأما عف المقبولية فتيدؼ إلى وجوب أف تحتـر جميع
وأف تكوف مناسبة ثقافيا، وأف تراعى متطمبات الجنسيف ودورة الحياة، وتراعى األخبلؽ الطبية عند 

 تقديـ الخدمات الطبية.
وبالنسبة لمجودة فتتمثؿ في وجوب أف تكوف المرافؽ والسمع والخدمات الصحية مناسبة عمميا وطبيا، 

 .(1)ذات نوعية
ويضيؼ التعميؽ العاـ أف مفيـو العاـ الجممة التالية مف المادة ''أعمى مستوى مف الصحة يمكف 

يوازف ويراعي كبل  مف الشروط األساسية البيولوجية واالجتماعية  31بموغو'' الوارد في المادة 
 واالقتصادية لمفرد مف جية، والموارد المادية المتاحة لمدولة مف جية أخرى.

                                      
1
، ورد فٌها اعتراف بحق األشخاص ذوي اإلعاقة فً الرعاٌة الطبٌة فً 33/31/3553( المؤرخ فً 335/02قرار الجمعٌة العامة لؤلمم المتحدة) - 

 مصحات متخصصة.
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 مف العيد كانت دقيقة في صياغتيا، فبعد أف نصت عمى إقرار الدوؿ األطراؼ 31المادة وألف 
واعترافيا بحؽ كؿ فرد في تمتعو بأعمى مستوى مادي ممكف مف الصحة، نجدىا تنتقؿ إلى الحماية 
اإليجابية ليذا الحؽ، فتضع جممة نموذجية مف االلتزامات عمى عاتؽ تمؾ الدوؿ بيدؼ الوصوؿ 

مثؿ البحث وتوفير  اليدؼ المراد، وتشمؿ ىذه االلتزامات كتقديـ الخدمات الصحية،إلى ذلؾ 
، وتدريب موظفي الرعاية المعمومات، ضماف مبلئمة الخدمات الصحية لمفرد مف الناحية الثقافية

الصحية سواء في السمؾ الطبي أو شبو الطبي عمى نحو يسمح باالعتراؼ باالحتياجات المحددة 
عيفة والميمشة واالستجابة ليذه االحتياجات، ومف بينيـ األشخاص ذوي اإلعاقة، مع لمجماعات الض

ضماف قدرة الدولة عمى الوفاء بالتزاماتيا الدولية فيما يتعمؽ بنشر المعمومات المبلئمة المتعمقة 
رة، بالصحة عموما، وبأساليب الحياة، والتغذية الصحية، وتوعية األفراد بالممارسات التقميدية الضا

عف عمـ، وقناعة، وحرية -ومدى توافر الخدمات ليـ في كؿ وقت ومساعدتيـ عمى أف يختاروا
 ما يناسب صحتيـ.-تامة

ومنو نخمص إلى أف ىذه المادة تبدو شاممة لمحؽ في الصحة مف حيث االعتراؼ بو وحمايتو، وبكؿ 
األطراؼ لحماية  الدوؿ مشتمبلتو لكؿ فرد، مع النص عمى جممة نموذجية مف االلتزامات عمى عاتؽ

 ىذا الحؽ وتنفيذه.

 في االتفاقية الدولية لحقوق الطفل:-ب
 3545نصت اتفاقية حقوؽ الطفؿ الصادرة سنة

(1)
عمى كفالة الحؽ في الصحة والرعاية الطبية  

منيا اعتمادا عمى ما ورد في العيد الدولي لمحقوؽ االجتماعية  10لمطفؿ عموما في المادة 
فيما لو صمة بعبلقة الطفؿ بوالديو، وعمى وجو الخصوص  والثقافية، فمـ تشذ منو إالواالقتصادية 

 بأمو، وىو ما نجده في البند الرابع مف الفقرة الثانية مف نفس المادة.
 10إال أف االتفاقية أفردت مادة لحؽ الطفؿ ذي اإلعاقة في الصحة والرعاية الصحية، وىي المادة 

نية وما بعدىا عمى اعتراؼ الدوؿ بحؽ الطفؿ ذي اإلعاقة في الصحة، التي تنص في الفقرة الثا

                                      
1
وفقا  31/35/3553، ودخلت حٌز النفاذ فً 13/33/3545( المؤرخ فً 00/11)اعتمدت من قبل الجمعٌة العامة لؤلمم المتحدة بموجب قرار رقم  - 

 3550ماي  32، ودخلت حٌز النفاذ فٌها بدء من 32/30/3550،بٌنما صادقت علٌها بتارٌخ 3553جانفً  12، ووقعت علٌها الجزائر بتارٌخ 05للمادة 
. 
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وتقديـ المساعدة المطموبة لو، ولمقائميف عمى رعايتو مراعاة لموارد الدولة المتوفرة مف جية، وبما 
يتماشى مع حالة الطفؿ الصحية وظروؼ والديو المالية أو ظروؼ القائميف عمى رعايتو في دور 

 مثؿ ىؤالء مف ذوي اإلعاقة مف جية أخرى.الرعاية المخصصة ل
وأما الفقرة الثالثة مف نفس المادة فقد ركزت عمى مجانية الخدمات الطبية والنفسية المقدمة لؤلطفاؿ 
ذوي اإلعاقة، مع الحرص عمى إمكانية حصوليـ فعميا عمى تمؾ الخدمات، وعمى التأىيؿ الطبي ثـ 

(1) المؤىمة. بما يتماشى مع قدراتو الطبيعية والمكتسبةفي المحيط االجتماعي والثقافي  االندماج
     

وأما الفقرة الرابعة مف نفس المادة فقد خصصت لمتعاوف الدولي بغية تمكيف الدوؿ األطراؼ مف 
تحسيف قدراتيا ومياراتيا وتوسيع خبراتيا في مجاؿ الرعاية الطبية والوقائية، والعبلج الطبي والنفسي 

تاحة كافة المعمومات المتعمقة بيذا ال مجاؿ مع مراعاة والوظيفي المقدـ لؤلطفاؿ ذوي اإلعاقة، وا 
اإلمكانيات المادية الشحيحة لمدوؿ النامية والفقيرة، فالحؽ في الصحة حسب ىذه الفقرة ال يميز بيف 

(2)الغني والفقير
  . 

وأما عف حؽ الطفؿ ذي اإلعاقة في الصحة والرعاية الطبية المتخصصة فيعد مف أشد األشخاص 
عميو: ضعؼ اإلعاقة وضعؼ السف، وقد يزاد حاجة إلى الرعاية الصحية والطبية لضعفو المضع ؼ 

إليو ضعؼ الجنس إذا ما كانت األنثى ذات اإلعاقة طفمة صغيرة. ولذلؾ فقد وجد الطفؿ ذو اإلعاقة 
عامة دوف تمييز جنسي رعاية واىتماما خاصا في مجاؿ تمتعو بالحؽ في الرعاية الصحية والطبية 

(3)المتخصصة
 . 

ببقية الحقوؽ  يا تعد  الحؽ  في الصحة حقا مرتبطا شديد االرتباطوالمبلحظ عمى نص ىذه المادة أن
األخرى المتدخمة في تشكيؿ شخصية الطفؿ ذي اإلعاقة وتنميتيا، وتحقيؽ توازنيا نفسيا واجتماعيا 

مادة  -حسب رأينا-ومينيا، ومف بينيا الحؽ في التعميـ، والتدريب الميني، وفي الترفيو، لتكوف بذلؾ
  النواحي. متكاممة مف شتى

                                      
1
 من اتفاقٌة حقوق الطفل . 10/30مادة  - 

 
2
 اتفاقٌة حقوق الطفل . من 10/30مادة  - 

 
3
 على الحق فً الصحة و الرعاٌة الطبٌة. 3531من إعبلن العالمً لحقوق المعوقٌن الصادر سنة  32مادة  - 
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 في االتفاقية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة:-ج
لقد اىتمت ىذه االتفاقية اىتماما بالغا بحؽ األشخاص ذوي اإلعاقة في التمتع بأقصى قدر ممكف 
مف الصحة، وبالرعاية الطبية الدورية والمتخصصة لحاجتيـ الشديدة إلييا أكثر مف غيرىـ لمتأقمـ مع 

منيا عمى االعتراؼ  11أثارىا الفيزيولوجية، والنفسية. فتنص المادة إعاقتيـ، والتخفيؼ مف حدة 
الصريح بيذا الحؽ وحمايتو عمى اعتراؼ الدوؿ األطراؼ بحؽ لؤلشخاص ذوي اإلعاقة في التمتع 

عمى أساس اإلعاقة، وتتخذ مف أجؿ ذلؾ كؿ التدابير المناسبة  بأعمى مستويات الصحة دوف تمييز
خدمات الصحية المراعية لفروؽ بيف الجنسيف بما في ذلؾ خدمات إعادة الكفيمة لحصوليـ عمى ال

 التأىيؿ الصحي.

ونبلحظ عمى نص المادة أنو يتضمف اعتراؼ الدوؿ بحؽ األشخاص ذوي اإلعاقة في الصحة أوال، 
ثـ عمى تعيدىا باتخاذ التدابير الكفيمة والبلزمة لمتمتع بيذا الحؽ دوف تمييز، مع األخذ بعيف 

  ف الفوارؽ الموجودة بيف الجنسيف عند تقديـ الخدمات الصحية ليـ.الحسبا

 :التشريع الداخميفي -6
لقد أولى المشرع الجزائري فئة ذوي االحتياجات الخاصة، ومف بينيـ األشخاص ذوي اإلعاقة رعاية 

 41/31طبية عامة ومتخصصة، وىو ما نجده مف عدة نصوص تشريعية مف ضمنيا القانوف 
وشفعيما بعدة مراسيـ تنفيذية، لذلؾ فسنحاوؿ أف  31/35الصحة وترقيتيا، والقانوف  يةالخاص بحما

قانوف حماية الصحة وترقيتيا أوال، ثـ لمحماية التي يبسطيا  (1)نتعرؼ عمى مدى الحماية التي يوفرىا
 قانوف األشخاص المعوقيف وترقيتيـ أخيرا.

 وترقيتيا:الخاص بحماية الصحة  41/91في القانون رقم -أ
منو وما يمييا لحؽ األشخاص ذوي اإلعاقة في الصحة،  45نجد قانوف الصحة يخصص المادة 

منو عمى االعتراؼ الصريح بحقيـ في الصحة والرعاية الطبية واالجتماعية  53لينص في المادة 
(2)البلزمة ليـ

. 

                                      
1
 من اتفاقٌة حقوق الطفل . 10/30مادة  - 

 
2
الجتماعٌة طبقا للتشرٌع الجاري به على ماٌلً : ٌتمتع األشخاص المعوقون بالحق فً الحماٌة الصحٌة وا 41/31من القانون  53تنص المادة  - 

 العمل.
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لحفاظ عمى أسرارىـ الطبية ويكرس ىذا القانوف احتراـ الكرامة اإلنسانية لؤلشخاص ذوي اإلعاقة، وا
المتعمقة بإعاقاتيـ، في حدود النظاـ العاـ والتشريع المعموؿ بو، ومراعاة حساسيتيـ الخاصة، وىو 
نص في نظري يحمؿ أكثر مف داللة قيمية إيجابية تحسب لممشرع الجزائري. ويحمؿ فوؽ ذلؾ 

ة أثرت في رة إنسانية جماعية رفيعبرىانا عمى أف الحقبة التي وضع فييا ىذا القانوف كانت تتسـ بنظ
المشرع الجزائري آنذاؾ، فكانت نصوصو موافقة لمنظرة اإلنسانية، والفمسفة السائدتيف في ذلؾ 

(1)العصر، وىو ما ال نجده في معظـ تشريعاتو الحالية
.  

بشريا مؤىبل فقد أقر  وألف الحؽ في الصحة يتطمب عبلجا وتجييزا ماديا متخصصا، و تأطيرا
القانوف بحؽ األشخاص ذوي اإلعاقة باالنتفاع مف العبلج  ما يمييا مف نفس 51المشرع في المادة 

وبحقيـ في الوقاية مف كؿ أسباب العجز واإلعاقة، وفي  ،واألجيزة المعدة ألجميـ والتدريب، المبلئـ،
 واالندماج في المجتمع. إعادة التكييؼ أو التأىيؿ،

مف نفس القانوف عمى التنسيؽ بيف  51جمى لنا حرص المشرع في الفقرة األخيرة مف المادة كما يت
كؿ الجيات المعنية لتوفير التغطية الصحية، والسير مع المصالح المختصة عمى احتراـ مقاييس 

 .(2)النظافة واألمف في المؤسسات المتخصصة المعدة ألشخاص ىذه الفئة
المشرع بعد ذلؾ بابا كامبل لؤلشخاص ذوي اإلعاقة العقمية بعنواف: الصحة العقمية،  وخصص

(3)ضمنو كؿ ما لو عبلقة بالشخص ذي اإلعاقة العقمية
.   

 الخاص بحماية األشخاص المعوقين وترقيتيم: 96/95في القانون رقم -ب
ومف بينيا االعتراؼ بحؽ  ورد في المادة الثالثة مف ىذا القانوف األىداؼ المرجوة مف إصداره،

 األشخاص ذوي اإلعاقة في الصحة، ووقاية اآلخريف مف اإلصابة بيا وفؽ ما يمي:
 تيدؼ حماية المعوقيف وترقيتيـ إلى ما يمي:

                                                                                                                        
 

1
من نفس القانون على ماٌلً :ٌجب أن تتسم األعمال التً تكون فً فائدة األشخاص المعوقٌن باحترام شخصٌتهم اإلنسانٌة ومراعاة  53تنص المادة  - 

 كرامتهم وحساسٌتهم الخاصة.
 

2
: توفر مصالح الصحة طبقا للتشرٌع المعمول بهما التغطٌة الصحٌة وتسهر باالتصال مع المصالح  من نفس القانون على ماٌلً 51تنص المادة  - 

 المعنٌة على احترام مقاٌٌس النظافة واألمن فً المؤسسات المخصصة المعدة لؤلشخاص المعوقٌن.
 

3
 وما ٌلٌها. 341ص 33/31/3541در بتارٌخ الصا 34الخاص بحماٌة الصحة وترقٌتها فً ج.ر رقم  41/31أنظر هذا الباب من القانون  - 
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 الكشؼ المبكر لئلعاقة، والوقاية منيا، ومف مضاعفاتيا.-
عادة التكييؼ.- عادة التدريب الوظيفي، وا   ضماف العبلجات المتخصصة، وا 
ضماف األجيزة االصطناعية ولواحقيا، والمساعدات التقنية الضرورية لفائدة األشخاص المعوقيف، -

 والوسائؿ المكيفة مع اإلعاقة، وضماف استبداليا عند الحاجة.
فقد ورد نص ىذه المادة بضماف مختمؼ الخدمات الطبية التي تحتاج إلييا وبناء عمى ما سبؽ 

البشري وتأىيمو، وتوفير مختمؼ األجيزة الطبية،  ف تكويف اإلطاراألشخاص ذوو اإلعاقة ، مع ضما
والمساعدات التقنية، والوسائؿ المكيفة، وضماف استبداؿ تمؾ األجيزة والوسائؿ وقت الحاجة، وىي 
في رأيي إحاطة إيجابية مف المشرع لكؿ متطمبات األشخاص ذوي اإلعاقة الطبية والصحية منذ 

 بداية اإلعاقة.
المادة السابعة مف نفس القانوف يحرص المشرع عمى استفادة األشخاص ذوي إعاقة، وعديمي وفي 

بداء عضاؿ  الدخؿ مف المساعدات االجتماعية، وذكر مف بينيـ األشخاص ذوي العاىات والمرضى
سنة عمى األقؿ، والمصابيف بمرض مزمف ومعجز طبقا لمتعريؼ المنصوص  34الذيف يبمغ سنيـ 

 مف نفس القانوف. 31دة عميو في الما
والمبلحظ أف المشرع الجزائري يوظؼ أحيانا مصطمحات بطريقة عشوائية اعتباطية، وىو ما نجده 
مف نص المادة السالفة الذكر، إذ ذكر'' مرض عضاؿ'' ثـ أردؼ بمرض مزمف ومعجز، والسؤاؿ 

ممنا أف المرض : لـ ىذا الذكر ليذه الصفات المتطابقة لممرض؟ خاصة إذا عالذي يطرح نفسو
 .41/31العضاؿ ىو المرض المزمف المعجز عمى الشفاء، وىو عكس ما نجده في قانوف 

غير أف االستفادة مف الخدمات المقررة والمتاحة في ىذا القانوف ال يستفيد منيا إال مف كاف حامبل 
ة التاسعة لبطاقة معاؽ التي تقررىا لجنة طبية مكونة مف أطباء مختصيف، حسب ما ورد في الماد

(1)مف ىذا القانوف
وبالتالي فكؿ مف ال يحمؿ بطاقة معوؽ، أو وصؿ إيداع لممؼ استخراج ىذه  ،

البطاقة ال يمكنو االستفادة مف ىذه الخدمات المختمفة المنصوص عمييا في ىذا القانوف، وىذا مف 
ات الطبية ما يمنع األشخاص ذوي اإلعاقة مف التمتع بيذا الحؽ، واالستفادة مف الخدمأىـ 

                                      
1
 .31/35من القانون  35أنظر: المادة  - 
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المتخصصة المكمفة ماديا خصوصا بالنسبة لسكاف المناطؽ الداخمية أو الريفية أو في أقصى 
 الجنوب.

في الفصؿ الثاني مف نفس القانوف وتحت عنواف ''الوقاية مف 33كما يحرص المشرع في المادة 
ية قبمية لكؿ شخص اإلعاقة'' عمى تحديد اآلليات المعتمدة في عممية الوقاية ليدلؿ بذلؾ أنيا وقا

 ميما يكف سنو أو جنسو ضد الوقوع في فخ اإلعاقة مف جية، وأف اإلعاقة ىي قضية جماعية

(1)اجتماعية تخص الجميع مف جية أخرى
  .    

المتعمؽ بحماية  41/31حقوؽ األشخاص ذوي اإلعاقة وزيادة عمى ما ورد في قانوف وبيدؼ حماية 
القانوف إمكانية إجراء عمميات كشؼ مبكر بواسطة أعماؿ  الصحة وترقيتيا يضيؼ المشرع في نفس

طبية اجتماعية، وتحاليؿ ، واختبارات، وفحوص طبية بيدؼ التعرؼ عمى اإلعاقة، وتشخيصيا، 
 مف نفس القانوف. 31والتكفؿ بيا، وتقميص أسبابيا وحدتيا، وىو ما أتت بو المادة 

العمميات الطبية لمكشؼ المبكر، ىؿ ىي األـ، أـ  ولكف لـ يبيف المشرع الفئة المعنية بالخضوع ليذه
 الطفؿ، أـ اإلنساف العامؿ....؟

األشخاص ذوي اإلعاقة في  يجد أف المشرع لـ ينص صراحة عمى حؽ 31/35والمتأمؿ في قانوف  
نما ذكر عبارة  تمقي العبلج المتخصص بعد اإلعاقة في المؤسسات الطبية الخاصة والمتخصصة، وا 

أف ميداف الصحة حاليا فتح لمخواص ليقدموا لممواطنيف خدمات جد متطورة غير التكفؿ ، رغـ 
متوفرة في المؤسسات اإلستشفائية العمومية، ما يترؾ أشخاص ىذه الفئة مع زىد المنحة المعطاة 

   ليـ، أو تعقد إجراءات تكفؿ الوزارة المعنية بالحماية االجتماعية بيـ ضحايا ال يسعيـ

اتيـ، أو االستدانة، أو مذ  يد التسوؿ استعطافا لمناس، أو الرضوخ لمواقع الراىف، إال القبوؿ بإعاق
 والقميؿ منيـ مف يفوز برحمة عبلج في المستشفيات المتخصصة في الخارج عمى نفقة الدولة.

ومجمؿ القوؿ أف المشرع الجزائري اعترؼ لؤلشخاص ذوي اإلعاقة بحقيـ في الصحة واالستفادة مف 
عمى كؿ السكاف وقاية شاممة  الخدمات الطبية المتوفرة حسب إمكانيات الدولة، كما أنو بسطكامؿ 

وكبيرة لمحد مف تنامي نسبة اإلعاقة أو تطور آثارىا لدى الفرد والمجتمع، سواء قبؿ حمؿ األـ أو 

                                      
1
 .31/35من القانون  33أنظر: المادة  - 
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خبللو أو بعده مع إخضاع كؿ مصاب لمكشؼ المبكر بمختمؼ العمميات الطبية المتخصصة 
   .(1)عمى اإلعاقة، والتكفؿ بيا في حينيا حسب إمكانيات الدولة المتاحةلمتعرؼ 

 : الحق فً التعلٌم أو التربٌة الخاصةثانًالفرع ال

يعد الحؽ في التعميـ مف أوؿ الحقوؽ التي يتطمبيا اإلنساف العاقؿ ليكو ف شخصيتو، ويبمورىا، 
نتائج واألىداؼ السامية التي يتوخاىا الفرد ويثبتيا، وليثبت استقبلليتيا في األخير، وىذا مف أىـ ال

 والمجتمع مف خبلؿ االعتراؼ بيذا الحؽ.
إال أف النظرة المادية النفعية الجديدة ليذا الحؽ قزمتو في طمب العمـ لمحصوؿ عمى شيادة عممية 

ما يجعؿ المواصمة في طمبو واالعتراؼ بو مف أعقد  تمكنو مف ولوج عالـ الشغؿ بجدارة واحترافية،
بيا في سيولة ويسر، الحقوؽ وأصعبيا، والتي يعاني منيا األشخاص ذوي اإلعاقة مف أجؿ التمتع 

 خاصة في الدوؿ النامية ومف ضمنيا الجزائر.
ر تمييز، مف الحقوؽ التقميدية التي أقرتيا مختمؼ الشرائع لئلنساف مف غي ورغـ أف الحؽ في التعميـ

إال أف األطفاؿ ذوي اإلعاقة يتطمبوف نوعا خاصا مف التربية، وليذا فسنحرص عمى توظيؼ 
 مصطمح التربية الخاصة بدؿ التعميـ.

باألشخاص ذوي اإلعاقة ويعد مصطمح التربية الخاصة مف أحدث المصطمحات التربوية المقترنة 
خاصة يشمؿ كؿ المظاىر المتعمقة بالتربية في في ميداف التربية والتعميـ، ولذلؾ فمصطمح التربية ال

العممية التعميمية لؤلطفاؿ ذوي اإلعاقة عمى وجو الخصوص، أي أنيا عممية تربوية تعميمية غير 
في  عادية وال شائعة بيف األسوياء، وتستند ىذه التربية الخاصة إلى مبادئ أساسية منيا: الحؽ

(2)االجتماعية التعميـ، تكافؤ الفرص، المشاركة في الحياة
. 

لمطفؿ غير  بيديا عمى أنيا ''مجموع الخدمات المنظمة اليادفة التي تقدـيوتعرفيا موسوعة ويك
العادي لتوفير ظروؼ مناسبة لو لكي ينمو نمو سميما يؤدي إلى تحقيؽ ذاتو عف طريؽ تحقيؽ 

                                      
1
 .31/35من القانون  33أنظر: المادة  - 
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قدرات ويتقبميا في إمكاناتو وتنميتيا إلى أقصى مستوى تستطيع أف تصؿ إليو وأف يدرؾ ما لديو مف 
(1)جو يسوده الحب واإلحساس

. 

كما تيدؼ التربية الخاصة إلى تربية األطفاؿ ذوي االحتياجات التربوية الخاصة بفئاتيـ المختمفة، 
 المناسبة، حسب إمكاناتيـ وتعميميـ، وتأىيميـ، كما تيدؼ إلى تدريبيـ عمى اكتساب الميارات

عدادىـ وقدراتيـ وفؽ خطط مدروسة، وبرامج  خاصة بغرض الوصوؿ بيـ إلى أفضؿ مستوى، وا 
(2)لمحياة العامة واالندماج في المجتمع

. 

وقد شيد ىذا الحؽ اىتماما مف الشريعة اإلسبلمية والتشريع الوضعي، ولذلؾ فسنحاوؿ أف نتعرض 
اخمي بو لمدى حماية الشريعة اإلسبلمية لو أوال، ثـ لمدى اىتماـ التشريع الوضعي بشقيو الدولي والد

 ثانيا. 
 أوال: في الشريعة اإلسالمية:

لقد دعا اإلسبلـ إلى العمـ وفرضو واجبا شرعيا عمى كؿ المسمميف عمى قدر قدراتيـ وطاقاتيـ في  
، التي تشير إلى أف العمـ في اإلسبلـ واجب شرعي، وفرض  نصوص كثيرة، منيا في سورة إقرأ

عيف عمى كؿ مسمـ عمى أف يكوف في حضانة اإليماف باهلل، وبيذا يكوف العمـ أداة خير وبناء ال 
ال عد  وباال عمى طالبو.  معوؿ ىدـ، يكوف لمتعمير ال لمتدمير إذا اقترف بالتربية وا 

جمى في أف اإلنساف كمما ازداد عمما ازداد تربية وتكريما، كما أف اآليات تتضمف إشارة ميمة جدا تت
.)  وىو ما نجده مف قولو تعالى)اقرأ وربؾ األكـر

وأما عف حؽ األشخاص ذوي اإلعاقة في التربية والتعميـ فيكفييـ فخرا أف اهلل تعالى عاتب رسولو 
المكية، حيف أتاه طالب عمـ الكريـ عميو الصبلة والسبلـ عند إعراضو عف الكفيؼ الفقير في الحقبة 

، وأقبؿ عمى الغني الصحيح ذي الجاه والمرتبة الشريفة بيف بني قومو طمعا في إسبلمو، في منو
 سورة عبس.

                                      
1
 .http://wikipedia.org/wikموسوعة وٌكبٌدٌا ، التربٌة الخاصة ،   - 

 
2
 المرجع السابق. - 
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ويستفيض اإلماـ القرطبي في تفسير ىذه اآليات الكريمات، ومما قالو في تفصيؿ موقؼ عمرو بف 
ى اهلل عميو وسمـ البف أـ كمثـو وأعرض رواية عف بف زيد إنما عبس النبي صم-األعمى-أـ كمثوـ

عنو، ألنو أشار إلى الذي كاف يقوده أف يكفو، فدفعو ابف أـ كمثوـ وأبى إال أف يكمـ النبي صمى اهلل 
عميو وسمـ حتى يعممو، فكاف في ىذا نوع جفاء منو، ومع ىذا أنزؿ اهلل في حقو عمى نبيو الكريـ 

( بمفظ اإلخبار عف ال غائب تعظيما لو، ولـ يقؿ عبست وتوليت، ثـ أقبؿ عميو بتوجيو )َعَبَس وَتَوَلى 
 ، فقاؿ: )وما ُيْدريؾ َلَعمَّو َيَزكَّى(.الخطاب تأنيسا لو

فقد عاتبو ربو حتى ال تنكسر قموب أىؿ الُصفة، وربما ىو تصحيح إليي لما قد يتولد في نفس 
السفمة والعبيد، فنزلت اآليات سريعا جمساؤه المشركيف آنذاؾ إنما أتباعو العمياف و  الرسوؿ أف يقوؿ

مصححة لمموقؼ متداركة لخطأ النبي صمى اهلل عميو وسمـ، قاؿ الثوري: فكاف النبي بعد ذلؾ إذا 
رأى بف أـ مكتـو يبسط لو رداءه، ويقوؿ : مرحبا بمف عاتبني فيو ربي، ويقوؿ: ىؿ مف حاجة؟ 

فرأيتو يـو  نس بف مالؾ رضي اهلل عنو:واستخمفو عمى المدينة مرتيف في غزوتيف غزاىما، قاؿ أ
(1)القادسية راكبا وعميو درع، ومعو راية سوداء، واستشيد فييا رضي اهلل عنو وأرضاه

.   

اإلماـ القرطبي ىو أنو تعالى حرص والمستخمص مف ىذه اآليات الكريمة بعد تأمميا وتأمؿ شرح 
قادرا عمى أف يرسؿ إلى رسولو المعمـ عمى حؽ األشخاص ذوي اإلعاقة في التعميـ، فقد كاف تعالى 

رجبل فقيرا صحيحا، ولكف أرسؿ إليو رجبل ضريرا ليطمب منو عمما، عمى ظف الطالب كؼء ليؤالء 
األغنياء في الفرصة، ومف حقو التعمـ مف الرسوؿ الكريـ صمى اهلل عميو وسمـ، وليعممنا تعالى أف 

مـ وطمبو مف جية، وأنيـ أناس ذوي األشخاص ذوي اإلعاقة ىـ أكثر الناس حرصا عمى الع
حساسية مفرطة ال يحب إىماليـ، والتعامؿ بما ال يجرح تمؾ المشاعر، ويمبي تمؾ الحاجات الممحة، 

 ليكوف بذلؾ تعالى قد سبؽ لمصطمح التربية الخاصة.
البرايؿ  الذي فيو رفع لشأف وسائؿ العمـ القديمة والحديثة، ومف بينيا لغةكما أقسـ اهلل تعالى بالقمـ 

 بالنسبة لممكفوفيف، ولغة اإلشارات بالنسبة لمصـ البكـ.

                                      
1
 وما ٌلٌها 133،المرجع السابق ، ص35أبً عبد هللا محمد بن أحمد األنصاري القرطبً، الجامع ألحكام القرآن، الجزء  - 
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أنو -رضي اهلل عنو-ويوافؽ التوجيو النبوي ىذا اليدي الرباني الرفيع ، إذ روي عف أبي ذر الغفاري
عف أنواع الصدقة والبر لمف ال يممؾ ماال فأجابو الرسوؿ  -صمى اهلل عميو وسمـ–سأؿ الرسوؿ 

وتيدي -قاؿ وذكر عدة أبواب لمبر ثـ-بقولو: إف مف أبواب الصدقة -والسبلـ عميو الصبلة-الكريـ
(1)األعمى، وتسمع األصـ واألبكـ حتى يفقو

. 

فيذا القوؿ يدؿ عمى ضرورة بذؿ الجيد في تعميـ األشخاص ذوي اإلعاقة بالوسيمة المناسبة لذلؾ، 
(2)تتحقؽ الغاية مف ذلؾ وىي التفقو والتعمـ حتى

. 

ونسمع األصـ واألبكـ حتى يفقو'' أنو يشير إلى الجيد -عميو الصبلة والسبلـ-قولو كما نفيـ مف
التربوي المتخصص الذي يتطمبو تعميـ أفراد ىذه الفئة، وبالتالي ما يتطمبو أفراد كؿ فئة مف فئات 

 ذوي اإلعاقة، وىو ما يصطمح عميو حاليا بالتربية الخاصة.
يتضح لنا أف طمب العمـ الشرعي والدنيوي واجب شرعي عمى كؿ مكمؼ، ومف حؽ األشخاص  ومنو

 ذوي اإلعاقة أف يمكنوا منو، ويتمتعوا بو بالتساوي مع األصحاء.
، وال مصمحة متحققة  فدؿ ىذا عمى القاعدة األصولية المشيورة '' ال يترؾ أمر معمـو ألمر موىـو

باؿ عمى طالب العمـ المفتقر إليو الحريص عميو أزيد مف لمصمحة متوىمة'' وأنو ينبغي اإلق
،وىذا ما نممسو لدى األشخاص ذوي اإلعاقات، وخاصة األطفاؿ منيـ إذ ليـ رغبة شديدة (3)غيره

نما اإلعاقة الحقيقية ليـ في مشوارىـ  جدا في العمـ واالستزادة منو، وال تقؼ إعاقاتيـ في طريقيـ، وا 
 مجتمعيـ.الدراسي تكوف مف محيطيـ و 

 :ثانيا: في التشريعات الوضعية
وتواجييـ عند التعامؿ مع ذوي  تعد التربية الخاصة مف أكبر المشكبلت التي تعترض المختصيف

اإلعاقات المختمفة، إذ غالبا ما توجد صعوبات لدييـ تعيقيـ عف تمقي التعميـ كاألشخاص العادييف، 
الصعوبات إف لـ يحسف التعامؿ معيا قد تنعكس سمبا  أيا كانت نوع اإلعاقة التي يعانوف منيا، وىذه

                                      
1
 رواه اإلمام أحمد بن حنبل - 

 
2
الكاس،)رعاٌة المعاقٌن فً الفكر التربوي اإلسبلمً فً ضوء المشكبلت التً ٌواجهونها(، رسالة نٌل الماجستٌر فً أصول التربٌة، رائد محمد أبو  - 

 13،ص1334تخصص تربٌة إسبلمٌة من الجامعة اإلسبلمٌة بغزة سنة 
 

3
د الرحمن بن معبل اللوٌحق،طبعة مزٌدة ومنقحة، دار عبد الرحمن بن ناصر السعدي،تٌسٌر الكرٌم الرحمن فً تفسٌر كبلم المنان،تحقٌق عب - 

 وما ٌلٌها 3204الرسالة،المملكة العربٌة السعودٌة، د.ت، ص
 



48 

 

عمى الشخص ذي اإلعاقة  فتدفعو لبلنعزاؿ، واالنطواء، واالنقطاع عف التعميـ، أو التأخر فيو ما 
يعوقو عف االندماج سريعا في مجتمعو، رغـ عدـ قابمية ىذا الحؽ الفصؿ عف بقية حقوؽ اإلنساف 

(1)اليا بمبدأ عدـ التمييز مف جية أخرىاألخرى مف جية ، وارتباطو الوثيؽ ح
. 

ولذلؾ فسنتحرى عف مدى اعتراؼ الصكوؾ الدولية بالحؽ في التعميـ أو التربية الخاصة وحمايتيا 
 لو، ثـ لمدى احتراـ التشريعات الداخمية لو.

 في الصكوك الدولية:-1
كبيرتيف خصوصا بعد تطور تولي الصكوؾ الدولية العالمية واإلقميمية منيا ىذا الحؽ رعاية وعناية 

الدراسات الميتمة باإلعاقة بعد الحرب العالمية الثانية، وظيور توجو دولي نحو تبني النموذج 
االجتماعي، ومف ضمف تمؾ الصكوؾ نجد العيد الدولي لمحقوؽ االجتماعية واالقتصادية والثقافية، 

 ؿ دراستو في اآلتي:واالتفاقية الدولية لحقوؽ األشخاص ذوي اإلعاقة، وىو ما سنحاو 
 :في العيد الدولي لمحقوق االجتماعية واالقتصادية والثقافية-أ 

مف العيد عمى أىمية التربية والتعميـ لئلنساف الذي يعيش في مجتمع حر متسامح  30تنص المادة 
ـ مع جميع المجتمعات األخرى ميما كانت مميزاتيا، وعمى إلزامية التعميـ االبتدائي وشمولية التعمي

تاحة التعميـ العالي لكؿ األفراد:  الثانوي، وا 
 )تقر الدوؿ األطراؼ في ىذا العيد بحؽ كؿ فرد في التربية والتعميـ(

يوجو العيد الدولي نظرة الدوؿ األطراؼ نحو أىـ األىداؼ التي يجب أف تتوخى مف خبلؿ عممية  ثـ
تربية األفراد وتعميميـ، والمتمثمة في وجوب توجيو التربية والتعميـ إلى اإلنماء الكامؿ لمشخصية 

 اإلنسانية والحس بكرامتيا، وعمى توطيد احتراـ حقوؽ اإلنساف والحريات األساسية.
ا تتفؽ الدوؿ األطراؼ في العيد عمى وجوب استيداؼ التربية والتعميـ واالعتماد عمييما لتمكيف كم

كؿ شخص مف اإلسياـ بدور نافع في مجتمع حر، وتوثيؽ أواصر التفاىـ والتسامح والصداقة بيف 

                                      
1
 - office of the high commissary for human rights, Thematic study on  the right of persons with Disabilities to 

education; 

http://www.ohchr.org/en/issues/Disability/page/studyRightOFPersonsWithDisabilitiesToEducation.aspx. 
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بيا األمـ ودعـ األنشطة التي تقـو جميع األفراد مف مختمؼ الفئات السبللية أو اإلثنية أو الدينية، 
 المتحدة مف أجؿ صيانة السمـ.

وزيادة عمى ما ذكر فإف الدوؿ األطراؼ تقر في ىذا العيد بأف ضماف الممارسة التامة ليذا الحؽ 
تاحتو مجانا لمجميع بكافة الوسائؿ المناسبة، والسيما باألخذ  يتطمب جعؿ التعميـ االبتدائي إلزاميا وا 

 بار مف اعتبارات التمييز.تدريجيا بمجانيتو دوف تمييز عمى اعت
(1)وعمى تعميـ التعميـ الثانوي بمختمؼ أنواعو، بما في ذلؾ التعميـ الثانوي التقني والميني

 . 

ونجد األشخاص ذوي اإلعاقة معنييف ضمنيا بنص الفقرة)د( مف نفس المادة إذ حرصت عمى 
و لـ يتسف ليـ مواصمة مشوارىـ تشجيع التربية األساسية وتكثيفيا إلى أبعد حد ممكف لمف لـ يتمقوا أ

اإلعاقة في  الدراسي بعد المرحمة االبتدائية، ونجد نسبة كبيرة مف ىؤالء مف األشخاص مف ذوي
 الجزائر

(2)
. 

وحسب ما ورد في المواد السابقة مف العيد فينبغي أف تكوف لمتعميـ بجميع أشكالو ومستوياتو سمات 
مكانية الوصوؿ، والمقبولية، وقابمية التكيؼمترابطة أساسية أربع ىي :  )وىي السمات  ، التوافر،وا 
 .''(4ASالمشار إلييا بالسمات األربع''

ويقصد بالتوافر وجود عدد كاؼ مف المؤسسات التعميمية العاممة، أما إمكانية الوصوؿ فتستمـز أف   
وأما المقبولية  ،دوف تمييزلكؿ فرد مف -بدنيا واقتصاديا-يكوف السبيؿ إلى ىذه المؤسسات سالكا

فالمقصود بيا أف يكوف شكؿ التعميـ ومضمونو وجيييف، مبلئميف ثقافيا وجيديف، وبالتالي مقبوليف 
لدى التبلميذ، وعند اآلباء حسب االقتضاء؛ وختاما تقتضي قابمية التكيؼ أف يكوف التعميـ مرنا حتى 

بلميذ في أوساطيـ االجتماعية والثقافية يتكيؼ مع الظروؼ الواقعية واالحتياجات المتغيرة لمت

                                      
1
من العهد الدولً للحقوق االجتماعٌة واالقتصادٌة والثقافٌة على ما ٌأتً: جعل التعلٌم العالً متاحا للجمٌع على قدم  30تنص الفقرة ج من المادة - 

 بة والسٌما باألخذ تدرٌجٌا بمجانٌة التعلٌم.المساواة، تبعا للكفاءة، بكافة الوسائل المناس
 
2
ص الذٌن لم تنص الفقرة د من نفس المادة من العهد ذاته على ما ٌأتً: )د( تشجٌع التربٌة األساسٌة أو تكثٌفها، إلى أبعد مدى ممكن، من أجل األشخا - 

 ٌتلقوا أو لم ٌستكملوا الدراسة االبتدائٌة.
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جميع األطفاؿ،  المتنوعة، وقابمية التكيؼ ضرورية أيضا إلقامة مدارس قادرة عمى النجاح في تعميـ
(1)وبالتالي فيي مبدأ أساسي لمتعميـ الجامع

. 

مما يتماشى بدقة مع مصطمح التربية الخاصة التي يحتاجيا  وىذه السمات المترابطة األربعة
 األشخاص ذوو اإلعاقة، وتتطمبيا الصحية.

ومنو فنصوص مواد العيد الدولي السابقة تتضمف إقرار الدوؿ بالحؽ في التعميـ أو التربية الخاصة، 
ذا الحؽ لكؿ فرد، وتعيدىا باتخاذ تدابير متدرجة لحمايتو وتنفيذه؛ وىذا دليؿ عمى مدى رعايتو لي

 ومف ضمنيـ األشخاص ذوي اإلعاقة بما يتوافؽ مع ظروفيـ الصحية.

 فً االتفاقٌة الدولٌة لحقوق األشخاص ذوي اإلعاقة-ب

مف ىذه االتفاقية حؽ األشخاص ذوي اإلعاقة في التعميـ دوف تمييز، وعمى كؿ  10نظمت المادة 
األىداؼ المرسومة الموجو ليا مف تنمية شخصية ذوي المستويات التعميمية، وأف يحقؽ ىذا التعميـ 

بداعاتيـ ومشاركتيـ الفعالة في المجتمع، وتمتـز الدوؿ المصادقة عمى االتفاقية  اإلعاقة ومواىبيـ وا 
بعدـ استبعادىـ مف التعميـ عمى أساس اإلعاقة في التعميـ اإللزامي والجامعي، وأف يكوف ذلؾ 

انوي، مع مراعاة جودة الخدمات التعميمية وكفائتيا، واألخذ في بالمجاف في مستوى األساسي والث
 الحسباف احتياجاتيـ الفردية قدر اإلمكاف.

وتمتـز الدوؿ بأف تيسر تعمـ طريقة برايؿ، وأنواع الكتابة البديمة، وطرؽ التواصؿ ووسائمو وأشكالو 
والصـ، أو الصـ المكفوفيف،  المعززة والبديمة، وميارات التوجيو، وكذلؾ توفير التعميـ لممكفوفيف

وتوظيؼ مدرسيف ومدربيف لذلؾ، ومف بينيـ مدرسيف مف ذوي اإلعاقة، لسرعة اندماج ذوي اإلعاقة 
معيـ وشعورىـ بما يشعر بو ىؤالء، وتدريب مختصيف وموظفيف عامميف في جميع المستويات عمى 

 ىذه المغات وطرؽ التعميـ.
 ، وتعميـ الكبار، والتعميـ مدى الحياةي العاـ، والتدريب المينيكما تمتـز كذلؾ بتوفير التعميـ العال

(2)دوف تمييز، عمى قدـ المساواة مع األسوياء
.   

                                      
1
، 11، الدورة A/HRC/25/29المفوضٌة السامٌة لحقوق اإلنسان، الدراسة المواضٌعٌة عن حق األشخاص ذوي اإلعاقة فً التعلٌم، تحت رقم  - 

 33ص  34/31/1330من جدول األعمال؛ بتارٌخ  1/0البندان
2
حق فً الحصول على الرعاٌة والعبلج المناسبٌن، أن للمتخلف ذهنٌا  13/31/3533ورد فً اإلعبلن الخاص بالمتخلفٌن ذهنٌا الصادر بتارٌخ  - 

 وعلى قدر من التعلٌم والتدرٌب والتأهٌل والتوجٌه ٌمكنه من إنماء قدراته وطاقاته إلى أقصى حد ممكن.
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مف االتفاقية السالفة الذكر أف ىناؾ تأكيدا فعميا وجديدا لحؽ ذوي  10وواضح مف خبلؿ نص المادة 
(1)اإلعاقة في التعميـ الجامع

. 

مـز قانونا يتضمف إشارة صريحة إلى مفيوـ التعميـ الجامع واالتفاقية بذلؾ أوؿ صؾ دولي م
لؤلشخاص ذوي اإلعاقة في مختمؼ المستويات التعميمية بما يتماشى مع مقتضيات التربية الخاصة 

 التي يتطمبيا األشخاص ذوي اإلعاقة.
التربية وبالتالي فاالتفاقية تؤكد عمى حؽ المتمدرسيف ذوي اإلعاقة بمختمؼ أعمارىـ وأجناسيـ في 

الخاصة أو التعميـ الجامع الذي يخرجيـ مف المؤسسات المخصصة ليـ التي يحجزوف فييا عف 
دماجيـ فييا مع التبلميذ األسوياء، عمى أف تراعى  غيرىـ، إلى المؤسسات التربوية العادية، وا 

الحواجز  المخصصة ليـ، وبيئيا بإزالة كافةظروفيـ الصحية بيداغوجيا ومعرفيا مف خبلؿ المقررات 
البيئية التي تقؼ في طريقيـ، وبشريا مف حيث التأطير المكوف المتفيـ لنفسياتيـ ومؤىبلتيـ، تدريبا 

  .ليـ عمى االندماج بسرعة في مجتمعاتيـ الكبيرة مستقببل

 :التشريع الداخميفي -6
 صة،أولى المشرع الجزائري اىتماما معتبرا بحؽ المتمدرسيف ذوي اإلعاقة في التربية الخا

بتوفيره تشريعيا لكافة الظروؼ المبلئمة ليـ لمتمتع بيذا الحؽ، بمسايرة حركية المشرع الدولي عند 
التعامؿ معيـ مف تخصيص مؤسسات تربوية ليـ إلى إدماجيـ في المؤسسات التربوية العامة ما 

ؤلشخاص أمكنيـ ذلؾ، وىو ما سنتعرؼ عميو مف خبلؿ تعرضنا لما ورد عف االىتماـ بيذا الحؽ ل
 ذوي اإلعاقة في الدستور، ثـ في التشريع العادي.

 فً الدستور الجزائري:-أ

إذ اعترؼ بالحؽ في التعميـ وضمانو لكؿ  3552رغـ ما ورد عف المشرع الجزائري في دستور 
منذ التحضيري إلى المستوى  متمدرس، مع الحرص عمى مجانية التعميـ في كؿ األطوار التعميمية

الجامعي، إال أنو لـ يرد لو تخصيص صريح لحماية حؽ األشخاص ذوي اإلعاقة في التعميـ أو 
                                      

1
فً كونه أساسا اجتماعٌا متٌنا ٌقضً من خبلله على كل مظاهر الوصم باإلعاقة، وعلى التمٌٌز -حسب نفس الدراسة-تبرز أهمٌة التعلٌم الجامع - 

هذه ترى وعلى المظاهر السلبٌة التً تقف عائقا فً طرٌق األشخاص ذوي اإلعاقة نحو التربٌة الخاصة أو التعلٌم الجامع، وتبدٌد كل ذلك تدرٌجٌا و
وضٌة السامٌة الدراسة على أن التعلٌم الجامع تسوده قٌم أساسٌة كالمساواة والمشاركة، وعدم التمٌٌز، وتشجٌع التنوع وتقاسم الممارسات الجٌدة، المف

 وما ٌلٌها.  10لحقوق اإلنسان، الدراسة المواضعٌة عن حق األشخاص ذوي اإلعاقة فً التعلٌم، المرجع السابق، ص
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التربية الخاصة، وبقية حقوقيـ، كوف ىذا الحؽ يشيد انتياكا عمى أرض الواقع مف قبؿ بعض أولياء 
وية، أو مف مدراء لبعض األطفاؿ ذوي اإلعاقة عند عدـ تسجيؿ أبنائيـ في المؤسسات الترب

المؤسسات التربوية عند عدـ تنفيذىـ لتشريعات تحمي حقوؽ ىذه الفئة في اإلدماج في تمؾ 
(1)المؤسسات التي كمفوا بإدارتيا، وفي ىذا انتياؾ صارخ لحؽ دستوري محمي ليذه الفئة

. 

 فً التشرٌع العادي:  -ب

التربية والتعميـ، وحمايتو في التشريع  وأما عف االعتراؼ صراحة بحؽ األشخاص ذوي اإلعاقة في
 .(2)العادي فقد أولتو الدولة اىتماما كبيرا، وعد تو مف ضمف أولوياتيا في اآلونة األخيرة

أىداؼ حماية األشخاص ذوي اإلعاقة مف فقد ورد فيو أف مف  31/35وأما في نص القانوف رقـ 
 ؤلطفاؿ والمراىقيف ذوي إعاقات.خبلؿ ىذا القانوف ىو ضماف تعميـ إجباري وتكويف ميني ل

مف الفصؿ  30ثـ يفصؿ المشرع بضمانو لمتكفؿ المدرسي المبكر لؤلطفاؿ ذوي اإلعاقة في المادة 
عادة التكييؼ'' باإلبقاء  عادة التدريب الوظيفي وا  الثالث منو تحت عنواف:'' التربية والتكويف الميني وا 

التمدرس أو سف التمدرس أو جنسو طالما بقيت عمى ضماف التكفؿ المدرسي بغض النظر عف مدة 
 حالة الشخص ذي اإلعاقة تبرر ذلؾ.

مف نفس  31كما حرص المشرع الجزائري عمى إجبارية تعميـ األطفاؿ ذوي اإلعاقة في المادة 
مراىقوف ذوي اإلعاقة البالغيف مف العمر ستة القانوف القاضية بإلزامية خضوع األطفاؿ وال

 ( سنة لمتمدرس اإلجباري في مؤسسات التعميـ والتكويف32ستة عشرة ) ( إلى غاية32سنوات)

 .(3)الميني
ومراعاة لظروؼ األشخاص ذوي اإلعاقة فقد نصت الفقرة الثانية مف نفس المادة عمى إمكانية توفير 
مؤسسات وأقساـ خاصة بيـ، السيما في الوسط المدرسي، والوسط الميني واإلستشفائي تييأ عند 

                                      
، نشر على موقع الجرٌدة31/31/1330وثٌقة لبلستفادة من منحة اإلعاقة، مقال بجرٌدة الشروق الٌومً بتارٌخ  30ام ومن معه، بلقاسم حو-3   
تارٌخ وكالة األنباء الجزائرٌة،وزٌرة التضامن الوطنً واألسرة تلح على اإلسراع فً دمج األطفال المعوقٌن فً نظام التعلٌم الوطنً،خبر نشر ب-1

على صفة الموقع. 33/35/1330   
المتعلق بالطابع اإلجباري للتعلٌم األساسً المنشور فً  32/30/3532الصادر فً  32/22وهذا ٌوافق ما ورد فً المادة األولى من المرسوم رقم -0

.105،ص 10/30/3532الصادرة فً  00الجرٌدة الرسمٌة رقم    
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لسنتيف أخرييف  ساـ وفروع ليذا الغرض، وتمدد ىذه المدة لؤلطفاؿ والمراىقيف ذوي اإلعاقةالحاجة أق
(1)ما دامت حالتيـ تبرر ذلؾ

. 

مف المرسـو  30ويزيد المشرع تأكيدا عمى حؽ المتمدرسيف ذوي اإلعاقة في التعميـ لينص في المادة 
لتمتع بحقيـ في التعميـ، وذلؾ بسير المتضمف القانوف التوجييي لمتربية عمى تمكينيـ مف ا 34/30

 الدولة عمى توفير التكفؿ البيداغوجي األنسب واإلدماج المدرسي ليـ ولذوي األمراض المزمنة.
وليذا فقد اعتمدت الدولة نظاـ األقساـ الخاصة في المؤسسات التربوية العامة، لتجمع بيف التعميـ 

وزارة التضامف الوطني واألسرة وقضايا  مشترؾ بيفالجامع والتربية الخاصة، بموجب قرار وزاري 
الذي يحدد كيفيات فتح أقساـ خاصة  1330مارس  30المؤرخ في  المرأة و وزارة التربية الوطنية،

لؤلطفاؿ ذوي اإلعاقة ضمف مؤسسات التربية والتعميـ العمومية التابعة لقطاع وزارة التربية الوطنية، 
ىذه األقساـ لؤلطفاؿ ذوي اإلعاقة السمعية أو البصرية، وكذا األطفاؿ  في مادتو الثالثة منو، إذ تفتح

ذوي اإلعاقة الذىنية الخفيفة الذيف ال يمكف قبوليـ في األقساـ العادية بعد موافقة المجمس النفسي 
البيداغوجي لممؤسسة المتخصصة التابعة لوزارة التضامف الوطني أو المجنة الوالئية المتخصصة بعد 

عمى طبيعة إعاقة الطفؿ ودرجتيا، وباعتماد المقررات البيداغوجية العادية لوزارة التربية  اإلطبلع
(2)الوطنية، ولكف بما يتماشى مع ظروؼ المتمدرسيف الصحية

 .  

وحسب النصوص القانونية السابقة فاألطفاؿ ذوي اإلعاقات الحسية أو الحركية الطفيفة ىـ أطفاؿ 
 قة عادية مع أقرانيـ األسوياء.عاديوف يزاولوف دراستيـ بطري

كما أخذ المشرع بالتعميـ الجامع لؤلشخاص ذوي اإلعاقة في نفس المؤسسات التربوية والتكوينية 
التي يتعمـ األسوياء ويتكونوف فييا، ولكف قد يتوجب مواصمة التعميـ أو التكويف في مؤسسات 

معيا بما يحقؽ لمشخص ذي  متخصصة مييأة عمى مراعاة ظروؼ اإلعاقة ودرجتيا، والتماشي
 اإلعاقة مبتغاه مف التعميـ أو التكويف.

                                      
وما ٌلٌها.  33ص 13/33/1334المؤرخ فً  30لتوجٌهً للتربٌة، المنشور فً ج.ر العدد المتضمن القانون ا 34/30من المرسوم  31أنظر: المادة -0  
2
 وما ٌلٌها. 11، ص13/32/1330المؤرخ فً  00الجرٌدة الرسمٌة، العدد - 
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وامتد االىتماـ بضماف الحؽ في التعميـ والتربية الخاصة ليشمؿ الماكثيف في المستشفيات ومراكز 
 العبلج المتخصصة لمدة طويمة فقد فتحت ليـ أقساـ خاصة بموجب القرار الوزاري المشترؾ بيف

 3554أكتوبر 13ووزارة الصحة المؤرخ في  وزارة التربية الوطنية
(1)

. 

والمقررات المتماشية مع إعاقات المتمدرسيف خاصة المكفوفيف فقد وأما مف حيث توفير البرامج  
البرايؿ، وىو  عزمت وزارة التربية الوطنية عمى طبع مقررات ليـ مطابقة لممقررات العادية، وفؽ تقنية

طبع مصاحؼ وقصص إسبلمية ووطنية لنفس الفئة، تعد األرقى  مشروع قيد الدراسة واإلنجاز، وبعد
-حسب أىؿ االختصاص-في كتابتيا عمى المستوى العربي

(2)
. 

ويراعي المشرع ظروؼ اإلعاقة لدى المصابيف بيا عند اجتيازىـ لمسابقات أو امتحانات بقولو في 
 الفقرة الثالثة مف نفس المادة:

جتيازىـ المتحانات مف ظروؼ مبلئمة تسمح ليـ بإجرائيا في يستفيد المتمدرسوف المعوقوف عند ا-
 إطار عادي تحدد كيفيات تطبيؽ ىذه المادة عف طريؽ التنظيـ.

ولتطبيؽ ىذه المادة صدر قرار مشترؾ بيف كؿ مف وزارة: التشغيؿ والتضامف والتربية الوطنية في 
1330شير ماي 

(3)
. 

عمى مزاولة األشخاص  31/35مف القانوف  32نص المادة وأما بالنسبة لمتعميـ والتكويف المينييف فت
 ذوي اإلعاقة لتعميميـ في مؤسسات تتماشى مع ظروؼ إعاقتيـ كما يأتي:

)يتـ التعميـ والتكويف الميني لؤلشخاص المعوقيف في مؤسسات متخصصة عندما تتطمب طبيعة 
(4) اإلعاقة ودرجتيا ذلؾ(.

 

ويضيؼ المشرع في نفس المادة ضماف المؤسسات المتخصصة زيادة عمى التعميـ والتكويف الميني، 
إيواء المتعمميف والمتكونيف عند الضرورة، مع تقديـ أعماؿ نفسية واجتماعية وطبية تتطمبيا الحالة 

                                      
1
 .32، ص3554المؤرخ فً  30الجرٌدة الرسمٌة، العدد  - 

2
فة البرامج الدراسٌة للمكفوفٌن كتب عن التارٌخ والجغرافٌا بطرٌقة ''البراي'' فً جرٌدة الشروق الٌومٌة، مقال موازاة مع تنصٌب لجنة لترجمة كا - 

 على موقع الجرٌدة . 1330جوٌلٌة 34انتظار المختصٌن لرشٌدة قوادري المنشور بتارٌخ 
3
 .1330ماي  33قرار المؤرخ فً ال- 

4
اء مراكز طبٌة تربوٌة ومراكز للتعلٌم متخصصة ، المتضمن إنش3543دٌسمبر 33الصادر بتارٌخ  43/115طبقا للمرسوم رقم  - 

 .3543لسنة  05للطفولة المعوقة وتعدٌل قوائم هذه المؤسسات المنشور فً ج.ر العدد 
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ع كؿ الصحية لمشخص ذي اإلعاقة داخؿ ىذه المؤسسات، خارجيا، وذلؾ بالتنسيؽ مع األولياء وم
 شخص أو ىيكؿ معني.

وقد ضمنت الدولة مجانية التعميـ والتكويف الميني، وما يرتبط بو مف إيواء في المؤسسات العمومية 
الفقرة الثالثة  لؤلشخاص ذوي اإلعاقة مساواة مع بغيرىـ، وىو ما نصت عميو-عند االقتضاء-ونقؿ

(1)مف نفس المادة
. 

ية لممتمدرسيف ذوي اإلعاقة تتطمب إطارا بشريا كفئا ومكونا فقد وألف العممية التعميمية التربوية الموج
المتضمف إنشاء مركز لتكويف الموظفيف  33/31/3543المؤرخ في  43/113صدر مرسـو رقـ 

 االختصاصيف في مؤسسات المعوقيف إذ ورد في المادة الخامسة منو ما يأتي:
عادة تتمثؿ ميمة المركز في ضماف تكويف االختصاصييف القائم- يف بوظائؼ التعميـ والتربية وا 

 (. 2التربية والمساعدة االجتماعية وتحسيف مستواىـ وتجديد معارفيـ في مؤسسات المعوقيف )
كما أكدت وزارة التضامف الوطني واألسرة وقضايا المرأة أنيا تعتـز استخداـ خبراء أجانب لضماف 

التربية الخاصة، بعد إطبلؽ مشروع تجريبي في تدريب المكونيف الذيف سيعتمد عمييـ في مؤسسات 
كؿ واليتي الشمؼ وتممساف ليعمـ بعد إثبات نجاحو عمى مختمؼ المؤسسات المتواجدة عبر التراب 

 (3) الوطني.

غير أف إبقاء عدة مؤسسات تربوية مخصصة لؤلطفاؿ والمراىقيف ذوي اإلعاقة كالمركز النفسي 
مف الوطني يكتسب منيا ىؤالء أبجديات التعميـ االبتدائي إلى البيداغوجي، تحت وصاية وزارة التضا

سنة ما  31و 33ابتدائي ليمتحقوا بعدىا بمستوى المتوسط ولكف في عمر ما بيف  غاية الخامسة
يكوف عائقا ليـ عف التعمـ واالندماج مع زمبلئيـ لوجود فارؽ في السف، كما أف المؤسسات التربوية 

ة الستقباؿ ىؤالء الطمبة مف حيث تسييؿ وصوليـ إلى كافة مرافقيا العادية ال زالت غير مييئ
(4) خاصة المتواجدة منيا في منطقة الشماؿ.

 

                                      
1
، المتعلق بمجانٌة التعلٌم والتكوٌن 32/30/3532الصادر بتارٌخ  32/23ما ٌوافق ما ورد فً المادة األولى من المرسوم  وهو - 

 .103، ص 10/30/3532، بتارٌخ 00المنشور فً الجرٌدة الرسمٌة، العدد 
2
 وما ٌلٌها. 3411، المرجع السابق، ص 3543لسنة  05الجرٌدة الرسمٌة، العدد  - 

3
 وكالة األنباء الجزائرٌة، مسلم تلح على اإلسراع فً دمج األطفال المعوقٌن فً نظام التعلٌم الوطنً، المرجع السابق. - 

4
 - Atika El Mamri,ibid,p07. 
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وبالمحصمة فإننا نجد أف الدولة الجزائرية أولت اىتماما تشريعيا معتبرا بفئة المتمدرسيف ذوي اإلعاقة 
التربية والتعميـ العادية، مع توفير بحماية حقيـ في التربية الخاصة أو التعميـ الجامع في مؤسسات 

والظروؼ المبلئمة بيداغوجيا وبيئيا، واإلطار البشري الكؼء بعض الييئات واليياكؿ البلزمة، 
(، لتمكف في األخير مف تمتعيا 1والمتخصص المكوف لمتعامؿ األمثؿ مع أشخاص ىذه الفئة )

المستويات إلى غاية الدراسات العميا، والحصوؿ بحقيا في التربية الخاصة والتعميـ الجامع في كؿ 
 مف وراء ذلؾ عمى منصب عمؿ محتـر والئؽ.

 : الحق فً العملالفرع الثالث

يمكف أف نعرؼ الحؽ في العمؿ بكونو تمؾ المكنة التي توفر لمعامؿ أف يختار الحرفة التي يريدىا، 
ع، والتي تبلئـ استعداداتو وقدراتو والتي تدر عميو مردودا ماديا يحقؽ لو حياة كريمة في المجتم

وتميؽ بمؤىبلتو العممية والمينية، ويكوف قادرا عمى ممارستيا، مع حقو في اختيار صاحب العمؿ 
 الذي يرتاح لمعمؿ معو، ويأمؿ في حسف تعاممو معو.

حسب العيد الدولي لمحقوؽ االجتماعية -ويأتي الحؽ في العمؿ في مقدمة الحقوؽ االجتماعية
بؿ يعد مف أىميا، مع ما يتفرع عنو مف تنظيـ لشروط العمؿ، بما يجعمو  -صادية والثقافيةواالقت

والتأميف  مجزيا ومبلئما، وتحديد ساعات العمؿ، وتنظيـ اإلجازات وأوقات الراحة، والحؽ في المعونة
عند الشيخوخة أو المرض أو العجز، وىو ما حاوؿ التشريع اإلسبلمي والوضعي أف يحرص عميو 

 تماـ الحرص لكؿ فرد ميما كاف جنسو أو وضعو الصحي.
ثـ  وبالتالي فسنتعرؼ عمى مدى االىتماـ والحماية المذيف أوالىما اإلسبلـ ليذا الحؽ الحيوي أوال،

 لمدى احتراـ التشريعات الوضعية لو ثانيا.
 أوال:في الشريعة اإلسالمية:

اىتـ بو الفكر اإلسبلمي فدعا إلى العمؿ، وألف الحؽ في العمؿ مف أبرز الحقوؽ االجتماعية فقد 
وحث عميو في الكثير مف اآليات، وربط العمؿ الصالح باإليماف عند كؿ خطاب لممؤمنيف )سورة 

فالخطاب ورد لكؿ مؤمف، بصرؼ النظر عف جنسو وعمره وحالتو الصحية، وبالتالي يدخؿ  التوبة(

                                      
1
لتشكٌله المدرسً، وٌقدم مالك بن نبً بخصوص عبلقة الثقافة بالمحٌط الخارجً والبٌئة مبلحظتٌن مهمتٌن هما: ال ٌدٌن الفرد بصفاته االجتماعٌة - 

 ولكن لشروط خاصة بوسطه.
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يز مف اهلل تعالى بيف عباده عند اقتضاء األشخاص ذوو اإلعاقة في ىذا األمر، وفي ذلؾ عدـ تمي
 العمؿ منيـ.

والجدير بالذكر عند تأمؿ ىذه اآلية أنيا عدت العمؿ واجبا وفرضا عمى كؿ مسمـ ومسممة، كؿُّ 
وجنسو ومقدرتو، وبالتالي فقد اتخذ التشريع القرآني في موضوع الحؽ في العمؿ توجيا فريدا أف خرج 

 إلى درجة الواجبات، حتى ال يبقى أي فرد عالة عمى اآلخريف. وارتفع بو بو مف دائرة الحقوؽ،
في العمؿ حفظا لماء الوجو مف استجداء الناس  -صمى اهلل عميو وسمـ–ورغ ب الرسوؿ الكريـ 

وطمبيـ، فقاؿ)ألف يأخذ أحدكـ حبمو فيحتطب عمى ظيره خير لو مف أف يأتي رجبل فيسألو أعطاه 
(1) أو منعو(

.   

ذوي اإلعاقات مف العمؿ، إال مف كاف ذا إعاقة شديدة تمنعو إطبلقا عف العمؿ  ولـ يعؼ اإلسبلـ
كالمشموؿ أو المجنوف،فالحرج المرفوع عف األعمى المتوقؼ عمى إعاقتو الحسية، ىو غير المرفوع 
عف األعرج المتوقؼ عمى إعاقتو العضوية الجسدية، وىو كذلؾ غير مرفوع عف المريض الذي ترؾ 

ذا كانت  ،(2)حا يشمؿ كامؿ أنواع األمراض المزمنة والمؤقتة، واإلعاقات األخرىباب مرضو مفتو  وا 
التقوى ىي االلتزاـ بأمر اهلل تعالى، واجتناب ما نيى عنو، وكاف العمؿ مف ضمف ما أوجبو اهلل 
تعالى فيو إذف مف التقوى وبالتالي يأتي منو اإلنساف ما يستطيع وما يتوافؽ وقدراتو الفردية 

 الفيزيولوجية والنفسية واالجتماعية،حفظا لكرامتو مف االمتياف.
العامؿ أجيرا لقربو مف األجر أكثر مف العمؿ الذي يقـو بو، فنظر  وسما اإلسبلـ بالعمؿ حتى سم ى

إليو مف وجية حاجة القائـ بالعمؿ إلى األجر، ال مف جية حاجة رب العمؿ إلى مف يقـو لو بما 
السمو حماية ألجر األجير العادؿ والموافؽ لقيمة عممو، مف غير إبطاء أو  يريد مف عمؿ، وفي ذلؾ

، وأعممو أجره )أعطوا األجير حقو قبل أن يجف عرقو عميو وسم ـ بخس أو إنقاص، قاؿ صمى اهلل
(3) وىو في عممو(

  

 أف اإلسبلـ ضمف لمعامؿ حقو في الراحة، وعدـ التعسير وأال يكمؼ ما ال يطيؽ تطبيقا لقاعدة كما
                                      

 .رواه البخاري -1
 .32،سورة التغابن اآلٌة 33سورة الطبلق اآلٌة -23سورة النور من اآلٌة -2
محمد أحمد محمد فرج عٌطه، حقوق اإلنسان بٌن هدي الرحمن واجتهاد اإلنسان، الطبعة األولى، مكتبة بن كثٌر، الكوٌت، ودار بن  -3

 .330، ص1331حزم، بٌروت
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) دفع الحرج والمشقة(، وضمف لو الحؽ في التعويض عف األضرار التي تمحقو مف وراء قيامو 
 )الغرم عمى قدر الغنم(.بعممو المكمؼ بو تطبيقا لقاعدة

(1)
 

 :التشريعات الوضعيةفي -ثانيا
 الصكوك الدولية: في-1

اعتبر الحؽ في العمؿ ذا اىتماـ كبير وفقا لمفكر االشتراكي الشيوعي المكافح عف حقوؽ العماؿ 
فمقد حاوؿ المشرع الدولي أف يبسط حماية فعمية وواسعة عمى حؽ األشخاص ذوي اإلعاقة في 

قميمية لبلعتراؼ بو عنو، بدءا بالعيد والدفاع  العمؿ، فرصد لذلؾ عدة صكوؾ ومنظمات دولية وا 
الخاصة بشأف التأىيؿ  315الدولي لمحقوؽ االجتماعية واالقتصادية والثقافية، ثـ االتفاقية رقـ 

 الميني والعمالة لممعوقيف ثانيا، وفي االتفاقية الدولية لحقوؽ األشخاص ذوي اإلعاقة ثالثا.
دابير لصوف ىذا ص مع اتخاذ تونصت المادة السادسة مف العيد عمى حؽ في العمؿ لكؿ شخ

 الحؽ، فما يبلحظ أف المادة جاءت عامة لتشمؿ كؿ الفئات حتى األشخاص ذوو اإلعاقة.
وأما السابعة مف نفس العيد فتنص عمى كفالة الشروط العادلة والمرضية التي يجب أف توفر بتوفر 

 الحؽ في العمؿ منيا ضماف مكافأة توفر لجميع العماؿ كحد أدنى أجرا مصنفا.
مادة الثامنة مف العيد فقد تضمنت تعيد الدوؿ بكفالة الحؽ في اإلضراب وفي االنضماـ إلى أما ال

 النقابات وحرية العمؿ النقابي.
ومنو فقد أحاط العيد الدولي بالحؽ في العمؿ البلئؽ مف معظـ جوانبو إال أنو يبقى مرتبطا في 

 توفيره باإلمكانيات المادية لمدولة.
جواف  13بشأف التأىيؿ الميني العمالة)المعوقوف( الصادرة بتاريخ  315رقـ  أما االتفاقية الدولية

 33/32/3540بجنيؼ المنعقدة في  25في مؤتمر العمؿ الدولي في الدرة  ، وقد أعمف عنيا3540
 مادة. 35والتي تتضمف 

ؿ حيث الفقرة الثانية مف المادة األولى حؽ األشخاص المعاقيف في التأىيؿ الميني لضماف عم
 مناسب بغرض دمجو في المجتمع.
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أما المادة الرابعة منيا ىو الحفاظ عمى مبدأ تساوي الفرص بيف كؿ الفئات وبيف الجنسيف لمعمؿ 
 المتاح.

منيا االعتراؼ بحؽ  13وفي المادة  1332الصادرة سنة  وفي اتفاقية حقوؽ األشخاص ذوي اإلعاقة
 الفرصة لكسب الرزؽ مف عمؿ يختارونو بإرادتيـ،ويشمؿ ىذا الحؽ إتاحة (1)العمؿ والعمالة 

أو يقبمونو بحرية في سوؽ وبيئة عمؿ منفتحيف أماـ األشخاص ذوي اإلعاقة، وشاممتيف ليـ ويسيؿ 
 انخراطيـ فييما. ثـ ركزت عمى أىـ التدابير التنفيذية التي تحقؽ جممة مف األىداؼ.

اصيميا لتمكيف ىذه الفئة مف حقيا في ومف خبلؿ ما سبؽ نستخمص أف المادة سعت مف خبلؿ تف
 وما ينتج مف حقوؽ لصيقة كحؽ األجر والحماية أثناء العمؿ، والعمؿ النقابي.العمؿ البلئؽ، 

 وكاف المفروض أف يكوف العمؿ مكفوال لمجميع دوف استثناء والحظر لكافة االنتياكات ليذا الحؽ،

  سبو األصوب.ومف ضمنو التمييز واالستعباد واستغبلؿ لمحاجة، وأح

 في التشريع الداخمي:-1
 في الدستور الجزائري:-أ

 :مف الدستور الجزائري عمى االعتراؼ الصريح بحؽ كؿ المواطنيف في العمؿ 11تنص المادة 
 )لكؿ المواطنيف الحؽ في العمؿ(

والمبلحظ عمى نص المادة أف المشرع ضمف الظروؼ المعيشية ألفراد ىذه الفئة اليشة والضعيفة، 
ولكنو لـ يبيف أىي حياة كريمة أـ االكتفاء بأبسط ضروريات العيش؟ ومنو تكوف ىذه المادة تحمؿ 

 مف الغموض الشيء الكثير.
 :في التشريع العادي-ب

منو عمى إدماج  10في مادتو  31/35موجب القانوف ورد تخصيص ليذه الفئة بحقيا في العمؿ ب
األشخاص المعوقيف واندماجيـ السيما مف خبلؿ ممارسة نشاط ميني مناسب أو مكيؼ يسمح ليـ 

 بضماف استقبللية بدنية ورمادية اقتصادية.

                                      
1
تعنً العمالة المحمٌة العمل فً مؤسسة أنشأت خصٌصا الستخدام المعاقٌن)آرثر أورٌلً، حق األشخاص المعوقٌن فً العمل البلئق، كتاب صدر - 

 (.10، ص 1333عن مكتب العمل الدولً بجنٌف، بٌروت 
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بسبب إعاقتو مف مسابقة أو اختبار  مرشحمف نفس القانوف عمى عدـ جواز إقصاء أي  10والمادة 
مف  11متحاف ميني يتيح لو االلتحاؽ بوظيفة عمومية أو غيرىا، ثـ اعترؼ المشرع في المادة اأو 

نفس القانوف حؽ األشخاص ذوي اإلعاقة في الترسيـ والتثبيت ولو أف يعيد تصنيؼ أي عامؿ معاؽ 
كؿ  مف نفس القانوف فقد ألزمت 13مف نفس القانوف.أما المادة  12ويخضع لفترة تدريبية مف المادة 

 مف عمالو لؤلشخاص ذوي اإلعاقة %33مستخدـ أف يخصص نسبة 

 (1)مف عمالو لؤلشخاص ذوي اإلعاقة.

بالضماف  حصة االشتراؾ ، تخفيض3352وعميو فقد منح المشرع مف خبلؿ قانوف المالية 
مف االشتراكات  %13 تصؿ لرب العمؿ الذي يشغؿ أشخاصا معاقيف بنسبة تخفيض االجتماعي

(2)السنوية
. 

كما وقعت وزارة التكويف والتعميـ المينييف مع وزارة التشغيؿ والتضامف الوطني اتفاقية إطار حررت 
 1330مارس  11بتاريخ 

ومما يستخمص مما سبؽ أف المشرع الجزائري لـ يخصص حماية دستورية واضحة مصرح بيا لحؽ 
األشخاص ذوي اإلعاقة في عمؿ الئؽ بيـ وبقدراتيـ الصحية وميوالتيـ ورغباتيـ، إال أنو بسط 

 عمييـ حماية قانونية كبيرة بما يحقؽ ليـ نظريا الحياة الكريمة التي يأممونيا. 
 الحقوق المعاصرةالمطلب الثانً: 

فكاف آخر جيؿ ىو  نظمت حقوؽ األشخاص ذوي اإلعاقة حسب ظيورىا وتطورىا في أجياؿ عدة،
، لتعد 13ما استحدثتو اتفاقية حقوؽ األشخاص ذوي اإلعاقة كأوؿ اتفاقية شبو متكاممة في القرف 

 بذلؾ حقوقا معاصرة يتطمبيا تطور الحياة وتعقدىا عبر كؿ األصعدة والمياديف.

 : الحق فً إمكانٌة الوصولاألول الفرع 

  أوال: تعرٌف إمكانٌة الوصول

يعد ىذا الحؽ مف أحدث الحقوؽ التي نادت بيا صراحة الييئات الحقوقية المدافعة عف حقوؽ 
األشخاص ذوي اإلعاقة أو الميتمة بيا، وتعرفو المجنة المعنية  بحقوؽ األشخاص ذوي اإلعاقة في 

 1332لمادة التاسعة مف اتفاقية األشخاص ذوي اإلعاقة الصادرة سنة مشروع الذي أعدتو في ا
                                      

1
 31/35من القانون  13أنظر نص المادة - 

2
 33/33/3551فً  53/011أنظر المرسوم - 
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وقد تناولت المجنة أيضا :'' 1330لسنة  33والذي عرضتو عمى ىيئة األمـ المتحدة  في دورتيا 
وتاماس ، وبيتر تاكاتش، سيمفيا نيوستيمسألة إمكانية الوصوؿ في اجتياداتيا، ففي قضية 

أف  فرأت المجنة 1330أبريؿ 32(، اآلراء المعتمدة في 1333/3ـ ضد ىنغاريا)الببلغ رق فازيكاس
جميع الخدمات المتاحة أو المقدمة إلى عامة الناس ينبغي أف تكوف متاحة لؤلشخاص ذوي اإلعاقة، 

(1)مف اتفاقية حقوؽ األشخاص ذوي اإلعاقة 5وفقا ألحكاـ المادة 
. 

تعميقيا بوضوح بيف إمكانية الوصوؿ  وتميز المجنة المعنية بحقوؽ األشخاص ذوي اإلعاقة في
والترتيبات التيسيرية، فأما األولى فتتعمؽ بالمجموعات، وتعد واجبا سابقا يجب عمى الدوؿ تنفيذه لكؿ 

فتتعمؽ باألفراد وىي واجب فوري  األشخاص ذوي اإلعاقة قبؿ تمقي طمب فردي بتوفيره، وأما الثانية
إعاقة خاصة لـ تكف معروفة مف قبؿ وبناء عمى طمب قابؿ لمتنفيذ حالما تتوفر حالة شخص ذي 

 (2) منو أو ممف يمثمو قانونا.

 ثانٌا: فً الشرٌعة اإلسالمٌة:

ونستخمصو في أف األشخاص ذوي اإلعاقة مف حقيـ لوصوؿ إلى شتى مجاالت الحياة فيو ما نجده 
إذ يقوؿ: يقوؿ  مف قوؿ الرسوؿ األكـر عميو الصبلة والسبلـ في حديث يرويو أبو ذر الغفاري

الرسوؿ صمى اهلل عميو وسمـ:)عمى كؿ نفس في كؿ يوـ طمعت فيو الشمس صدقة منو عمى نفسو، 
وليس لنا أمواؿ؟ قاؿ: إف مف أبواب الصدقة....تيدي األعمى  قمت يا رسوؿ اهلل مف أيف أتصدؽ

عى بشدة قد عممت مكانيا، وتس وتسمع األصـ واألبكـ حتى يفقو، وتدؿ المستدؿ عمى حاجة لو
ساقيؾ إلى الميفاف المستغيث،وترفع بشدة ذراعيؾ مع الضعيؼ، كؿ ذلؾ مف أبواب الصدقة منؾ 

(3) عمى نفسؾ(
. 

ىذا الحديث النبوي مف أبرز النصوص الشرعية المجسدة لحؽ الناس عامة، والضعفاء خاصة  ويعد
 ومف ضمنيـ األشخاص ذوي اإلعاقة في إمكانية الوصوؿ إلى شتى مجاالت الحياة.

                                      
1
 30، والمعروض على هٌئة األمم المتحدة بتارٌخ CRPD/C/0/33من اتفاقٌة رقم  35اللجنة المعنٌة بحقوق األشخاص ذوي اإلعاقة، تعلٌق المادة - 

 وما ٌلٌها. 30، ص1330أفرٌل 
2
 .35المرجع السابق، ص- 

3
 رواه أحمد.- 
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ومنو نبلحظ بجبلء ووضوح أف اإلسبلـ يقرف دوما بيف العقيدة واألخبلؽ وبقية المعامبلت األخرى، 
 زأ.فالديف كؿ ال يتج

 :لثا: فً التشرٌعات الوضعٌةثا

قد وردت عدة صكوؾ دولية تعترؼ بيذا الحؽ المعاصر والمستحدث ما جعؿ أغمب تشريعات الدوؿ 
الداخمية تواكب ىذا التطور لتحذو حذو تمؾ الصكوؾ، وليذا فسنحاوؿ التعرض لمدى حماية 

 الداخمي.صكوؾ دولية ليذا الحؽ ثـ لمدى االعتراؼ بو وحمايتو في التشريع 

 فً الصكوك الدولٌة: -3

 فً القواعد الموحدة بشأن تكافؤ الفرص:-أ

يعد ىذا الصؾ الدولي مف أوؿ الصكوؾ الدولية التي نصت صراحة عمى الحؽ في إمكانية 
في  تحت عنواف  فرص الوصوؿ لتنصالوصوؿ،إذ خصصت لو القاعدة الخامسة مف ىذا الصؾ 

الفقرة األولى عمى ضرورة االعتراؼ الدوؿ بأىمية ىذا الحؽ في عممية تحقيؽ تكافؤ الفرص في 
جميع مجاالت الحياة بالنسبة لكافة األشخاص ذوي اإلعاقة بصرؼ النظر عف طبيعة إعاقاتيـ 

 ودرجتيا.
شخاص ذوي ويضيؼ المشرع الدولي مف خبلؿ ىذه القاعدة بندا ميما أال وىو استشارة منظمات األ

شراكيا بعد ذلؾ محميا  اإلعاقة عند وضع معايير وقواعد لتسييؿ الوصوؿ إلى األماكف المقصودة وا 
 منذ ابتداء المرحمة األولى لمتخطيط، أي عند وضع تصميمات مشاريع المنشآت العامة،

 .بما يكفؿ أقصى قدر ممكف مف سيولة الوصوؿ وبما يتماشى مع مختمؼ طبائع اإلعاقات ودرجتيا
ومما سبؽ ذكره مختصرا يتضح لنا أف المشرع الدولي أحاط بالحؽ في إمكانية الوصوؿ، وقد تجمى 
ىذا  في اىتمامو بو ليعده الفرصة األولى تحت عنواف المجاالت المستيدفة لتحقيؽ المشاركة عمى 

خبلؿ  قدـ المساواة فسبقو عمى فرصة التعميـ، و فرصة التوظيؼ وبقية الفرص األخرى لنتوصؿ مف
بغرض إخراج المعاؽ مف سجف إعاقتو  ذلؾ إلى تأثير ىذا الحؽ في بقية الحقوؽ األخرى كالتعميـ،

إلى ميداف المشاركة في الحياة العادية الفسيح، كما يدعو إلى إشراكيـ في اقتراح الحموؿ 
 رجي.اوالوضعيات واألجيزة المناسبة لظروفيـ الصحية بما يسيؿ ليـ فرصة االتصاؿ بالعالـ الخ
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 :االتفاقٌة الدولٌة لحقوق األشخاص ذوي اإلعاقةفً -ب

ورد في مقدمة االتفاقية نص صريح عمى احتراـ الحؽ في إمكانية الوصوؿ، مع تبياف عبلقتو 
(1)بتمكينيـ مف التمتع بجميع حقوؽ اإلنساف والحريات األساسية

      

بيذا الحؽ لتعده مف المبادئ التي ومجمؿ القوؿ أف النصوص السالفة الذكر مف االتفاقية سمت 
ليعيش األشخاص ذوو  تبنى عمييا االتفاقية، وأحاطت بو وحاولت تجسيده عمى أرض الميداف،

اإلعاقة حياة عادية مثؿ غيرىـ، ال يعوقيـ شيء دوف مبتغاىـ وقصدىـ في شتى مجاالت الحياة 
ىؤالء األشخاص أو حياتيـ  لتعد اإلعاقة الحقيقية ىي اإلعاقة التي يضعيا المجتمع في طريؽ

 عموما.
 : تشرٌعات الداخلٌةفً ال-3

مف المشرع الجزائري حماية حديثة وواضحة في التشريع العادي الداخمي المخصص لذوي  نجد
الخاص بحماية األشخاص المعوقيف  31/35اإلعاقة ولنا أف نتحرى عف اىتمامو بو في لمقانوف 

 وترقية حقوقيـ أوال ثـ النصوص التنفيذية لو ثانيا.

 96/95فً قانون -أ

صراحة في الدستور وبصفة مباشرة عمى الحؽ في إمكانية رغـ أف المشرع الجزائري لـ ينص 
منو تحت عنواف الحياة االجتماعية لؤلشخاص  03الوصوؿ لحداثتو مف جية، ووفقا لنص المادة 

ولدى الدخوؿ المرافؽ العمومية  المعوقيف ورفاىيتيـ حيث يحضوف بأولوية في السكف بطابؽ األوؿ
 ا األشخاص المعاقوف وحرية التنقؿ وغيرىا.حيث جاءت مممة بشتى مجاالت التي يقصدى

 نصوص تنفٌذٌة مخصصة للحق فً إمكانٌة الوصولفً -ب

المتعمؽ 1332ديسمبر  33المؤرخ في  011-32وقد صدر في ىذا الصدد المرسـو  التنفيذي رقـ 
بتحديد كيفيات تسييؿ وصوؿ األشخاص المعوقيف إلى المحيط المادي واالجتماعي واالقتصادي 

افي ، وجدير ذكره ىو صدور قرار وزاري مشترؾ بيف وزارات كؿ مف: التضامف الوطني، والثق
، المتعمؽ 32/30/1333التييئة العمرانية والبيئة، السكف والعمراف، الشباب والرياضة مؤرخ في 

وصوؿ األشخاص المعوقيف لممحيط المبني والتجييزات المفتوحة باعتماد المقاييس التقنية لتسييؿ 

                                      
1
 أنظر المادة األولى من اتفاقٌة.- 
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لتسييؿ وصوؿ األشخاص ذوي  ور، لتنص المادة الثانية منو عمى تحديد المقاييس التقنيةلمجمي
لتسييؿ  ،NA16227اإلعاقة لممحيط المبني واليياكؿ المفتوحة لمجميور وفؽ المواصفات الجزائرية

(1)الوصوؿ
 . 

الواليات أو  واستفادة مف النقؿ المجاني داخؿ الوطف ، أو التخفيض مف التسعيرة برا وجوا، ما بيف
ذ كاف معاقا ب يستفيد معو مرافقو مف نفس  %333حضريا، شريطة أف يحمؿ بطاقة معاؽ، وا 

بتحديد كيفيات  المتعمؽ 1332أفريؿ  12المؤرخ في  300-32التدابير، وذلؾ وفؽ لمرسـو رقـ 
(2)استفادة األشخاص المعوقيف مف مجانية النقؿ والتخفيض في تسعيراتو

.    

المشرع الجزائري قد احتـر الحؽ في إمكانية الوصوؿ بالنص عميو، ووضع تدابير  ومنو نبلحظ أف
تيسيرية لو ليشمؿ األوجو الثبلثة التي يتطمبيا ىذا الحؽ : الوسط االجتماعي ، البيئة والسكف والنقؿ 

ما ، المعموماتية واالتصاؿ ليكوف اجتيادا محمودا مف لممشرع الجزائري سبؽ فيو المشرع الدولي أيا
    معدودات قبؿ صدور النص النيائي لبلتفاقية.

 : الحق فً التأهٌل و إعادة التأهٌلنًالفرع الثا

، وكمما كاف التأىيؿ فعاال يتطمب الشخص ذو اإلعاقة تأىيبل أو إعادة تأىيؿ ليندمج في مجتمعو
 كاف االندماج سريعا.

ذىنيا أو نفسيا و/أو اجتماعيا، بتوفير فتأىيؿ ىو بموغ المستوى الوظيفي األمثؿ وحفظو بدنيا أو 
(3)األدوات الضرورية والمساعدة ليـ لتغيير حياتيـ ورفع مستوى استقبلليتيـ

. 

 أوال: فً الشرٌعة اإلسالمٌة:

نما يبلحظ العبلقة الوطيدة  عادة التأىيؿ، وا  وما نبلحظو ال نجد نصوص مباشرة قد ذكرت التأىيؿ وا 
اف عقيدة ومعامبلت ، وىو ما يسيؿ عممية التأىيؿ نفسيا وعضويا التأىيؿ النفسي واإليمجدا بيف 

وعقميا عمى الفرد المؤمف حؽ اإليماف ويدفعيا قدما، ومنو يقبؿ عمييا بإرادة ورغبة داخمية عارمة، 
وىو ما لـ تصؿ إليو النصوص الوضعية التي تفصؿ بيف الديف والقانوف،ميما كانت تمؾ النصوص 

 خبلقيا وراقيا فكريا.التشريعية تنضح نببل أ

                                      
1
 وما ٌلٌها. 00، ص 1333أفرٌل  13، المؤرخ فً 10الرسمٌة، العدد الجرٌدة - 

2
 وما ٌلٌها. 00، ص 1333أفرٌل  13، المؤرخ فً 10الجرٌدة الرسمٌة، العدد  - 

3
 . 34القواعد الموحدة بشأن تحقٌق تكافؤ الفرص، المرجع السابق، ص - 
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 :التشرٌعات الوضعٌة: فً ثانٌا 

 سبؽ أف ذكرنا أف الحؽ في التأىيؿ ىو مف الحقوؽ القديمة والمعاصرة في آف واحد.
 فً الصكوك الدولٌة:-3

الحؽ نتيجة مرضية لجيد سياسي تراكمي مرير مف المنظمات الحقوقية الحكومية وغير  يعد
  الحكومية الميتمة بحقوؽ األشخاص ذوي اإلعاقة بمختمؼ إعاقاتيـ.

 فً القواعد الموحدة بشأن تكافؤ الفرص:-أ

التأىيؿ أو رغـ األىمية القانونية والمعرفية ليذه القواعد التي كانت شاممة لكافة مكونات عممية 
كما أف المبلحظ عمى ىذه القواعد أنيا حمت ىذا الحؽ مف خبلؿ النص عمى  إعادتو وشروطيا،

عادة التأىيؿ عممية  اجتماعية جماعية يشترؾ في جممة مف التدابير التنفيذية لو، وتعد التأىيؿ وا 
وسائؿ والطرؽ قياميا وتحقيقيا كؿ المحيطيف بالشخص المعاؽ المحتاج إلييا، بتحقيقيا بشتى ال

(1)الكفيمة بفعالية تأىيؿ ىذا الشخص أو إعادة تأىيمو ليندمج سريعا في مجتمعو أو محيطو الخاص
. 

نما  تحرص  إال أف المتأمؿ في ىذه البنود ال يممس إشارة واضحة لمتأىيؿ النفسي لذوي اإلعاقة، وا 
عمى التأىيؿ المادي العضوي والفيزيولوجي والميني لو، بينما ىو محتاج إلى التأىيؿ النفسي في 
أكثر األحياف فوؽ حاجتو لما ذكر مف التأىيؿ، رغـ وجود إشارة ضمنية غير مباشرة لو في البند 

 الثالث المذكور سابقا وىو عكس ما ورد في الشريعة اإلسبلمية.
 :دولٌة لحقوق األشخاص ذوي اإلعاقةاالتفاقٌة الفً -ب

عادة التأىيؿ صراحة عمى احتراـ ىذا الحؽ  12لـ تنص المادة  مف االتفاقية المعنونة بالتأىيؿ وا 
حسب –واالعتراؼ بو، إنما دخمت مباشرة في التدابير العممية لحمايتو وتنفيذه، واعتمدت في ذلؾ 

، وعمى 3531ؽ المعوقيف الصادر في سنة عمى ما ورد سابقا في اإلعبلف العالمي لحقو  -رأيي
3545االتفاقية الدولية لحقوؽ الطفؿ الصادرة سنة 

(2)
 وعمى القواعد الموحدة بشأف تكافؤ الفرص.، 

عادة التأىيؿ تفقد جدواىا وفعاليتيا وقيمتيا لدى الشخص المعاؽ إذ لـ  ونعتقد أف عممية التأىيؿ وا 
 يرتبط تمقائيا ومباشرة بالدمج واالندماج في المجتمع وعمى أرض الميداف.

                                      
1
 . 32صالقواعد الموحدة بشأن تحقٌق تكافؤ الفرص، المرجع السابق،  - 

2
 . 32القواعد الموحدة بشأن تحقٌق تكافؤ الفرص، المرجع السابق، ص - 
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غير أف ىذه المادة لـ تستدرؾ ما كادت القواعد الموحدة أف تغفؿ عنو، أال وىو التأىيؿ النفسي إذ 
 ا كذلؾ بصورة غير مباشرة في البند األوؿ منيا.أشارت بدورى

 : تشرٌع الداخلًفً ال-1

عكس ما ورد ية عادية تتسـ إلى مرتبة الدسترة، يبسط المشرع الجزائري عمى ىذا الحؽ حماية تشريع
 315عف المشرع المغربي رغـ أف ىذا الحؽ سبؽ أف نصت عميو صكوؾ دولية كاالتفاقية رقـ 

 .3515سنة  المعوقيف الصادرةؿ الخاصة بتأىيؿ وتشغي
 في الدستور الجزائري:-أ

، خبلؼ ما ورد عف المشرع المغربي 3552لـ يرد نص صريح وال ضمني في دستور الجزائر لسنة 
مف التعديؿ الدستوري  00إذ نص صراحة عمى ىذا الحؽ الميـ لؤلشخاص ذوي اإلعاقة في الفصؿ 

 (1) .1333الصادر سنة 
 العادي:في التشريع -ب

نجد اىتماما مف المشرع الجزائري بالحؽ في التأىيؿ منذ حقبة الثمانينات مف القرف الماضي إال أف 
عادة التأىيؿ في قانونيف ميميف بالنسبة لؤلشخاص ذوي اإلعاقة،  لـ يرد ذكر لمصطمح التأىيؿ وا 

 .(2) وقد ذكر مصطمح إعادة التدريب
 حة وترقيتيا:الخاص بحماية الص 41/91في القانون -1-ب

عادة التدريب  51وفؽ لنص المادة  مف القانوف عمى استفادة األشخاص ذوي اإلعاقة مف العبلج وا 
 واألجيزة المعدة ألجميـ.

المادة الموالية عمى تحديد التنظيـ اإلداري لمتدابير المبلئمة لموقاية مف العجز مف جية  بينما تنص
عادة تكييفيـ واندماجيـ في وإلعادة تدريب األشخاص المصابيف بنقص عقم ي أو عجز أو عاىة وا 

 الحياة االجتماعية مف جية أخرى.

                                      
1
من الدستور المغربً على ما ٌلً: تقوم السلطات العمومٌة بوضع وتفعٌل سٌاسات موجهة لؤلشخاص والفئات من ذوي  00ٌنص الفصل  - 

هٌل األشخاص الذٌن ٌعانون من إعاقة جسدٌة أو حسٌة حركٌة أو عقلٌة، االحتٌاجات الخاصة، ولهذا الغرض تسهر خصوصا على ما ٌلً: )....إعادة تأ
 إدماجهم فً الحٌاة االجتماعٌة والمدنٌة، وتٌسٌر تمتعهم بالحقوق والحرٌات المعترف بها للجمٌع.

2
الحدٌث عن تقدٌم الدولة لمختلف عند  31/35من القانون  33غٌر أنه ورد عن المشرع سرٌعا لفظ إعادة التأهٌل فً الفقرة الثانٌة من المادة  - 

 المساعدات للجمعٌات المهتمة برعاٌة األشخاص ذوي اإلعاقة وتعلٌمهم وتكوٌنهم وإعادة تأهٌلهم.
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والمبلحظ أف المشرع قد وظؼ عبارة إعادة التدريب التي يقصد بيا إعادة التأىيؿ وىي موجية لمف 
عرضت لو إعاقة أما مف ولد بيا فيو بحاجة إلى عممو تأىيؿ منذ السنوات األولى مف عمره حتى 

 و وباألخص في دراستو بيف أقرانو. جتمعسريعا في ميندمج 
 :الخاص بحماٌة األشخاص المعوقٌن وترقٌتهم  96/95قانون ال في-6-ب

تنص المادة الثالثة المتضمنة األىداؼ المرجوة مف ىذا القانوف عمى ضماف عدة خدمات مف بينيا 
عادة ال عادة التدريب الوظيفي وا   تكييؼ.كفالة خدمات العبلج المتخصصة وا 

وىي آخر مادة مف الفصؿ الثالث المعنوف بالتربية والتكويف الميني  11ثـ يفرد المشرع المادة 
عادة التكييؼ إذ ينص فييا عادة التدريب الوظيفي وا  عمى استفادة الشخص ذي إعاقة مف أعماؿ  وا 

عادة التكييؼ المبلئمة.   وبرامج إعادة التدريب الوظيفي وا 
 دة السابقة حيث لـ يأتي بجديد ألنو تكرار لما جاء في قانوف الصحة.والمتمعف في سياؽ الما

 : الحق فً الدمج واالندماجالفرع الثالث

دموجا في   أو اإلدماج مف الناحية المغوية ومعجمية أنو مشتؽ مف الفعؿ الثبلثي دمج، يعرؼ الدمج
أف ، أي (1)الشيء دخؿ فيو واستحكـ والفعؿ المزيد ىو : أدمج، يدمج الشيء في الثوب أدخمو فيو

(2) سوقا، أي بقوة خارجة عف إرادتو. وقع عميو فعؿ الفاعؿ، أو قؿ : إنو سيؽ إلى اإلدماج المدمج
 

عمميا مف جية، ولمتداخؿ  أما مف الناحية االصطبلحية فبل نجد تعريفا قانونيا ليذا المصمح لحداثتو
مف جية أخرى في  الفعمي بيف العمـو اإلنسانية: عمـ القانوف وعمـ النفس والتربية وعمـ االجتماع

 الكثير مف التناوالت القانونية.
 أوال: فً الشرٌعة اإلسالمٌة:

وأما عف موقؼ الشيعة اإلسبلمية مف حؽ ذوي اإلعاقة في الدمج واالندماج في المجتمع 
 .(3)مصو بكؿ وضوح مف اليدي القرآني ومف التشريع المحمدي، ومف سيرة الخمفاء الراشديففنستخ

                                      
1
الرهانات إبراهٌم بن بلقاسم، اإلدماج واالندماج، المفهوم والدالالت والشروط الموضوعٌة، أعمال الندوة العلمٌة الدولٌة، اإلدماج واالندماج... - 

شبابً والثقافً واالستراتٌجٌات والمرجعٌات، المقام بتونس، تحت رعاٌة وزارة التعلٌم العالً والبحث العلمً والتكنولوجٌا، والمعهد العالً للتنشٌط ال
 .32ببئر الباي، جامعة تونس)د.ت(، ص

2
 .110، ص1334، 00المنجد فً اللغة واألعبلم، مادة دمج، دار المشرق، الطبعة  - 

3
 نجد التفاتا من الفقهاء المعاصرٌن أو طرحا منهم لهذا الحق الحٌوي رغم بحثنا الدؤوب، فاجتهدنا رأٌنا ولم نأل.لم - 
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، ويعدىا كأف لـ كما أف المجتمع اإلسبلمي آنذاؾ ال يمقي باإلعاقة الجسدية أو الحسية البسيطة
تكف، ولذلؾ نجد الكثير مف الصحابة ولدوا بإعاقات طفيفة، أو أصبحوا ذوي إعاقات جراء 

المتواصمة، ومع ذلؾ كانوا يعيشوف حياتيـ في المجتمع عاديا ولـ تذكر إعاقاتيـ إال في الحروب 
محؿ الفخر بيا كونيـ أصيبوا بيا ربما في ساحات الجياد نشرا لمديف، بؿ تميزوا بيا بيف الناس 

(1) كاألعمش واألعرج واألحنؼ واألعشى....
 

الفقياء في عيد الخمفاء الراشديف فقد عيف عمر بف الخطاب لكؿ كفيؼ قائدا، ولكؿ مقعديف  وأما
لمكفيؼ قائد يقوده في دخولو وخروجو وتنقمو كاف مدعاة لو في منزلييما خادما، ومتى ما كاف 

لبلندماج في المجتمع تمقائيا إذ اإلنساف كائف مدني بالطبع. و كذلؾ فعؿ عمر بف عبد العزيز، 
يعد ىذا التصرؼ الرفيع منيما ومف أمثاليما مف الحكاـ المسمميف قديما وحديثا دليبل عمى ل

 االعتراؼ الكامؿ بيذا الحؽ ألصحابو وىـ ذوو اإلعاقة.

 :التشرٌعات الوضعٌة: فً ثانٌا

 فً الصكوك الدولٌة:-3

 فً القواعد الموحدة بشأن تكافؤ الفرص:-أ

نما نجده في ثنايا قواعد  وجمية،لـ يرد تخصيص قاعدة لمحؽ في الدمج واالندماج بصورة واضحة  وا 
عادة التأىيؿ ، نصت عمى حقوؽ ليا عبلقة وطيدة بو كالحؽ: في الصحة والتعميـ وفي التأىيؿ وا 

واجب وفي ممارسة الرياضة والترفيو،......إال أف المميز في ىذه القواعد ىو حرصيا عمى الدمج ك
عمى الدوؿ يجب الوفاء بو ولـ يأت ليا ذكر عف االندماج، إذ ما نفع ما تبذلو الدولة مف مجيودات 
إف لـ تكف لدى المعنييف قابمية االندماج، إال إف أحسف الظف بافتراض وجود ىذه القابمية في كؿ 

نما ينتظر توفير األسباب الميسرة لو، و  ىو ما تمتـز بو األحواؿ لدى األشخاص ذوي اإلعاقة، وا 
 الدولة تجاىيـ. 

 

 

                                      
1
 وما ٌلٌها. 32، بٌروت، ص 1335عبد الرحمن رأفت الباشا، صور الصحابة، دار األدب اإلسبلمً ودار النفائس، الطبعة السادسة  - 
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 :االتفاقٌة الدولٌة لحقوق األشخاص ذوي اإلعاقةفً -ب

وواجب  ولقد ثمف نص المشرع الدولي مف خبلليا عمى اإلدماج والعيش المستقؿ كحؽ لذوي اإلعاقة، 
إعاقاتيـ األشخاص حبيسي عمى المجتمع ككؿ، وباألخص عمى الدولة توفيره ليـ ، ولكف يبقى ىؤالء 

ما لـ توفر ليـ الدولة ىذا الحؽ خبلفا لما ورد في الشريعة اإلسبلمية التي عدتو واجبا عمى الشخص، 
كما أوجب الرسوؿ صمى اهلل عميو وسمـ، وعمى الشخص الضرير أف يجيب النداء لصبلة الجماعة، 

ترؼ ليـ باألجر وال ينعزؿ عف مجتمعو وترؾ لو فسحة لممشاركة في الحياة العامة متطوعا، واع
الكامؿ مساواة باآلخريف مف غير نظرة سمبية نمطية إلعاقاتيـ كما حدث مع عمرو ف الجموح 

وىذا اختبلؼ بيف نظرة الشريعة اإلسبلمية إلى اإلدماج واالندماج ونظرة -رضي اهلل عنو-األعرج
 التشريعات الوضعية لو.

 : تشرٌع الداخلًفً ال-1

 في الدستور الجزائري:-أ 
، خبلؼ ما ورد عف المشرع   3552ـ يرد نص صريح وال ضمني في دستور الجزائر لسنة ل  

مف التعديؿ  00المغربي إذ نص صراحة عمى ىذا الحؽ الميـ لؤلشخاص ذوي اإلعاقة في الفصؿ 
 (1) .1333الدستوري الصادر سنة 

 :في التشريع العادي-ب
الشخص ذي اإلعاقة في الدمج واالندماج أصدر المشرع الجزائري عدة نصوص تشريعية تيتـ بحؽ 

 في مجتمعو الجزائري.

 :الخاص بحماٌة األشخاص المعوقٌن وترقٌتهم  96/95القانون  في-1-ب
ورد نص صريح عمى الحؽ في الدمج واالندماج في نص الفقرة الخامسة مف المادة الثالثة مف القانوف، 

ماج في المجاؿ االجتماعي والميني، عكس ومما يبلحظ أف المشرع قد حصر مجاالت الدمج واالند
 المشرع المغربي الذي تركيا مفتوحة.

                                      
1
 .1333المغربً من الدستور  00انظر الفصل  - 
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 :بعض المراسٌم التنفٌذٌة الموجهة لألشخاص ذوي اإلعاقةفً -ب 

عادة تأىيمييـ الميني ومف خبلؿ نص المادة  41/343المرسـو رقـ -3  30المتعمؽ بتشغيؿ المعوقيف وا 
عادة تأىيميـ الميني بأف تسخر في شخاص عمى إلزاـ المؤسسات المعنية بتشغيؿ األ ذوي اإلعاقة وا 

إطار التكويف االختصاصي الوسائؿ المبلئمة ألداء ىذه الميمة تجاه أشخاص ىذه الفئة، مساىمة بذلؾ 
  ، واعتبر كأقدـ مرسـو اىتـ بفئة المعاقيف بالجزائر.(1)في إدماجيـ في الحياة النشيطة

بتحديد كيفيات الوصوؿ األشخاص المعوقيف إلى المحيط المادي المتعمؽ  011-32المرسـو رقـ -
عمى تخصيص لجنة سميت بمجنة  32. مف خبلؿ نص المادة (2)واالجتماعي واالقتصادي والثقافي

تسييؿ وصوؿ األشخاص المعوقيف، تكمؼ بمتابعة وتنفيذ وتقييـ البرامج الواردة في ىذا المرسـو عمى 
دابير التي مف شأنيا تحسيف تسييؿ مشاركة األشخاص ذوي اإلعاقة في أرض الميداف، واقتراح كؿ الت

 .(3)الحياة اليومية

كما أف المشرع لـ يشارؾ األشخاص ذوي اإلعاقة في اقتراح القوانيف التي تبسط حماية عمى حقوقيـ 
ورد وسنيا، فيو بذلؾ لـ يدمجيـ حؽ اإلدماج، ليعد تمييزا غير مباشر منو تجاىيـ وتناقض منو لما 

عنو في النصوص القانونية السابقة، ويتعارض مع ما تحرص الصكوؾ الدولية، وعمى رأسيا االتفاقية 
الدولية لحقوؽ األشخاص ذوي اإلعاقة عمى نقده، والتأكيد عمى تغييره بإلزامية إشراؾ أشخاص ىذه  

الميدانية في عممية ومشاركتيـ  الفئة فعميا في وضع الخطط، واالستراتيجيات والقوانيف الخاصة بيـ،
 رصد تنفيذىا عمى أرض الميداف إلى جنب السمطات الوصية.

 

 

 

                                      
1
 .3303ص  34/32/3541الجرٌدة الرسمٌة، المؤرخ فً  - 

2
 .31/35ٌعد هذا المرسوم من المراسٌم التنفٌذٌة للقانون  - 

3
دابير ، تنشأ....تكمؼ بمتابعة وتنفيذ وتقييـ البرامج المذكورة في أحكاـ ىذا المرسـو واقتراح كؿ الت .011-32من المرسوم التنفٌذي رقم  32المادة  - 

 التي مف شأنيا تحسيف تسييؿ مشاركة األشخاص في الحياة االجتماعية.
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 :خالصة الفصل األول

إذ تناولنا فيو تعريؼ اإلعاقة،  وأخيرا فقد درسنا في ىذا الفصؿ اإلطار المفاىيمي لمشخص ذي اإلعاقة
وتبياف أىـ أسبابيا وأنواعيا، ثـ تطرقنا لتعريؼ الشخص ذي اإلعاقة في الصكوؾ الدولية والتشريع 
نما ىو شخص يتمتع بكامؿ حقوقو  الداخمي لنخمص إلى أف الشخص ذي اإلعاقة ليس شخصا معاقا وا 

ة، أو عقمية أو تواصمية، غير أف اإلعاقة أصيب بإعاقة واحدة أو أكثر إما حركية أو حسية أو نفسي
الحقيقية لو ىي ما يكوف مف وضع المحيط الخارجي في طريقيـ، وما يكوف مف الصور النمطية 
ف كنا نميؿ عند الحديث عنيـ  السمبية الراسخة في قناعات اآلخريف أفرادا وىيئات وجماعات عنيـ، وا 

 المصطمح الشرعي ذوي األعذار.إلى توظيؼ 

ستخمص كذلؾ وجود شبو تناسب وتوافؽ بيف بنود االتفاقية الدولية لحقوؽ األشخاص ذوي ومما ي
اإلعاقة والتشريع الداخمي لمجزائر، غير أف بنود االتفاقية كانت مف وضع أىؿ االختصاص، وبمشاركة 

أو فعمية مف األشخاص ذوي اإلعاقة، أو مف يمثميـ مف ىيئات أو منظمات دولية أو إقميمية، حكومية 
غير حكومية، لتخرج في األخير اتفاقية دولية شاممة وشبو متكاممة لحماية حقوؽ األشخاص ذوي 

وبقية النصوص القانونية األخرى مف وضع  31/35اإلعاقة وكرامتيـ وتعزيزىا، بينما كانت بنود قانوف 
ف حس بعضيـ مالسمطة الوصية في غياب لمف يخاطب بيا، وىـ ذوو اإلعاقة رغـ ما يتميز بو 

قانوني رفيع يؤىميـ القتراح مشاريع قوانيف ومخططات واستراتيجيات خاصة بيـ.ورغـ أف المشرع 
الجزائري سبؽ المشرع الدولي إلى حماية عدة حقوؽ إال أف غياب دسترة ليا يحوؿ بالتبع دوف التمتع 

عاقة مثبل، أو في بقية بإخوانيـ مف مواطني المغرب ذوي اإل  بالحقوؽ الواردة في االتفاقية أسوة الفعمي
بمداف العالـ المتقدـ الذي يعي جيدا خطر اإلعاقة، ومكانة مف أصيب بيا في مجتمعاتيـ الداخمية، 
وليبقى المشرع الجزائري آنذاؾ رفقة مجتمعو المعاصر بيف اإلبعاد العممي لتعاليـ الديف اإلسبلمي 

حاولة تطبيؽ النصوص الدولية التي تتطمب الحنيؼ، والنداء بو كشعارات جوفاء مفرغة والميث وراء م
  منو وعيا وحركية كبيريف ولنجد أوؿ وآخر مف يدفع الضريبة في الجزائر ىو الشخص ذو اإلعاقة.
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 الفصل الثانً:

آليات حماية حقوق األشخاص ذوي  
 اإلعاقة
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 آلٌات حماٌة حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة. الفصل الثانً:

 

األشخاص ذوي اإلعاقة حماية معتبرة وأضفت عمييـ رعاية مف  أولت مختمؼ التشريعات حقوؽ
خبلؿ سف عدة آليات تتفاوت في فعاليتيا، وتسعى في مجمميا إلى حماية حقوؽ ىذه الفئة اليشة 

  بعد االعتراؼ بيا العتبارات إنسانية، و قيمية، أو دينية.

سماوي والوضعي، فمكؿ تشريع وبناءا عمى ىذا فآليات ىذه الحماية مختمفة ما بيف التشريعيف ال
ليا، وىذا ما سنبينو مف خبلؿ مضموف ىذا الفصؿ،  نظرتو إلى ىذه الحقوؽ ما يؤثر عمى حمايتو

إذ سنتعرض لآلليات الشرعية لحماية حقوؽ ىذه الفئة اليشة والضعيفة في الفقو اإلسبلمي)المبحث 
المتفرغة إلى القانوف الدولي ،  األوؿ(، ثـ لآلليات القانونية الواردة في التشريعات الوضعية

  والتشريع الداخمي)المبحث الثاني(.
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 آلٌات الحماٌة الشرعٌة لحقوق األشخاص ذوي اإلعاقة: المبحث األول

الضعفاء عامة، ومف بينيـ  الشريعة اإلسبلمية إلى بسط حماية قصوى عمى األشخاص لقد سعت
 األشخاص ذوي اإلعاقة بناء عمى مبادئ وأسس مستقاة مف روح التشريع اإلسبلمي.

وقد تعددت اآلليات المرصودة شرعا لتوفير ىذه الحماية منيا ما كاف ذا طابع مالي عيني)المطمب 
 األوؿ(، ومنيا ما كاف ذا طابع اجتماعي) المطمب الثاني(. 

 ات ذات طابع مالًآلٌالمطلب األول:

التي تمتـز بيا الذمة المالية لمفرد المسمـ فرضا أو تطوعا، فيؤدييا كالتزاـ  ونقصد بيا تمؾ اآلليات
 لمف يستحقيا كاألشخاص ذوي اإلعاقة كأشخاص مستحقيف.

وقد تعددت ىذه اآلليات الشرعية ذات الطابع المالي المرصودة لحماية حقوؽ األشخاص ذوي 
 ىا، كآليتي الصدقات والكفارات) الفرع األوؿ(، والوقؼ والعارية) الفرع الثاني(.اإلعاقة وتنفيذ

 آلٌتً الزكاة والكفارات األول: فرعال

حرص الشارع الحكيـ عمى تحقيؽ عدة أىداؼ تربوية واجتماعية وشرعية مف خبلؿ تشريع نظامي 
 الزكاة والكفارات في اإلسبلـ.

 أوال: نظام الزكاة

أوجو الصدقة في اإلسبلـ منيا ما كاف واجبا كالزكاة مثؿ زكاة الفطر، ومنيا ما كاف  تعددت
 مستحبا مفتوحا أماـ كؿ مسمـ لمتنافس فيو، غير أنو يكوف تركيز دراستنا عمى الواجب منيا فقط.

حد النصاب عمى حسب طبيعة الماؿ سواء كاف نقدا الزكاة ليا أىمية لمعظـ أفراد المجتمع إذ بمغ 
و زرعا أو حيوانا أو عروض التجارة بإخراج ربع العشر منيا وتوزيعيا عمى األصناؼ التي ذكرت أ

  (1)مف القرآف الكريـ.23في سورة التوبة اآلية 

                                      
1
 23سورة التوبة، اآلٌة رقم - 
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ولكف دوف الخوض في األصناؼ الثمانية المستحقة لمزكاة نجد توسع الفقياء في معنى مصرؼ'' 
والمقعديف، والمشموليف والمجذوميف، كما جاء في في سبيؿ اهلل'' ليشمؿ ذلؾ المرضى المزمنيف، 

وثيقة بف شياب الزىري عف عمر بف عبد العزيز التي تعد مف أقدـ الوثائؽ التاريخية الراعية 
لؤلشخاص الضعفاء ومف بينيـ ذوو اإلعاقة في التاريخ اإلسبلمي رعاية لـ تصؿ إلييا التشريعات 

 (1) الحالية.

اطمعنا عمى حاؿ أغمب األشخاص ذوي اإلعاقة نجدىـ مف غير القادريف عمى العمؿ، فيـ  ولو
بذلؾ فقراء أو ال يوفروف بما يقوموف بو مف أعماؿ وسائؿ العيش الكريـ فيـ بذلؾ مساكيف ليـ في 

 الزكاة حؽ مبيف.

شير  ومف ضمف نظاـ الزكاة نجد زكاة الفطر وىي صدقة يجب إخراجيا يـو عيد الفطر بعد
  (2) رمضاف، ومقدارىا صاع مف غالب قوت البمد.

 الكفارات: ثانٌا

وىي ما فرضو اإلسبلـ وأوجبو عمى المسمـ الرتكابو بعض المحظورات، أو تركو بعض الواجبات، 
. وكذلؾ ما قيؿ في كفارة مف أفطر في (3) عقابا لو ككفارة اليمف إذ حمؼ المسمـ باهلل فحنث

 إما لمرض مزمف  وال قدرة لو القضاء مستقببلرمضاف عاجزا عف الصياـ 

أو شيخوخة فعميو الفدية عف كؿ يـو يفطره إطعاـ فقير ومف لـ يجد أعيف مف بيت ماؿ المسمميف 
  . (4)ويعود عمى األقرب فاألقرب

                                      
1
وما  113، ص 1330، فٌفري 34مروان القدومً، حقوق المعاق فً الشرٌعة اإلسبلمٌة، مجلة جامعة النجاح لؤلبحاث) العلوم اإلنسانٌة(، المجلد - 

 ٌلٌها.
2
 رواه أبو داوود.- 

3
 45سورة المائدة اآلٌة - 

4
 .51سورة آل عمران، اآلٌة - 

 3233، ص 1332، الطبعة التاسعة، دار الفكر المعاصر، دمشق، 33وهبة الزحٌلً، الفقه اإلسبلمً وأدلته،ج
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ذا أدى كؿ مؤمف ما عميو مف كفارات هلل تعالى إلى الفقراء والمساكيف الذيف ينتفعوف بيا ففي  وا 
ذلؾ سد لمخمؿ االجتماعي الذي ينجر  عف الضعؼ الذي يصيبيـ سواء كاف جسديا أو اجتماعيا 

 أو ماديا أو غير ذلؾ. 

 الوقف والعارٌة :ثانًال فرعال

نما شرع مياديف لـ يترؾ اإلسبلـ أوجو البر محصورة ف ي الفرائض التي أوجبيا عمى كؿ مكمؼ، وا 
أخرى يتبارى فييا المسمموف لمظفر برضا ربيـ، ورصد ليا أنظمة بما يحقؽ حماية لحقوؽ 
الضعفاء، ورعاية ليـ ومف بينيـ األشخاص ذوي اإلعاقة ومف بيف تمؾ األوجو نذكر الوقؼ 

 والعارية. 

 الوقف: أوال

و حبس الماؿ يمكف االنتفاع بو مع بقاء عينو، بقطع التصرؼ في ويقصد بالوقؼ اصطبلحا ى
رقبتو مف الواقؼ وغيره عمى مصرؼ مباح موجود أو يصرؼ ريعو عمى جية خير وبر تقربا هلل 

 .(1)تعالى

وكاف مف أوجو ىذا الباب في اإلسبلـ الوقؼ لصالح األشخاص ذوي اإلعاقة والضعفاء كالمسنيف 
مف الناس، مف دور مخصصة  يدع ليـ مجاال لمحاجة، أو الحاجة لغيرىـوالمرضى وغيرىـ، بما ال 

يوائيـ إف اقتضى األمر، وآالت ومعدات موقوفة عمييـ دوف سواىـ مع  ليـ لرعايتيـ وعبلجيـ وا 
 .(2)وجود مؤسسات أخرى إلمداد العمياف والمقعديف بمف يقودىـ ويخدميـ

واليدؼ المنشود منيا بالمساىمة في تكويف اإلنساف أما االستثمار البشري لؤلوقاؼ فيتحدد بميمتيا 
وحمايتو مف المخاطر التي تيدد كيانو الجسدي والمعنوي كالمخاطر االجتماعية والثقافية والبيئية 

نشائو فردا اجتماعيا صالحا، قادرا عمى تحمؿ المسؤولية تجاه مجتمعو الذي وقؼ إلى  والفكرية، وا 
 جنبو يوما ما.

                                      
1
 رواه مسلم.- 

2
 .333مالك بن نبً ، القضاٌا الكبرى، المرجع السابق، ص  - 
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 العارٌة: ثانٌا

يقصد بيا إذف الشخص لغيره في االنتفاع مف إحدى ممتمكاتو تبرعا ومجانا، وقد حث اإلسبلـ و 
عمى ىذا األسموب مف التعاوف والتكافؿ لما لو مف آثار إيجابية وبناءة في غرس المحبة بيف أفراد 

قامتيا عمى المشاركة والتعاوف، وأنكر عمى م ف يمنع المجتمع، وفي تقوية العبلقات االجتماعية، وا 
.وفؽ (1)ىذا الحؽ ما داـ ال يمحؽ بو ضرر، وجعميا مف الصفات التي يستحؽ بيا صاحبيا العقوبة

 ما ذكر في سورة الماعوف وقد شرح اإلماـ القرطبي لفظ الماعوف حيف قاؿ

أصمو معونة، واأللؼ عوض مف الياء حكاه الجوىري، وابف '' ومف الناس مف قاؿ: الماعوف 
مفعوؿ مف أعاف يعيف، والعوف ىو اإلمداد بالقوة واألسباب والميسرة  الماعوف عربي قاؿ:

.ويقاس عمى ىذه األدوات حكـ مختمؼ األدوات والوسائؿ المختمفة المخصصة لذوي (2)لؤلمر''
اإلعاقة والتي يمكف استعارتيا ومثاؿ ذلؾ استعارة الكراسي المتحركة، العكازات، عدة أجيزة أو 

عادة التأىيؿ الوظيفي، تركيا أصحابيا استغناء تجييزات طبية، أو  تأىيمية لمترويض العضمي، وا 
 أو وفاة عنيا عارية لمف يحتاجيا.

 اجتماعًآلٌات ذات طابع  الثانً:المطلب 

قد حاوؿ اإلسبلـ الحفاظ عمى التركيبة االجتماعية لممجتمع المسمـ في توازف وانسجاـ، مف خبلؿ 
ف حالتو الصحية أو المادية أو االجتماعية والحفاظ عمى مصالح حفظ كرامة كؿ فرد فيو ميما تك

مف أي تعد أو انتياؾ مف أي كاف، فرصد لتحقيؽ ىذه األىداؼ النبيمة العديد مف  الضعفاء
اآلليات نذكر منيا آلية توعية بمكانة الضعفاء في المجتمع المسمـ) الفرع األوؿ(، وآلية التكافؿ 

 وآلية األمر بالمعروؼ والنيي عف المنكر)الفرع الثالث(.االجتماعي )الفرع الثاني(، 

 

 

                                      
1
 .33إلى  30سورة الماعون اآلٌة - 

2
 ، وما ٌلٌها.130، المرجع السابق، ص 13عبد هللا محمد بن أحمد األنصاري القرطبً، الجزء  ابً 
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 التوعٌة بمكانة الضعفاء وذوي اإلعاقة فً المجتمع اإلسبلمً :ولاأل فرعال

أحدث اإلسبلـ تغييرا كبيرا في المفاىيـ، وقمبا أو تصحيحا لمموازيف الفكرية واالجتماعية  لقد
كذلؾ إذا استمرت أسبابيا  الفاسدة، والتي كانت سائدة منذ ذلؾ العصر وقبمو، والتي بقيت

 الحتمية. ومقدماتيا طبقا لمبدأ

'' أبُغوِني وسمـ يقوؿ:، قاؿ: سمعت رسوؿ اهلل صمى اهلل عميو الدر داءوما روي عف أبي 
ومعنى 'أبغوني' أي اطمبوا رضاي في  (1)ضعفاءكم، فإنكم إنما ترزقون وتنصرون بضعفائكم''

ضعفائكـ، وتقربوا إلي بالتقرب إلييـ وتفقد حاليـ وحفظ حقوقيـ، واإلحساف إلييـ قوال وفعبل 
 واستنصارا بيـ فيـ األحؽ بمجالستي وبالقرب مني.

ننا نجد مف خبلؿ ال تحميؿ أف اإلسبلـ قد أعاد االعتبار لمضعفاء في كياف المجتمع اإلنساني وا 
عامة والمجتمع المسمـ الخاصة، ونجد مف ضمف ىؤالء األشخاص ذوي اإلعاقة، ووضعيـ في 
مكانتيـ التي تميؽ بيـ، ما يجعؿ بقية أفراد المجتمع يحوطونيـ بالحماية والرعاية ما داموا مف أىـ 

 ب الرزؽ والبركة فيو.أسباب النصر واستجبل

 فً المجتمع اإلسبلمًالتكافل االجتماعً  :الثانً فرعال

اىتـ اإلسبلـ بالتكافؿ االجتماعي بيف أفراد المجتمع الواحد صونا لحقوؽ الضعفاء فيو مف 
(2)االنتياؾ، أو الضياع بيف األقوياء ومصالحيـ

. 

ويرى الشيخ محمد أبو زىرة أف التكافؿ االجتماعي في مغزاه ومعناه الخفي أف يشعر كؿ فرد في 
المجتمع المسمـ أف لو حقوقا، وعميو واجبات يجب أداؤىا، وأنو إف تقاصر وتكاسؿ في أدائيا فقد 

مف  ذلؾ إلى انييار البناء عميو، وعمى غيره، وأف عمى القو اميف في المجتمع أف يمكنوه يؤدي
 حقوقو المشروعة لو، ويدفعوا الضرر عف الضعفاء.

                                      
1
 رواه اإلمامان أحمد والترمذي.- 

2
، المنشورة 1335، الهند، فٌفري ومارس 0و 1محمد الدسوقً، مفهوم التكافل فً اإلسبلم، مجلة الداعً الشهرٌة،الصادرة عن دار العلوم، العدد - 

 .www.darululoom-deoband.comالموقععلى 
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فآلية التكافؿ في اإلسبلـ آلية شاممة واسعة الدائرة، تستوعب جوانب الحياة اإلنسانية جميعيا،  لذلؾ
أي متعمقة بشمولية اإلسبلـ وعالميتو لينعـ بخيره المسمموف، وغير المسمميف الذيف يعيشوف في 

مستوى الئؽ مف العيش لو مبدأ إسبلمي، وأصؿ مف أصوؿ الشريعة  ظمو، فحماية اإلنساف وتحقيؽ
 السمحاء، ومقصد مف مقاصدىا، وال خبلؼ في أف مفيـو التكافؿ ال يتمثؿ بحاؿ في القوانيف

محدودة المجاؿ واألثر، باإلضافة إلى أف المفيـو اإلسبلمي -كما أسمفت-الوضعية المتعولمة، فيي
 قيدة المسمـ، عمى حيف ال يتحقؽ ىذا المعنى في القوانيف الوضعية.لمتكافؿ مرتبط كؿ االرتباط بع

 آلٌة األمر بالمعروف والنهً عن المنكر)الحسبة( :الثالث فرعال

في الشريعة اإلسبلمية ىي األمر بالمعروؼ إذ ظير تركو، والنيي -كآلية شرعية-وتعرؼ الحسبة
والمساكيف وكافة الضعفاء عف المنكر إذا ظير فعمو، فمف المعروؼ مساعدة الفقراء 

نشاء المبلجئ ليـ وتعيدىا وبناء المدارس لمتربية  والمحتاجيف)ومنيـ األشخاص ذوي اإلعاقة(، وا 
صبلح المرافؽ الحيوية التي تترتب عمييا سعادة األمة ورد الحقوؽ إلى أصحابيا وغير  والتعميـ وا 

صبلح حا  (1) ؿ الفرد والمجتمع.ذلؾ مف كؿ ما حث عميو الشرع وأدى إلى جمب الخير وا 

لمضعفاء في المجتمع المسمـ، لتشمؿ حتى  ويحرص اإلسبلـ عمى شمولية حماية نظاـ الحسبة
الكياف النفسي والعاطفي ومشاعرىـ، ومنيـ األشخاص ذوو اإلعاقة، بعدـ وصميـ باإلعاقة التي 

 .(2)تنبذىا أنفسيـ السوية

 ستيانة بالمساكيف وأصحاب العاىات واالستيزاء)صمى اهلل عميو وسمـ( مف اال ويحذر نبي الرحمة
بمشاعرىـ، حتى ال يؤدي ذلؾ إلى تحطيميـ نفسيا، فميس مف الرحمة إضافة أعباء نفسية فوؽ 
أعبائيـ التي يشعروف بيا نتيجة نقص اإلمكانيات المادية، أو العاىات الجسدية، فقاؿ 

عرشو وأمنت عمييم المالئكة: مضل  (:} أربعة لعنيم اهلل من فوقالرسوؿ)صمى اهلل عميو وسمـ
قال خالد: الذي ييوي بيده إلى المسكين فيقول: ىمم أعطيك، فإذا جاءه قال: ليس -المساكين

                                      
1
 وما ٌلٌها. 35، ص 3521إبراهٌم دسوقً الشهاوي، الحسبة فً اإلسبلم، مكتبة دار العروبة، القاهرة - 

2
 .33سورة الحجرات، اآلٌة - 
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معي  شيء، والذي يقول لممكفوف: اتق البئر، اتق الدابة، وليس بين يديو شيء، والرجل يسأل 
 . (1)يستغيثا{عن دار القوم فيدلونو غمى غيرىا، والرجل يضرب الوالدين حتى 

غيرىا تجاه اآلخريف حؽ لمقائميف بواجب الحسبة تعزيزه إف  وكؿ مف أتى مثؿ ىذه األفعاؿ أو
 تمادى في ظممو.

فمما يميز الحماية الشرعية لحقوؽ األشخاص ذوي اإلعاقة أنيا لـ تتوقؼ عند حدود  وبالتالي
نما تعدتيا إلى بسط حماية الكياف األدبي والنفسي لمشخص ذي اإلعاقة مف أي  الحماية المادية، وا 

 تعد، أو انتياؾ ميما تكف طبيعتو أو مصدره.

متكاممة مف اآلليات والشرائع، كانت ومما سبؽ ذكره جاز لنا القوؿ أف اإلسبلـ شرع منظومة 
متناغمة ومنسجمة ومنصيرة في بوتقة اإليماف والعقيدة واألخبلؽ الفاضمة لحماية كياف المجتمع 
مف أي تعسؼ أو ظمـ وباألخص الضعفاء الذيف ال حوؿ ليـ وال قوة، ومف بينيـ األشخاص ذوو 

 اإلعاقة. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                      
1
 أخرجه الطبرانً فً الكبٌر.- 
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 شخاص ذوي اإلعاقة فً التشرٌعات الوضعٌةآلٌات حماٌة حقوق األالمبحث الثانً: 

يحدد المشرعاف الدولي والوطني أف مف أىداؼ الحماية االجتماعية التي يجب أف يتمتع بيا األفراد 
ومنتجة تدر عمييـ دخبل محترما  تعوقيـ عف القياـ بأعماؿ منتظمة واألسر خبلؿ الفترات التي ال

 وقارا، وتكفؿ ليـ حياة كريمة خالية مف أي تمييز عمى أساس اإلعاقة.

وعميو سوؼ نحاوؿ تناوؿ ىذه الحماية عمى مستوى القانوف الدولي)المطمب األوؿ(، ثـ نتعرض 
 لآلليات الوطنية التي سنيا المشرع الجزائري ليذه الفئة)المطمب الثاني(.

 اآللٌات الدولٌة األول:المطلب 

ىيئة األمـ المتحدة لحماية حقوؽ اإلنساف عامة وفؽ ما لـ تخرج النماذج الموحدة التي وضعتيا 
صدر في وثيقة تجميع المبادئ التوجييية المتعمقة بالشكؿ، وسنتناوؿ اآلليات مف خبلؿ المجنة 

 الدولي )الفرع الثاني(.المعنية بحقوؽ األشخاص ذوي اإلعاقة)الفرع األوؿ(، والتعاوف 

 آلٌة اللجنة المعنٌة بحقوق األشخاص ذوي اإلعاقةالفرع األول: 

 تعرٌف آلٌة اللجنة المعنٌة بحقوق األشخاص ذوي اإلعاقة أوال:

، وترجع إلييا بعد أف نصت عمييا المادة انبثقت ىذه المجنة مف المفوضية السامية لحقوؽ اإلنساف
 ، مثؿ بقية المجاف األخرى.00

وتعد ىذه المجنة اآللية الرئيسية لحماية حقوؽ األشخاص ذوي اإلعاقة، وتتفرع منيا أغمب اآلليات 
، ومما يشترط 1333عضو في جانفي  34عضو لكنيا توسعت لتضـ  31األخرى، وتتشكؿ مف 

 في أعضائيا أف يكونوا مف '' المشيود ليـ باألخبلؽ العالية والمعترؼ ليـ بالكفاءة والخبرة'' في
 . (1)ميداف حقوؽ األشخاص ذوي اإلعاقة

كما يشار إلى تمكيف أعضائيا مف التكنولوجيا الحديثة لبلتصاؿ ولغة البرايؿ نظرا لكوف أعضائيا 
 مف ذوي اإلعاقة.

                                      
1
 من النظام الداخلً للجنة، تحدد مدة عضوٌة أعضائها. 31المادة - 
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ؾ، أو لـ يتبيف مف أحكاـ االتفاقية ذل كوف عمنية ما لـ تقرر المجنة خبلؼأما عف جمسات المجنة فت
ما يستوجب أف تكوف مغمقة، كما ليا دعوة ممثمي الييئات األخرى أو أو البرتوكوؿ االختياري 

 .(1) مف النظاـ الداخمي لمجنة( 03الفرعية لحضور جمساتيا العمنية أو المغمقة)المادة 

 عمل هذه اآللٌة :ثانٌا

حرص واضعو االتفاقية الدولية لحقوؽ األشخاص ذوي اإلعاقة عمى فاعمية ىذه المجنة فقرروا ليا 
آليات فرعية توظفيا لتؤدي الدور المنوط بيا كما ينبغي، ومف بينيا آلية الرصد مف خبلؿ عدة 

تقارير الدولة األطراؼ ومف خبلؿ األشخاص ذوي اإلعاقة والمنظمات الممثمة ليـ ، وجمع 
 اإلحصائيات والبيانات والنظر في الببلغات والشكاوى.

 آلٌة الرصد:-1

الحقائؽ والبيانات بؿ تسعى لتقييـ نتائج تنفيذ الدوؿ األطراؼ  إف ىذه اآللية ال تتوقؼ في تقصي
 .لتبادليا واالستفادة منيا

 من خالل التقارٌر التً تقدمها الدول األطراف للجنة:-أ

يقصد بنظاـ تقديـ التقارير الذي يرد وصفو في ىذه المبادئ التوجييية توفير إطار متسؽ يتيح 
عممية منسقة وبسيطة بالتزاماتيا بتقديـ التقارير بموجب جميع لمدوؿ األطراؼ أف تفي مف خبلؿ 

(2)المعاىدات الدولية لحقوؽ اإلنساف التي ىي طرؼ فييا
. 

 التقارٌر: تقدٌم-1-أ

كذلؾ المعمومات التي تطمبيا المجنة المختصة في أحدث مبادئ  ينبغي أف تشمؿ ىذه الوثيقة
لمعالجة القضايا التي أثارتيا المجنة في مبلحظاتيا توجييية خاصة باالتفاقية واإلجراءات المتخذة 

 . (3)الختامية بشأف تقرير الدولة الطرؼ السابؽ

                                      
1
 .30، وص31، وص33المعنٌة بحقوق األشخاص ذوي اإلعاقة، المرجع السابق، صاللجنة - 

2
اإلنسان، هٌئة األمم المتحدة، تجمٌع المبادئ التوجٌهٌة بشكل ومحتوى التقارٌر المطلوب تقدٌمها من الدول األطراف فً المعاهدات الدولٌة لحقوق - 

 .30المرجع السابق، ص
3
 .32، ص23لسابق،البند هٌئة األمم المتحدة ، المرجع ا- 
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 التقارٌر: النظر فً-6-أ

مف االتفاقية عمى نظر المجنة المعنية بحقوؽ األشخاص ذوي اإلعاقة في  02نصت المادة  قد
التقارير المقدمة إلييا مف الدوؿ األطراؼ مع تبياف اإلجراءات الواجب إتباعيا أثناء النظر 

 .(1)والتحقيؽ فيو

يا في بسط القضايا المعروضة عميبجبلء مدى الجدية التي تولييا المجنة في معالجة  ونبلحظ
حماية واسعة وواقعية عمى ىذه الحقوؽ ورعاية األفراد المتمتعيف بيا مف خبلؿ آلية التقارير 
المرفوعة إلييا مف الدولة الطرؼ في االتفاقية ومدى الفعالية التي تكتسييا آلية الرصد مف خبلؿ 

 التقارير التي ترفع إلييا.

 :من خالل جمع اإلحصاءات والبٌانات-ب

، ومف المجنة المعنية بحقوؽ األشخاص ذوي اآللية أكثر طمبا مف المجتمع الدوليوتعد ىذه 
اإلعاقة عمى وجو الخصوص، إال أف البمداف العربية ومف ضمنيا الجزائر ال زالت تبذؿ مجيودات 

و المجتمع الدولي عامة، والبمداف المتطورة خاصة في تنفيذ آلية متفاوتة، لتواكب التطور الذي حقق
حصاءات، ما جعؿ التقديرات متضاربة بيف ما تعمنو اإلدارة في األوساط الرسمية، وما جمع اإل

تقدمو الجمعيات والحركات التضامنية الميتمة بحقوؽ األشخاص ذوي اإلعاقة، وىذا االختبلؼ 
يؤثر بالسمب إلى حد بعيد عمى مدى تمتع المعاقيف بحقوقيـ المصونة ليـ بنص القانوف، ويمكنيـ 

انة المرموقة التي يجب أف يتبوأنيا في المجتمع ويؤثر بدوره كذلؾ عمى وضع السياسات مف المك
 العممية الناجعة لمكافحة أسباب اإلعاقة، والتي ترفع نسب اإلعاقة في الجزائر.

 :أو من ٌمثلهم قانونا من خالل األشخاص ذوي اإلعاقة-ج

وبخاصة األشخاص ذوو اإلعاقة والمنظمات الممثمة ليـ، في عممية الرصد  يسيـ المجتمع المدني
 ويشاركوف فييا مشاركة كاممة.

                                      
1
 .30، وص31، وص33اللجنة المعنٌة بحقوق األشخاص ذوي اإلعاقة، المرجع السابق، ص- 
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الممقاة عمى ىيئات  كما تنص الفقرة الثانية مف نفس البند عمى تشديد المجنة عمى أىمية المسؤولية
االتفاقية، ومف بينيا  المجتمع المدني في رصد مدى تنفيذ دولتيا اللتزاماتيا التعاقدية الواردة في

إشراؾ تمؾ الييئات في وضع السياسات، والخطط التنموية وتطبيقيا عمى أرض الميداف مع تقييـ 
 اإلنجاز، وبالتالي فيذه الييئات ىي عيف لمجنة في تمؾ الدولة.

'' ونظرا إلى أىمية المنظمات المعنية باألشخاص ذوي اإلعاقة، وخاصة فيما يتعمؽ بوضع 
أف  لعامة والتشريعات والخطط والبرامج وتطبيقيا وتقييميا، فإف المجنة تشدد عمى أىميةالسياسات ا

تحرص الدوؿ األطراؼ عمى إشراؾ ىذه المنظمات والتشاور معيا في إعداد تقاريرىا، عمى نحو 
يجسد واقع األشخاص ذوي اإلعاقة، وتشجع الدوؿ األطراؼ عمى اتخاذ ترتيبات معقولة وتوفير 

  .(1)ـز لتمكيف مختمؼ قطاعات األشخاص ذوي اإلعاقة مف المشاركة عمى نحو فعاؿ''الدعـ البل

 آلٌة رفع شكوى أو بالغ من متضرر:-6

 الشروط الشكلٌة والموضوعٌة للنظر فً البالغ أو الشكوى:-أ

نص البروتوكوؿ عمى إجراء ميـ في الفقرة الثانية مف المادة األولى منو، أال وىو عدـ جواز  قد
بحقوؽ األشخاص ذوي اإلعاقة ألي ببلغ أو شكوى ضد دولة ليست طرفا استبلـ المجنة المعنية 

(2)في ىذا البروتوكوؿ
. 

في أي شكوى أو ببلغ مف شخص ذي إعاقة متضرر أو مف  أما الشروط الشكمية الواجب توفرىا
يمثمو قانونا ضد دولة طرؼ في البروتوكوؿ والتي انتيكت لو حقا مف حقوقو، أو مف دولة ضد 
دولة أخرى فتنص المادة الثانية مف البروتوكوؿ عمى أف المجنة تعد الببلغ غير مقبوؿ شكبل متى 

عماؿ لمحؽ في تقديـ تمؾ الببلغات، أو كاف منافيا ما كاف مجيوؿ المصدر، أو شكؿ إساءة است
قد سبؽ أف نظرت فييا المجنة، أو -موضوع الببلغ-ألحكاـ االتفاقية، أو كانت المسألة نفسيا

بمقتضى إجراء آخر مف إجراءات التحقيؽ الدولي أو التسوية  محؿ دراسة -أو ما زالت -كانت
لداخمية، أو كاف غير مؤسس قانونا، أو غير مدعـ الدولية، أو لـ تستنفذ كافة وسائؿ االنتصاؼ ا

                                      
1
 ،.33اللجنة المعنٌة بحقوق األشخاص ذوي اإلعاقة وثٌقة أسالٌب عمل اللجنة،المرجع السابق، ص- 

2
 إلعاقة.أنظر المادة األولى من البرتوكول الملحق باتفاقٌة حقوق األشخاص ذوي ا- 
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قد حدثت قبؿ بدء نفاذ ىذا البرتوكوؿ بالنسبة  -موضوع الببلغ-ببراىيف كافية، أو كانت الوقائع
  لمدولة الطرؼ المعنية، إال إذ استمرت تمؾ الوقائع بعد تاريخ النفاذ.

ذا توفرت كامؿ تمؾ الشروط جاز آنذاؾ لمجنة النظر في موضو  ع الشكوى وفؽ اإلجراءات التي وا 
 تبينيا المواد الخامسة والسادسة والسابعة مف نفس البروتوكوؿ.

 :جلسات اللجنة وإجراءات التحقٌق والتحري-ب

جراءات التحقيؽ والتحري  فصمت المادة الخامسة  مف البرتوكوؿ في نظاـ جمسات المجنة وسيرىا وا 
بعد قبوليا شكبل إلى غاية إعداد تقرير عف الشكوى موضوع  عند النظر في موضوع الشكوى

 .(1)الجمسة

وكؿ ىذه اإلجراءات السالفة الذكر حرصا مف المجنة المعنية بحقوؽ األشخاص ذوي اإلعاقة عمى 
تنفيذ بنود االتفاقية وبالتالي بسط حماية دولية ذات فعالية عمى حقوؽ األشخاص ذي اإلعاقة 

ات مف جية، وحفاظا منيا عمى موضوعية عمميا وشفافيتو مف جية ثانية المتضرريف مف االنتياك
وعمى سيادة الدوؿ األطراؼ في البرتوكوؿ مف جية ثالثة إذ ال يعدو أف يكوف ذلؾ الببلغ وشاية 

 كاذبة.

 آلٌة التعاون الدولً الثانً: فرعال

حسب -نطاؽ ىذه اآللية ليشمؿ توفير المساعدة التقنية واالقتصادية لكؿ دولة طرؼ ويتسع
تسييؿ الحصوؿ عمى التكنولوجيا السيمة المناؿ، والمعينة، وتقاسميا ونقؿ بما في ذلؾ -االقتضاء

 التكنولوجيا إلييا إف أمكف.

و، ومدى مشاركة األشخاص وىكذا فيذه اآللية تتجسد في البعد اإلنساني الذي تيدؼ االتفاقية بموغ
ذوي اإلعاقة والمنظمات الممثمة ليـ في صياغة بنودىا، كما أف االتفاقية تسعى إليجاد تعاوف 
أفقي بيف الدوؿ والمنظمات الدولية، والسعي إلى إحداث تعاوف عمودي في كؿ دولة طرؼ بينيا، 

                                      
1
 أنظر المادة الخامسة من البرتوكول الملحق باتفاقٌة حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة.- 
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مما قائما إذ نظرنا إلى استئثار وبيف فعاليات المجتمع المدني،إال أف ىذه اآللية تبقى في أغمبيا ح
ف حدث تبادؿ أو نقؿ ليا فبل يكوف  الدوؿ الصناعية بالتكنولوجيا، ولو كاف ألغراض إنسانية، وا 

نما بمقابؿ سياسي أو دبموماسي تبذلو الدولة الطرؼ، أو الييئة مستقبمة تمؾ التكنولوجيا أو  تبرعا وا 
 .(1)طالبتيا

الدولة وىيئات المجتمع المدني المعنية بحقوؽ األشخاص ذوي فيي تبقى مف الحموؿ الممكنة أماـ 
اإلعاقة لمرقي بحقوؽ ىذه الفئة مف خبلؿ إقامة دورات تكوينية وتدريبية ليـ ولمقائميف عمى رعايتيـ 

مكانية وصوليـ إلى المحيط البيئي والثقافي واالقتصادي.  ونقؿ التكنولوجيا التي تيسر حياتيـ وا 

 اآللٌات الوطنٌة الثانً:المطلب 

لقد أولى المشرع الجزائري اىتماما معتبرا لحماية حقوؽ األشخاص ذوي اإلعاقة باعتبارىـ أشخاصا 
 مكتممي الشخصية القانونية يتمتعوف بنفس الحقوؽ التي لغيرىـ.

، وآليات ذات طابع مدني)الفرع وتعدد اآلليات مابيف ىيئات ذات صبغة إدارية)الفرع األوؿ(
 الثاني(.

 آلٌة ذات طابع إداري األول: فرعلا

بعد آليات مف خبلؿ ىيئات تسير عمى حماية حقوؽ الشخص المعاؽ نستخمصيا  جاء المشرع
 فيمايمي:

 أوال : المجلس الوطنً لحقوق المعوقٌن فً الجزائر

 :ومهامه تشكٌلة المجلس-أ

لؤلوؿ مرة سنة ، غير أنو شرع ىذا المجمس 35-31انشأ بموجب القانوف 00وفؽ لنص المادة 
والخاص بإنشاء  31/31/3543الصادر بتاريخ  004-43بموجب مرسـو تنفيذي رقـ  3543

                                      
1
 من اتفاقٌة حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة. 01أنظر المادة - 
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، ثـ أصبح تحت وصاية وزارة المعنية (1)مجمس استشاري لممعوقيف تحت وصاية وزارة الصحة
 .31/35بالحماية االجتماعية بموجب القانوف 

اص بتحديد تشكيمة المجمس الوطني الخ 301-32يصدر قانوف رقـ  1332أفريؿ  12وبتاريخ 
004-43لؤلشخاص المعوقيف وكيفيات سيره وصبلحياتو ليمغي المرسـو 

(2). 

04-43عضوا وفؽ المرسـو السابؽ  13بعد أف كاف  11ولقد أصبح تعداد األعضاء تقريبا مف 
 

لمدة ثبلث سنوات قابمة لمتجديد ولـ يحدد عدد المرات التي تجدد فييا عيدة  ويعيف أعضاؤه
و بالتالي فيذا المجمس يضـ قائمة  المجمس، وبصفتو مجمس استشاري لـ يضؼ أي جديد لميامو.

 تضخـ اليياكؿ والمؤسسات التي تعاني منيا الدولة فوؽ معاناتيا مف تضخـ القوانيف.

 طعنة للالوطنٌ اللجنة:  ثانٌا

وىي لجنة ذات اختصاص وطني سنيا المشرع لمنظر في الطعوف المرفوعة إلييا مف المجنة الطبية 
 عمى ذلؾ.31/35مف القانوف  00الوالئية، أو لجنة التربية الخاصة والتوجيو وقد نصت المادة 

 تشكٌلة اللجنة ومهامها:-1

النشاط االجتماعي في الوزارة تتشكؿ مف سبعة إلى أحد عشرة عضوا تحت رئاسة المدير المكمؼ ب
 المكمفة بالحماية االجتماعية،  وتجتمع في مقر الوزارة، وتشمؿ التشكيمة ما يمي:

، وممثميف (3)مف نفس القانوف 31أطباء مختصيف خبراء في مجاؿ اإلعاقة حسب نص المادة -
، وممثبل واحدا االجتماعيةعف قطاع التربية والتعميـ والتكويف، وممثبل عف الوزارة المكمفة بالحماية 

عف أولياء التبلميذ ذوي اإلعاقة كمبلحظ، وممثبل عف الجمعيات أو االتحاديات أو المنظمات 
الممثمة لكؿ صنؼ مف أصناؼ اإلعاقة المعرفة في المادة الثانية مف نفس القانوف ويحضر أعماؿ 

 المجنة كمبلحظ كذلؾ.

                                      
1
 .3503، ص 10/31/3543، الصادر بتارٌخ 13الجرٌدة الرسمٌة، العدد - 

2
 وما ٌلٌها. 30، ص 03/30/1332، المؤرخ فً 14الرسمٌة، العدد  الجرٌدة- 

3
 .33، المادة 331-30المرسوم التنفٌذي رقم - 
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إعادة نظر تشريعية عميقة في تشكيمتيا ومياميا،  وبناء عمى ما سبؽ فإف ىذه المجنة بحاجة إلى
ليدمج فييا األشخاص ذوو اإلعاقة كونيـ األكثر معرفة بما يصمح بيـ ويتماشى مع إعاقاتيـ مف 

ىـ وىو الطرح الذي تحاوؿ االتفاقية الدولية لحقوؽ األشخاص ذوي اإلعاقة تجسيده عمى أرض غير 
 الميداف.

 ة المتخصصةالطبٌة الوالئٌ اللجنة:  ثالثا

وىي لجنة ذات اختصاص محمي عمى مستوى كؿ والية، وأغمب تشكيمتيا مف المتخصصيف في 
 وفؽ ما يمي: 31/35مف القانوف  33الطب نصت عمييا المادة 

''تنشأ لدى المصالح الوالئية التابعة لموزارة المعنية لجنة طبية والئية متخصصة تتشكل من 
 اختيارىم من ضمن األطباء الخبراء''.خمسة أعضاء عمى األقل يتم 

 تشكيمة المجنة -1

عمى توضع ىذه المجنة لدى المديرية الجيوية لمنشاط  331-30وتنص المادة الثانية مف المرسـو 
أف تضـ أطباء في طب العيوف واألنؼ واألذف  االجتماعي ولتنص المادة الثالثة مف نفس القانوف

والحنجرة، األمراض العقمية، وفي إعادة التربية الوظيفية، وطب أمراض العظاـ وفي طب 
العمؿ.ويعينوف بقرار والئي بناء عمى اقتراح المدير الوالئي المكمؼ بالنشاط االجتماعي بعد 

 التشاور مع المدير الوالئي المكمؼ بالصحة.

  جنة: عمل الم-6

 فإف عمميا يخص الفصؿ في الممفات 31/35وفؽ المادة العاشرة وفي فقرتيا الثانية مف القانوف 
المودعة لدييا لمحصوؿ عمى بطاقة معاؽ مع إمكانية االنتقاؿ عند الحاجة إلى البمديات لمعاينة 

 حالة األشخاص ذوي اإلعاقة غير القادريف عمى التنقؿ.
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والتي تجعؿ  %333الفصؿ في أنواع األمراض المسببة في العجز فقد حدد  331-30أما قانوف 
الشخص ذا اإلعاقة في تبعية كمية لمغير والفصؿ في حاالت كؼ البصر والعاىة والمرض 

 العضاؿ والعجز.

 اللجنة الوالئٌة للتربٌة الخاصة والتوجٌه المهنً:  رابعا

مخصصة  31/35مف القانوف  35و 34وىي لجنة تنشأ عمى مستوى كؿ والية بموجب المادتيف 
 لمتربية الخاصة والتوجيو الميني.

 تشكيمة المجنة وعمميا:-1

تتشكؿ المجنة مف أشخاص مؤىميف وعمى وجو الخصوص ممثميف عف أولياء التبلميذ المعاقيف، 
وآخريف عف جمعيات األشخاص المعوقيف وخبراء مختصيف في الميداف وعضوا ممثبل عف 

 ئي.المجمس الشعبي الوال

ويرأس المجنة مدير التربية في الوالية و ينوب عنو كؿ مف مدير التكويف الميني، والممثؿ الوالئي 
 .االجتماعيةلموزارة المكمفة بالحماية 

األشخاص ذوي اإلعاقة في مؤسسات التعميـ والتكويف الميني  ولعؿ مف أىميا العمؿ عمى قبوؿ
 المعبر عنيا وطبيعة اإلعاقة ودرجتيا. والمؤسسات المتخصصة، وتوجيييـ حسب الحاجات

خامسا: لجنة تسهٌل وصول األشخاص ذوي اإلعاقة إلى المحٌط المادي واالجتماعً 

 واالقتصادي

وىي ذات طبيعة إدارية  31/35ىذه المجنة مف اآلليات المستحدثة والمنفذة لما ورد في قانوف  تعد
المتعمؽ بتحديد  011-32المرسـو  مف 32تقنية خالصة، نص المشرع عمييا بموجب المادة 

المعوقيف إلى المحيط المادي واالجتماعي واالقتصادي والثقافي، كيفيات وصوؿ األشخاص 
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وبموجب القرار الصادر عف وزارة التضامف الوطني واألسرة وقضايا المرأة والمؤرخ في 
 .(1)المحدد لتشكيمة ىذه المجنة وتنظيميا وسيرىا 32/35/1333

 المجنة وعمميا:تشكيمة -

وىذا حتى تكوف المساىمة مف كافة القطاعات وفؽ لممادة  عضوا ألغمب الوزارات 15تتكوف مف 
 011-32مف المرسـو  32

ومما يبلحظ عمى مياـ ىذه المجنة أنو ال يوجد اقتراح تعديؿ ذي أثر رجعي عمى كافة البنايات 
ع ظروؼ األشخاص ذوي اإلعاقة خاصة واليياكؿ والمساحات ذات الصبغة العمومية بما يتوافؽ م

نما يبدو منيا اعتبار ما سيكوف في تمؾ اليياكؿ  ذوي اإلعاقة الحركية أو الحسية منيـ، وا 
 والمنشآت مستقببل.

 آلٌة المجتمع المدنً والجمعٌات المعنٌة بحقوق األشخاص ذوي اإلعاقة الثانً: فرعال

ىو: مجموعة مف التنظيمات  يؿ أحمد العيدالمجتمع المدني وفؽ ما عرفتو األستاذة فييمة خم
التطوعية الحرة، التي تمؤل المجاؿ العاـ بيف األسرة والدولة، لتحقيؽ المصالح العامة لممجتمع، 
ممتزمة بقيـ ومعايير االحتراـ والتآخي والتسامح والتعاوف والتنافس والصراع السممي الشريؼ مع 

التنوع والخبلؼ دوف أىداؼ خارجية ودوف ارتباط  توفر العمؿ اإلنساني واإلدارة السممية في
راديا مع خضوعو لنظاـ داخمي  بالجياز اإلداري أو الحكومي مع وجوب أف يكوف فعميا حرا وا 

 .(2)ومبادئ وقيـ سامية وىادفة

 أوال: الحركة الجمعوٌة

وتشكؿ ىذه وتشكؿ مف كافة فعاليات المدنية مف جمعيات ومنظمات واتحادات وفيدراليات وغيرىا، 
لما تبذلو مف جيد في دفع عجمة التنمية في المجتمع  الفعاليات أبرز ىيئات المجتمع المدني

                                      
1
 وما ٌلٌها. 34، ص 1333أكتوبر  13المؤرخ فً  23الجرٌدة الرسمٌة، العدد - 

2
لحركة التوافق الوطنً الكوٌتً، عع لمؤتمر التوافق السنوي  فهٌمة خلٌل أحمد العٌد، األدوار التكاملٌة لمختلف هٌئات المجتمع المدنً، نشرٌة علمٌة- 

 .33، ص1332أفرٌل  33الثالث، الكوٌت 
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الجزائري والدفاع عف حقوؽ اإلنساف فيو، ونجد مف بينيا تمؾ المعنية برعاية األشخاص ذوي 
 اإلعاقة وحماية حقوقيـ.

 أدوار الحركة الجمعوية ومياميا:-أ

 طني:دورىا عمى المستوى الو -1

تعد الجمعيات المعنية بحقوؽ األشخاص ذوي اإلعاقة وحمايتيـ شريكا أساسيا لمدولة في التوجو 
المدني الحديث والمعاصر لدولة القانوف بيدؼ التكفؿ األمثؿ بيذه الشريحة الضعيفة واليشة في 

أو الجماعي  فإف الجمعيات تتيح ألعضائيا والمنتسبيف إلييا أسموب العمؿ الفريقيالجزائر، وليذا 
خبلص ووعي، لنجاح األداء التأىيمي والحمائي لحقوؽ األشخاص ذوي  المنظـ بتفاف وتضحية وا 
اإلعاقة، فرفع المستوى المعيشي ليؤالء يتطمب فريقا كبيرا وتكامبل مف المخمصيف الواعيف ومف 

 ية........الخبراء والفنييف في المجاالت النفسية والطبية واالجتماعية والرياضية والقانون

 :دورىا عمى المستوى الدولي-6

حتى نختص الكبلـ عمى الجمعيات يشار إلى أف الدولة تفتقد إلى شريكيا الميداني والوحيد إذا  
كاف أداؤه ضعيفا، فزادت قوة الشريؾ المدني كاف لمدولة وتكفؿ بالمعاقيف أكبر وأنجع وىذا بتظافر 

 الميداف.الجيود بيف الدولة والجمعيات الفاعمة في 

 وسائل اإلعالم: نٌااث

في الجزائر قاصرا عف حماية فعمية لحقوؽ األشخاص ذوي اإلعاقة  اإلعبلـوسائؿ ال يزاؿ دور 
المبذولة  والدعوة الجدية إلى بسط رعاية متكاممة ليـ، رغـ بعض المجيودات العشوائية والسطحية

إال أنيا بوتيرة سمحفاتية، وال ترقى إلى  مف بعض الوسائؿ اإلعبلمية المرئية، والمسموعة، والمقروءة
مستوى الحماية التي تولييا بعض الدوؿ العربية في المشرؽ كالمممكة العربية السعودية ليذه 

 .(1)الفئة

                                      
1
لمؤتمر التوافق السنوي  فهٌمة خلٌل أحمد العٌد، األدوار التكاملٌة لمختلف هٌئات المجتمع المدنً، نشرٌة علمٌة لحركة التوافق الوطنً الكوٌتً، عع- 

 .33، ص1332أفرٌل  33الثالث، الكوٌت 
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ضمف االىتماـ اإلعبلمي بفئة ذوي اإلعاقة في الجزائر نجد األعماؿ المسرحية الموجية  ومف
، إذ نجد عرضا مسرحيا مف ذوي لمجميور، كوف المسرح مف أىـ الوسائؿ اإلعبلمية التواصمية

 .ولكف( معاؽاإلعاقة ألوؿ مرة في الجزائر، بمناسبة اليـو الوطني لذوي اإلعاقة، بعنواف )

 شٌرةثالثا: الع

 وىي مف فعاليات المجتمع المدني ذات طابع العرفي في الجزائر، إذ تعرؼ في المجتمع الميزابي
 وبقية المجتمعات العربية واإلسبلمية.

الحكومية وكامؿ فعاليات المجتمع المدني لف يأتي إال ونعتقد أف التعاوف والتنسيؽ بيف القطاعات 
وجود وعيش األشخاص ذوي اإلعاقة عمى مختمؼ  بالنتائج المحمودة عمى تطوير وتحسيف شروط

 الواجيات والمستويات.

بؿ إف ىذا التعاوف المستمر والمنظـ بيف ىذه الييئات يؤكد الطرح الذي سقناه عدة مرات في 
رسالتنا ىذه، وىو أف اإلعاقة ىي قضية اجتماعية إنسانية بالمنظور الحقيقي ومسؤولية جماعية 

نساني قبؿ أف تكوف يتحمميا الجميع أفرادا وى يئات رسمية ومدنية وعرفية كونيا واجب اجتماعي وا 
 .(1) واجبا شرعيا عمى الكؿ، مف باب) ال يؤمف أحدكـ حتى يحب ألخيو ما يحب لنفسو(

 

 

 

 

 

 
                                      

1
فة عدنان الجزولً، اإلعاقة فً التشرٌعات المعاصرة، دراسة لبعض التجارب الوطنٌة فً دول العالم اإلسبلمً، منظمة التربٌة والعلوم والثقا- 

 03، ص 3555إٌسسكو، 
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 الثاني:خالصة الفصل 

اإلسبلـ مف خبلؿ عدة آليات  وأخيرا نخمص مف خبلؿ ىذا الفصؿ إلى أف الحماية التي بسطيا
واجتماعية عرفية عمى األشخاص ذوي اإلعاقة، وعمى حقوقيـ مختمفة اختبلفا كبيرا عف شرعية، 

الحماية التي يحاوؿ التشريع الوضعي أف يبسطيا عمى نفس الفئة فقد حما التشريع اإلسبلمي 
األشخاص ذوي اإلعاقة ورفعيـ مف الواقع المزري والمتردي الذي كانوا يعانوف فيو مف إعاقتيـ، 

عوائؽ التي يضعيا المجتمع الجاىمي في حياتيـ، وسما بيـ وبحقوقيـ فنص عمى ومختمؼ ال
مجمميا في ثنايا القرآف الكريـ كمصدر أوؿ لمتشريع اإلسبلمي، وفي حنايا السنة النبوية المطيرة 

، ومف ضمنيا الوطنية الجزائرية، كمصدر ثاني لو، وىو ما لـ تستطعو بعض التشريعات الوضعية
تمع الدولي إلى الرقي بحماية حقوؽ ىذه الفئة ألف تصبح دستورية، وذلؾ مف رغـ سعي المج

خبلؿ إصدار القواعد الموحدة بشأف اإلعاقة، ثـ صدور االتفاقية الدولية لحقوؽ األشخاص ذوي 
، وكؿ ىذه الصكوؾ تسعى إلى 1333ثـ وثيقة التحالؼ الدولي لئلعاقة سنة  1332اإلعاقة سنة 

ذوي اإلعاقة لتتموقع بيف ثنايا الدستور الداخمي ألي دولة طرؼ في  السمو بحقوؽ األشخاص
 االتفاقية.

ومنو فبعد االطبلع عمى مجمؿ النصوص القانونية، وباألخص التشريع الجزائري، ومختمؼ 
المراسيـ التنفيذية لو، وعمى عمؿ مختمؼ اآلليات القانونية والمدنية واالطبلع عمى المفارقة 

مستوى الحماية المنصوص عميو صراحة فييا، والمطمة عمينا مف خبلؿ ثناياىا في الموجودة بيف 
التشريع الداخمي نتوصؿ إلى أف المواطف الجزائري ذي اإلعاقة ال تعوزه النصوص التشريعية، وال 

فقط لحمايتو، ورعاية حقوقو رعاية عادلة متكاممة تكفؿ لو أف يعيش حياة  اآلليات التنفيذية ليا
نما يعوزه ومجتمعو وصناع القرار فيو الوعي بإعاقتو، عادية م ثؿ بقية المواطنيف األسوياء، وا 

وبالتالي المسارعة إلى تنفيذ تمؾ النصوص التشريعية، ليكوف بالفعؿ مف ضمف أولويات البرنامج 
 الحكومي لمدولة، ومف ضمف اىتمامات المجتمع المدني.
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بعد دراستنا ىذه إلى أف ظاىرة اإلعاقة ىي مف أكثر الظاىر اإلنسانية التي تستجد ونخمص 
يوميا تقريبا في كامؿ المجتمعات اإلنسانية، فبل أحد بمنأى عنيا ولكف مع ذلؾ ال زاؿ ىذا 
المصطمح يحافظ عمى ىبلميتو ومرونتو وحداثتو ليشيد جدال فقييا كبيرا في وضع معالمو 

اع عمى تعريؼ قانوني موحد لو عمى المستوى الدولي لينتشر الجدؿ عبر وحدوده بيدؼ اإلجم
الصكوؾ الدولية إلى باقي التشريعات الداخمية، لنخمص إلى أف اختبلؼ تشريعي بيف الدوؿ في 

 تعريفيا لئلعاقة والشخص المصاب بيا.

يعد تحد كبير وال شؾ أف تنفيذ العممي والميداني ليذه التشريعات لحقوؽ األشخاص المعاقيف 
عمى الصعيد الدولي والوطني خصوصا مع الجدؿ الكبير الذي ال يزاؿ منصبا عمى تعريؼ 

مف مجموع الحقوؽ واالمتيازات  اإلعاقة، وبالتالي تحديد األشخاص المصابيف بيا ليستفيدوا
المقررة في  االتفاقية، ولذلؾ فمف األولى تحديد مفيوـ قانوني دقيؽ لئلعاقة عمى الصعيد 
الدولي حتى ينتشر مف خبلؿ ىذه الصكوؾ الدولية إلى باقي التشريعات الداخمية ومنو توحيد 

 معيار االستفادة مف الحقوؽ المقررة لمف يصاب بيا.

ويسود اليـو اعتقاد أف مدى تنفيذ حقوؽ الشخص المعاؽ وحمايتيا متعمؽ بارتفاع نسبة الوعي 
عمى الفرد والمجتمع، والوعي بأحقية المصاب بيا في بيف األفراد والدوؿ بخطر اإلعاقة وتأثيرىا 

عيش مستقؿ ومكافئ لعيش األسوياء، وبالتالي فكمما ارتفع الوعي وزاد كاف األشخاص ذوو 
وفتر كاف سببا في إبعادىـ  متمتعيف بيا غاية التمتع وكمما انخفض اإلعاقة قريبيف مف حقوقيـ

ليكوف دافعا ليـ إما لبلنتقاـ مف المجتمع أو  ىماؿمف التمتع بيا ما يحشرىـ إلى زاوية الظؿ واإل
لبلنزواء في أركاف الحياة والقبوؿ باألمر الواقع قانعيف بالخضوع لمسمطة الوصية المفروضة 
عمييـ وعمى حقوقيـ. لنصؿ مف خبلؿ عرض اآلليات جميعا الشرعية منيا والقانونية إلى أنيا 

المجتمع، أي العمؿ الجماعي التضامني حوؿ في أغمبيا تعتمد وتتمحور كثيرا حوؿ آلية 
الشخص ذي اإلعاقة لتؤكد أف اإلعاقة قضية اجتماعية جماعية تخص كامؿ أفراد المجتمع 

 وىيئاتو.
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  أىم النتائج المستخمصة من البحث:

األشخاص ذوي اإلعاقة مف كافة حقوقيـ بعد اف عدتيا واجبات تمكيف الشريعة اإلسبلمية -3
ا قدر استطاعتيـ مف جية، وضرورات واجبة ليـ عمى كاىؿ الدولة تمـز بيا عمييـ يطالبوف بي

وحماية حقوقيـ مف أي انتياؾ ورد  مف جية أخرى مع رصد عدة آليات شرعية لرعايتيـ
 االعتبار ليـ بتوعية المجتمع المسمـ بمكانتيـ الحقيقية فيو.

غياب فعالية النصوص غياب دسترة حقوؽ األشخاص ذوي اإلعاقة في الجزائر ما شكؿ -1
 القانونية لدى رجاؿ القضاء.

 وجود عقبات وعراقيؿ تعترض األشخاص ذوي اإلعاقة وتعوؽ حياتيـ في الجزائر.-0

فتور إشراؾ األشخاص ذوي اإلعاقة ومشاورتيـ في وضع ومناقشة تشريع القوانيف الخاصة -0
 مؤخرا. 31/35بيـ إال ما استثنى مؤخرا فتح النقاش حوؿ قانوف 

وجود العديد مف الثغرات القانونية في النصوص القانونية لغياب التنسيؽ بيف اآلليات -1
 لحماية األشخاص ذوي اإلعاقة.المخصصة 

وجود خمؿ في تنفيذ النصوص القانونية والذي يرجع إلى نقص التوعية بقضية اإلعاقة في 2
ما يؤثر في مردودية اآلليات التي األوساط االجتماعية والسياسية واإلدارية المحمية والمركزية، 

 رصدىا المشرع الجزائري لحماية ىذه الفئة الضعيفة مف المجتمع.

عدـ مواكبة كفاءات ىيئات المجتمع المدني الرسمية منيا والعرفية لتطمعات المجتمع الدولي -3
الدولية لحقوؽ في القياـ بدور رصد مدى تنفيذ الدولة اللتزاماتيا التعاقدية الواردة في االتفاقية 

 األشخاص ذوي اإلعاقة. 
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 : االقتراحات والتوصياتأىم 

ينبغي االرتقاء بحقوؽ األشخاص ذوي اإلعاقة مف خبلؿ دسترتيا بما يوفر ليا حماية فعمية -3 
، وذلؾ بيدؼ رفعة وسموا قانونيا، أصبح مف الواجب إحاطة اقتداء بالعديد مف المشرعيف العرب

بيا في العصر الحاضر والتي قد تعطي حماية دستورية لكافة األنظمة قواعد حقوؽ اإلنساف 
 القانونية لؤلشخاص ذوي اإلعاقة.

التكثيؼ مف دورات والمناشير التثقيفية التي تغير مف نمطية في رؤية األشخاص ذوي -1
 اإلعاقة حتى ال تقتصر عمى أعيادىـ الوطنية والعالمية.

بأساليب عممية، وكذا رقمنة  المالية وتسييؿ وسائؿ التنقؿ الرفع مف مقدار المنح والمساعدات-0
الحاجيات األساسية التي يطالب بيا ذوي اإلعاقة وتقديميا ليـ بأسموب عممي مدروس واالبتعاد 

 عف العشوائية في التوزيع.

تشجيع النخبة عمى إعداد أبحاث عممية وتطبيقيا عمى أرض الواقع لتبمور االىتماـ الواسع -0
 لفئة.بيذه ا

االىتماـ الجدي باالتفاقيات المبرمة مع مختمؼ الييئات الدولية ومحاولة دراسة مختمؼ -1
جوانبيا لممساىمة في تحقيؽ العدالة االجتماعية في ظؿ احتراـ حقوؽ اإلنساف وحقوؽ ذوي 

 اإلعاقة.

طبية إلزاـ كافة المراكز الصحية و العيادات الطبية العامة والخاصة بتقديـ الخدمات ال-2
مجانا أو بمقابؿ رمزي ولو كاف غير حامؿ  %333إلى  31لؤلشخاص ذوي اإلعاقة بنسبة مف 

نسانيتو.  لبطاقة معوؽ، احتراما لكرامتو وا 

 

 



97 

 

 

 

 

 

 

 قائمة المراجع 
 

 

 

  

 

 

  

 



98 

 

 :المراجع بالمغتين-1

 المراجع:-أ

المؤرخ في  32المنشور في الجريدة الرسمية العدد  3552الدستور الجزائري الصادر سنة -/3
المنشور في  1331أبريؿ  33الممضي في  30-31، والمعدؿ والمتمـ بالقانوف 3552ديسمبر 34

 35-34، المعدؿ والمتمـ بالقانوف رقـ 1331أبريؿ  30الصادر في  11الجريدة الرسمية العدد 
 ،،1334نوفمبر  32، الصادر في 20، الجريدة الرسمية،العدد 1334نوفمبر  31المؤرخ في 

المؤرخة  30، الجريدة الرسمية رقـ 1332مارس  32المؤرخ في  3233المعدؿ والمتمـ بالقانوف رقـ 
 .1332مارس  33في 

 1520المنشور في الجريدة الرسمية العدد  1333جويمية  15الدستور المغربي المؤرخ في -/1
 . 1333جويمية  03مكرر بتاريخ 

 30بتاريخ  33المنشور في الرائد الرسمي العدد  1330جانفي  12الدستور التونسي المؤرخ في -/0
 .032ص  1330فيفري 

 الكتب:-ب

 :الكتب العامة 

اإلماـ أبي إسحاؽ إبراىيـ بف موسى بف محمد المخمي الشاطبي، الموافقات، ضبطو وعمؽ عميو -1
بية ، دار ابف عفاف، المممكة العر 1وخرج أحاديثو أبو عبيدة مشيور بف حسف آؿ سمماف، المجمد 

 .3553السعودية، 

 .3521إبراىيـ دسوقي الشياوي، الحسبة في اإلسبلـ، مكتبة دار العروبة، القاىرة -6

، 33،35،13أبي عبد اهلل محمد بف أحمد األنصاري القرطبي، الجامع ألحكاـ القرآف، األجزاء -1
 د.ت دار الكتاب العربي،
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الفداء إسماعيؿ بف عمر بف كثير القرشي الدمشقي، تفسير القرآف العظيـ، تحقيؽ سامي بف  أبي-4
 .3555محمد السبلمة، الجزء األوؿ، دار طيبة، القاىرة، 

راشد الغنوشي، الحريات العامة في الدولة اإلسبلمية، الطبعة األولى، مركز دراسات الوحدة -1
 .3550العربية، بيروت 

 .1332ناىج العمـو القانونية، دار الخمدونية، الجزائر رشيد شميشـ، م-2

 د.ت، اإلنساف في القرآف الكريـ، دار اليبلؿ، القاىرة.عباس محمد العقاد-3

عبد الباقي محمد عرفة سالـ، توعية المجتمع بقضايا اإلعاقة، مكتبة األنجمو المصرية، القاىرة، -4
 .1331ط 

الكريـ الرحمف في تفسير كبلـ المناف، تحقيؽ عبد عبد الرحمف بف ناصر السعدي، تيسير -5
 ، د.تالرحمف بف معبل المويحؽ، طبعة مزيدة ومنقحة، دار الرسالة، المممكة العربية السعودية

عبد الرحمف رأفت باشا، صور مف حياة الصحابة، الطبعة السادسة، دار األدب اإلسبلمي -19
 .1335ودار النفائس، بيروت، 

مفيوميا، تطورىا، قضاياىا، دار المعرفة  االجتماعية،، الرعاية المحيي محمود صالح عبد-33
 .3555الجامعية، اإلسكندرية، مصر، 

عروبة جبار الخزرجي، القانوف الدولي لحقوؽ اإلنساف ، دار الثقافة لمنشر والتوزيع، عماف -31
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الخطاب، الطبعة الرابعة، دار بف عمي محمد الصبلبي، سيرة أمير المؤمنيف عمر بف -30
 .1331الجوزي

عبد الرحمف عيسوي، عمـ النفس الفسيولوجي،الطبعة األولى، دار المعرفة الجامعية، -30
 .3545اإلسكندرية ،
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مالؾ بف نبي، القضايا الكبرى،الطبعة الثانية، دار الفكر المعاصر، بيروت، دار الفكر دمشؽ، -35
1333. 

  خصصة:المتالكتب 

كتاب صدر عف مكتب العمؿ الدولي ،حؽ األشخاص المعوقيف في العمؿ البلئؽ، آرثر أوريمي-13
 .1333 بجنيؼ، بيروت

السيد عتيؽ، الحماية القانونية لذوي االحتياجات الخاصة، دراسة جنائية مقارنة دار النيضة -13
 .1333العربية، القاىرة، 

،حقوؽ ذوي االحتياجات الخاصة)دراسة مقارنة(، رضا عبد الحميـ عبد المجيد عبد الباري-11
 .1331الطبعة األولى، دار النيضة العربية، القاىرة 

وسيـ حساـ الديف أحمد، الحماية القانونية لحقوؽ ذوي االحتياجات الخاصة، الطبعة األولى، -10
 .1333منشورات الحمبي الحقوقية، بيروت 
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