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كون خميفتو في األرض، وشرع لو الزواج من أجل يبحانو وتعالى اإلنسان لسخمق اهلل 
لبدنية حفظ النسل، لكن الحكمة شاءت أن يأتي األبناء متفاوتين من حيث الصحة والسالمة ا

القصور في جانب أو  أوجوما، بينما يأتي البعض األخر وبو يوالعقمية، فيأتي بعضيم سم
 أكثر من جانب.

إذا نظرنا إلى ىذه القصور الخمقية التي تظير في اإلنسان عمى أنيا نقمة، فيي بالتأكيد 
نعمة عمى الشخص ذاتو، فاهلل قادر عمى تعويضو بقدرات تجعمو متساوي مع الشخص 
العادي في الميزات، والعناية بالمعاقين كفئة أصابتيا درجة من درجات العجز واجب 

الدينية واألخالقية المختمفة، ومن ثم فإنيم بحاجة إلى الرعاية  أخالقي، إنساني تفرضو القيم
الصحية والتعميمية والتأىيمية في جميع مراحل نموىم، وليم الحق في الحياة والتمتع بكافة 

والقانونية كاألشخاص العاديين، ثم أن تجاىل ىذه الحقوق  واالجتماعيةالحقوق المادية 
غفاليم يؤدي إلى  ىذه الفئة تدىورا فيصبحون عائقا عمى ذوييم ومجتمعاتيم، أحوال  ازديادوا 
 واألخالقي. االجتماعي لالنحرافكما يكونوا عرضة 

غير أن عوامل اإلعاقة ومسبباتيا وكذا تحديد أصنافيا تعد من مجاالت واختصاصات 
طبية ونفسية يعالجو الباحثون والمختصون فييا، إنما نحن تكمن معرفتنا لعوامل اإلعاقة 

 سبباتيا بالقد الذي يساعده عمى فيم الموضوع.وم
ش يشكل طبيعي ل أن فئة المعوقين قادرة عمى العييمكن القو  نظرا لما سبق فال

والمساىمة في التنمية دون إعطائيا الفرصة واإلمكانيات لمتغمب عمى مشكالتيا من خالل 
الدول بتوفير الرعاية والحماية  اىتمتتشريع عدة حقوق ليم، والمحافظة عمييا، لذا فقد 

التي تناولت جوانب ىذه القانونية لممعاقين، وذلك من خالل التوقيع عمى المواثيق الدولية 
الحماية عمى المستوى الدولي، كما نصت كثير من الدول في دساتيرىا عمى التزام الدولة 

تي تناولت جوانب ىذه وذلك من خالل التوقيع عمى المواثيق الدولية ال بحماية المعاقين،
الحماية عمى المستوى الدولي، كما نصت كثير من الدول في دساتيرىا عمى التزام الدولة 

المعاقين وأوجو  اتجاهبحماية المعاقين ، وأصدرت التشريعات التي تحدد مسؤولية الدولة 
ة المختمفة ليم الرعاية والوقاية التي تكفميا ليم ورعايتيم صحيا واجتماعيا وتوفير أوجو الحماي

وعدم اإلنقاص من حقوقيم القانونية بأي شكل من األشكال، فأولت معظم الدول اىتماما 
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إنساني عمى أساس أن اإلنسان ىو القيمة العميا في  كبيرا بالمعوق ليس فقط من منطق
ق عمى أنو ، فمم تعد النظرة لممعو واقتصاديالحياة، ولكن أيضا من منطق تربوي، ثقافي 

مة واإلحسان والمعرفة إنما أصبحت النظرة أكثر انفتاحا ووعيا سكين يستحق الرحإنسان م
بأن المعوق ىو إنسان عمى قدر ما قد حرم من بعض اإلمكانيات، إال أنو عمى الجانب 

الفرصة لصار أعظم العمماء أو األخر لديو إمكانيات أخرى كثيرة، ربما لو أتيحت لو 
منتج  إنسانالمعاق في الدول التي أولتو عناية خاصة ، أنو  شفين أو الفنانين، وقد أثبتالكا

 يشارك في صنع الحياة وصنع قراراتيا.
ترام ىذه سة الموضوع: أنو باإلضافة الى ما سمف يجب التنبيو الى احتكمن أىمية درا

معيا كأشخاص ليم حقوق يجب أن تراعي وتحفظ وتمنح الوسائل  الفئة وتقديرىا والتعامل
 وز وضعيتيم السيئة.اتمكنوا من العيش حياة طبيعية وتجيالضرورية ل

كذلك تكمن أىمية دراستنا في تبيين الحماية المقررة لممعاق سواء عمى الصعيد الدولي 
 أو عمى الصعيد الداخمي.

 اختيار ىذا البحث ما يمي: إلىمن ضمن األسباب الداعية 
يشيا ىذه الفئة المعاناة التي تع المر الناتج عن جيل أو سوء استيعاب االجتماعيالواقع 

 حوا قادرين عمى التأقمم مع المجتمع.باعتبارىا فئة ضعيفة تحتاج لممساعدة والحماية ليصب
: يتمحور البحث حول موضوع متعمق بحماية المعاقين فبإعتبار إشكالية الموضوع

البحث  إشكاليةنواعيا مشكمة مست جميع المجتمعات، وعميو يمكن تحديد أاإلعاقة بمختمف 
 :االتيبطرح التساؤل 

 ؟موقع المعاق في القانون الجزائريما  -
اتبعنا في تناول الموضوع المنيج التحميمي الوصفي، فوصفنا المنيج الوصفي المساعد 
عمى تحديد ماىية ظاىرة اإلعاقة بوصف طبيعتيا وأنواعيا وأسبابيا، أما المنيج التحميمي 

 الدولية والنصوص القانونية في ظل التشريع الجزائري. فمدراسة وتحميل القوانين
أما أىداف البحث فتكمن في تغيير نظرة المجتمع لإلعاقة، وتغيير نظرة المعاق نفسو 
باإلضافة الى توعية عامة الناس لضرورة احترام ىذه الفئة، ومساعدتيم من قبل الدولة وذلك 

 عمى تمك الحقوق المكرسة قانونا.
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 لممذكرة واجينا صعوبات تمثمت في:خالل إعدادنا 
 قمة المراجع والمصادر. -
بيذه  االىتماموىذا دليل عمى نقص  الموضوع،قمة الدراسة والبحوث المتخصصة في  -

 الفئة.
 الخطة المتبعة

تناولنا موضوعنا من خالل خطة بحث اشتممت عمى مقدمة وفصمين وخاتمة. إذ جاء 
المعاق، يكون المبحث األول منو لمفيوم الشخص في الفصل األول منيا تحت عنوان ماىية 

 المعاق، وأما المبحث الثاني فخصصنا لمحديث عن أسباب وأنواع اإلعاقة.
 االحتياجاتوأما الفصل الثاني من ىذه الدراسة فخصصناه لمحماية المقررة لذوي 

الخاصة، فكان المبحث األول منو لتفصيل الحماية المقررة عمى المستوى الدولي، وأما 
 المبحث الثاني فقصرناه عمى الحماية المقررة عمى المستوى الداخمي.
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 المبحث األول: مفهوم اإلعاقة.
 تحديد المقصود باإلعاقة وذوي اإلعاقة األول:المطمب 

 الفرع األول: تحديد المقصود باإلعاقة.
تعد اإلعاقة ظاىرة إنسانية تيم كل فرد أو ىيئة ميما تكن طبيعتيا وصفتيا، وىي تدفع 

لوضع حمول ليا، وضبط نظام قانوني يضمن أقصى حماية ممكنة  االختصاصكل أىل 
لغويا، ثم  ىذا النظام بتطمب أوال وضع تعريف محدد لإلعاقةلمن أصيب بيا، ولكن 

 اتيا وتصنيفيا.عمى أىم مسبب االطالعثم  اصطالحيا،
لعصر الحديث، ما كان سببا في عدم إجماع اتباينت التعريفات المركزة عمى اإلعاقة في 

مرجعية كل فقيو أو مدرسة أو  الختالفعمى تعريف موحد ليا  االختصاصالفقياء، وأىل 
صكوك تأثيره دوليا عمى ما يرد في ال الفقيي رغمي، ولكننا ال نتعرض لمجدل منطمقو العمم

نما سنتعرض في ىذا الفرع لمتعريف المغوي الدولية، ولينعكس عمى التشري ع الداخمي بالتبع، وا 
 م ثالثا.عمى اإلعاقة الحقيقية في اإلسال االطالعلإلعاقة أوال، والتعريف القانوني ثانيا، ثم 

 أوال: التعريف المغوي لإلعاقة.
ي ال تخرج عن المنع ورد في معاجم المغة أن اإلعاقة مشتقة من مصدر عوق، وى

 والحبس والصرف والتثبيط.
إذا أراد أمرا فصرفو  : عاقو عن الشيء، ويعوقو عوقا: أيوقال صاحب لسان العرب

عن ابن جني(  )واألخيرةوتعوقو  ق ىو تثبيط الناس عن الخير، وعوقعنو صارف، والتعوي
عوق ىو التثبط، والت أحداثو.وعوائق الدىر تعني الشواغل عن  وحبسو،كمو تعني صرفو 

والمعوقون ىم قم من  1والتعويق ىو التثبيط، وفي اآلية ) قد يعمم اهلل المعوقين منكم(
 2المنافقين كانوا يثبطون المؤمنين عن نصرة الدين ، والخروج إلى ساحات القتال.

وقد ورد في موسوعة ويكبيديا أن الفعل أعاق يعيق إعاقة فعل ثالثي مزيد بحرف واحد 
وىو اليمزة في أولو، وىو عمى وزن أفعل ويفعل : جعل أحدا يعيقو، أي يمنعو، أو يؤخره ، 

                                                           
 .18سورة األحزاب من اآلية  1
 .477 ص ،1996 سنة اإلسالمي، التاريخ مؤسسة التراث، إحياء دار العبيدي، الصادق ومحمود الوىاب عبد محمد أمين 2
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قادر ، ومعاق أي غير قادر عمى القيام بشيء ما ، ومعوق أي ذوي  روأعاقو أي جعمو غي
 1ةإعاقة جسدية أو عقمي

ومنو فاإلعاقة ىي ما يعوق الشخص الذي يعاني منيا، وتحول بينو وبين مسايرة 
 وتحسبو عن الحياة العامة، قد تكون من ذاتو أو من محيطو الخارجي. العاديين،

 ثانيا: التعريف القانوني لإلعاقة.
ثانية، وقد يعود ذلك في جزء  إلىيختمف تعريف اإلعاقة من دولة ألخرى، ومن ىيئة 

، إال أن إليوبو، والى اختالف وجيات نظر المختصين  االىتمامو إلى مرونة المفظ وحداثة من
ما ييمنا ىو تعريفيا القانون دوليا ووطنيا، ولذلك فسنحاول أن تسمط الضوء عمى بعض 

 تعريفات القانون الدولي لإلعاقة، ثم نحاول أن تعرف عمى تعريف المشرع الجزائري ليا.
 الدولي:في القانون -1

خضعت الطريقة التي ينبغي تعريف اإلعاقة وفقيا الجدل الطويل بين المتخصصين 
المتيمين بنظرية اإلعاقة عمى الصعيد الدولي، وتترسخ الجذور النظرية ليذه النقاشات في 

الثقافية ألي مجتمع. فعمى سبيل المثال، تدور  االجتماعيةالنماذج التي تعكس المعتقدات 
حركات حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة ، والعمماء والناشطين، والممارسين في النقاشات بين 

 االجتماعيالخاصة: النموذج  االحتياجاتبريطانيا حول نموذجين مختمفين لفيم ما تعنيو 
   2والنموذج الطبي / الفردي لإلعاقة.

عمى  نعا مجمعا عميوعاقة لم تمق ليا تعريفا جامعا ماأن اإل إلىومن خالل ىذا نخمص 
قميميا، ولذلك فسنتعرض لبعض التعريفات القانونية منيا  الصعيد العممي والقانوني دوليا وا 

 الصكوك الدولية، يعقبيا لدى المنظمات الدولية.
 
 

                                                           

   http://ar.wikipedia.org/wikiمادة أعاق:موسوعة ويكيبديا، 1 
يفترض النموذج الطبي / الفردي أن وصف اإلعاقة ينطبق عمى األفراد الذين يعانون من عمة ما قد تكون جسدية أو  2

نفسية ، وبالتالي فيو مشكمة خاصة تعنيو أوال وأخرا، بينما يتحدى النموذج اإلجتماعي النموذج الطبي الفردي إعتماد عمى 
، والبنائية والبيئية ، التي تكون من محيط الشخص ومجتمعو ، وليس من أي فكرة ان اإلعاقة تنبع من القيود اإلجتماعبة 

عمة تصيب اإلنسان نفسو، ومن فاإلعاقة قضية إجتماعية تعني كل بنى اإلنسان دون استثناء ، إذ ال أحد بمنجي منيا، 
  http://ar.wikipedia.org/wikiموسوعة وبكيبديا ، النموذج اإلجتماعي لإلعاقة، عمى الموقع اإللكتروني: 

http://ar.wikipedia.org/wiki
http://ar.wikipedia.org/wiki
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 في الصكوك الدولية:-1
وأما عن تعريف بعض الصكوك الدولية لإلعاقة فنجد وثيقة القواعد الموحدة بشأن تكافؤ 

 في الفقرة الثامنة عشر منيا تعرفيا وفق ما يمي: 1الفرص
عمى إغتنام فرص المشاركة في حياة  -كميا أو بضيا –" العوق ىو فقدان القدرة 

 2المجتمع عمى قدم المساواة مع اآلخرين، وتصف كممة العوق تالقي المعوق مع بيئتو."
اإلعاقة، إذ نستخمص وبالتالي فتعريف القواعد الموحدة يشكل منعرجا ىاما في دراسات 

منو أنو يعد اإلعاقة ىي عدم القدرة عمى إغتنام الفرص الميسرة لمجميع في المجتمع عمى 
قدم المساواة مع الغير، وليذا فمم يرد في تعريف القواعد الموحدة أي ذكر صريح لمختمف 

نما اإلعاقة الحقيقية ل و ىي ما اإلعاقات الجسدية أو النفسية التي يعاني منيا الشخص، وا 
 يكون من محيطو الخارجي، وىو تبن واضح وجمي لمنموذج اإلجتماعي في تعريف اإلعاقة.

الغرض من ىذا المصطمح فتكمل "  تم تؤكد بوضوح عمى ىذا الطرح من خالل إيراد
الغرض من ىذا المصطمح ىو تأكيد تركيز اإلىتمام عمى ما في البيئة، وفي الكثير من و 

نظمة، مثال : اإلعالم واإلتصال والتعميم، من عيوب تمنع المعوقين األنشطة اإلجتماعية الم
 . 3من مشاركة اآلخرين عمى قدم المساواة

وبناءا عمى ذلك فإن ىذه القواعد تميز بين العجز واإلعاقة، لتعد العجز قضية ذاتية 
 مرتبطة بالشخص ذاتو فتعرفو كما يمي:

صير الوظيفي المختمفة التي تحدث من أوجو التق عدد كبيرا" يمخص مصطمح العجز " 
بدني أو  باعتالللدى أية مجموعة من السكان في جميع بمدان العالم، وقد يتعوق الناس 

أو األحوال  االعتالالتذىني أو حسي، أو بسبب أحوال طبية ما أو مرض عقمي ما. وىذه 
 4أو األمراض يمكن أن تكون لطبيعتيا دائمة مؤقتة.

نما ىو نتاج تفاعل بين الفرد من ناحية، وأما العجز فيو ليس مش كمة ذاتية بحثة ، وا 
لك أن مصطمح الشخص العاجز يعد وبين الظروف البيئية من ناحية أخرى، ويترتب عمى ذ

                                                           
( في a/48/627القواعد الموحدة بشأن تحقيق تكافؤ الفرص، قرار اتخذتو الجمعية العامة بناء عمى تقرير المجنة الثالثة ) 1

 .1994مارس  04بتاريخ    a/res/48/96رقم من جدول األعمال تحت  109البند  واألربعين،الدورة الثامنة 
 القواعد الموحدة بشأن تحقيق تكافؤ الفرص، المرجع السابق، الفقرة الثامنة عشر. 2
 المرجع السابق. الفرص،القاعد الموحدة بشأن تحقيق تكافؤ   3
 القواعد الموحدة بشأن تحقيق تكافؤ الفرص، المرجع السابق، الفقرة السابعة عشر.  4
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محا خاطئا ألنو يشير ضمنيا الى أن العجز يكمن داخل الفرد نفسو، ويتجاىل دور مصط
عن المتوسط ،  االنحرافأحد حدييا الظروف البيئية، فإذا كان العجز معادلة من حدين، 

ولحد األخر ىو الظروف البيئية غير المواتية أو المحيطة، فإن مصطمح الشخص العاجز 
عن المتوسط، وأغفل حدىا الثاني تماما  االنحرافيكون قد أخذ الحد األول من المعادلة أي 

 1أي المجتمع.
العجز واإلعاقة في ضوء وتؤكد ىذه القواعد عند صدورىا عمى النظر إلى مصطمحي 

التاريخ الحديث لمعجز، وما حققتو دراسات اإلعاقة في العصر الحديث من تقدم ممحوظ ، 
لتبدي قمق مستخدمي مصطمح اإلعاقة وتعريفو من وجية نظر طبية التي تركز عمى الفرد 
وما أصيب بو، وتعكس بذلك نيجا طبيا تشخيصيا ضيقا، وتيمل مختمف العوائق التي تكون 

 2من محبطو الخارجي والنقائص الموجودة في ىذا المحيط.
كما أن المجتمع الدولي بعد صدور القواعد الموحدة يرفض الربط بين اإلعاقة والضعف، 

أن تحدث جميع أنواع اإلعاقة  إذ يرى أن اإلعاقة ىي جانب عادي من الحياة إذ يمكن
عادة النظر في مصطمح ع أنواع البشر، وفي جميع المراحل من دورة الحياة لجمي العادية، وا 

 3الضعف بصفو متغيرا ومتعمقا بالسياسة والمجتمع.
وقد حاولت منظمة الصحة العالمية أن تجد لمقضية حال فأصدرت مسودة خطة العمل 

بعنوان : تحسين صحة جميع المصابين  2025-2014العالمية بشأن العجز ما بين سنتي 
بين طرح النموذج الطبي الفردي الضيق، وطرح  بعجز ، لتعرف فييا العجز بما يجمع

المتوسع ، لتصرح أن العجز ىو مسألة شاممة قد تصيب أي إنسان ليجد  االجتماعيالنموذج 
 4صعوبات في أدائو لوظائفو.

                                                           
دار النيضة العربية، القاىرة،  مقارنة،دراسة جنائية  الخاصة، االحتياجاتونية لذوي أنظر السيد عتيق الحماية القان 1

 وما يمييا. 23، ص2010
 .20القواعد الموحدة بشأن تحقيق تكافؤ الفرص الفقرة   2
المجنة المخصصة المعنية بإعداد اتفاقي دولية شاممة ومتكاممة لحماية وتعزيز حقوق المعوقين وكرامتيم، تقري األمين   3

 وما يمييا. 06ص  2003ريل فأ 07العام تحت رقم   عرض عمى الجمعية العامة لييئة األمم المتحدة بتاريخ 
جز، مسودة خطة العمل العالمية لممنظمة بشأن العجز لما بين منظمة الصحة العالمية، الجمعية العالمية لمصحة، الع 4

وثيقة  األعمال،من جدول  2-13الدورة السابعة والستون، البند  بالعجز،تحسين صحة جميع المصابين  :2025و 2014
 . 2014أفريل  04بتاريخ  67/16برقم ج 
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فقد نصت  20061الدولية لحقوق األشخاص ذو اإلعاقة الصادرة سنة  االتفاقيةوأما عن 
 عمى تعريف الشخص ذي اإلعاقة مباشرة إذ تضمنت ما يمي:

فقد نصت في الفقرة الثانية في المادة األولى منيا عمى تعريف الشخص ذي اإلعاقة 
 مباشرة وفق ما يمي:

عانون من عاىات طويمة األجل ح " األشخاص ذوي اإلعاقة" كل من يمصطم )يشمل
قد تمنعيم لدى التعامل مع مختمف الحواجز من أو عقمية أو ذىنية أو حسية،  بدنية

 (.اآلخرينالمشاركة بصورة كاممة وفعالة في المجتمع عمى قدم المساواة مع 
لم تتضمن  فاالتفاقيةسان وبناء عميو فحسب ما ورد عن المفوضية السامية لحقوق اإلن

عاقة، ودخمت فيي قد تجاوزت الجدل الفقيي حول تعريف دقيق لإل،2حددا لإلعاقة.تعريفا ت
مباشرة بتعريف لمشخص ذي اإلعاقة بما يجمع بين مصطمحي العجز واإلعاقة كما ورد في 
القواعد الموحدة بشأن تكافؤ الفرص، فمصطمح العجز كان جميا عند النص عمى العاىات 
الطويمة األجل بمختمف طبائعيا، وأما مصطمح اإلعاقة فيظير من خالل نصيا عمى عدم 

وي اإلعاقة من التعامل مع مختمف الحواجز لممشاركة بصورة فعالة وكاممة قدرة األشخاص ذ
 عمى قدم المساواة مع اآلخرين في المجتمع.

ذكاء وبعد النظر، نوا عمى جانب كبير من الكا االتفاقيةلي فأرى أن واضعي نص وبالتا
الشخص ذي عريف اإلعاقة صراحة، ولكنيم أبرزوا ذلك من خالل تعريف إذ تعارضوا عن ت

 اإلعاقة.
 
 
 ب لدى المنظمات الدولية. -1

                                                           
في  2007جانفي  24إلى لجنة رئيسية، لتاريخ /    دون اإلحالة 106/61اعتمدت بموجب قرار الجمعية العامة رقم  1

 )ب( من جدول األعمال. 67الدورة الحادية والستين، البند 
2 "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 commissar 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. 
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منيا منظمة الصحة العالمية،  فنأخذ لإلعاقة،وأما عن تعريف بعض المنظمات الدولية 
ومنظمة العمل الدولية، وأما عن منظمة الصحة العالمية فتعرفيا كما يمي: اإلعاقة 

 بقوليا:   disabilityجميزية   نباإل
 .1العجز والقيود عمى النشاط ومقيدات المشاركة" " اإلعاقة ىي مصطمح يغطي

وتقييد  النشاط،ثم تعرف منظمة الصحة كال من مصطمحات العجز، والحد من 
" العجز مشكمة في وظيفة الجسم أو ىيكمو، والحد من النشاط ىو الصعوبة فتقول: المشاركة،

ركة ىي المشكمة التي التي تواجييا الفرد في تنفيذ ميمة أو عمل، في حين أن تقييد المشا
 يعاني منيا الفرد في المشاركة في مواقف الحياة.

ىي ظاىرة معقدة، والتي تعكس  -حسب منظمة الصحة العالمية –ومنو فاإلعاقة 
 ومالمح المجتمع الذي يعيش فيو، أو الذي تعيش فيو. الشخص،التفاعل بين مالمح جسم 

ويتضح من خالل ىذا التعريف أن منظمة الصحة العالمية أقرت أن اإلعاقة ىي ظاىرة 
العجز،  وىي:إلى مصطمحات فضفاضة رغم سعييا لتعريفيا  باالستنادمعقدة، وعرفت اإلعاقة 

والقيود عمى النشاط، والمشاركة الميدانية، كما أنيا اعتمدت عمى النموذج الطبي الذي يمقي 
ة وأثارىا عمى المصاب بيا فقط، رغم أن الكثير من العقبات الموضوعية في بمسؤولية اإلعاق

 حياتو ىي من وضع المحيط والمجتمع.
وما يمكن مالحظتو عمى ىذا التعريف ورغم ما قدمو إال أنو جاء فضفاضا ال يحدد لنا 

 .2حقوقا متفق عمييا دوليا ، وداخميا لمن يعاني منيا

                                                           
1  OMS ; handicap et santé ; http://who.int/mediacentre/factsheets/fs352/fr. 
2  La Classification internationale du fonctionnement, du handicap et de la santé (CIF), prise 
comme cadre conceptuel du présent rapport, définit le handicap comme un terme générique 
désignant les déficiences, les limitations d’activité et les restrictions de participation. Il 
renvoie aux aspects négatifs de l’interaction entre un individu atteint d’un problème de 
santé (comme l’infirmité motrice cérébrale, le syndrome de Down, la dépression) et les 
facteurs personnels et environnementaux (comme les attitudes négatives, l’inaccessibilité 
des transports et des bâtiments publics et des soutiens sociaux limités) Organisation 
mondiale de la Santé, Groupe de la Banque mondiale, résumé de rapport mondial sur le 
handicap, 2011, p 07 
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:" كل ذا اإلعاقةعمل الدولية فإننا نجدىا قد عرفت الشخص أما إذا انتقمنا الى منظمة ال
لعمل مناسب نتيجة قصور فرد تقل فرصتو بشكل ممحوظ في تأمين المحافظة عمى التقدم 

 جسدي أو عقمي دائم ومعارف بو".
عدم  إلىيؤدي  اإلعاقةالدولي في تعريف  االختالفوالمالحظ عمى ىذا التعريف أن ىذا 

تعداد األشخاص ذوي اإلعاقة عمى الصعيد الدولي عامة،  إلىاعية دقة اإلحصائيات الس
 والداخمي لكل دولة خاصة.

الفقيي والقانوني في تعريف اإلعاقة أثر كثير عمى تعريف  االختالفكما يبدو لنا أن 
الشخص الذي يعاني منيا، إذ نجد لو عدة تعريفات وتسميات في الصكوك الدولية، 

 والتشريعات الداخمية.
تفاق دولي فراد ىذه الفئة، فإذا كان ىناك اكما أنو عمى سقف الحقوق التي يتمتع بيا أ

عمى الحد األدنى ليذه الحقوق، وىو ما يتجمى في اتفاقية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة 
الجدل في تعريف  إلى، إال أن التباين كان في الحد األقصى الذب مرده 2006الصادرة سنة 

 ودرجتيا، ومدتيا إن كانت دائمة أو مؤقتة. اإلعاقة، وطبيعتيا
 

 في التشريع الداخمي.-2
حاول المشرع الجزائري أن يدعم تعريف الشخص ذب اإلعاقة الذي أورده في قانون 

ماي  08الخاص بحماية األشخاص المعوقين وترقيتيم، والصادر بتاريخ  09/02
اإلعاقات حسب طبيعتيا الخاص بتحديد  14/201، فأصدر المرسوم التنفيذي رقم 200021

 ، في المادة الثانية منو بقولو:2014جويمية  15ودرجتيا، بتاريخ 
" تعتبر اإلعاقة طبقا لمتشريع المعمول بو كل محدودية في ممارسة نشاط أو عدة أنشطة 

أو  نتيجة إصابة في الوظائف الذىنية و واالجتماعيةأولية في الحية اليومية الشخصية 
العضوية الحسية تعرض ليا كل شخص في محيطو ميما كان سنو وجنسو، الحركية أو 

  2وتنجم اإلعاقة عن إصابة ذات أصل وارثي أو خمقي أو مكتسب"
ونالحظ عمى ىذا التعريف أنو لم يشذ في أغمبو عن تعريف منظمة الصحة العالمية 

أنو  -سب ما نراهفح -عمى النموذج الطبي الضيق، وبالتالي لإلعاقةالتي تركز في تعريفيا 
                                                           

 وما يميو. 06، ص2002ماي  14المؤرخ في  34 الرسمية العددالجريدة   1
 ما يمييا. 05، ص2014جويمية  30المؤرخ في تاريخ  45الجريدة الرسمية   2
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كون من وضع وق األشخاص ذوي اإلعاقة التي تالدولية لحق االتفاقيةلعد توجو  لم يساير
 اة األشخاص ذب اإلعاقة.المجتمع والمحيط في حي

طمح الشخص ذب اإلعاقة في صلم -برأينا -كما أنو ما يقدمو من توضيح وتدقيق
لعجز فقط، وىو ما يبقى الشخص إال أنو ال زال قاصرا اإلعاقة عمى ا 09/02القانون 

حسان من  ، وال يفسح لو مجال الحرية اآلخرينالمصاب بيا دائما محل وصاية وشفقة وا 
العامة لموطن، و  االجتماعيةك لدوره في التنمية ويشار  إعاقتو،ويتأقمم مع  عادية،ليعيش حياتو 

 مع الجزائري.غير مباشر لطاقات كبيرة من المجت وىو بذلك تعطيل
فإنو يمكننا تعريف اإلعاقة: ىي حالة من عدم قدرة الفرد عمى تمبية متطمبات أداء  وىكذا

، والثقافية في االجتماعيةدوره الطبيعي في الحياة المتصمة بعمره، وجنسو، وخصائصو 
مة لمجتمعو اقاتو، ويشارك في التنمية المستداطعو الذي يعيش فيو، ليبرز قدراتو و مجتم

وذلك نتيجة  تعترضو،ختمف العقبات والعراقيل الحياتية التي ووطنو، محاوال تجاوز م
 أوأو العقمية  والحركية(، )الحسيةاإلصابة، أو العجز الظاىر في أداء الوظائف الفسيولوجية 

 .االجتماعية
نما ىي مجموع العقبات والعراقيل  فاإلعاقة ال تنحصر في العاىة التي تصيب الفرد وا 

ان ما يوقعو  يذه العاىات وغيرهالخارجي في حياة المصاب ب التي يضعيا أفراد من محيطو
عن التواصل مع ذلك المحيط، والمشاركة في الحياة العامة، وفي التنمية المستدامة لمجتمعو 

األشخاص  الحقوقالدولية  االتفاقيةأن ىذا التعريف يتوافق مع أتت بو  إلىووطنو، لنخمص 
 لمعاصر.وتوجو المجتمع الدولي ا اإلعاقة،ذوي 

 ثالثا: اإلعاقة في اإلسالم
الشخص المصاب بإعاقة ليعده  إلىسالم التشريعات الوضعية في نظرتيا لم يجار اإل

نما أتى مفيوم مغاير، وأكثر عمقا يرى من خاللو  األشخاص ذوي اإلعاقة أىم  إلىمعاقا، وا 
عمنون من أكثر من إعاقة حركية وحسية، وربما تمحق بيما يباإليمان أسوياء ، ولو كانوا 

 النفسية والعقمية، ولكن ومع ذلك فيم في نظرة أناس عاديون ، ليم ما لغيرىم من الحقوق ، 
وعمييم من الواجبات ما تقدر عمييم طاقتيم المتبقية ليم، فنجد ليم تسميات أكثر تيذيبا 

يخصيم من أحكام كذوي األعذار ، والزمني  ومراعاة لمشاعرىم المرىفة عند الحديث عما
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نما اإلعاقة الحقيقية في اإلسالم  ، ولم يوصفوا يوما1والضمني بالمعاقين وال بذوي إعاقة، وا 
نم كثيرا لجي درأناالكريم منيا : ولقد  القرانمن  آياتىي الكفر، مصدقا لقولو تعالى في عدة 

عين ال يبصرون بيا وليم أذان ال يسمعون من الجن واإلنس ليم قموب ال يفقيون بيا وليم أ
 2بيا أولئك كاألنعام بل ىم أضل أولئك ىم الغافمون.

ر اهلل تعالى  من وصف شخصا كافرا بالسالمة مثميم، فقال : إن الذين تدعون من كوأن
لكم إن كنتم صادقين، أليم أرجل يمشون أم ليم أيدا  فيستجيبوادون اهلل عباد أمثالكم فأدعوىم 

صرون بيا أم ليم أذان يسمعون بيا قل أدعوا شركاءكم ثم يبون بيا أو ليم أعين يبطش
ذاتيا بتعطيميم لعقوليم وحواسيم وأطرافيم  أنفسيم، فيم أشخاص أعاقوا 3كيدون فال تنظرون(

 عما يرضي اهلل.
نما ىو فقد البصيرة، فالذي يعمل  كما أن العمى الحقيقي في اإلسالم ليس فقد البصر، وا 

 واآلخرةفي الدنيا  ومآلواهلل، متبعا ألوامره، مجتنبا لنواىيو، مقدرا عاقبتو  آياتفكره متدبرا في 
ىو شخص سميم معافى، ولو كمن في جسده أكثر من إعاقة حسية أو حركية ، أو عقمية ، 

نجده من قولو  تعالى: ) أفمم يسيروا في األرض فتكون ليم قموب يعقمون بيا أو أذان  وىو ما
 .4يسمعون بيا فإنيا ال تعمى األبصار ولكن تعمى القموب التي في الصدور(

ومنو فاهلل تعالى يعد كل كافر بو معاقا، ولو كان سميم البدن والعقل في نظر الناس ، 
ن، وعقل ، ليعيش بيا كما يعيش الحيوامن جسد وحس  إذا عطل ما أنعم اهلل بو عميو

ما دون مرتبتو اإلنسانية، وكل ذي إعاقة حسية أو جسدية أو عقمية أو غير  إلىوليتردى 
ذلك شخصيا سمميا ، إذا وظف ما حباه اهلل إياه من نعم جسدية وحسية عقمية فيما يرضي 

 5اهلل ، ىاجرا لمعصيتو قدر استطاعتو.

                                                           
، وتفسير 11جزء  النور، تفسير سورةفي  القران،أنظر أبي عبد اهلل محمد بن أحمد األنصاري القرطبي، الجمع ألحكام  1

 بيروت د.ت. العربي،دار الكتاب  19وسورتي الفتح وعبس في الجزء 
 .179سورة األعراف، اآلية  2
 وما يمييا. 149سورة األعراف اآلية  3
 .46سورة الحج اآلية  4
، جامعة بسكرة، واالجتماعيةالخاصة(، مجمة كمية اآلداب والعوم اإلنسانية  االحتياجاتاإلسالم لذوي  )نظرةرواب عمار  5

 وما يمييا. 07، ص2008في جوان نالعددان الثاني والثالث، جا
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رجال مر برسول اهلل صمى اهلل  )أنلنبوي فمما يروي عن أنس بن مالك وأما في اليدى ا
رسول اهلل ىذا مجنون: فأقبل النبي عميو الصالة  عميو سمم فقال رجل من الحاضرين: يا

السالم عمى ىذا الرجل فقال: أقمت مجنون؟ إنما المجنون المقيم عمى المعصية، ولكن ىذا 
 .1مصاب(

وفي ذلك التكريم اإلليي تصحيح إيماني لنظرة الناس السطحية لإلعاقة، ورد جميل 
طونيم يعلممصابين بيا الدين كان الناس يمتينوىم، ويعافونيم، ويعزلونيم، و  لالعتبار
 حقوقيم.

وقد يتساءل البعض عن العالقة بين المطردين قول اهلل تعالى ) لقد خمقنا اإلنسان في 
ما بعد ذل ،  تعد خمال ونقصا يعتري اإلنسان إماإلعاقة التي ، وا2تقويم( أحسن منذ والدتو، وا 

... وفيم الكثيرون أن التقويم الحسن ىو )عباس محمد العقاد كما يمي األستاذفنرد عميو بقول 
القوام، بل  باعتدالقوم اإلنسان، وليس جمال الخمق وحده مرتبطا  االعتدالالصورة الظاىرة 

ترتبط بو القدرة عمى العمل واإلرادة، وىي قدر لم تخف عالقتيا بصورتو الظاىرة قبل عصر 
التشريح والعمم بوظائف األعضاء الذي أثبت العالقة الضرورية بين اعتدال القامة وجياز 

 التقويم يعنيو سائر البدن ثم زاد الناس عمما بماالنطق في الرأس والعنق وعمود الظير و 
 الحسن ممن فضائل العقل والجسد ومن مزايا الفطنة والجمال(.

نما المعنى الموافق لسائر معاني  االعتقادويصحح ىذا  أو الفيم الخاطئ فيقول:" وا 
وصف واحد، وىو وصف  إلىأن الجمع بين النقيضين في اإلنسان ينصرف  اآليات

،  3"أسفل السافمين  إلىلمتدىور م، وأىال إلى أحسن تقويالذي يجعمو أىال لمترقي  االستعداد
و اإلعاقة في ىذا التحميل العميق العزاء الكبير لما يعانونو من إعاقات، ويجد األشخاص ذ

 .االجتماعيةوتصحيحا لمفاىيم نمطية خاطئة عن اإلعاقة راجت في األوساط 
 الفرع الثاني: التعريف بذوي اإلعاقة.

مفيوم الشخص ذي اإلعاقة بمفيوم اإلعاقة وتأثر بالجدل الفقيي الدائر وال زال  ارتبط
ولذلك فسنحاول التعرف عمى  وقانونية،حوليا، ولذلك فنجد لو عدة تعريفات فقيية وعممية 

                                                           
 رواه الديممي وين عساكر. 1
 .04سورة التين، اآلية رقم   2
 وما يمييا. 15مصر د.ت، ص اليالل،دار  الكريم،عباس محمود العقاد، اإلنسان في القران  3
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ثم  الدولي،عرفيو في القانون لشخص في الشريعة اإلسالمية، ثم لتالتسمية المطمقة عمى ىذا ا
 مي.في التشريع الداخ

 تعريف الشخص ذي اإلعاقة في الشريعة اإلسالمية. -1
ورد في تفسير اإلمام القرطبي تسمية وتعريف مغايران ما ورد في التشريع الوضعي، 
وذلك عند تفسير قولو تعالى ) ليس عمى األعمى حرج وال عمى األعرج حرج وال عمى 

نما ذكر لفظ ذوي األعذار ) 1المريض حرج( ، فمم يرد لو ذكر لمفظ معاق أو ذي إعاقة، وا 
قال ابن زيد... وكانت العرب ومن بالمدينة قبل البعث تتجنب األكل مع أىل األعذار، ثم 
ذكر قول بن عباس إن أىل األعذار تحرجوا في األكل مع الناس من أجل عذرىم، فنزلت 

بيتو فمم يجد شيئا ذىب  إلىان الرجل إذا ساق أىل العذر ليم، وقيل ك مبيحوالكريمة  اآلية
 .2(اآليةبيوت قرابتو فتخرج أىل األعذار من ذلك فنزلت  إلىبو 

وبدراسة تأممية لما ورد عن اإلمام القرطبي نستخمص أن ذوي األعذار ىم كل من 
مية أصيب بعاىة حسية أو حركية وال تضيق التسمية عن المجانين، ومن أصيب بعاىة عق

 أو نفسية أو تواصمية الذين يدخمون تحت حكم المريض.
عذار" تحمل الكثير من أطمقيا التشريع اإلسالمي " ذوي األ كما نرى أن التسمية التي

عر ة الشخص ذي اإلعاقة، كمراعاة مشااإلنسانية النبيمة أكثر مما تحممو عبار  المعاني
تأىيمييم نفسيا ليندمجوا سريعا في  إلىة المسمين بيا بعدم وصفيم بما يتحرجون منو، والدعو 

 ىؤالءمحيطيم ومجتمعيم، فالتسمية تعبر لنا أن اإلعاقة الحقيقية ىي ما يكون ممن خارج 
بيم، ومراعاة أعذارىم المختمفة  االىتماممن المحيط أو من الغير لذلك فيم ذوو أعذار يجب 

 التي تسببت فيو مختمف إعاقتيم.
غير أن ىذه التسمية تتصف بالميونة والمرونة ما يجعميا ال تخص األشخاص ذي 

 لتشمل المسنين والعجزة وذوي األمراض المعضمة. لالتساعاإلعاقة فحسب بل ىي قابمة 

                                                           
 .61سورة النور، األية رقم  1
دار المكتب  الثانية،الطبعة  12أبي عبد اهلل محمد بن أحمد األنصاري القرطبي، الجامع ألحكام القران الجزء   2

 وما يمييا. 315، ص1935المصرية
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إال أننا نرى إمكانية القبول بتسمية كل ذب إعاقة بإعاقتو إذا اقتضى األمر ذلك، 
إن كان األمر الخاص بالحديث عنيم فال غنى عن  كتفصيل األحكام وتوزيع الحقوق، أما

 تسميتيم بذوي األعذار.
 في القانون الدولي:-2

 باختالفتعريفات القانون الدولي لمشخص ذي اإلعاقة لمشخص ذي اإلعاقة  اختمفت
عاقة، واألساس المعتمد عميو في تعريف كل في تعريف اإل واالختالفإليو من جية، النظرة 

نوعت التسميات التي تطمق عميو، فمنيم من يطمق عميو لفظ معوق أو منيما، ولذلك فقد ت
الشخص ذي الخاصة، ومنيم من يصفو ب االحتياجاتمعاق، ومنيم يسميو الشخص ذا 

من التعريفات التي مردت في الوثائق الدولية  نماذجط الضوء عمى اإلعاقة، وسنحاول أن نسم
 العالمية منيا واإلقميمية وذلك وفق ما يأتي:

 العالمي.أوال: في القانون الدولي 
أبدى المجتمع الدولي منذ منتصف القرن الماضي اىتماما متزايدا باألشخاص ذوي 

، ا أصدرت عدة نصوص قانونية مختمفةاإلعاقة، وىذا من خالل نشاط ىيئة األمم المتحدة إذ
الموحدة بشأن ، وقرار يتضمن القواعد 1975يتقدميا اإلعالن العالمي لحقوق المعوقين سنة 

الدولية لحقوق األشخاص ذوي  االتفاقية، وأخرىا كان 1993تكافؤ الفرص لممعوقين سنة 
وسنحاول أن نتعرف عمى تعريف ىذه الصكوك الدولية لمشخص ذي  2006اإلعاقة سنة 

 اإلعاقة.
 1031:1ديسمبر  00الن العالمي لحقوق المعوقين الصادر بتاريخ عفي اإل - أ

 من ىذا اإلعالن الشخص ذا اإلعاقة كما يمي:تعرف المادة األولى 
، يؤمن بنفسو، بصورة كمية أو جزئية" يقصد بكممة " المعوق" أي شخص عاجز عن أن 

العادية بسبب قصور خمقي أو غير خمقي في  االجتماعيةضرورات حياتو الفردية و/أو 
 2قدراتو الجسمانية أو العقمية".

                                                           
( 30-د3447العامة لألمم المتحدة، المتضمن اإلعالن العامي الخاص بحقوق المعوقين، تحت رقم )  قرار الجمعية 1

 .1975ديسمبر  09المؤرخ في 
يجدر بنا أن نصحح الخطأ الذي يقع فيو الكثير وىو إطالق كممة معوق بدل معاق، فمفظ معوق معبق من الفعل عوق   2

وبالتالي فاألصح ىو  معاق،لمعاق فيو مشتق من الفعل أعاق يعيق إعاقة فيو يعوق تعويقا تعويقا فيو معوق، أما لفظ ا
 معاق بدل معوق.
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ويتضح لنا من خالل ىذا التعريف أنو يعد اإلعاقة معاناة فردية تتعمق بالشخص، ويجد 
مباشر لمنموذج  اعتمادصعوبة معيا لتأمين ضروريات الحياة بصورة كمية أو جزئية، وىو 

 الطبي الفردي الضيق.
الشخص ذا اإلعاقة محل رحمة وشفقة، ليبقى مرتبطا  -حسب ما أرى –كما أنو ينزل 

خمصو من الجممة " عاجز أن يؤمن بنفسو"، اآلخرين، ىو ما نستحاجتو لمساعدة دوما ب
، بل يطالب بفسحة من اآلخرينمساعدة  إلىواألصل أن ليس كل شخص ذي إعاقة محتجا 

 .اآلخرينالحرية ليعيش حياتو عاديا مثل 
 

 :2002الدولية لحقوق األشخاص ذوي اإلعاقة الصادرة سنة  االتفاقيةفي  -ب
عن ىيئة األمم المتحدة في مطمع القرن الحادي والعشرين بتاريخ  االتفاقيةصدرت ىذه 

، لتعد صكا دوليا متكامال لحماية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة وقد 2006ديسمبر  13
، بينما صادقت عمييا بموجب 2007مارس  30بتاريخ  االتفاقيةوقعت الجزائر عمى ىذه 

  2009.1ماي  12 المؤرخ في 09/188المرسوم الرئاسي رقم 
فتعتمد مصطمح الشخص ذب اإلعاقة بدل لفظ المعاق لتنص عمى ما  االتفاقيةوأما ىذه 

 يأتي:
مصطمح " األشخاص ذوي اإلعاقة" كل من يعانون من عاىات طويمة األجل  )يشمل

بدنية أو عقمية أو ذىنية أو حسية قد تمنعيم لدى التعامل مع مختمف الحواجز من المشاركة 
 (.اآلخرينكاممة وفعالة في المجتمع عمى قدم المساواة مع بصورة 

بدقة الشخص ذا  االتفاقيةوىذا ما أكدتو المفوضية السامية لحقوق اإلنسان إذ تعترف أن 
نما ذكرت أن ىذه التسمية تشمل كل من تعاني من عاىة طويمة األجل بدنية أو  اإلعاقة، وا 

 .2عقمية أو حسية تقف عائقا ليم عن المشاركة في الحياة العادية
وفق ما يمي: ) ال  االتفاقيةويعزز التحالف الدولي لإلعاقة ما ورد في المادة األولى من 

ه الطريقة تعريفا لإلعاقة أو الشخص ذي اإلعاقة لكن المادة األولى توضح ىذ االتفاقيةتوفر 

                                                           
 وما يمييا. 04، ص2009ماي  31المؤرخ في  33الجريد الرسمية، العدد  1

2 office of the high commissar 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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أن األشخاص ذوي اإلعاقة الجسدية أو الحسية أو العقمية / الذىنية في الحد األدنى سوف 
اإلعاقة النفسية ، وتشمل اإلشارة إلى العقمي / الذىني إلى األشخاص ذوي االتفاقيةتشمميم 

، لكن اإلشارة قد تشمل أيضا التوحديين، وأفراد الجماعات األخرى ، كما تأتي واالجتماعية
عبارة طويل األجل في المادة األولى نتيجة لتسوية حممة بعض الدول عمى القبول بإدراج ىذه 
القائمة، لكن لمدول الحرية في اعتماد تعريفات أقل حصرية وتحديدا، وينصب التركيز عمى 

الشخصية والبيئية، وتمك النابعة من المواقف، ومعنى ىذا وجوب تجنب  التفاعل بين الحواجز
 1تحديد الجماعات وتعريفيا بقصد حمايتيا من التمييز.( إلىالحاالت الطبية الرامية 

ومع ذلك فيرى بعض الكتاب أن ىذا التعريف يميل التوسع، حيث المعيار ىو تسبب 
لقدرة  المجتمع، بالقياسشرة وفعالة في اإلعاقة في عدم المشاركة بصورة كاممة أو مبا

ثقافية، عمل ...(، أما  سياسية، )تعميمية،كانت نواحي المشاركة  وآيايين، األشخاص العاد
 تمييز،حجم اإلعاقة فيكون بالقياس لألشخاص األسوياء، وعمى قدم المساواة معيم دون 

 من إعاقة ما. أو وجد شخص تمقائيا،بحيث إذا احتل ىذا التمييز وجدت اإلعاقة 
المجتمع الدولي  اتجاهىي رؤية دولية تعزز  من حقوق ىذه الفئة، وتنبئ عن  -وبضيف

  2نحو تبني سياسية حمائية واسعة وقوية وفعالة ليم.
 ومن خال ىذا التعريف نستخمص أىم المالحظات التالية:

الذي  االحترامالتعريف بجالء من خالل التسمية " الشخص ذي اإلعاقة" عمى مدى 
نما أصبح بصفو  يوليو المشرع الدولي لو، فيو قد ترفع عن وصمو بالمعوق أو المعاق، وا 
نما اإلعاقة الحقيقية  بالشخص ذي اإلعاقة، فيو في نظره شخص كامل اإلنسانية والحقوق، وا 
لو ىي من وضع المحيط الخارجي لو في حياتو، وىو وصف أجد فيو الكثير من الدقة 

حترام مشاعر األ  شخاص المخاطبين بيا، ليذا فسيكون معتمدنا في ىذه الرسالة.وا 
كما حاول المشرع الدولي أن يراعي األشخاص ذوي اإلعاقة قدر مستطاعو، فذكر 

األشخاص ذوي  يقل:مصطمح األشخاص ذوي اإلعاقة كل من يعانون ...( ولم  )يشمل
 اإلعاقة ىم... وفي نظري ىذا النص يحمل أكثر من داللة خمفية سامية.

                                                           
 األشخاص ذويالكفء لألليات الدولية المراقبة ورصد حقوق  ياالستعمالوثيقة اإلرشاد والتوجيو  اإلعاقة،التحالف الدولي  1

 .35ص     2010اإلعاقة وحمايتيا، الصادرة بتاريخ ماي 
 ما يمييا. 09رضا عبد الحميم عبد المجيد عبد الباري، المرجع السابق، ص  أنظر 2
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من الجدل الفقيي حول تعريف  االستفادةويتضح لنا فوق ذلك أن المشرع الدولي حاول 
، وذلك بالتوفيق ، واالجتماعيالطبي  النموذجيناإلعاقة المتجاذب بين أنصا كل من 

 1ا قد ذكرناه في تعريف اإلعاقة.يما معا، وىو معمي واالعتماد
األشخاص ليست ما يعانون منو من عجز وظيفي أو  ليؤالءومنو فاإلعاقة الحقيقية 

نما ما يوضع في طريقيم من عقبات وعراقيل مختمفة تعوق حياتيم الفردية  عقمي، وا 
يو ، وبالتالي تحول دون تمتعيم الفعمي بكامل حقوقيم المكفولة ليم. ومنو فواالجتماعية

 ر من الدقة واإلنسانية الراقية.يحمل الكثي -نظرنا –تعريف 
 ثانيا: في القانون الدولي اإلقميمي.

شيد تعريف الشخص ذي اإلعاقة جدال كبيرا عمى المستوى الدولي العالمي واإلقميمي، 
وعمى الصعيد الداخمي لمدول ما جعل العديد من الييئات الدولية واإلقميمية تتغاضى عن 

 االتحادأساسا في تعريف اإلعاقة كما نجد ذلك لدى  الختالفياوضع تعريف موحد لو 
 2األوروبي مثال.
الخاصة بتأىيل وتشغيل  1993لسنة  17العربية رقم  االتفاقيةي دراستنا ىذه وسنكتفي ف

األمريكية بشأن إزالة كافة أشكال التمييز ضد األشخاص المعاقين  واالتفاقيةالمعوقين، 
 الصادرة سنو.

 :1003العربية السابعة عشر الخاصة بتأهيل وتشغيل المعوقين الصادرة سنة  االتفاقية-1
عن مؤتمر العمل العربي في دورتو العشرين بعمان عاصمة  االتفاقيةصدرت ىذه 

 السابعة عشرة لو. االتفاقية، وىي 1993األردن، بتاريخ أفريل 

                                                           
الدورة  a/230/66حالة اتفاقية حقوق الطفل تحت رقم  ىيئة،تقري األمين العام  المتحدة،الجمعية العامة لييئة األمم  1

 .04، ص 2011 أوت 24و 22السادسة والستون المنعقدة ما بين 
تحاد األوروبي، وقامت بيا جامعة برونل ببمجيكا عمى أن يد مدوش في دراسة طمبتيا اجنة االمج األستاذوقد أورد   2

تعربف اإلعاقة المطبق في البمدان المنتمية لمنظمة االتحاد االوروبي يشيد عجزا ما يؤثر بالسمب عمى ما يوصف بيا في 
، وىذه  حاداالتلكل دولة من دول  االجتماعيةالياسة سياسة تطبيقيا التي تعرف حاليا، وليذا فيناك عدة تعاريف مطبقة في 

المشكمة المرتبطة بسياسة إلعاقة ىي المسيطرة حاليا، وىذا من أكبر العوائق التي يشيدىا األشخاص ذوو اإلعاقة عند 
لوضع تعريف  االتحاد، وما يجعل األمر يحول الى السياسات الداخمية لكل دولة من ول االتحادالتنقل الحر بين دول 

 Madjid Madouche, Étude comparative des politiques du handicap  dans .اإلعاقة ولمشخص المصاب بيا
plusieurs pays Européens, chargé de mission à la Ville de Besançon Mission Handicap  2006, le 11 

octobre p15.   
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عمى تعريف محدد لمشخص ذي اإلعاقة عمى أن  االتفاقيةوتنص المادة األولى من ىذه 
لجسمية أو المعوق ىو ذلك الشخص الذي يعاني من نقص أو اختال في بعض قدراتو ا

مرض أو حادث أو سبب خمقي أو عامل وارثي أدى لعجزه كميا أو  نتيجةالحسية أو الذىنية 
أو الترقي فيو، كما أضعف قدرتو عمى القيام بإحدى  االستمرارجزئيا عن العمل، أو 

األساسية األخرى في الحياة، بما يجعمو يحتاج الى الرعاية والتأىيل بيدف دمجو أو  الوظائف
 إدماجو في المجتمع". إعادة

الضيق الذي  بالنموذج الطبي خذضح لنا من خالل ىذا التعريف أن المشرع العربي أويت
يحمل الشخص مسؤولية إعاقتو وبحصرىا في عجزه كميا أو جزئيا عن العمل، والقيام 

 ومساعدتيم. اآلخرينالوظائف األساسية في الحياة ما يجعمو دائما مرتبطا بإعانة  مختمفب
كافة أشكال التمييز ضد األشخاص المعاقين  إزالةاألمريكية بشأن  االتفاقيةفي  -2

 الصادرة سنة.
 في القانون الداخمي:-3

تعرض المشرع الجزائري في عدة نصوص تشريعية لتعريف الشخص ذي اإلعاقة من 
الخاص  09/02الخاص بحماية الصحة وترقيتيا، وقانون  85/05ضمنيا قانون الصحة

المحدد لكيفيات  03/45خاص المعوقين وترقيتيم، ثم في الموسم التنفيذي رقم بحماية األش
  09/02.1من القانون  07تطبيق لمادة 

 .19852الخاص بحماية الصحة وترقيتيا والصادر سنة  85/05في قانون الصحة  -1
 منو كما يأتي: 89يعرف قانون الصحة الشخص ذا اإلعاقة في المادة 

 طفل أو مراىق أو شخص بالغ أو مسن مصاب بما يأتي:" يعد شخصا معوقا كل 
 فيزيولوجي. إما نقص مفسر -
ما عجز عن القيام بنشاط تكون حدوده عادية لمكائن البشري. -  وا 

                                                           
الدولية لحقوق  االتفاقيةأجد المشرع الجزائري لم يأخذ بتسمية األشخاص ذوي اإلعاقة في تشريعاتو بعد مصادقتو عمى  1

 31المؤرخ في  33المنشور في الجريدة الرسمية العدد  09/188األشخاص ذوي اإلعاقة بموجب المرسوم الرئاسي رقم 
ما يبقى متمسكا بتسمية الشخص المعاق  2009ماري  الخاص بتحديد  14/204رقم  يالتنفيذوىو ما نجده في المرسوم وا 

منو، إذ ينص عمى أن تبين طبيعة اإلعاقة  11في المادة  2014جويمية  15اإلعاقات وطبيعتيا وحدتيا الصادر بتاريخ 
 ودرجتيا في بطاقة الشخص المعاق طبقا لتنظيم المعمول بو.

 ما يميو. 184ص  ،1985فيفري  17المؤرخ في  08الجريدة الرسمية العدد   2
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ما عاىة تحول دون حياة  -  عادية أو تمنعيا". اجتماعيةوا 
وواضح من ىذا التعريف أنو يأخذ بالنموذج الطبي الضيق الذي يعد اإلعاقة عجزا ذاتيا، 

 اجتماعيةأن اإلعاقة قضية  إلىوبالتالي يمقي بحمميا الناتج عنيا المصاب بيا، دون اإلشارة 
جماعية، وفي ىذه داللة عمى زمن سواد ىذا النموذج الضيق في العالم ككل، والجزائر بصفة 

 أخص.
نما يذكرأنو لم يصرح باألشخاص متعددي اإل كما اة كل عاىة تحول دون حي عاقة وا 

أنواع العاىات التي لم تذكر سابقا، أو تمنعيا وىو تصنيف يجمع تحتو كل اجتماعية عادية 
 .واألعرج والمريض( )األعمىحد بعيد تصنيف اهلل تعالى  إلىوىذا التصنيف يشبو 

كما أنو توسع عند تحديد الفئة العمرية لمشخص ذب اإلعاقة في نص التالي:" يعد 
إمكان االستعاضة شخص بالغ أو مسن..." إذا كان ب أوشخص معوقا كل طفل أو مراىق 

 عن ذلك كما يمي: كل شخص سنو أو جنسو...
 

 المتعمق بحماية األشخاص المعوقين وترقيتهم. 00/02ن رقم وفي قان-2
من ىذا  االستفادةاألشخاص الذين يحق ليم  ىملقانون الشخص ذا اإلعاقة يعرف ىذا ا

 القانون في المادة الثانية منو كما يأتي:
) تشمل حماية األشخاص المعوقين وترقيتيم في مفيوم ىذا القانون كل شخص ميما 
كان سنو أو جنسو يعاني من إعاقة أو أكثر أو خمقية أو مكتسبة  تحد من قدرتو عمى 

نتيجة إلصابة  واالجتماعيةممارسة نشاط أو عدة نشاطات أولية في حياتو اليومية الشخصية 
 1الحسية(. -ية أو العضويةوظائفو الذىنية و/ أو الحرك

ومن خالل ىذا التعريف يتضح لنا أن المشرع الجزائري سبق المشرع الدولي الى تعريف 
الشخص ذي اإلعاقة بذكر كممة " تشمل" ولم بعرفيم مباشرة، كما أنو لم يميز بين الذكور 

 لو. واإلناث، وال بين الصغار والكبار عند تعريفو لمشخص ذي اإلعاقة، وىو مما يعرف
 

                                                           
، 2014يوليو  15المتضمن تحديد اإلعاقات حسب طبيعتيا ودجتيا، والمؤرخ في  14/204وصدر في ىذا المرسوم رقم  1

 اىتماموولنا أن نالحظ أن المشرع أنتظر مدة إثنتا عشرة ليصدر ىذا المرسوم التنفيذي ما يعطينا صورة واضحة عن 
 بقضية اإلعاقة.
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باألشخاص متعدي  فاعترف 85/05كما أنو تدارك النقص الوارد في قانون الصحة رقم 
 اإلعاقة. 

الدولي لحقوق  االتفاقيةإال أن ما يؤخذ عميو أن ىذا التعريف ال بتوافق مع ما ورد في 
اإلنسان ذوي اإلعاقة الصادرة بعده، ما يجعمو عرضة لمتعديل تماشيا مع التزامات المشرع 

قرار بالتعريف الوارد عن الشخص ذي ، ومن ضمنيا اإل االتفاقيةردة في التعاقدية الوا
 1اإلعاقة.

ىم أخذ الشيء أو تمق لو بإرادة الشخص المنفرد  واالكتسابكما أنو ذكر كممة مكتسبة، 
العمم مثال، فيل ىناك من يسعى أو يريد أن بكون من أصحاب اإلعاقات؟ وبالتالي  كاكتساب

المصاب بيا، أو  )أوفيو لفظ جدير بالتدارك والتصحيح من المشرع إذ يمكنو غير ذلك: 
قة ودرجتيا عن طريق التنظيم بتحديد طبيعة اإلعا اىتمعرضت لو الحادث(، ومع ذلك فقد 

ما  )وىوالجزائري  اإلداري لتحديد األشخاص المعنيين بيذا القانون، وىذا ما يعرف المشرع
 ق(.قد رأيناه ساب

اء النفسية والتواصمية والسموكية كد كما أنو ال يأخذ في حسبانو ببعض أنواع اإلعاقة
 التوحد مثال.

من  07لكيفيات تطبيق المادة المحدد  03/45في المرسوم التنفيذي رقم  -3
المتعمقة  07لتطبيق المادة  2003جانفي  19صدر ىذا المرسوم بتاريخ  09/02القانون 

ليعرف الشخص ذا اإلعاقة بكثير من الدقة 2بنظام المنحة المقدمة لألشخاص ذوي اإلعاقة.
الذكر، وفق السالف  09/02والتفصيل في المادة الثالثة منو زيادة عمى ما ورد في القانون 

 ما يأتي:
بالشخص المعوق كل شخص مصاب بإعاقة خمقية أو مكتسبة أو بمرض مزمن  )يقصد

 بالمئة وتؤدي إلى عجز كمي عن العمل. 100ومعجز خطير تقدر نسبة إعاقتو 
 

                                                           
1Atika El Mamri, Communication de la Plateforme des ONG algériennes pour la mise en 
œuvre de la CRDPH – FAPH UPR-Algérie, Novembre 2011, p05.    

 وما يمييا. 17، ص 2003في انج 22، الصادرة بتاريخ  04الجريدة الرسمية العدد  2
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لمقيام بنشاطات الحياة اليومية  هالى غير  1كل شخص يوجد في وضعية يحتاج احتياجا
الحسية مثل السقيم الطريح الفراش،  -بسمل إصابة وظائفو الذىنية أو الحركية أو العضوية

أو فاقد استعمال األعضاء األربعة، أو متعدد اإلعاقة الحسية ) الصمم والعمى الكمي في 
 مجتمعة(. اضطراباتنفس الوقت(، المصاب بتأخر ذىني عميق مع 

لي فيبدو أن ىذا التعريف ىو أكثر دقة مما ورد سابقا، رغم أنو توسع في تعريفو وبالتا
 –الخاصة كالمسنين العجزة ، الذين يأخذون  االحتياجاتوأدرج فيو أشخاصا أخرين من ذوي 

في حالتيم حكم المشمول كميا مثال، أو المصابين بأمراض مزمنة وخطيرة تقعدىم عن  -ربما
حسب ما  – ىؤالءص ذوي اإلعاقة الحركية أو الحسية مثال، وكل العمل مثل بعض األشخا

 2من المنحة المالية. االستفادةليم حق  -ورد في المرسوم
 المطمب الثاني: التطور التاريخي لوضعية اإلعاقة.
، فمم تكن النظرة الييم نظرة  واألآلمعانى المعوقين في التاريخ القديم كثيرا من العذاب 

انسانية كما ىي األن، فكان ينظر اليو بأنو غبر عادي في كل شيء ، وكانوا يتركون جوعا 
ع بنظرة ازدراء، ورمييم لموحوش كما في الحضارة اليونانية، يالب إلييمحتى الموت، وبنظر 

 .3سالميةشفقة ورحمة كما في الحضارة اإل إلييموالرومانية، والبعض األخر نظر 
وعمى ىذا األساس سنتطرق في ىذا الفرع إلى تحديد وضعية المعاقين في كل من 

 العصور التالية:
 .الفرع األول: وضع المعاقون قبل الميالد

عمى رسم عمره خمسة أالف سنة لطفل  في العصر القديم: وجد في جدار معبد مصر
فرعوني مشبول الساق قال عنو المختصون في الطب ىذا ه شمل األطفال، كما عثر تحت 
األرض في أرض لبيرو من قارة أمريكا الجنوبية عمى عظام جمجمة لرجل تحمل مالمح ثقب 

                                                           
المطمق  المفعولىو ما نجده من توظيفو  مصطمحاتو،نالحظ أن المشرع ال يراعي الدقة النحوية والمغوية أحيانا عند ايراد  1

ال يكتفي بقولو:  احتياجاالمطمق، كأن يقول مثال  المفعول" وىو ايراد ناقص يخل بالمعنى من وراق ىذا احتياجا كبيرا وا 
 مرض مزمن معجز وخطير. قولو: يحتاج الى غيره وىو نفس ما نالحظو في

تجدر اإلشارة أن المشرع الجزائري أخذ ىذا التصنيف بتوجو المشرع الولي الذي عد عند الشيخوخة واألمراض المزمنة  2
 السكري وسائر امراض القمب وغيرىا من أىم أسباب اإلعاقة. كداء

Organisation mondiale de la Santé, Groupe de la Banque mondiale, ibid, p08. 
ة العربية لمنشر، القاىرة ص ضدار الني مقارنة،الخاصة، دراسة جنائية  االحتياجاتالسيد العتيق، الحماية القانونية لذوي   3
 . 33-32ص 
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مون بعمميا من مقصود قيل عنو أنو أثر عممية جراحية التي كمن األطباء البدائيون ىناك يقو 
أجل عالج مرضى العقول، حيث يثقبون جماجميم إلفراغيا من األرواح الشريرة التي 

 .1تسكنيا
كانت كل فئات المعوقين منبوذة من المجتمعات القديمة وقد كانت سائدة في منتصف 

بجميع أنواعو قصاص عمى ما اقترفو  إن المرضنت الكنيسة تقول ، حيث كاالقرون الوسطى
 من ذنوب. اإلنسان

 الفرع الثاني: وضع المعاقون بعد الميالد
في الجاىمية من العاىات المعروفة عند العرب العمى، غير أن من ذوب العاىات من 

 ؤم مرمونو باليرىم، حيث كان الجاىميون يعيبون من أصيب بالعور و يكان أسوء حظا من غ
والخبث، إن اإلنسان سواء كان بدائيا أو متحضرا بقي عمى طبيعتو يعجب بمظاىر إكمال 

 2المادي ، ويحتقر النقص البدني، ويعتبره دليال عمى العجز وقمة الحيمة.
نظرة اإلسالم لممعوقين: عندما جاء اإلسالم كرم اإلنسان، نادي بعدم التفرقة في نظرتيم 

صفتو أو حالتو، فالضعف الذي ينال بعض األشخاص ال بين الشخص واألخر ميما كانت 
سالم يضع المريض واألعمى والصم ومن وال ينال من أدميتيم، ومن ثم فاإليحط من شأنيم 

 3سواء من أصحاب العاىات والمعاقين أو غيرىم من األشخاص العاديين واألصحاء.
ورزقناىم من الطيبات قال سبحانو :" ولقد كرمنا بني أدم وحممناىم في البر والبحر 

 4وفضمناىم عمى كثير ممن خمقنا تفضيال".
المعوقون في العصر الحديث: بدأت فرنسا بتربية األطفال المعوقين، ووجيت العناية أوال 

 االىتمام اتجوذوب العاىات الحسية كالمكفوفين، الصم ، البكم ، ثم المختمين عقميا، وقد  إلى
ي ايتاد" كتابو الذي شرح فيو محاوالتو لتربية الطفل بيم خاصة بعد أن أصدر " جان مار 

عمى صبي متوحش  1798المعروف " متوحشا فيرون" ، وذلك أن صيادا فرنسيا عثر سنة 

                                                           
 .33المرجع نفسو، ص   1
، 2007عمان  والتوزيع،الخاصة، مؤسسة الوراق لمنش  االحتياجاتلذوي  االجتماعيةمروان عبد الحميد ابراىيم، الرعاية  2
 .07ص
الخاصة دراسة مقارنة الفقو اإلسالمي والقانون  االحتياجاتزكي زكي حسنين زيدان، الحماية الشرعية والقانونية لذوي   3

 .11، ص2009، دار الكتاب القانوني، مصر 01الوصفي الطبعة 
 .70 اآليةسورة اإلسراء  4
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في الحادية عشرة من عماله في ناحية فيرون قرب باريس، وكان الصبي يسير عمى األربع 
أسنانو وأضافره الطويمة  يستخدمأصوات شبيية بأصوات الحيوانات و  بصورة عجيبة ويخرج

 في الدفاع عن نفسو ومياجمة أعدائو.
تولى ايتارد تربية ىذا الصبي مستخدما نفس الطريقة التي كمن يستعمميا" برير "في 

 إلىمن المحسوسات  باالرتقاءتدريب المكفوفين وذلك من خالل تنشيط ذكائو العام 
مداده بخيرات تزيد من قدراتو  االجتماعيةالمعنويات تدريجيا، ومن ثم تدريبو عمى الحياة  وا 

العقمية المحددة ، وفي أعقاب الحرب العالمية األولى كانت األعداد اليائمة من المعوقين 
الذين تختمفوا من الحرب عامال ىاما في البحث في سائل جديدة لرعايتيم، فبدأ التأىيل 

وقين المينية مما أدى إلى ببطاقات المع االستفادةمصحوب بصيغة اقتصادية تدعو إلى 
 1920.1انتشار أولى معاىد التأىيل الميني في الواليات المتحدة األمريكية 

 الثاني: أسباب اإلعاقة وأنواعها. المبحث
 المطمب األول: أسباب اإلعاقة.

 الفرع األول: أسباب اإلعاقة الحركية والحسية.
 أسباب اإلعاقة الحركية.-1

 عند: 2تحدث اإلعاقة الحركية
 .شمل األطفال 
 .إصابة النخاع الشوكي 
 .تشوىات منذ الوالدة 
 .صابات  حوادث وا 

أوجب عمى المواطن إتباع نقاط ميمة في التعامل مع المعاق حركيا وذلك في عدم تقديم 
المساعدة لو إال في حالة ما إذا طمب منك، وذلك من خالل تجنب التعامل معو بشكل 

في حالة  األشياء، أىم وأثمنوالحرس عمى كرسيو المتحرك الذي يعتبر بالنسبة لو من  مفاجئ،
 فال بد من وضع يديو تحت إبطيو ومن ثم رفعو إلى السيارة. عند ركوبوالحاجة إلى المساعدة 

                                                           
 .13المجيد، المرجع السابق، صمروان عبد   1
الخاصة، دار  االحتياجاتخير سميمان شواىين، سحر محمد غريقات، أمل عبد شنمور استراتيجيات التعامل مع ذوي   2

 .89، ص2010األردن،  والطباعة،المسيرة لمشر والتوزيع 
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 أسباب اإلعاقة الحسية-2
 أسباب اإلعاقة السمعية: - أ

ئية نتيجة انتقال بعض الصفات كثيرا ما تحدث حاالت اإلعاقة السمعية الكمية أو الجز 
الحيوية أو الحاالت المرضية عن الوالدين الى أبنائيم عن طريق الوراثة، زواج األقارب ، 
صابة األم ببعض األمراض المعدية وتناول األم لبعض العقاقير، ووالدة الطفل قبل اكتمال  وا 

الطفل مما يؤدي إلى درجة حرارة  ارتفاع، 1أو نقص األكسجين الختناقنموه، تعرض الطفل 
 2.باالصفرارتمق الخاليا السمعية واإلصابة 

من خالل الجموس بجانب  حسن المعاممة في حياتو اليومية، إلىعاق سمعيا يحتاج الم
يمة لذا كان الصم الجزئي في أذان واحدة حتى يتمكن من السماع جيدا من خالل األذن السم

 لالتصالتفادي الجموس أمامو وجو لوجو، أما في حالة الصمم الكامل فإن الطريقة الوحيدة 
التواصل المرئي من خالل اإلشارة وقراءة حركة الشفاه، بذلك يجب مراعاة الخطوات معو ىي 

 3التالية المتمثمة في :
 ليتسنى لو الفيم. ءببطيالتكمم 

 .االنتباهتجنب رفع الصوت لجمب 
 التحمي بالصبر أثناء التحدث معو.

 من أسباب اإلعاقة البصرية نجد: :البصريةأسباب اإلعاقة  -3
 عدم التدخل المباشر لعالج األمراض التي قد تصاب بيا العيوب.

 4في الطفولة المبكرة.قمة الحصول عمى الفيتامينات أثناء مرحمة النمو خاصة 
 كما تكون العوامل الوراثية ىي الحاسمة في اإلعاقة البصرية.

 األمراض التي تصيب العي مثل الماء األبيض السكري.
اإلصابات والحوادث التي تتعرض ليا العين وأىميا الصدمات الشديدة لمرأس مما يؤدي 

 انفصال في الشبكة أو تمف العصب البصري. إلى
                                                           

، 2008لمنشر والتوزيع، مصر،  نواإليماالمنزلي، العمم  االقتصادإيمان محمد أحمد رشوان، المعاقون سمعيا وميارات  1
 . 109ص

 .114خير سميمان شواىين، المرجع السابق، ص  2
 .115المرجع نفسو، ص  3
 .323، ض 2009أطفالنا في خطر بال مأوى عمالة األطفال المعاقون، المكتب الجامعي، مصر،  فييمي،نصيف   4
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 (.)السرطان تورم الدماغ
 .Aنقص فيتاميني

الشخص ع بحواس أقوى من تميت باعتبارها شخص عادي وطبيعي، يعتبر المعاق بصري
، الذي يعتبر تعويض لو بالنقص بالنسبة لممعاق، ليذا يستحسن التحدث معو بنبرة السميم

صوتية عادية من خالل تجنب رفع الصوت، والقيام بوصف المكان الذي يتواجد فيو المعاق 
 وتحذيره، كما وجب عمينا أن نساعدىم في حالة قطع الطريق واالطمئنانمما يسعره بالراحة 

 الطريق أو المنعطفات. في حالة وجود عقبات في
ميما كان نوع اإلعاقة الذي يعاني منو الشخص المعاق، ال يستوجب التقميل من قيمة 
وقدراتو بين أفراد المجتمع، بالعكس دعميم وتشجيعيم وتنمية قدراتيم ليكونوا مصدر لمعطاء 

كان في المجتمع إلعالة عميو وعمى ذويو، فقد سجمت الجزائر الكثير من الحاالت التي 
 المعاق ناجحا في أغمب المجاالت.

 

  .واالنفعاليةالفرع الثاني: أسباب اإلعاقة العقمية 
 أسباب اإلعاقة العقمية. :أوال

 حدوث التخمف العقمي منيا: إلىىناك أسباب متعددة تؤدي 
 األمراض المزمنة عند األم الحامل كمرض السكري وارتفاع ضغط الدوم. -
 .التغذيةأمراض سوء  -
 قبل األوان وعسر الوالدة.الوالدة  -
 حوادث التسمم. إلىلتفات الجبل السري باإلضافة اك الختناقتعرض المولود  -
 الشديد. التغذيةتعرض الطفل لمراحل العمر األولى لإلصابة بسوء  -
 حوادث الطريق وحوادث السقوط. -
 الصدمات الجسدية التي تحدث أثناء عممية الوالدة. -
 و بكتيرية.بسبب عامل فيروسية أ االلتياب -
 األدوية والعقاقير. -
 تموث الماء واليواء. -
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 1نقص األكسجين أثناء عممية الوالدة. -
 استخدام بعض أنواع العالج أثناء الحمل مثل األشعة. -
 الحالة النفسية لألم الحامل وتأثيرىا عمى الجنين. -
 اختالف فصائل الدم لدى األبوين. -
 حالة وراثية معقدة وغير واضحة. -
 فقيرة.لطبية لألطفال الذين ينتمون الى عائالت أو مجتمعات قمة العناية ا -
 2بغيره. االنشغالعدم تنمية القدرات العقمية لمطفل من طرف الوالدين ، نتيجة كثرة  -

 المطمب الثاني: أنواع اإلعاقة.
يعتبر المعاقين فئة غير متجانسة، وعمى ىذا األساس ظيرت الحاجة الى اجراء تصنيف 

ب أن يصمم خصيصا ليتناسب مع الموجودة بين أشكاليا، ذلك أن التعميم يجيراعي الفروق 
 كل صنف والمتمثمة في اإلعاقة الحركية واإلعاقة السمعية والبصرية. حاجات

 الفرع األول: اإلعاقة الحركية والحسية.
 أوال: تعريف اإلعاقة الحركية.

تعرف اإلعاقة الحركية كل إعاقة غفي حركتيم الطبيعية نتيجة خمل أو مرض أو عاىة، 
مما يستدعي  واالنفعالي االجتماعيبحيث يؤثر ذلك الخمل عمى مظاىر نموىم العقمي ، 

 3الحاجة إلى التربية الخاصة.
 ثانيا: اإلعاقة الحسية.

إضافة إلى اإلعاقة البصرية )ثانيا( من بين أصناف اإلعاقة نجد اإلعاقة السمعية )أوال( 
 ليذا سنقوم بتعريفيا وكذا تحديد أسبابيا.

 أوال: اإلعاقة السمعية:
تصيب اإلعاقة السمعية، السمع والنطق حيث تحرم صاحبو من القدرة عن السمع 

 والنطق.

                                                           
 .70-62، ص 2010دار الفكر األردن، ،  4فاروق الروسان، مقدمة في اإلعاقة العقمية، ط  1
 .20008، دار الصفاء لمنشر والتوزبع، عمان ، 1ط الخاصة، االحتجاجاتسوسن شاطر مجيد، ميارات األطفال ذوي   2
 .82أيمان محمد أحمد رشوان، المرجع السابق، ص 3
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: يعد المعاقون سمعيا فئة من فئات المجتمع، أصيبت من إعاقة تعريف اإلعاقة السمعية
مثل األشخاص العاديين، فالمعاق سمعيا  االجتماعيةقممت من قدرتيم عمى القيام بأدوارىم 

في المجتمع، نظرا لفقدانو حاسة السمع التي تؤثر في تعممو الكالم،  االندماجيتعذر عميو 
 1.اآلخرينوالتواصل مع 
 قة البصريةثانيا: اإلعا

تعتبر اإلعاقة البصرية الحالة التي يفقد بيا الشخص المعاق القدرة عمى استخدام حاسة 
 البصر مما يؤثر عمى أدائو ونموه.

: استخدمت المغة العربية عدت تعاريف لمشخص الذي يفقد تعريف اإلعاقة البصرية -1
عمى شيء ىو نفس بصره ومنيا األعمى، الكفيف، الضرير، حيث نجد أن كل تعريف بدل 

 2الوقت يعني في النياية اإلعاقة البصرية.
يشمل المعاقين بصريا ىم األطفال الذين فقدوا حاسة البصر أو كان بصرىم من الضعف 

عون يبدرجة يحتاجون فييا إلى أساليب تعميمية ال تعتمد عمى استخدام البصر، وال يستط
 3سره وكفاءة.التعامل البصري مع مستمزمات الحياة اليومية في ي

يكون مجال الرؤية لدي المعاق محدود ألسباب وراثية أو مكتسبة من الظروف السيئة، 
 درجة. 20مسافة ال تزيد عمى  إلىحيث يكون أوسع فطر لمجال الرؤية لديو، يمتد ب

 .واالنفعاليةالفرع الثاني: اإلعاقة العقمية 
من المعتقد أن اإلعاقة العقمية ىي أصعب أنواع اإلعاقات البدنية التي تصيب اإلنسان 

، فميس ليا أي أالم بدنية ولكن اآلالموليس المقصود بصعوبتيا أن أصحابيا يحس بأب من 
 .4صعوبتيا في أعز ما يممك وما يتميز بتا اإلنسان وىو العقل

 
 

                                                           
 .90خير سميمان شواىينئن، المرجع السابق، ص 1
تعميم الطفل المكفوف، مذكرة لنيل شيادة ماستر في العموم التنظيمية السياسية العقون سعاد، المدرسة األساسية:  2

 .26، ص 1987الجزائري، 
 .141، ص2008 اإلسكندرية،تشريعات الطفولة، د ط، دار الجامعة الجديدة  زيدان،فاطمة شحاتة، أحمد   3
القاىرة  والثقافة،الخاصة، دار العمم  جاجاتاالحتدور المجتمع نحو أبنائو من ذوي  المحسن،سمطان عبد المقصود عبد  4

 .54، ص2005
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 أوال: اإلعاقة العقمية.
 العقمية في حاالت التخمف العقمي بدرجاتيا المختمفة وصعوبات التعمم.تتمثل اإلعاقة 

تعريف اإلعاقة العقمية: ىي نقص في المعدل العام لموظائف العقمية بصاحبو قصور  -1
في السموك التكييفي، والمستوى الوظيفي لمذكاء أقل من المتوسط، وتحدث خالل فترة النمو ، 
مما يعني تأخير نمو الفرد في نواحي النضج والتعميم كالتأخير في الجموس والحبو الوقوف، 

يفشل بالتعامل مع اآلخرين، ويعاني من صعوبات في التعميم ونقص في المشي الكالم، و 
 1المعمومات. اكتسابالقدرة عمى 

تعريف اإلعاقة أنو نقص في الذكاء، وكذلك النقص والقصور في القدرات العقمية لدى 
الطفل، أي التفكير واإلدراك مما يجعمو غير قادر عمى إشباع حاجاتو المختمفة كشخص 

 2عادي.
الجمعية األمريكية الضعف العقمي بأنو:" حالة تتميز بمستوى عقمي وظيفي دون  تعرف

. كما يعرف 3المتوسط تبدأ فترة النمو، ويصاحب ىذه الحالة قصور في السموك الفرد"
المتخمفون عقميا بأنيم األطفال ذو المقدرة العقمية المحدودة، أو المتخمفون في القدرات العقمية 

، ومع ذلك ىم قابمون لمتعمم أو القيام بحرفة أو مينة 75ذكائيم بأقل من والذين تقدر نسبة 
 .4مناسبة

 الحامل وتأثيرىا عمى الجنين. الحالة النفسية لألم
 وين.فصائل الدم لدى األب اختالف

 حالة وراثية معقدة وغير واضحة.
 عائالت أو مجتمعات فقيرة. إلىقمة العناية الطبية لألطفال الذين ينتمون 

  5عدم تنمية القدرات العقمية لمطفل من طرف الوالدين، نتيجة كثرة االنشغال بغيره.
 .االنفعاليةقة ثانيا: اإلعا

                                                           
 .43السيد العتيق، المرجع السابق، ص  1
 .306نصيف فيمي، المرجع السابق،  2
، 2008محمد السيد حالوة، األسرة وأزمة اإلعاقة العقمية، د ط، مؤسسة حورس الدولية لمنشر والتوزيع، اإلسكندرية،   3
 .18ص

 .142زيدان، المرجع السابق، ص فاطمة شحاتة أحمد  4
 .38سوسن شاطر مجيد، المرجع السابق، ص  5
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 .انفعاليةتعريف اإلعاقة 
تجابات انفعالية غير متوقعة عند األطفال الذين يظيرون اس االنفعاليةتعرف اإلعاقة 

، وبشكل مزمنا، بحيث يستدعى تعميميم أشكال السموك اآلخرينمنيم، أو من قبل 
 المناسب. االجتماعي

ئك األفراد الذين يظيرون اضطرابا في واحدة أو أكثر من المظاىر لأو ويعرف أيضا بأنيم 
 :اآلتية
 أو حسية أو جسمية. عقمية، عمى التعمم والتي ال تفسر بأسباب صعوبة القدرة -
 .اآلخرينصعوبة القدرة عمى بناء عالقات اجتماعية ناتجة عن  -
 .االجتماعيصعوبة التعبير عن الموقف  -
لة من الحزن والسوداوية أو حا المناسبة،غير  االنفعاالتفي إظيار  االستمرار -

 المستمرة.
ض الجسمية المرضية أو المخاوف الشخصية أو في إظيار األعرا االستمرار -

 1المدرسية.

                                                           
 .83عبد الحافظ محمد سالمة، المرجع السابق، ص  1



 

 

 لثانيالفصل ا

 الحماية المقررة لذوي 
 االحتياجات الخاصة
 على المستوى الدولي

 والقانون الداخلي
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 الحماية القانونية لذوي االحتياجات الخاصة عمى المستوى الدولي. المبحث األول:
تناوؿ الحماية القانونية لذوي االحتياجات الخاصة عمى المستوى الدولي، أوفيما يمي س 

لئلعبلف العالمي لحقوؽ اإلنساف، وحيث أف المسيرة الفكرية حيث اخصص مبحثيف ليا أوليا 
والفمسفية لحقوؽ اإلنساف لـ تبدأ في غفمة التاريخ أوردت خبلؿ ىذا المبحث نبذة تاريخية 
لتطور مفيـو حقوؽ اإلنساف عبر الحقب التاريخية الكبرى وصوال إلى العصر الحديث، أما 

خشخاص ذوي اإلعاقة والبروتوكوؿ االختياري، في المبحث الثاني فأودت اتفاقية حقوؽ األ
باعتبارىا أىـ ميثاؽ دولي مس بالخصوص موضوع ىذا البحث غير أني عرجت مف خبلؿ 

مع الدولي إلى انجاز ىذه االتفاقية، فأخشرت بترتيب كرنولوجي لمجتذلؾ إلى كيفية بموغ ا
خاص بحقوؽ المتخمفيف ا باإلعبلف التيوبنوع مف الخشرح مجموعة مف اإلعبلنات الدولية بدأ

عقميا الصادر عف الجمعية العامة لؤلمـ المتحدة، ثـ اإلعبلف الخاص بحقوؽ المعوقيف 
 الصادر كذلؾ عف الجمعية العامة لؤلمـ المتحدة.

 .المطمب األول: اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان
الرئيسية  مف بيف الوثائؽ الدولية 1948يعتبر اإلعبلف العالمي لحقوؽ اإلنساف سنة  

ىاما في  لحقوؽً  اإلنساف والتي تـ تبينيا مف قبؿ األمـ المتحدة، ونالت تمؾ الوثيقة موقعا
ية مف سنة وذلؾ مع وثيقتي العيد الدولي الخاص بالحقوؽ المدنية والسياس القانوف الدولي،

. 1966الجتماعية والثقافية مف سنة الخاص بالحقوؽ االقتصادية واوالعيد الدولي  ، 1966
 .يسمى "الئحة الحقوؽ الدولية التي أخذت قوة القانوف الدولي ما وتخشكؿ الوثائؽ الثبلثة معا

ولقد بدأت خشرح ىذا المبحث مف خبلؿ مطمبيف أساسيف أبرز في أوليا التطور التاريخي 
لمفيـو حقوؽ اإلنساف، ثـ أوضح دور ىذا اإلعبلف العالمي لحقوؽ اإلنساف وقيمتو القانونية 

 ة ذوي االحتياجات الخاصةلفئ
 .األول: التطور التاريخي لمفهوم حقوق اإلنسانالفرع 

اإلنساف في فكره ومنيج حياتو، فبعد حياتو مر بيا لقد أثرت الحقب التاريخية التي  
البدائية التي يختؿ فييا الرادع العقابي بيف الخشدة والميف، تحولت حياتو بإسياـ مف مفكريف 

ظيور فكرة الحقوؽ إذ ترتبط قضية حقوؽ اإلنساف بخشكؿ جذري ومباخشر بوجود  إلىوفبلسفة 
 .ىذا اإلنساف نفسو
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وؽ ونخشير مف خبلؿ ىذا البحث إلى أىـ المراحؿ التي أثرت في مفيـو البخشر إلى حق 
ا يسمى باإلعبلف العالمي لحقوؽ اإلنساف، وقد أوردنا ىذه اإلنساف إلى غاية توثيقيا فيم

 :فروع الثبلث اآلتيةالمراحؿ في ال
 .الفرع األول: في الحضارات القديمة 
المسيرة الفكرية والفمسفية لحقوؽ اإلنساف لـ تبدأ في غفمة مف التاريخ فيناؾ أصوؿ  

وأسس سابقة بنت عمييا الحضارة الحديثة مفاىيميا عف حقوؽ اإلنساف، كما ال يمكف القوؿ 
لفكرة حقوؽ اإلنساف، ولكف في أغمب  بوجود لحظة محددة بدأت عندىا األصوؿ األولى

وعات البخشر، ومف ثـ فاف جمل بدأت مع بداية تكويف حياة مخشتركة الظف فاف ىذه األصوؿ قد
ا وتمثؿ المدينة بأوجو تيا البدائية ىي فكرة قديمة قدـ الحياة البخشرية ذاتيىذه الفكرة ولو بصور 

في تاريخ العالـ البدايات األجدر الحياة المختمفة فييا والتي خشكمت بدايات ظيور الدوؿ 
بالبحث مف خبلليا عف تفاصيؿ محددة لفكرة حقوؽ اإلنساف، إذ ترتبط قضية حقوؽ اإلنساف 
بخشكؿ جذري ومباخشر بوجود ىذا اإلنساف نفسو، وعبرً  في القروف الفائتة ومنذ أربعة 

ية فمسفة ي( المدرسة الموىى سبيؿ المثاؿ أسس الفيمسوؼ )موز وعخشريف قرنا الصيف عم
 .األخبلؽ التي أكدت عمى احتراـ اآلخريف واحتراـ حقوقيـ

) ـ.ؽ الذي مثمت الفمسفة  480- 560انطمؽ جوتاما سد ىارتا بوذا ) ومف اليند 
ا وتقدـ العديد مف الوسائؿ بيالدينية التي نبعت مف تعاليمو تحميبل نسقيا لطبيعة المعاناة وأسبا

ا بييا، البوذية تمثؿ تعاليـ بسيطة نسبيا ويسيؿ استيعالقير ىذه المعاناة أو التغمب عمي
تحتوي عمى الكثير مف مبادئ المساواة والحرية ونخشر العدالة، ويرى بوذا )أف ال فرؽ بيف 

  .(جسـ األمير وجسـ المتسوؿ الفقير وكذلؾ ال فرؽ بيف روحييما
دينية التي تسعى إلى أما في الصيف فقد خشكمت التعاليـ الكونفوخشيوسية والتاوية البذور ال

نخشر العدؿ والسبلـ بيف الناس، إذ انخشأ كونفوخشيوس مذىبا أخبلقيا واجتماعيا دونو تبلميذه 
األصمية عمى النحو التالي  1ت(، ويمكف تمخيص أفكار كونفوخشيوسفي كتاب سمي )المختارا

واحتراـ )عمى اإلنساف أف يكوف خيرا إلى أقصى حد، واف صفات مثؿ انعداـ األنانية 
اآلخريف واألدب والوالء لؤلسرة واإلخبلص لؤلمير كميا صفات الرجؿ الميذب الخير الذي ال 

 (.يتذمر وال يخشكو وقت المحف، وىو جريء واضح في مسالة الحؽ
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أما حضارة وادي الرافديف فقد وثقت أقدـ قانوف مدوف في تاريخ البخشرية المتمثؿ بػ)خشريعة 
الي عاـ ألفيف قبؿ الميبلد، وقد استيمت المدونة بكبلـ إلو حمورابي( أخشير مموؾ بابؿ حو 

ياي وىبني الخشمس الذي أممى عمى حمورابي مدونتو حيث يقوؿ )أنا حمورابي ممؾ القانوف، و  ا 
جع إلى عيد تتضمف تجميعا لتقاليد قانونية تر ويبدو أف ىذه المدونة (، إلو الخشمس القوانيف

وقد حرصت خشريعة حمورابي عمى وضع النصوص  أقدـ بكثير مف العيد الذي وضعت فيو،
القانونية التي توفر الحماية القانونية إلى كافة مواطني الخشعب البابمي وقد ركزت عمى 

 .أصناؼ منيـ لرفع الحيؼ والظمـ
كما نجد لفكرة حقوؽ اإلنساف أساسا متينا في جوىر الديف اإلسبلمي، فالبخشر المنتخشروف 

دة انبثقت مف أصؿ واحد ينمييـ أب واحد وأـ واحدة، إلمكاف في القارات الخمسة أسرة واح
بينيـ لتفاضؿ في أساس الخمقة وابتداء الحياة، وىذا ما أكده محمد المصطفى )صمى ااهلل 

 عميو وآلو وسمـ( فيَ  خطبة الوداع بقولو 
 .في اإلسالم والمسيحية ثانيا:

ساف إذ سبؽ جميع المواثيؽ إف اإلسبلـ ىو أوؿ مف قرر المبادئ الخاصة بحقوؽ اإلن 
المعروفة فيً  تأكيده لحقوؽ اإلنساف في خشموؿ وعمؽ منذ أكثر مف أربعة ، وىذه الحقوؽ 
نما ىي حقوؽ ممزمة بحكـ  تعد منحو إليية عخشر قرناً  مف سمطة محمية أو منظمة دولية وا 

خ والتعطيؿ أو قرارا مصدرىا اإلليي ال تقبؿ الحذؼ وال النس وليست منحو مف ممؾ أو حاكـ
وال يسمح باالعتداء عمييا وال يجوز التنازؿ عنيا، وىذا ناتج عف نظرة اإلسبلـ لئلنساف إذ 
تقـو عمى االعتراؼ باإلنساف كما ىو عمى حقيقتو وىذا الحؽ ىو أصؿ حقوقو كميا. وقد 

صوص القرآف أسست الخشريعة اإلسبلمية مرجعية قانونية وخشرعية لحقوؽ اإلنساف مف خبلؿ ن
   1 .اهلل عميو وسمـة النبي محمد صمي وسن

المسيح عميو السبلـ بيف عيدً  فاصبًل مثمت حدا قديـ ال  يعد كثيروف أف رسالة السيد
يرىً  اإلنساف إال مف خبلؿ الدولة ليا باعتباره خاضعا ، وعيد يمجد اإلنساف و يعده األىـ 

بنظاـ لحكـ الذي تفضمو إذ لـ تيتـ لمسيحية كانت دعوة دينية خالصة وفي المرتبة األولى، فا
التسامح والمساواة ومحبة اإلنساف ألخيو اإلنساف  إلىاكتفت بإعبلف حرية العقيدة والدعوة 

ع ما لقيصر لقيصر د)  ا أكدت عمى فصؿ الديف عف الدولة ومحاربة التعصب الديني، م
                                                           

 239حديث نبوي خشريؼ، رواه أحمد بف حنبؿ، رقـ الحديث  1
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إلنساف باعتباره مواطف وما اهلل اهلل( وحررت إلنساف مف عقيدة الحاكـ وديانتو فميزت بيف ا
  . يخضع لدولة وقوانينيا وبيف اإلنسافً  لو باعتباره فردا إرادة مستقمة حرة

  .: في العصور الوسطى والحديثةثالثا
تتمثؿ حقوؽ اإلنساف في العصور الوسطى بعدد مف الوثائؽ القوانيف التي صدرت في 

اإلنساف ومنيا ميثاؽ العيد األعظـ عدة دوؿ غربية، ويمكف أيراد أىـ ىذه الوثائؽ عف حقوؽ 
والذي فرضو أمراء اإلقطاع عمى  1215الصادرة عاـ ) Carta-Magina) أو ماجنا كارتا

الممؾ جاف لمحد مف سمطانو، وىو يحتوي عمى أحكاـ أساسية فيما يتعمؽ بحؽ الممكية 
وف والتقاضي وضماف الحرية الخشخصية، وحرية التنقؿ والتجارة، وعدـ فرض ضرائب بد

 1.موافقة البرلماف، ولقد كاف لمماكنا كارتا أثرىا البعيد في انكمترا وسائر أوروبا
ضة كبيرة بفضؿ عوامؿ عديدة ني أما في العصر الحديث فقد خشيدت حقوؽ اإلنساف 

ائع كرست حقوؽ اإلنساف، فقد صدرت في عصر دفعت إلى صدور عدد مف مواثيؽ وخشر 
وىي عبارة عف مذكرة تفصيمية (  1628حقوؽ )الممؾ خشارؿ األوؿً  بحقوؽ عريضة ال

ائع القديمة وفيو تقرر ميدية التي كفمتيا الخشر لحقوؽ البرلماف التاريخية وتذكيرا المواطنيف التق
المبدأ األتي " ال يجبر أحد عمى دفع أية ضريبة أو عمى تقديـ أية ىبو أو عطاء مجاني إال 

 .وانيف األخرىبقرار مف البرلماف" وغيرىا مف الخشرائع والق
في الوقت المعاصر و في ىذه الحقبة دخمت حقوؽ اإلنساف في مرحمة جديدة مف مراحؿ 
تطورىاً  بعد وىي المرحمة الدولية، وىي المرحمة التي أصبحت فييا مواضيع حقوؽ اإلنساف 
تأخذ طابعا دوليا أف كانت مسألة داخمية بحتو، وتزامنت مع حدوث الحرب العالمية األولى 

التي تناولت في ميثاقيا بنود تخص حقوؽ اإلنساف، وبعد ذلؾ حدوث  سيس عصبة األمـوتأ
ار في كثر مف فقرة وأكد عمى الحرب العالمية الثانية وتأسيس األمـ المتحدة وميثاقيا الذي أخش

 اـ وتعزيز وحماية حقوؽ اإلنسافاحتر 
حقوق ذوي العالمي لحقوق اإلنسان في حماية الفرع الثاني: قيمة اإلعالن  

 .االحتياجات الخاصة
مادة ويخطط رأي الجمعية العامة  30إف اإلعبلف العالمي لحقوؽ اإلنساف يتألؼ مف  

تقنيف ىذه الحقوؽ وجب عمى القانوف ببخشأف حقوؽ اإلنساف المكفولة لجميع الناس، حيث 
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ذكر حمايتيا وكفالتيا، وأصبحت بذلؾ عبارة عف مبادئ نقتصر مف خبلؿ ىذا المبحث عمى 
أىميا باعتبار أف حقوؽ اإلنساف نالت جانبا وافرا مف الدراسة والبحث لمحقوقييف وأىؿ 
االختصاص ىذا في الفرع األوؿ، أما في الفرع الثاني فنعرج عمى قيمة ىذا اإلعبلف في 

 ة.حماية ذوي االحتياجات الخاص
  .اإلنسان: أهم مبادئ اإلعالن العالمي لحقوق أوال

 10صدر اإلعبلف العالمي لحقوؽ اإلنساف عف الجمعية العامة لؤلمـ المتحدة في 
الذي بدأ بديباجة، ذكرت لما" انو كاف االعتراؼ بالكرامة المتأصمة في و  1948ديسمبر 

جميع أعضاء األسرة البخشرية و بحقوقيـ المتساوية الثابتة ىو أساس الحرية و العدؿ، 
و "مف الضروري أف يتولى القانوف حماية حقوؽ اإلنساف، لكيبل والسبلـ في العالـ ... . وان

 ...".يضطر المرء آخر األمر إلى التمرد عمى االستبداد والظمـ
مف  ؾال خشكما تناوؿ في العديد مف مواده مبدأ المساواة بيف الناس، وىو  :المساواةمبدأ 

وقيف بصفة خاصة، أىـ الحقوؽ األساسية لئلنساف بصفة عامة، وفيما يختص حقوؽ المع
يولد جميع الناس أحرارا متساويف في الكرامة والحقوؽ،  انو»: فنصت المادة األوؿ منو عمى 

" أضافت المادة ثـوقد وىبوا عقبل وضميرا، وعمييـ إف يعامؿ بعضيـ بعضا بروح اإلخاء 
عبلف دوف في ىذا اإل والحريات الواردةالثانية " إف منو لكؿ إنساف حؽ التمتع بكافة الحقوؽ 

 ".أي تمييز
وليـ الحؽ في التمتع بحماية متكافئة منو دوف أية  :التمييزمبدأ الحماية المتكافئة ضد 

ضد و  ،اإلعبلفبيذا  تفرقة، أف كما ليـ جميعا الحؽ في حماية متساوية ضد أي تمييز يخؿ
 لكؿ خشخص نفس الحؽ الذي إف: (2/  21)أي تحريض عمى تمييز كيذا، ثـ قررت المادة 

أف لكؿ خشخص )) 1/  22)وأضافت المادة  .لغيره في تقمد الوظائؼ العامة في الببلد(
يود لمجتمع الحؽ في الضمانة االجتماعية، أف تحقؽ بوساطة االمجبصفتو عضوا في 

 (لمنمو الحر لخشخصيتووبما يتفؽ ونظـ كؿ دولة مواردىا، الحقوؽ و  الدولي،القومي والتعاوف 
 :أف حؽ الفرد في العمؿ فنصت عمىعف  23تكممت المادة ـ ث

لكؿ خشخص الحؽ في العمؿ، ولو الحؽ في العمؿ، ولو حرية اختياره بخشروط عادلة  -1
 .مرضية، لو أف كما حؽ الحماية مف البطالة

 تمييز، الحؽ في اجر متساو لمعمؿ لكؿ فرد دوف -2
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امة لكؿ فرد يقـو بعمؿ، الحؽ في اجر عادؿ مرض، يكفؿ لو وألسرتو عخشية الئقة بكر  -3
  .عند المزـو وسائؿ أخرى لمحماية االجتماعية إليو،تضاؼ  اإلنساف،

 :مبدأ الحق في مستوى من المعيشة
إنساف الحؽ في مستوى مف المعيخشة كاف لممحافظة عمى  لكؿ (25/1)وقررت المادة  

ويتضمف ذلؾ التغذية، والمبلبس والمسكف، والعناية الطبية،  وألسرتو، والرفاىية لوالصحة 
وكذلؾ الخدمات االجتماعية البلزمة، ولو الحؽ في تأميف معيخشتو في حاالت البطالة، 
والمرض، والعجز، والترمؿ، والخشيخوخة، وغير ذلؾ مف فقداف وسائؿ العيش نتيجة لظروؼ 

 .خارجة عف إرادتو
 :مبدأ الحق في التعميم 

أف لكؿ خشخص )فتكممت عف الحؽ في التعميـ إذ نصت عمى:  (1/  26)المادة  أما  
، واف يكوف واألساسية بالمجافالحؽ في التعميـ، ويجب أف يكوف التعميـ في مراحمو األولى 

واف ييسر القبوؿ لمتعميـ العالي  والفني،وينبغي أف يعمـ التعميـ الميني  إلزاميا،التعميـ األولى 
 .عمى قدـ المساواة التامة لمجميع، وعمى أساس الكفاءة

  
 ة.: قيمة مبادئ حقوق اإلنسان في حماية حقوق ذوي االحتياجات الخاصثانيا

لممساواة بيف أفراد تضع قواعد عامة لحماية اإلنساف و  أنياويتضح مف ىذه النصوص 
أنيا ثـ مف فاف قيمتيا تبدو في إلى حقوؽ المعوقيف بالذات، و يحة ، دوف اإلخشارة الصر التمتع

، ولعؿ نص المجتمعمف أفراد  أتخشكؿ أساسا قانونيا لحماية حقوقيـ بوصفيـ ال جزء يتجز 
سابؽ اإلخشارة إليو يعد مف أىـ نصوص ىذا اإلعبلف العالمي في حماية   (25/1المادة ) 

حقوؽ المعوقيف، نظرا قد ألنو المح باإلخشارة خشبو صريحة إلى حقوؽ المعوقيف، عندما قرر 
حؽ اإلنساف في الرعاية الصحية، والرفاىية، والتغذية، والممبس، والمسكف، والمرض، 

لؾ مف فقداف وسائؿ العيش نتيجة لظروؼ خارجة عف والعجز، ولترمؿ، والخشيخوخة، وغير ذ
إرادتو انو إال . رغـ ذلؾ يظؿ نصا عاما يخشير عمى استحياء إلى حقوؽ المعوقيف، ولـ يخشر 

  .لياف أو غيرىا مف األلفاظ المرادفة إلى لفظة المعوقي
 .الثاني: اتفاقية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة والبروتوكول االختياري طمبالم 

اتفاقية حقوؽ األخشخاص ذوي اإلعاقة تعتبر معاىدة دولية لحقوؽ اإلنساف تابعة  إف  
إلى حماية حقوؽ وكرامة األخشخاص ذوي اإلعاقة يمـز األطراؼ في  تيدؼ لؤلمـ المتحدة
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االتفاقية تعزيز وحماية وضماف التمتع الكامؿ بحقوؽ اإلنساف لؤلخشخاص ذوي اإلعاقة 
وضماف تمتعيـ بالمساواة الكاممة بموجب القانوف، أسيمت ىذه االتفاقية باعتبارىا حافزا 
رئيسيا في الحركة العالمية مف مخشاىدة األخشخاص ذوي اإلعاقة كمواضيع لمصدقة والعبلج 

جتماعية نحو النظر إلييـ كأعضاء كاممي العضوية وعمى قدـ المساواة الطبي والحماية اال
مع حقوؽ اإلنساف، بؿ ىو أيضا أداة لؤلمـ المتحدة الوحيدة حقوؽ اإلنساف ذات  المجتمعفي 

 .البعد التنمية المستدامة الصريحة
جاءت  خشأف جميع االتفاقيات الدولية بؿ أنياولـ تولد ىذه االتفاقية بيف ليمة وضحاىا خش  

 .كحتمية فرضيا واقع الحاؿ وبعد إعبلنات دولية سابقة
 .  األول: اإلعالنات السابقة لالتفاقية الدولية لألشخاص ذوي اإلعاقة الفرع 

الدولي صمت استمر أكثر مف ربع لـ قرف تصدر فيو وثيقة أو إعبلف  المجتمعساد 
المي أو يضع قواعد تفصيمية يتحدث عف حقوؽ اإلنساف أو يضع اآلليات لتنفيذ اإلعبلف الع

  .تتناوؿ جوانبيا المختمفة، مثؿ حماية حقوؽ المعوقيف
اثيؽ الدولية مف خبلؿ اإلعبلنات والمو أبدى المجتمع الدولي عناية واضحة بالمعوقيف 

عاما  1981، وقد اعتبرت األمـ المتحدة عاـ عالمية لحماية المعوقيفالتي منحت أبعادا 
 عقدا دوليا لممعوقيف. 1992-1982مف عاـ  العقد الممتددوليا لممعوقيف، كما سمت 

 يوما لمذكرىسيكوف  2003وأعمنت الجمعية العامة لؤلمـ المتحدة أف الثالث مف ديسمبر
الدولي لتأكيد ضرورة احتراـ وتعزيز وحماية المجتمع ليكرسوّ  في العالـ،  لممعوقيفالسنوية 

العالـ، وىي تمؾ الحقوؽ المستندة إلى المبادئ العامة لحقوؽ اإلنساف  ف فيقيحقوؽ المعو 
تحقيؽ المساواة التامة بيف كافة األفراد اإلنساف التي تكرس ومنيا الخشرعية الدولية لحقوؽ 

دوف أي تمييز قائـ عمى أساس الجنس أو اإلنساف، والتي تكر العرؽ أو الموف أو األصؿ 
 .خرآاالجتماعي أو أي أساس 
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عمى ضرورة تمتع  قيفمعظـ اإلعبلنات والمواثيؽ الدولية المتعمقة بالمعو  وقد نصت 
اإلنسانية، ومنيا الحصوؿ عمى الرعاية الطبية والصحية، التعميـ، المعوقيف بكافة الحقوؽ 

  .1ـ الخاصةنيفي تسيير خشؤو  الخدمات والتسييبلت التي تساعدىـ 
 :وما عالجتو مف أحكاـوفيما يمي موجز عف ىذه اإلعبلنات 

اإلعبلف الخاص بحقوؽ المتخمفيف عقميا المتحدة الصادر عف الجمعية العامة لؤلمـ في 
  1971ديسمبر  20

 ّ  وىو ً ،لحماية حقوؽ المتخمفيف عقمياىدؼ ىذا اإلعبلف إلى أف يصبح أساسا مخشتركا 
عمى متخمؼ عقمياّ  وقد نص اإلعبلف عمى أف لم المتحدة،يصدر عف األمـ يعد أوؿ إعبلفً  

أقصى حد ممكف ما لسائر البخشر مف حقوؽ، إضافة لمحؽ في الحصوؿ عمى الرعاية 
والعبلج الطبييف المناسبيف وعمى قدر مف التعميـ والتدريب والتأىيؿ والتوجيو يمكنو مف إنماء 
قدراتو وطاقاتو إلى أقصى حد ممكف، وحؽ التمتع باألمف االقتصادي وبمستوى معيخشة الئؽ 
وبالعمؿ المنتج وأية مينة أخرىً  في الحماية مف االستغبلؿ والتجاوز ومف المعاممة مفيدة. 

المعاممة والتجاوز ومف  االستغبلؿفي الحماية مف  كما وضمف اإلعبلف حؽ المتخمؼ عقميا ً 
ـ تيعمى إنماء قدرا يفبالكرامة، وعميو، أكد اإلعبلف عمى ضرورة مساعدة المتخمف الحاطة
 .ممكفندماجيـ في الحياة العامة إلى أقصى حد لتيسير ا

اإلعالن الخاص بحقوق المعوقين والصادر عن الجمعية العامة لألمم الفرع الثاني: 
 :5991ديسمبر  9المتحدة في 

الذي  لصياغة ىذا اإلعبلف كاف اإلعبلف الخاص بحقوؽ المتخمفيف عقميا قد خشكؿ نواة
بغض النظر عف نوع اإلعاقة، ودعت الجمعية العامة مف خبلؿ ىذا  حقوؽ المعوقيفتناوؿ 

 مخشتركاأساسا كي يصبح ىذا اإلعبلف  القومي والدوليعمى الصعيديف  العمؿإلى اإلعبلف 
  .لحماية ىذه الحقوؽ ومرجعا موحدا لذلؾ

ويؤكد اإلعبلف عمى مجموع الحقوؽ األساسية التي لممعوقيف الحؽ في ممارستيا دوف 
المدنية  بالتمتع بكامؿ الحقوؽحيث يؤكد عمى حؽ المعوؽ  اإلعاقة،بسبب تمييز ّ أدنى 

                                                           
،مبادئ  1975اإلعبلف الخاص بحقوؽ المعوقيف  ، 1971أنظر، اإلعبلف الخاص بحقوؽ األخشخاص المتخمفيف عقميا  1

، القواعد الموحدة بخشأف تكافؤ الفرص  1991حماية األخشخاص المصابيف بمرض عقمي وتحسيف العناية بالصحة العقمية 
 1993لممعوقيف 
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سواه مف البخشر وببل أي تمييز، والحؽ  ع بياالتي يتمت واالجتماعيةوالسياسية واالقتصادية 
في احتراـ كرامتو اإلنسانية. كما وأكد عمى حقو في الحماية مف االستغبلؿ، وحقو في العبلج 

والوظيفي بما في ذلؾ األعضاء الصناعية وأجيزة التقويـ، إضافة إلى حقو الطبي والنفسي 
التدريب والتأىيؿ المينييف وخدمات التوظيؼ  بي واالجتماعي والتعميـ وفيفي التأىيؿ الط

دمجو  بعممية ؿومياراتو بالخشكؿ الذي يعج ي قدراتودة وغيرىا مف الخدمات التي تنموالمساع
 المجتمع.في 

األمف االقتصادي واالجتماعي وفي مستوى  بلف عمى حؽ المعوؽ فيكما ينص اإلع
  معيخشي الئؽ وفي الحصوؿ عمى عمؿ واالنتماء لنقابات العماؿ

الفرع الثالث: مبادئ حماية األخشخاص المصابيف بمرض عقمي وتحسيف العناية  
 1991ديسمبر  17بالصحة العقمية الصادرة عف الجمعية العامة لؤلمـ المتحدة في 

عمى حؽ تمتع جميع األخشخاص بحؽ الحصوؿ عمى أفضؿ ما ىو متاح وقد نصت  
 .مف نظاـ الرعاية الصحية واالجتماعية مف رعاية الصحة العقمية التي تخشكؿ جزءا

دي والجنسي، وعدـ جواز ت عمى الحؽ في الحماية مف االستغبلؿ االقتصاكما نص 
يؤدي إلى إضعاؼ المساواة في  كما ونص بدعوى المرض العقمي بالخشكؿ الذيالتمييز 
  .بالحقوؽالتمتع 

ونصت عمى أف لكؿ خشخص مصاب بمرض عقمي الحؽ في ممارسة جميع الحقوؽ 
اإلعالن العالمي ا في بي المدنية والسياسية واالقتصادية واالجتماعية والثقافية المعترؼ

الصكوؾ وفي لحقوق اإلنسان، والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، 
 .قيناإلعالن الخاص بحقوق المعو  األخرى ذات الصمة مثؿّ 

جمعية العامة لؤلمـ المتحدة الصادرة عف ال قيفالقواعد الموحدة بخشأف تكافؤ الفرص لممعو 
بة أثناء عقد وضعت تمؾ القواعد باالستناد إلى التجارب المكتس ، وقد1993ديسمبر  20في 

بصفتيـ  قيفوتكفؿ ىذه القواعد لؤلخشخاص المعو ( 1992 – 1983) لممعوقيفالمتحدة األمـ 
 .والتزاماتـ إمكانية ممارسة ما يمارسو غيرىـ مف حقوؽ تيمجتمعا ،مواطنيف في ّ 

 
  :مسبقة لتحقيؽ المساواة في المخشاركة، ومف أىـ ىذه القواعد كما ووضعت خشروطا
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بخشأف األخشخاص  المجتمعات البلزمة لتوعية لؾ بأف تتخذ الدوؿ اإلجراء: وذالتوعية - أ
مكانيا جاتيـوحقوقيـ واحتيا قيفالمعو   .اتهمـومساى ـتهوا 

طبية الفعالة، والكخشؼ قيف بالرعاية البأف تكفؿ الدوؿ تزويد المعو  الرعاية الطبية: -ب
قيف خاصة الرضع وضماف حصوؿ المعو العاىات وتقيميا ومعالجتيا، المبكر عف 
، وأف المجتمععاية طبية مف نفس المستوى الذي يحصؿ عميو سائر أفراد ر  واألطفاؿ عمى

أي عبلج منتظـ أو أدوية قد يحتاجوف إلييا في  قيف عمىتضمف الدوؿ حصوؿ المعو 
 .الحفاظ عمى مستوى أدائيـ أو تحسينو

: وىي عممية ترمي إلى تمكيف األخشخاص المعوقيف مف بموغ وحفظ إعادة التأهيل -ت
المستوىّ  الوظيفي األمثؿ عمى الصعيد البدني أو الذىني أو النفسي أو عمى الصعيد 

ورفع مستوى استقبلليـ،  حياتيـاالجتماعي، بحيث تتوفر ليـ األدوات البلزمة لتغيير 
التمكيف مف أداء الوظائؼ أو استعادة  ويمكف أف تتضمف إعادة التأىيؿ تدابير ترمي إلى

أو انعداميا أو عف قصور وظيفي، وال  نهاالوظائؼ المفقودة، أو إلى التعويض عف فقدا
وىي تتضمف تدابير وأنخشطة بالغة   تتضمف عممية إعادة التأىيؿ الرعاية الطبية األولية،

الموجية نحو ىدؼ معيف، بإعادة التأىيؿ األساسية والعامة وانتياء باألنخشطة  بدءا التنوع
 .ومف أمثمتيا إعادة التأىيؿ الميني

والبيئة،  المجتمع: وىي عممية تكوف مف خبلليا مختمؼ نظـ تحقيق تكافؤ الفرص -ث
، ويعني قيفالخدمات واألنخشطة واإلعبلـ والتوثيؽ، متاحة لمجميع، والسيما المعو  مثؿ

نفس القدر مف األىمية، وأف ىذه  المجتمعمبدأ تساوي الحقوؽ أف الحتياجات كؿ أفراد 
، وأنو يجب استخداـ المجتمعاتاالحتياجات يجب أف تكوف ىي األساس في تخطيط 

جميع الموارد بحيث تكفؿ لكؿ فرد فرصة مخشاركة اآلخريف عمى قدـ المساواة، 
المحمية  المجتمعاتضمف ، وليـ حؽ البقاء المجتمعأعضاء في  فاألخشخاص المعوقيف

لييا، وينبغي أف يتمقوا الدعـ الذي يمزميـ داخؿ اليياكؿ العادية لمتعميـ التي ينتموف إ
وقيف نفس الحقوؽ، فإف وكما أف لؤلخشخاص المعوالصحة والعمؿ والخدمات االجتماعية، 

 الحقوؽ، يفترض ومع إعماؿ ىذهّ أداء االلتزامات في حدود ما تسمح بو إعاقتيـ  عمييـ
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، وينبغي أف تتخذ  قيفاآلماؿ عمى األخشخاص المعو أف تعقد المزيد مف  المجتمعاتفي  
يسر األخشخاص المعوقيف تحمؿ الفرص المتكافئة، ترتيبات ت يففي إطار عممية تأم

 .لمجتمعكاممة بوصفيـ أعضاء في ا مسؤولياتيـ
المواثيق واالتفاقات اإلقميمية العربية الخاصة بحماية ذوي االحتياجات الفرع الثاني: 

 .الخاصة
تعد المواثيؽ واالتفاقات اإلقميمية العربية الخاصة بحماية ذوي االحتياجات الخاصة ذات 

الحماية القانونية ليذه الفئة وىذا مسايرة لمنيج الذي سارت عميو  ةاألىمية بما كاف في توطأ
 .2004فقد صدر الميثاؽ العربي لحقوؽ اإلنساف سنة  .الكبرىالدوؿ 

  2004اإلنساف  الميثاؽ العربي لحقوؽ أوال:
مف الميثاؽ عمى ضماف تمتع األخشخاص  3عمى الصعيد اإلقميمي، فقد أكدت المادة 

ذوي اإلعاقة بكافة الحقوؽ والحريات المنصوص عمييا في ىذا الميثاؽ دوف تمييز، وأف 
تضمف الدولة المساواة الفعمية واتخاذ ما يمـز مف تدابير الحماية مف جميع أخشكاؿ التمييز، 

مف الميثاؽ العربي لحقوؽ اإلنساف عمى حؽ األخشخاص ذوي اإلعاقة  34دت المادة كما أك
بالعمؿ حيث نصت عمى أف: "العمؿ حؽ طبيعي لكؿ مواطف، وتعمؿ الدولة عمى توفير 
فرص العمؿ قدر اإلمكاف ألكبر عدد ممكف مف المقبميف عميو، مع ضماف اإلنتاج وحرية 

أنواع التمييز عمى أساس العرؽ أو الموف أو الجنس  العمؿ وتكافؤ الفرص، ودوف أي نوع مف
أو الديف أو المغة أو الرأي السياسي أو االنتماء النقابي أو األصؿ الوطني أو األصؿ 

توفر  ... " عمى أف 2فقرة  40االجتماعي أو اإلعاقة أو أي وضع آخر" . وأكدت المادة 
 اص ذوي اإلعاقات، آخذة بعيف الدوؿ األطراؼ كؿ الخدمات التعميمية المناسبة لؤلخشخ

الميني، واإلعداد االعتبار أىمية الدمج في النظاـ التعميمي، وأىمية التدريب، والتأىيؿ 
  1.وتوفير العمؿ المناسب في القطاع الحكومي أو الخاص لممارسة العمؿ،

أكد العقد العربي   2013 – 2004ياجات الخاصة العقد العربي لذوي االحت ثانيا:
والذي أطمؽ رسميا قمة الجامعة العربية في تونس في العاـ  (2013-2004)في لممعوقيف 
عمى سعيو بالطمب مف الدوؿ األعضاء تعزيز اندماج األخشخاص المعوقيف في  2004

التعميـ وفي سوؽ العمؿ عبر تأىيميـ في ضوء المستجدات العممية والتكنولوجية واحتياجات 
                                                           

   2006في جواف 11صادقت الجزائر عمى ىذا الميثاؽ العربي لحقوؽ اإلنساف  1
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مؿ بما يضمف فرص عمؿ متكافئة ليـ، وذلؾ مف خبلؿ تطوير ميارات المدربيف سوؽ الع
نخشاء مراكز تدريب وتأىيؿ األخشخاص المعوقيف  المينييف وفقا لمتقنيات والتكنولوجيا الحديثة وا 
وتطوير المراكز القائمة بما يتبلءـ والتطورات التقنية واحتياجات سوؽ العمؿ وكذلؾ تخشجيع 

ريع صغيرة ذات جدوى مدرة لمدخؿ وقيف المؤىميف عمى إنخشاء مخشاودعـ األخشخاص المع
ـ، وتخشجيع وتوجيو تيـ عمى ترويج منتجاتيتقديـ المنح والقروض الميسرة ليـ ومساعدو 

القطاع الخاص عمى تدريب وتأىيؿ وتخشغيؿ األخشخاص المعوقيف، ودعميـ لممحافظة عمى 
 .عمميـ والترقي فيو

ج لتبادؿ الخبرات بيف الدوؿ العربية في مجاالت تدريب كذلؾ يسعى العقد إلى وضع برام
العامميف ومناىج التربية المختصة وتسيير مراكز تدريب وتأىيؿ األخشخاص المعوقيف، 
باإلضافة إلى تفعيؿ وتطوير التخشريعات الحمائية لؤلخشخاص المعوقيف مف كؿ أنواع 

ى التسوؿ وفى خشتى مظاىر االستغبلؿ كاستغبلليـ في العمؿ وفى بعض الميف اليامخشية وف
 االنحراؼ
 .م بشأن تأهيل وتشغيل المعاقين5991لسنة  59: االتفاقية العربية رقم ثالثا

ـ بخشأف تأىيؿ 1993لسنة  17اعتمدت منظمة العمؿ العربية االتفاقية العربية رقـ  
وتخشغيؿ المعاقيف والتي أخشارت إلى ضرورة المساواة بيف الفرد المعاؽ والفرد غير المعاؽ في 

لسنة  159الحقوؽ والواجبات مؤكدة لما نادت بو منظمة العمؿ الدولية في اتفاقيتيا رقـ 
لعاـ ( 7ىيؿ الميني والعمالة لممعاقيف، وجاء في التوصية العربية رقـ )ـ بخشأف التأ1983
عمى أف: تضع كؿ دولة،  7بخشأف تأىيؿ وتخشغيؿ المعوقيف، حيث نصت المادة  1993

دؼ إلى محو أميتيـ، وتأىيميـ، وتخشغيميـ، ودمجيـ في تيسياسات خاصة بالمعوقيف، 
ادية، والكفالة التخشريعية البلزمة لتحقيؽ ىذه ، وتعمؿ عمى تأميف الخشروط الفنية، والمالمجتمع

 .السياسات
 إجراءات وتدابير إقميمية عربية خاصة بحماية ذوي االحتياجات الخاصة  رابعا: 

مف اإلجراءات والتدابير التي تـ إنخشاؤىا لضماف إعماؿ حقوؽ األخشخاص ذوي اإلعاقة 
ضافة إلى تأسيس منظمات تعنى عمى المستوى اإلقميمي بناء خطط واستراتيجيات عربية باإل

 :يميبقضايا حقوؽ األخشخاص ذوي اإلعاقة في كافة الجوانب ومف ضمف ىذه التدابير ما 
  .لممعوقينأوال: المنظمة العربية 
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اختتاـ  ، عقب1998تخشريف الثاني )نوفمبر(  3تأسست المنظمة العربية لممعوقيف في 
أعماؿ المؤتمر التأسيسي لتجمع جمعيات المعاقيف العرب تحت خشعار "نحو عقد عربي 

تخشريف  3ػ  1لممعاقيف"، والذي عقد في القاعة الكبرى لجامعة الدوؿ العربية في القاىرة مف 
لعؿ المنظمة العربية لممعوقيف ىي المنظمة المظمة أو الحاضنة  . 1998الثاني )نوفمبر( 

ة الوحيدة ذات المنخشأ الوطني بيف الجمعيات والمنظمات غير المحمية واالمتداد اإلقميمي
عاما عمى تأسيسيا وانطبلقيا في  13الناخشط في حركة اإلعاقة العربية. وقد انقضى حوالي 

مسيرة نضالية تضمنت الكثير مف األنخشطة المتنوعة في مجاالتً  التخشريع والتدريب واؿ أف 
ـ غير قميمة مف النضاؿ في سبيؿ توعية والتخشبيؾ، عمما إطبلؽ ىذا إنخشاءىا أتى بعد أعوا

المخشروع الحمـ، الذي يستيدؼ خدمة قضية اإلعاقة والدفاع عف حقوؽ األخشخاص ذوي 
اإلعاقة ، والسعي إلى نخشر المقاربة االجتماعية الحقوقية إلى قضية اإلعاقة عبر البمداف 

يري ىو السائد في التعامؿ مع ىذه القضية، التي العربية، حيث ال يزاؿ النموذج الطبي والخ
ـ، وال تيـ وتطمعاتيإلى الفرص البلزمة لمتعبير عف واقعيـ واحتياجا بياكثيرا ما يفتقر أصحا

 .تتاح ليـ اإلمكانات كي يحققوا أنفسيـ
 ةثانيا: منظمة العمل العربي 

العربية.كما تعتبر ىي إحدى المنظمات المتخصصة العاممة في نطاؽ جامعة الدوؿ   
 أوؿ منظمة عربية متخصصة تعنى بخشئوف العمؿ والعماؿ عمى الصعيد القومي

وافؽ المؤتمر األوؿ لوزراء العمؿ العرب، الذي عقد في  :1965يناير عاـ  12في  
 .بغداد، عمى الميثاؽ العربي لمعمؿ، وعمى مخشروع دستور منظمة العمؿ العربية

المؤتمر الخامس لوزراء العمؿ العرب، الذي عقد في أصدر  :1970يناير عاـ  8في  
القاىرة، قرارا بإعبلف قياـ منظمة العمؿ العربية بعد اكتماؿ العدد البلـز مف تصديقات الدوؿ 
األعضاء عمى الميثاؽ العربي لمعمؿ ودستور المنظمة. مف بيف أىدافيا تنمية القوى العاممة 

ف طريؽ التأىيؿ الميني لممعاقيف، وكفالة فرص ا اإلنتاجية وذلؾ عتيالعربية ورفع كفاء
  .العمؿ المناسبة ليـ

يخشار إلى أف الجزائر قد وقعت وصادقت عمى الميثاؽ العربي لحقوؽ اإلنساف وكذلؾ 
عمى مجمؿ اتفاقيات العمؿ العربية، خاصة تمؾ المتعمقة بخشأف تأىيؿ وتخشغيؿ األخشخاص 

 .زمة بالعمؿ بمقتضى ىذه االتفاقياتذوي اإلعاقة وعميو فإف الدولة الجزائرية مم
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 المبحث الثاني: الحماية المقررة عمى المستوى الداخمي.
 المطمب األول: الحماية في ظل القانون العام.

الدولة الجزائرية بالمعاقيف وىذا ما يتجمى مف خبلؿ مواد الدستور وقانوف  اىتمت
في مختمؼ المجاالت  االجتماعيالمالية، كما تسعى الدولة لتحقيؽ الوفاء  العقوبات وقانوف

إف كانت ىناؾ فئة تطمب  االجتماعيةفئاتيـ  اختبلؼوالمساواة بيف كؿ مواطنييا عمى 
ورعاية خاصة أال وىي فئة المعوقيف، ونظرا لما تعانيو ىذه الفئة ومختمؼ المجاالت  اىتماما

 حة تضمف حقوقيا وتحفظ كرامتيا.فبلبد مف قوانيف واضحة وصري
 الخاصة. االحتجاجاتالفرع األول: الحماية الدستورية والجنائية لذوي 

أىـ التخشريعات الوطنية المعنية بحقوؽ اإلنساف والحريات العامة لؤلفراد  1يخشكؿ الدستور
أسمى القوانيف ، حيث وفر لكؿ األفراد كؿ الحقوؽ دوف تمييز عمى بعض األخر  باعتباره

 حيث الجنس أو المولد أو العرؽ أو الرأي.سواء مف 
عمى كؿ مف تسبب عمى ترؾ طفؿ عاجز وتعريضو لمخطر  2كما يعاقب قانوف العقوبات

وف مف قان 318، 316، 315، 314والذي سوؼ يتـ معالجتو ذلؾ مف خبلؿ المواد 
 العقوبات.

 أوال: الحماية الدستورية.
مف خبلؿ ىذه المادة تبيف لنا أف فئة المعوقيف متساوية في الحقوؽ والحريات مع باقي 
أفراد المجتمع، ويقع عمى القضاء بوجو عاـ والقضاء اإلداري خاصة تكريس ىذا المبدأ في 

 حالة المنازعة.
يفرض الدستور عمى الدولة واجب عدـ انتياؾ حرمة اإلنساف بصفة عامة بما فييـ  كما

 وىذا ما كرستو المادة  اآلدميةرامة ي عنؼ بدني أو معنوي أي مساس بالكالمعوقيف وبحظر أ
" تضمف الدولة عدـ انتياؾ حرمة ويحظر أي عنؼ تنص:التي  2016مف الدستور  34

رامة"، فبل يجوز تمييز خشخص بطولو أو خشكمو أو عاىة بدني أو معنوي أو أي مساس بالك
 بو أو لفقره أو لطبيعة عممو.

                                                           
، مصادؽ عميو في 1996ديسمير  17، المؤرخ في 96/432موجي المرسـو الرئاسي الدستور الجزائري، الصاد ب 1

 . 2016فيفري  15يـو  01/16، والمعدؿ بالقانوف 1996نوفمبر  28اإلستفتاء 
 04في  01/14القانوف رقـ  ، يتضمف قانوف العقوبات، المعدؿ والمتمـ ،1966يونيو  8المؤرخ في  66/156أمر رقـ  2

 .16، ص49، ج ر عدد 2014فبراير سنة 
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مف األولويات التي يجب توفرىا لحماية فئة المعاقيف ىي ضماف ظروؼ العيش 
 1لممواطنيف الذيف لـ يبمغوا سف العمؿ وال يستطيعوف القياـ بو الذيف عجزوا عنو نيائيا.

بو والذيف عجزوا عنو نيائيا تعبر بوضوح عف فئة عوف القياـ يارة ال يستطفإف عب
مة " عجزوا"، فقد صرحت ىذه المادة عمى أف توفير العيش الكريـ ليذه الفئة مالمعاقيف في ك

 ىي المسؤولة الدولة التي يقع عمى عاتقيا توفير كؿ ما تحتاجو ىذه الفئة.
يف عمى حؽ فإف القانوف حرص عمى حصوؿ المعاق باالنتخاباتأما فيما يتعمؽ 

المباخشر وذلؾ في حالة العجز، لكف أوجد  االقتراعالمخشاركة في العممية السياسية عف طريؽ 
 وذلؾ عف طريؽ التصويتالخشخصي  االقتراعال لعممية الجزائري طريقا بد االنتخابينوف القا

أو عف رغبتو كالمرضى الموجودوف بالمستخشفيات أو الذيف يعالجوف في منازليـ  بالوكالة بناء
 2ذو العطب الكبير أو العجزة.

عمى:" أنو ينتقؿ أميف المجنة اإلدارية  االنتخاباتمف قانوف  56لقد نصت المادة 
لئلخشياد بناء عمى طمب األخشخاص الذيف تعذر عمييـ التنقؿ بسبب مرض أو  االنتخابية
 عاىة".

ف مف ذلؾ ، إذ تمكاالنتخابكما يمكف لممعوؽ أف يمغي وكالتو لتوجو نفسو إلى مركز 
منو:" يجوز لكؿ موكؿ أف يمغي وكالتو في أي وؽ  60بنفسو، وىذا ما نصت عميو المادة 

قبؿ التصويت، كما يجوز أف يصوت نفسو إذا تقدـ إلى مكتب التصويت قبؿ قياـ الوكيؿ بما 
 أسند إليو".

عمى  144-08مف المرسـو التنفيذي رقـ  02أما في مجاؿ التنقؿ فقد نصت المادة 
أنو:" يستفيد األخشخاص المعوقوف سمعيا وذىنيا وحركيا وبصريا واألخشخاص ذو العاىات 
والمرض بدءا عضاؿ، المصابوف بمرض مزمف ومعجز مف مجانية النقؿ الحضري و/ أو 

                                                           
، والعمميات الدستورية الوطنية، مقاؿ منخشور في مجمة 1954عمر حمدي باخشا، الفؾ البرلماني، ثورة أوؿ نوفمبر  1

 .154، ص2008، 21متخصصة في قضايا والوثائؽ البرلماني / الصادرة عف مجمس األمة ، الجزائر، العدد
، المتعمؽ بقانوف اإلنتخايات  2012يناير  12الموافؽ ؿ 1423صفر  18، المؤرخ في 12/01القانوف العضوي رقـ   2

 . 09، ص01ج.ر عدد 
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قؿ بالسكؾ الحديدية والنقؿ البري والنقؿ الجوي بالمئة مف تسعيرات الن 50تخفيض نسبة 
 1الداخمي".

كما يجب تسييؿ الوصوؿ إلى األماكف العمومية واستعماؿ وسائؿ النقؿ عف طريؽ 
بالمئة مف  40وأماكف التوقؼ بنسبة  االستقباؿبطاقة المعوؽ التي تحمؿ إخشارة األولوية في 

 افقتو.أماكف التوقؼ في المرافؽ العمومية لممعوؽ أو مر 
 أوال: الحق في المساواة.

المقصود بالمساواة ىو عدـ التمييز بيف األفراد ، أي المعاممة بغير تمييز لممراكز 
ذ لـ 2القانونية ، فالمساواة ىي أساس القاعدة القانونية وأساس مبدأ الخشرعية وأساس العدؿ، وا 

 يحتـر مبدأ المساواة تنيار في المجتمع قيـ كبيرة.
اة ركيزة الحريات وىي مبدأ مف المبادئ الدستورية األساسية التي يقوـ عمييا تعتبر المساو 

أي نظاـ سياسي دستوري في العالـ المعاصر، كما أف المساواة ىو عدـ التميز بيف األفراد 
تميز لممراكز القانونية  الطائفة الواحدة إف تماثمت مراكزىـ القانونية، أي المعاممة بغير

  3ة ىي توأـ الحرية، بدونيا تصبح ممارسة الحريات كممة عابثة.، فالمساواالواحدة
عمى أف األخشخاص ذوب  االختياريأخشارت اتفاقية حقوؽ ذوب اإلعاقة والبرتوكوؿ 

اإلعاقة بالرغـ مف مختمؼ ىذه الصكوؾ والعيود ال يزالوف يواجيوف في جميع أنحاء العالـ 
ـ المساواة مع اآلخريف وانتياكا حواجز تعترض مخشاركتيـ أعضاء في المجتمع عمى قد

 4لحقوؽ اإلنساف المكفولة.
 
 
 

 ثانيا: الحق في الرعاية الصحية.

                                                           
، المتعمؽ بتحديد كيفية 2008افريؿ  26الموافؽ ؿ  1427ربيع األوؿ عاـ  27، مؤرخ في 08/144مرسـو تنفيذي رقـ  1

 .03، ص24النقؿ والتخفيض في تسعيراتو، ج ر عدد استفادة األخشخاص المعوقيف مف مجانية 
 .81السيد العتيؽ، المرجع السابؽ، ص 2
 .75المرجع نفسو، ص  3
الدولية المتعمقة بحقوؽ اإلنساف الخاصة، حقوؽ الطفؿ، حقوؽ المرأة ، حقوؽ البلجئيف  وسيـ حساـ أحمد، اإلتفاقيات 4

 .395، ص2011حقوؽ العماؿ، حقوؽ المعاقيف، حقوؽ السجناء، منخشورات الحمبي الحقوقية، لبناف، 
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تعتبر الصحة حؽ أساسي مف حقوؽ اإلنساف ال غنى عنو مف أجؿ التمتع بحقوؽ 
اإلنساف األخرى، ويحؽ لكؿ إنساف أف يتمتع بأعمى مستوى مف الصحة يمكف بموغو وبفضي 

 1العيش بكرامتو. إلى
مجموعة كبيرة النخشاطات الطيبة التي تخشمؿ في  إلىويخشير مفيـو الرعاية الصحية عادة 

إطارىا عمميات تخشخيص الحالة، وتقديـ المستوى األدنى والوظيفي لؤلعضاء والنظـ الجسيمة 
والنخشاطات التأىبية وتقديـ الرعاية الجسمية العامة والوقاية مف  ووصؼ خطوات العبلج

ف األخشخاص المعاقيف الذيف ال يمارسوف أي مياـ مينية يستطيع . كما أ2المضاعفات
 3الحصوؿ عمى توفير الحماية ال سيما في تغطية تكاليؼ الرعاية الصحية.

 تأهيل النفسي.ال-5
يقـو عمى عبلقة متبادلة بيف المرخشد النفسي والمعاؽ وتكوف ىذه العممية في إطار 

نامج توجيو اإلرخشاد النفسي، ويرتكز األخصائي النفسي في عممو عمى مساعدة الفرد ر ب
وفي التغمب عؿ اإلحباط وعدـ  بإعاقتوالمعاؽ عمى التعايش مع قدرتو المحدودة المتعمقة 

مساعدة الفرد المعوؽ عمى تحقيؽ أقصى ما يمكف مف  إلىوييدؼ التأىيؿ النفسي  4الثقة،
ميني، وذلؾ مف خبلؿ مساعدتو في تكويف عبلقات اجتماعية ناجحة وال التوافؽ اإلجتماعي

 في الحياة العامة لممجتمع. واالندماج االجتماعيةوالخروج مف العزلة  اآلخريفمع 
 التأهيل الطبي:-2

أعمى مستوى وظيفي ممكف مف  إلىيتمثؿ التأىيؿ الطبي في عادة الخشخص المعوؽ 
إف أمكف  إزالتوالناحية الجسدية والعقمية عف طريؽ الميارات الطبية لتقميؿ مف العجز أو 

وتتضمف خدمات التأىيؿ الطبي العبلج باألدوية والعقاقير وكذلؾ العمميات الجراحية 
لنظارات الطبية، السماعات، ا مثؿ:واستعماؿ األدوية المساعدة وذلؾ لمتقميؿ مف أثر اإلعاقة 

 :إلىوالعكازاف واألطراؼ الصناعية، وتيدؼ برامج التأىيؿ الطبي 

                                                           
 .39وسيـ حساـ الديف، المرجع السابؽ، ص 1
 148زكي زكي حسيف زيداف، المرجع السابؽ، ص 2

3Manel et autres, le droit a la protection social des personnes handicapées, algérien, 2016, 
p24.   

خميؿ عبد الرحمف المعايطة، مصطفى القمش أساسيات التأىيؿ الميني لذوي اإلحتياجات الخاصة، الطريؽ لمنخشر  4
 .120، ص2007والتوزيع عماف 
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وسائؿ الكخشؼ الطبية  باستخداـالعمؿ عمى الوقاية مف تكرار حصوؿ حالة العجز  -
 الجينية.أو 
وظيفية لمفرد بوسائؿ العبلج لالعمؿ عمى تحسيف أو تعديؿ القدرات الجسمية وا -

 الطبي البلزمة.
تقبؿ األسرة طفميـ المعاؽ  إلىالتدخؿ المبكر مف خبلؿ برامجو يسعى  إلىة باإلضاف

رات اإلعاقة المحتممة، باإلضافة أنو يحقؽ مف معو بإحدى األساليب والحد مف تأثيوالتعامؿ 
التي  واالضطراباتأعباء المادية التي قد تتعرض ليا األسرة ، والحد مف تفاقـ المخشكبلت 

 1يعانييا.
 الحماية الجنائية لممعاق.ثانيا: 

تناوؿ قانوف العقوبات الجزائري مف خبلؿ مواده كيفية ضماف حقوؽ ذوي 
 الخاصة والعقوبات التي تفرضيا عمى منتيكي ىذه الحقوؽ. االحتجاجات

مف قانوف العقوبات": عمى كؿ مف ترؾ طفبل أو عاجزا غير  314نصت المادة 
ة أو العقمية أو عرضو لمخطر في مكاف خاؿ مف قادر عمى حماية نفسو بسبب حالتو البدني

 ثبلث سنوات". إلىعاقب مجرد ىذا الفعؿ بالحبس مف سنة أو حمؿ الغير عمى ذلؾ يالناس 
يوما  20فإذا نخشأ عف الترؾ أو التعريض لمخطر مرض أو عجز كمي لمدة تتجاوز 

ذا حدث لمطفؿ أو العاجز بترؾ أو 5 إلىفيكوف الحبس مف سنتيف  عجز في أحد  سنوات وا 
 سنوات. 12 إلى 5األعضاء أو أصيب بعاىة فتتكوف العقوبة في السجف مف 

ذا تسبب الترؾ أو التعريض لمخطر في الموت فتكوف العقوبة ىي السجف مف   10وا 
فتنص :" إذا كاف مرتكب الحادث مف أصوؿ الطفؿ  315، أما المادة 2سنة" 20 إلىسنوات 

 أو ممف يتولوف رعايتو فتكوف العقوبة ما يمي: أو العاجز أو ممف ليـ سمطة عميو
سنوات في الحاالت المنصوص عمييا في الفقرة األولى مف  5إلى  2الحبس مف  -

 إذا نخشا عجز بأحد األعضاء لعجز كمي. 314المادة 

                                                           
، 1الخاصة في مرحمة الطفولة المبكرة واحتياجاتيا التدريبية، ط االحتجاجاتىخشاـ عطيوي المكانيف، أسرة الطفؿ ذوب  1

 .23-22، ص ص 2009دار باؼ العممية لمنخشر والتوزيع، األردف، 
فبراير  4المؤرخ في  14/01، يتضمف ؽ .ع المعدؿ والمتمـ ، قانوف رقـ 1966يونيو  8، المؤرخ في 66/156أمر رقـ  2

 .16، ص49، ج ر ، عدد2014
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سنوات في الحاالت المنصوص عمييا في الفقرة الثانية  10 إلى 5السجف مف  -
 مف المادة المذكورة.

سنة في الحالة المنصوص عمييا في الفقرة الثالثة مف  20 إلى 10مف  السجف -
 المادة المذكورة.

 اسجف المؤبد في الحالة المنصوص عمييا في الفقرة الرابعة مف المادة المذكرة". -
فنصت عمى أنو:" يعاقب الجاني بالعقوبات المنصوص عمييا في المواد  318أما المادة 

 عمى حسب األحواؿ إذا تسبب في وفاة مع توفر نية إحداثيا". 263 إلى 261
 الفرع الثالث: المسؤولية الجنائية لممعاق.

المسؤولية ىي أىمية اإلنساف العاقؿ الواعي بأف يتحمؿ جزاء وعقاب نتيجة أفعالو، ومف 
كافة، ألف ثير اىتماـ الناس يثـ تصبح المسؤولية ىب اإللزاـ لتحمؿ تبعو القانوف العقوبات 

 1.االجتماعية، بأسرىا ويحمي مختمؼ أناع المصالح  ةاالجتماعيمجاليا يتسع الحياة 
وىناؾ فئة في المجتمع يصعب عمى المخشرع تطبيؽ قانوف العقوبات وىي تتمثؿ في فئة 
المعوقيف كالجنوف مثبل، والجنوف ىو كؿ آفة تعتري اإلنساف فتأثر عمى أجيزتو العقمية التي 

أصمية أو  اآلفةتييمف عمى إدراكو أو اختياره فتفسد أحدىما أو كبلىما سواء كانت ىذه 
فقد حرية  إلىفي مرض عقمي أو عصبي أو نفسي والذي يؤدب  عارضة سواء تمثمت

 .االختيار
الجنوف يتسع ليخشمؿ كؿ خمؿ عقمي ويتناسب ىذا الرأي مع النص القانوني خاصة وأف 

تنص عف الخمؿ العقمي  21المادة  إلىع التي تنص عف الجنوف ترجعنا  ؽ.مف  47المادة 
 2عنى واحد.مما يوحي بأف القانوف يتكمـ عف الحالتيف بم

حد  إلىفتحديد المسؤولية الجنائية لممتخمفيف عقميا ليست بالمسألة السيمة بؿ ىي معقدة 
 خشريعات بأساس المسؤولية الجنائية.في كثير مف الت الرتباطياكبير 

فطبقا لمعيار الدافع الجبري كاف محؿ خبلؼ بؿ ومحؿ نقد كذلؾ، فطبقا ليذا المعيار ال 
لية الجنائية، إال إذا أثبت أنو كاف مصاب بإضطراب عقمي وقت يعفي المتيـ مف المسؤو 

                                                           
 .125السيد العتيؽ ، المرجع السابؽ، ص  1
 sciences-، 28/05/2017عميو يـو  االطبلعالمسؤولية الجزائية في التخشريع الجزائري، منتدى األوراس القانوني، ثـ  2

juridiques. Ahlamontada.net, 14 :20  .  
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فطبقا لما نص عميو المخشرع  1ارتكاب الجريمة مما كاف لو تأثير عمى الجانب اإلدراكي،
الجزائري مف خبلؿ قانوف العقوبات األحكاـ المسمطة عمى فئات المعاقيف، ذوي اإلعاقة 

: عمى أنو 47فنص المخشرع الجزائري في المادة  الذىنية التي يندرج تحتيا المصابوف بالجنوف
 2ال عقوبة عمى مف كاف في حالة جنوف وقت ارتكاب الجريمة وذلؾ دوف اإلخبلؿ بالفقرة 

التي تنص:" عمى أنو الحجز القضائي في مؤسسة مييئة ليذا الغرض يبيف  21مف المادة 
 ارتكابيا". خمؿ في قواه العقمية قائـ وقت ارتكاب الجريمة أو اعتراؼ بعد

" ضرورة إثبات الخمؿ العقمي في الحكـ الصادر بالحجز عمى: 21كما نصت المادة 
 القضائي بعد الفحص الطبي".

 .االجتماعيةالفرع الثاني: الحماية في ظل الخدمات 
الحكومية والدولية  المنظمة،ذلؾ الجيود والخدمات والبرامج  االجتماعيةتتمثؿ الحماية 

الذيف عجزوا عف إخشباع حاجاتيـ الضرورية، ويعتبر الحؽ في الضماف  ىؤالءالتي تساعد 
 التي تقع عمى عاتؽ الدولة. االنخشغاالتوالحؽ في المنح مف بيف  االجتماعي

 .االجتماعيأوال: الحقوق في إطار الضمان 
 بطاقة األولوية والحؽ في المنح: تتمثؿ ىذه الحقوؽ في الحؽ في

 :الحؽ في بطاقة األولوية 
اقة علذوي اإل االجتماعيبطاقة تصدرىا وزارة التضامف مف طرؼ مديرية النخشاط ىي 

 في الجزائر ونسبيا.
المؤرخ  02/09المنصوص عمييا في القانوف  االمتيازاتوتغطي ىذه البطاقة الحؽ في 

 و تتمثؿمنو  32المتعمؽ بحماية األخشخاص وترقيتيـ السيما المادة  2002ماي  08في 
 في:االمتيازات 
 عمى مستوى اإلرادات العمومية الخاصة. االستقباؿحؽ أولوية  -
 األماكف المخصصة في وسائؿ النقؿ العمومي. -
 2اإلعفاء مف تكاليؼ نقؿ األجيزة الفردية لمتنقؿ. -

 :الحق في المنحة 
                                                           

 .131سيد العتيؽ، المرجع السابؽ، ص 1
 .212العتيؽ، المرجع السابؽ، ص السيد  2
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يستفيد األخشخاص المعوقيف بدوف دخؿ مف مساعدة اجتماعية تتمثؿ في التكفؿ بيـ أي 
الذي يقع عمى  واالىتماـصوص قانونية وتمثؿ جزءا مف التكفؿ منحة مالية محددة وفؽ ن

 السمطات العمومية.
 المنحة:مفهوم -5

تعتبر المنحة بمثابة مساعدة مالية خصت بيا الدولة لخشريحة المعاقيف بساىـ ولو بالجزء 
  1القميؿ في مواساة ىذه الفئة الضعيفة في المجتمع.

 ل عمى المنحة:وشروط الحص-2
عرض ىذا  ب عنومف ينو  أوؿ عمى المنحة يجب عمى المعني باألمر أو أولياءه و لمحص

لتحديد إعاقتو والتصريح بذلؾ لدى المصالح الوالئية المكمفة  االختصاص يالمعاؽ عمى ذو 
وبناء عمى قرار المجنة الطبية  02/09مف قانوف  3بالحماية اإلجتماعية، وقد نصت المادة 

عد إثبات اإلعاقة يتسمـ المعني باألمر المعاؽ التي تسمح لو يتـ تحديد صنؼ اإلعاقة وب
والني  02/09مف القانوف  9التي يمنحيا القانوف طبقا لممادة  االمتيازاتمف  باالستفادة
 منحيا.

األخشخاص  إلىىذه المنحة الجزافية لمتضامف، وىي موجية  إلىكما توجد صيغة أخرى 
بكـ، أو العائبلت المتكفمة بالمئة ولممكفوفيف أو الصـ أو ال 100قيف عجزا تقؿ نسيتيـ و المع

دينار جزائري بموجب  1000سنة، ويقدر مبمغ المنحة  18بأطفاؿ معاقيف تقؿ أعمارىـ عف 
، ونصت 2003يناير  19الموافؽ ؿ  1423ذي الحجة عاـ  17المؤرخ في  03/45المرسـو 
، مف األخشخاص ذوي العاىات، دج 1000منو:" تخصص منحة مالية قدرىا  5المادة 

والمرضى يبمغ سنيـ أكثر مف ثماني عخشر عمى األقؿ وبدوف دخؿ، األخشخاص المصابوف بأكثر 
انت سنيـ، واحد أو عدة أخشخاص معوقيف ميما ك ف إعاقة، األسر التي تتكفؿ بخشخص

 2.األخشخاص المصابيف بكؼ البصر الذيف يبمغ سنيـ أكثر مف ثماني عخشر سنة
 

                                                           

   http://www.ennaharonline.com.2017/05/28رفع منحة المعاؽ، تـ اإلطبلع عميو يـو  1 
التخشغيؿ  ، المتعمؽ بوزارة2013يناير  19، الموافؽ ؿ 1423ذو القعدة  17، المؤرخ في 03/45المرسـو التنفيذي رقـ   2

 17، ص 04والتضامف الوطني، ج ر عدد 
 

http://www.ennaharonline.com/
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مف ىذه المنحة ينبغي عمى صاحب الطمب سواء كاف مف طرؽ المستفيد أو  لبلستفادة
 الممثؿ أو المفوض عميو خشرعيا يجب أف يكوف الطمب بالوثائؽ التالية:

أو  المستفيدولمحصوؿ عمى ىذه المنحة ينبغي عمى صاحب الطمب سواء كمف مف طرؼ 
 االجتماعيةة ة بالحمايالطمب لدى مصالح المكمف الممثؿ أو المفوض عميو خشرعا أف يودع

 الوالئية والذي يجب أف يكوف الطمب مرفقا بالوثائؽ التالية:
 .بطاقة المعاؽ 
 .خشيادة اإلقامة 
  االجتماعيةلمصندوؽ الوطني لتأمينات  االنتماءعدـ. 
 .خشيادة الميبلد 
 .صورتاف خشمسيتاف 
 عد.لمصندوؽ الوطني لمتقا االنتماءـ عد 
  لغير األجراء. االجتماعيةمصندوؽ الوطني لمتأمينات ل االنتماءعدـ 

 تدرج قيمة المنحة: -3
عرفت منحة المعاقيف عدة تطورات والتي نذكر منيا ما يمي: تمنح منحة مالية قدرىا 

سنة وبعاني مف إعاقة خمقية أو مكتسبة  18دج عمى الخشير لكؿ خشخص يزيد عمره 3000
الكامؿ  االعتمادمعمؿ متواجد في حالة مف بالمئة ويسبب في العجز الكمي ل 100مقدرة 

 والعضوية مثؿحركاتو العقمية والحركية أو الحسية،  إصابةألعماؿ الحياة اليومية أثر 
األربعة وكذلؾ أخشخاص  أعضائيـاألخشخاص الطارحيف في الفراش، العاجزيف عف استعماؿ 

خشخاص المختميف والعمى الكمي في نفس الوقت(، واأل )الصـمتعدديف اإلعاقات الحسية 
 .والمضطربيفعقميا 

الذي ينص بصورة واضحة عمى أف لكؿ معاؽ الحؽ  02/09القانوف  إلىوبالرجوع 
بالمئة وحامبل لبطاقة  100 إعاقتومنيا خشيريا إذا كانت  يستفيدالكامؿ في المنحة التي 

عف  إعاقتودج لمف تقؿ  100ـ الدخؿ في حيف تمنح عبلوات مالية تقدر ب المعاؽ وعدي
الذي بدخؿ ضمف  3000 إلىبالمئة ومع ىذا فقد تـ الرفع أيضا مف ىذا المبمغ  100

 المساعدة المالية التي خصت بيا الدولة مف خشريحة المعاقيف عمى منحة جزافية لمتضامف، 



 الخاصة االحتياجاتالفصل الثاني                                            الحماية المقزرة لذوي 

 

55 
 

العائبلت التي تكوف أفراد أسرتيا مف عدة معاقيف تخشمميا ىذه المساعدة، وقد  الى جانب
، 2003المؤرخ في جانفي  03/45خشيدت منحة المعاؽ بموجب المرسـو التنفيذي رقـ 

، 2002المؤرخ في ماي  02/09مف القانوف  7والذي جاء لتحديد كيفية تطبيؽ المادة 
 100يف زيادة تخص األخشخاص المعوقيف بنسبة والمتعمؽ بحماية وترقية األخشخاص المعوق

 .2007دج وذلؾ ابتدءا مف جويمية  1000بالمئة اقدر 
وقد خشددت السيد ليمى فياض مختصة في عمـ النفس بالوزارة عمى أف وزارة التضامف 

أنيا مت يثير  باعتبارتستغؿ أي فرصة تتاح ليا مف أجؿ المطالبة بالرفع مف منحة المعاؽ 
والدليؿ عمى ذلؾ أف وزارة التضامف رفعت أيضا في أوؿ فرصة منحة  أكثر،ؽ اىتماـ المعا

 دج.4000دج إلى  100المكفوؼ مف 
فقد قررت الحكومة مراعاة قيمة المنحة المخصصة لفائدة األخشخاص المعوقيف وذلؾ 

بالمئة  100كؿ خشخص معوؽ مسبة عجزه ب  دج خشيريا، حيث سيتمقى4000 برفعيا إلى
دج وذلؾ مف الفاتح جويمية 4000سنة عمى األقؿ منحة مالية قيمتيا  18 ويبمغ مف العمر

2007. 
كما كخشؼ وزير التضامف لوطني واألسرة والجالية الوطنية بالخارج أف جماؿ ولد عباس 

دج لتحسيف ظروؼ  6000إلى  4000أف دائرتو الوزارية سعى إلى رفع منحة المعاؽ مف 
 معيخشة ىذه الفئة.

 المطمب الثاني: الحماية في ظل القانون الخاص.
وضع المخشرع الجزائري عدة النصوص لضماف حماية المعاقيف في ظؿ القانوف المدني 

 وقانوف العمؿ، وقانوف األسرة.
 

 الفرع األول: الحماية في ظل القانون المدني.
ممارسة أعمالو  ينوبو فيإذا تعذرت عميو ممارسة حقوقو أف يعيف مف  يحؽ لكؿ خشخص

الخاصة في حؽ المعاؽ في تعييف مساعد  االحتجاجاتالقانونية، وتتجمى حماية ذوي 
 قضائي وحؽ المعاؽ عمى تعييف مقدـ وحؽ المعاؽ في تخفيض بدؿ اإليجار.
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 حق المعاق في تعيين مساعد قضائي:-5
و أعمى مف القانوف المدني عمى أنو: " إذا كاف الخشخص أصـ، أبكـ أ 80نصت المادة 

، جاز لممحكمة أف تعيف لو مساعدا قضائيا إرادتووتعذر عميو بسبب تمؾ العاىة التعبير عف 
  1مصمحتو". تضيياقتيعاونو في التصرفات التي 

 حق المعاق في تعيين مقدم.-2
 يستطيع كؿ خشخص معوؽ إعاقة ذىنية الحصوؿ عمى طمب أحد أقربائو أو ممف لو

مف قانوف  100و 99مصمحة أو النيابة العامة عمى تعييف مقدـ إعماال لنص المادة 
 2األسرة.
 حق المعاق في تخفيض بدل اإليجار-1

عمى بعض  2002ماي  8المؤرخ في  09تنظيمية  02مف القانوف  31نصت المادة 
النظر عف األحكاـ التخشريعية والتنظيمية المعموؿ بيا يستفيد األخشخاص المعوقوف الذيف تقدر 

في مبمغ اإليجار وخشراء السكنات اإلجتماعية التابعة لمدولة والجماعات  100نسبة عجزىـ 
 تطبيؽ ىذه المادة مف طريؽ التنظيـ.اإلقميمية تحدد كيفيات 
 ألسرة.ماية في ظل قانون العمل وقانون االفرع الثاني: الح

الخاصة  االحتجاجاتالحماية القانونية لحقوؽ ذوي  إلىسوؼ نتعرض في ىذا المطمب 
 في ظؿ قانوف العمؿ وقانوف األسرة الجزائري.

 ملعالحماية في ظل قانون ال-5
الخاصة مف أىـ الموضوعات التي تولييا تخشريعات  االحتجاجاتتعتبر مسألة ذوي 

خاصا، والسبب في ذلؾ يرجع عمى أف العمؿ ىو أفضؿ السبؿ التي  واىتماماالمعاقيف عناية 
تساىـ في تبديد خشعور المعاؽ بالعزلة، إذا يساعد عمى سرعة اندماجو في المجتمع الذي 

مة يساعد عمى زيادة اإلنتاج ودفع عجمة فيو، كما يكخشؼ عف طاقتو المعطمة ومف ث يعيش
  3األماـ مما يوفر موارد مالية منتظمة ليـ. إلىالتنمية 
 

                                                           
الصادر  78المعدؿ والمتمـ، ج ر عدد  المدني،، يتضمف القانوف 26/09/1975، المؤرخ 75/58قانوف رقـ   1
 .05/07معدؿ متمـ  30/09/1975
 .161المرجع السابؽ، ص باخشا،عمر حمدي  2
 .31وسيـ حساـ الديف، المرجع السابؽ، ص 3
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 :حق المعاق في التعميم 
كتسي أىمية بالغة في حياة ىذا المعاؽ ويعزز نموه حؽ المعاؽ في التربية والتعميـ ي إف

الكامؿ، إذا كاف مف حؽ المعاقيف في أف  إلدماجليصؿ الى ىدؼ  واالجتماعياألكاديمي 
يتمتعوا بنفس حقوؽ اإلنساف التي يتمتع بيا غيرىـ مف األخشخاص، كوف حقوؽ إلنساف ىي 
حقوؽ كونية إال أف الوقع العممي يعكس أمر أخر، حيث يتـ انتياؾ أو إىماؿ حقوؽ 

 1المعاقيف في كؿ حاالت حياتيـ.
ية والتعميـ لتوفير التقييـ التربوي لتحديد طبيعة أما فيما يخص األردف قامت وزارة الترب

، وعقد الدورات التدريبية 1996اإلعاقة ودرجتيا مف خبلؿ إنخشائيا قسـ التربية الخاصة عاـ 
ىذه الصفوؼ، بحيث يتـ  إدارةالمتخصصة في مجاؿ التربية الخاصة لممعاقيف لمقائميف عمى 

الثانوية العامة في الجامعات األردنية ومنحيـ  سنويا قبوؿ كافة الطمبة المعاقيف الناجحيف في
 2المئة مف قيمة الرسـو المقررة.ب 90إلى حصصا في الرسـو الجامعية يصؿ 

يكسب بيا اإلنساف معرفة، كما أنو عامؿ  فيو اف التعميـ ىو الوسيمة األولى مما ال خشؾ
عداده لكي يكوف مواطنا صالحا يخدـ بمده، ك ةمف عوامؿ نخشأ ما يخدـ نفسو والذي اإلنساف وا 

 3بدونو ال يستطيع مباخشرة كافة حقوقو وأداء واجباتو العامة.
أساليب خاصة ولعؿ أخشيرىا استحداث  إلىولقد بات واضحا بأف تعميـ المعوقيف يحتاج 

طريقة الحروؼ البارزة  واستحداثأصوات خاصة لممكفوفيف  إلىة لتحوؿ الكتب ءأال القرا
بالوسائؿ السمعية والبصرية ليخشير عمميات  واالستعانةمصـ، واستحداث القراءة بالخشفا ل

 التعميـ.
 :حق المعاق في العمل 

لقدرتو المنتجة، فقد  دباسترداخشعور المعاؽ  إلىلما كاف العمؿ يعتبر عامبل رئيسيا 
  4حرص المخشروع عمى تيسير سبؿ عثور المعاؽ عمى العمؿ الذي يناسبو.

                                                           
1 _Amel ben guamou, « la protection juridique et social de l’enfant en droit algérien et en  
droit comparé », les cahies de ladren, le 14l06l2012, université de Mostaganem .    

 .102خميؿ المعايطة ، المرجع السابؽ، ص 2
 .119زكي زكي، المرجع السابؽ، ص  3
 .125السابؽ، صزكي زكي، المرجع   4
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خشيادة تثبت صبلحيتو لمقياـ بعمؿ مناسب بعد وأوؿ ىذه السبؿ ىو إعطاء المعاؽ 
 تأىميو، ويحصؿ عمى ىذه السبؿ مف مؤسسات التأىيؿ ومعاىدىا.

يعتبر العمؿ مف الضروريات األساسية عمى الحياة، والتخشغيؿ وسيمة لكسب الرزؽ لمعيش 
 .االجتماعيةعمى الذات ال عمى نوازع الخير وبالتالي وتحقيؽ المنزلة  واالعتمادالكريـ 

عفائيـ مف عمى حسب قدراتيـ  االجتماعيةخشطة اىتـ اإلسبلـ بمخشاركة عمى كؿ األن وا 
يستغؿ حمجتو أو أف تسخر منو كأف يقوؿ لو  أفكؿ ما يطمقوف، وال يجوز ألي إنساف 

 عوج.ألعمى أو باباأل
والميني يمكف  االجتماعيومف أجؿ ترقية تخشغيؿ األخشخاص المعوقوف وتخشجيع إدماجيـ 

نية والبدنية ال سيما ة إعاقتيـ ودرجتيا وقدراتيـ الذىؿ تنظيـ عمؿ مكيفة مع طبيعإنخشاء أخشكا
توزيع العمؿ في المنزؿ أو مراكز المساعدة عف طريؽ العمؿ عبر الورخشات المحمية ومراكز 
المتعمؽ في تخشغيؿ  1982ماي  15المؤرخ في  82/180المكيؼ وفقا لممرسـو التنفيذي 

عادة تأمينيـ ، ونص عمى ذلؾ المادة الثالثة مف الفقرة مف الفقرة الخامسة عمى المعوقيف وا 
دماجيـ أنو:" والميني ال  االجتماعيعمى الصاعديف  ضماف إلدماج األخشخاص المعوقيف وا 

 .1سيما توفير عمؿ مناسب
ال إلدارة  وعمى الصعيد الداخمي في مصر فاف الوزارات والمصالح الحكومية ووحد

بالمئة مف المعوقيف، أما في الجزائر  5والخشركات التي ينطبؽ عمييا نسبة المحمية والييئات 
بالمئة عمى األقؿ مف مناصب العمؿ لؤلخشخاص المعوقيف المعترؼ  1فإنيا تخصص نسبة 

 ليـ بصفة العامؿ.
تنص عمى  التي مف قانوف حماية األخشخاص المعوقيف وترقيتيـ 27ىذا ما أكدتو المادة 
بالمئة عمى األقؿ مف مناصب العمؿ  1تخدـ أف يخصص نسبة أنيـ: يجب عمى كؿ مس

لؤلخشخاص المعوقيف المعترؼ ليـ بصفة العامؿ، وعند استحالة ذلؾ يتعيف عميو دفع 
اإلخشتراؾ مالي تحديد قيمتو عف طريؽ التنظيـ يرصد عمى حساب صندوؽ خاص لتمويؿ 

 نخشاط حماية المعوقيف لترقيتيـ.
 

                                                           
عادة في تخشغيؿ المعو  تمثؿالم 1982ماي  15المؤرخ في  180/82المرسـو التنفيذي  1 ص 20 ج عدد تأىيمييـ،قيف وا 

1047. 
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 ل قانون األسرة.الفرع الثاني: الحماية في ظ
الخاصة نص عمييا قانوف األسرة الجزائري  االحتجاجات لذوي ىناؾ حقوؽ مخولة

والحؽ في الميراث، وسنتطرؽ إلى بعضيا  والنفقة،والمتمثمة في الحؽ في النسب والحضانة 
 بالتفصيؿ.

 أوال: حق المعاق في الزواج.
عقد الزواج في الخشريعة اإلسبلمية بقـو عمى اإليجاب والقبوؿ أي عمى رضا لطرفيف  إف

 وكي يرضي الطرفيف البد مف وجود اإلدراؾ.
ففي ىذه األحواؿ يكوف لممعوؽ ولي بقدـ لو المخشورة ويستطيع أف يبـر عقد الزواج إذا 

 كاف اإلدراؾ متحققا.
معرفة  إليوأف يتوفر رضاىا، ويضاؼ بالنسبة لمبنت سوؼ تتزوج مف ىذا المعاؽ يجب 

تحدد حقوؽ كبل  مالية المبرمة في عقد الزواج التيولي أمرىا، والبد مف توافر الخشروط ال
 الطرفيف.

فالزواج كما تقره الخشريعة اإلسبلمية يقـو عمى أساس المودة والتراحـ واأللفة بيف 
يتوقؼ ا ، وزواج المعاؽ ذىنيالزوجيف، وقياـ كؿ واحد منيما بالوفاء بحقوؽ الطرؼ األخر 

عمى مدى قدرتو عمى الوفاء بيذه المعاني وتمؾ المقاصد، وقد تناوؿ الفضاء ىذا الموضوع 
في باب الكفاءة في النكاح ومنيا السبلمة مف العيوب المنفردة، فكبل الزوجيف البد أف يكونا 

مف الزواج عمى  عاقة ليست مانعاالزوجية ، واإلعمى عمـ بحقيقة الوضع الصحي لخشريؾ 
ما نحققو  إلىقوليـ وأبحاثيـ تدور حوؿ النظر تأف  طبلؽ، كؿ ما في األجر أف ليا عممااإل

تمر سخشرة ومف القدرة عمى الوفاء بالحقوؽ وعدـ اإلخبلؿ المامقاصد الزواج مف حسف المع
  1ال ضرار.و لمطرؼ األخر ، والبناء عمى القاعدة الخشرعية ال ضرر 

 

 في النفقة. ثانيا: حق المعاق
وأقاربو مف طعاـ وكسوة ومسكف وكؿ  وأوالده،النفقة ىي كؿ ما ينفؽ الزوج عمى زوجتو 
 ما يمـز لممعيخشة بحسب المعارؼ بيف الناس.

                                                           
تخصص أحواؿ خشخصية جامعة  ماستر،الخاصة، مذكرة لنيؿ خشيادة  االحتجاجات يخميدة مسوس، الحماية القانونية لذو  1

 . 2012، 2011سعد دحمب البميدة 
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مف قانوف األسرة عمى أنو :" تجب نفقة األوالد عمى األب ما لـ يكف لو  75ص المادة ن
الدخوؿ وتستمر في حالة ما إذا كاف الولد  إلىسف الرخشد واإلناث  إلىلمذكور  فالنسبةماؿ 

  1عنيا بالكسب. باالستغناءعقمية أو بدنية أو مزاوال لمدراسة وتسقط  لآلفةعاجزا 
ناث  نستخمص مف ىذه المادة أف النفقة واجبة عمى األب لصالح أوالده مف الذكور وا 

قط النفقة سنة، وتس 19وىذا بسبب قصرىـ، أي عدـ بموغيـ سف الرخشد القانوني وىو 
 عنيا بالكسب بمضي إذا كاف الولد ممارسا لمعمؿ. باالستغناء

وتستمر النفقة في حالة العجز عف الكسب لما يجاوز سف الرخشد إذا كاف الولد ذكرا أو 
أنثى مصابا بآفة عقمية أو بدنية تمنعو مف الكسب أو مزاوال لمدراسة وكذا بالنسبة لؤلنثى إف 

 2لـ تتزوج.
 اق في الميراث.ثالثا: حق المع

ىو حؽ كفمتو الخشريعة اإلسبلمية لمبخشر بمجرد نفخ الروح فييـ، أي في مرحمة ما قبؿ 
الوالدة، فكيؼ ال تكمفو لمف ولد حيا والزاؿ، فاإلعاقة ليس مانعا مف موانع الميراث، يؿ أف 
، الخشرع قد أوجب عمى الحاكـ يولى عميو مف يرعى خشؤونو إذا كاف ال يستطيع أف يقوـ بيا

ويقوؿ تعالى " يوصيكـ اهلل في أوالدكـ لمذكر مثؿ حظ األنثييف"، ولـ يحدد صحة الذكر 
 فالنص عاـ خشمؿ كؿ مف ثبتت لو أىمية الوجوب. صحيحا،واألنثى سقيما أـ 

نستخمص مف ىذا الفصؿ أف المخشرع الجزائري كرس الحماية القانونية لممعاقيف، وذلؾ مف 
خبلؿ الدستور الجزائري الذي اعتمد عمى عنصر مبدأ المساواة بيف كؿ المواطنيف دوف تمييز 
سواءا مف حيث المولد أو العرؼ أو الجنس، كما نجد أف المخشرع منح لممعاقيف حؽ المخشاركة في 

، باإلضافة إلى الحؽ في التعميـ العمؿ، مع  االنتخابجاالت السياسية، كالحؽ في مختمؼ الم
تييئة كؿ الظروؼ المناسبة التي تساعدىـ في إنماء قدراتيـ الفكرية والعممية، ليصبح عنصر 
منتج  وفعاؿ في المجتمع، واليدؼ مف ذلؾ الخروج مف العزلة والقضاء عمى النقص الذي ينتاب 

 الفئة. ىؤالء

                                                           
، المتضمف قانوف األسرة 1984يونيو،  09الموافؽ ؿ  ىجري، 1404رمضاف عاـ  09، مؤرخ في 84/11قانوف - 1

 .15، ج ع 2005فبراير سنة  27، الموافؽ في 1926محـر عاـ  18، مؤرخ في 05/02رقـ  ومتمـ باألمرالجزائري، معدؿ 
، ص 2016الجزائر،  والتوزيع،دار ىومو لطباعة والنخشر  3ط األسرة،لحسيف بف الخشيخ أت ممويا، المرخشد في قانوف  2

169. 
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أن ظاىرة اإلعاقة ىي من أكثر الظواىر اإلنسانية التي  إلىونخمص بعد دراستنا ىذه 
مكانيا، فال أحد بمنأى عنيا، ولكن ومع و يوميا تقريبا في كامل المجتمعات اإلنسانية  تستجد

را في ذلك ال زال ىذا المصطمح يحافظ عمى ىالميتو ومرونتو وحداثتو ليشيد جدال فقييا كبي
مى المستوى الدولي جماع عمى تعريف قانوني موحد لو عوحدده، بيدف اإل وضع معالمو
باقي التشريعات الداخمية، لنخمص بالتالي إلى  إلىجدل عبر الصكوك الدولية لينتشر ىذا ال

 تشريعي بين الدول في تعريفيا لإلعاقة والشخص المصاب بيا. اختالف
األشخاص دائما تحت الرعاية  ءىؤالكما أننا نجد من تسمية معاق أو معوق ما يترك 

ي قواىم النفسية والجسدية، ومنو والوصاية، والوصم واإلعاقة، ما يزيدىم تعويقا وتدىورا ف
كونون بالفعل عالة عمى المجتمع، ال يكاد يستفيد منيم شيئا في بنائو التنموي والحضاري، ي

وشرعيا األشخاص  لتكون أفضل تسمية تطمق عمييم قانونيا ىي األشخاص ذوو اإلعاقة،
 ذوو األعذار.

وال شك أن التنفيذ العممي والميداني لمختمف الصكوك الميتمة بحقوق األشخاص ذوب 
اإلعاقة بعد تحد كبير عمى الصعيد الدولي والداخمي خصوصا مع الجدل الكبير الذي ال زال 

من مجموع  فيدواتحديد األشخاص المصابين بيا ليست منصبا عمى تعريف اإلعاقة، وبالتالي
تحديد مفيوم قانوني دقيق  األولى، ولذلك فمن االتفاقيةالمقررة في  واالمتيازاتالحقوق 

باقي  أيلإلعاقة عمى الصعيد الدولي حتى ينتشر من خالل ىذه الصكوك الدولية 
 من الحقوق المقررة لمن يصاب بيا. االستفادةالداخمية ومنو توحيد معيار  التشريعات

خاص ىذه الفئة اليشة والضعيفة والعريضة من المجتمع اإلنساني وأما عن حقوق أش
 عامة والجزائري خاصة فمن الواضح جدا أن ىناك إجماعا واضحا جميا عمى أحقيتيم 
المؤكدة في كل حقوقيم المكفولة ليم شرعا وقانونا سواء عمى المستوى الدولي المصرح بيا  

اإلنسان والعيدين الدوليين لمحقوق  المي لحقوقكاإلعالن العفي الصكوك الدولية والتقميدية 
 ، واإلعالن العالمي لحقوق واالقتصاديةوالثقافية  االجتماعيةالمدنية والسياسية ولمحقوق 

رة كالقواعد الموحدة شأن تحقيق الفرص واالتفاقية الدولية لحقوق المتخمفين ذىنيا، والمعاص
اإلقميمية، أو عمى المستوى الداخمي . وىو األشخاص ذوي اإلعاقة مع بقية الصكوك الدولية 

ما يوفر أساسا قانونيا قوبي ومتينا بمكن أن تستند عميو ىذه الحقوق لتحظى بحماية شاممة 
 وحقيقية من قبل آليات قانونية شرعت عمى الصعيد الدولي والداخمي.
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ة ومن البدييي أن لألشخاص ذوي اإلعاقة احتياجاتيم الخاصة مثل أي إنسان كالصح
 االحتياجات، وىذه االجتماعيواألمان  االقتصادي االكتفاءوالتعميم والعمل الالئق وتحقيق 
ذات األولوية في البرنامج السياسي لمدول إرساء  االىتمامات وغيرىا تطمب إدراجا عمى سمم

قواعد المساواة وتكافؤ الفرص بين أفراد المجتمع بمختمف أطيافو وتوجياتو السياسية 
 والمدنية.

وليذا فقضية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة تطرح تحديات كبيرة عمى كافة الييئات 
ر ىذه وتأىيل وتدبير مختمف أمو  إدماجالرسمية والمدنية المخول ليا وضع استراتيجيات 

شريعات التي تضمن حقوقيم ومراقبة تطبيقيا بالشكل الذي يتح الفئة مثل سن القوانين والت
. وىذا مل ق والحريات لجميع أفراد المجتمع دون إقصاء أو تمييز.فرص التمتع بكافة الحقو 

الشخص ذب اإلعاقة لمجتمعو، فيو جزء ال يتجزأ من النظام اإلجتماعي  انتماءيزيد من 
الذي ينتمي اليو، ولو حقوق وواجبات في ممارسة دوره عمى أكمل وجو وبشكل فعال 

يجابي.  وا 
ق األشخاص ذوي اإلعاقة وحمايتيا متعمق أن مدى تنفيذ حقو   اعتقادويسود اليوم 

نسبة الوعي بين االفراد والدول بحظر اإلعاقة وتأثيرىا عمى الفرد والمجتمع، والوعي  بارتفاع
بأحقية المصاب ليا في عيش مستقل ومكافئ لعيش األسوياء، وبالتالي فكمما ارتفع الوعي 

ن بيا غاية التمتع، وكمما وزاد كان األشخاص ذوو اإلعاقة قريبين من حقوقيم متمتعي
من التمتع بيا ما يحشرىم الى زاوية الظل واإلىمال،  إبعادىمانخفض وفتر كان سببا في 

في أركان الحياة والقبول باألمر الواقع  لالنزواءمن المجتمع أو  لالنتقامليكون دافعا ليم إما 
قى اإلشكال مطروحا قانعين بالخضوع لمسمطة الوصية المفروضة عمييم وعمى حقوقيم ، ليب

عن كيفية رفع نسبة الوعي بحقوق ىذه الفئة ىذه الفئة اليشة والضعيفة بين األفراد والييئات 
في ظل انتشارا سريع لمفكر الفردي المادي أمام تقيقر لممنظمة القيمة والدينية واألخالقية بين 

 أفراد المجتمع الواحد، ومجتمعات الكيان اإلنساني.
ض األليات جميعا الشرعية منيا القانونية الى أنيا في أغمبيا تعتمد لنصل من خالل عر 
عمل الجماعي التضامني حول الشخص ذي آلية المجتمع، أي ليوتتمحور كثيرا حول 
 مل أفراد المجتمع وىيئاتو.عاقة قضية اجتماعية جماعية تحض كااإلعاقة، لتؤكد أن اإل
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 أىم النتائج المستخمصة من البحث:
عمى ما سبق فإننا نتوصل من خالل دراستنا ىذه الى أىم النتائج التي نمخصيا  وبناءا

 في ما يأتي:
األشخاص ذوي اإلعاقة من كافة  -منبع حقوق اإلنسان -تمكين الشريعة اإلسالمية -1

حقوقيم بعد أن عدتيا واجبات عمييم يطالبون بيا قدر استطاعتيم من جية، 
تمزم بيا من جية أخرى ، مع رصد عدة  وضرورات واجبة ليم عمى كاىل الدولة

م من أي انتياك، ورد اإلعتبار ليم بتوعية يشرعية لرعايتيم وحماية حقوق آليات
 المجتمع المسمم بمكانتيم الحقيقية فيو.

غياب دسترة حقوق األشخاص دوي اإلعاقة في الجزائر ما يشكل غياب لقضية  -2
جال القرار. وىو يفتعمون الصمم إلعاقة وحقوق المصابين بيا عن وجدان الساسة ور 

ن  عن موضوعات ذوي اإلعاقة لبعد النصوص المنظمة لحقوقيم عن يومياتيم، وا 
اقتربت فيي تفتقر إلى رقابة فعمية عمى مدى تنفيذىا، خصوصا إذا ما أخذنا في 
الحسبان أن تعاطي الساسة ورجال القانون والقضاء واإلعالم مع الدساتير يكون 

 الة من الخشوع والتقديس لمنصوص المدرجة فييا.عموما مشويا بي
وجود عدة عقبات وعراقيل تعترض األشخاص ذوي اإلعاقة وتعوق حياتيم في  -3

لمجتمع طئة عنيم لدى بقية أفراد اإلعتقادات والتصورات النمطية الخاالجزائر مثل : ا
مرافق سات والمعايير الموجية ليم، وقمة الخدمات والوىيئاتو، وعدم كفاية السيا

المحبطات المادية والبيئية واإلجتماعية والثقافية  إلىالمخصصة ليم، وتعذر الوصول 
واإلقتصادية، وعدم جاىزية العديد من المرافق العامة لمتأقمم مع مختمف إعاقتيم، 

 ونقص التمويل المالي المخصص لرعايتيم وحماية حقوقيم...
نين اوضع ومناقشة تشريع القو  فتور إشراك األشخاص ذوي اإلعاقة ومشاورتيم في -4

الخاصة بيم وبحقوقيم، ومع غياب األدلة القانونية الموجية لمتعريف لحقوقيم 
والجامعة لمنصوص القانونية المبعثرة بين الوزارات واإلدارات والمنظمة لممجاالت 
التي تعنييم، وىو ما يتعارض مع بنود اإلتفاقي الدولية لحقوق األشخاص ذوي 

 اإلعاقة.
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ود العديد من الثغرات القانونية في النصوص القانونية ، مع غياب لمتنسيق بين وج -5
المخصصة لرعاية األشخاص ذوي اإلعاقة وحماية حقوقيم، مل يكون سببا  اآلليات

األشخاص ذوي  إشراكعدم  إلىالقانونية، وىذا راجع  اآللياتفي ىشاشة أداء ىذه 
اإلعاقة في وضع ىذه النصوص القانونية أو المشاركة في األداء الفعمي لمختمف 

 .اآللياتتمك 
وجود خمل في تنفيذ النصوص القانونية المخصصة لرعاية األشخاص ذوي اإلعاقة  -6

وحماية حقوقيم، والذي يرجع في أساسو إلى نقص التوعية بقضية اإلعاقة في 
السياسية واإلدارية المحمية والمركزية، ما يؤثر في مردودية األوساط اإلجتماعية و 

اآلليات التي رصدىا المشرع الجزائري لحماية حقوق ىذه الفئة الضعيفة من 
 المجتمع.

عدم مواكبة كفاءة ىيئات المجتمع المدني الرسمية منيا والعرفية لتطمعات المجتمع  -7
لتزامات التعاقدية الواردة في الدولي في القيام بدور رصد مدى تنفيذ الدولة لال

 اإلتفاقية الدولية لحقوق األشخاص ذوي اإلعاقة.
 أهم اإلقتراحات والتوصيات:

لمل يوفر ليا  ذوي اإلعاقة ممن خالل دسترتياينبغي اإلرتقاء بحقوق األشخاص  -1
حماية فعمية اقتداء بالعديد من المشرعين العرب، وذلك بيدف رفعة وسموا قانونيا، 
أصبح من الواجب إحاطة قواعد حقوق اإلنسان بيا في العصر الحاضر، كما أن ىذه 

القانون الدولي، وفي مقدمتو الدسترة من شأنيا تقترب من الناحية اليرمية الى منطق 
ة لحقوق األشخاص ذوي اإلعاقة، وبما ليا حماية دستورية ظالليا اإلتفاقية الدولي

 عمى كافة المنظمة القانونية المخصصة ألشخاص ذوي اإلعاقة.
رفقة بقية النصوص التنفيذية لو، وتعديمو  02/09ضرورة إعادة النظر في قانون  -2

كونو يتضمن عدة ثغرات قانونية، وال يتوافق وتطمعات المخاطبين بو من جية، 
والتزامات الدولة التعاقدية الواردة في اتفاقية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة من جية 
أخرى ، بدء من تعريف الشخص ذي اإلعاقة ، من خالل إشراك فعمى لألشخاص 
ذوي اإلعاقة من جية أخرى ، بدء من تعريف الشخص ذي اإلعاقة، من خالل 

 ية الميتمة برعايتيم وحمايةإشراك فعمي لألشخاص ذوي اإلعاقة، والمنظمات المدن
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غاية رصد  إلىريع القوانين المخصصة ليم حقوقيم في ذلك، من وقت اقتراح مشا
 حماية فعمية فعالة لحقوقيم. إحداث إلىمدى تنفيذىا عمى أرض الميدان، لموصول 

ولو أن تكون مؤقتة ، لعقدين  -التفكير بجدية وموضوعية في تخصيص حقيبة وزارية -3
تتولى حماية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة، وترقية حقوقيم جمعا  -من الزمن مثال

التضامن الوطني واألسرة ، ووزارة العمل ،  وزارةليا من الشتات بين عدة وزارات 
 من الوزارات..ووزارة الصحة ، ووزارة السكن، وغيرىا 

األبيات القانونية والمدنية إحداث التنسيق بين مختمف  إلىكما تسعى ىذه الوزارة  -4
المنشئة لحماية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة  اآللياتوحتى العرفية مع تفعيل كافة 

ولكنيا لم تعيد بعد، كالمجمس الوطني لحقوق المعوقين، والمجة الخاصة بتسييل 
 لمادي واإلجتماعي والثقافي واإلقتصادي.المحيط ا إلىالوصول 

معتبرا لتجسيد مختمف النصوص التشريعية التي نص المشرع عمييا،  جيداوتبذل  -5
ل في الميدان لعد، أو ال زال الكثير من إلى التفعيومراقبة مدى تمكين تجد طريقيا 

لتي تتضمنيا المخاطبين بيا لم يتعرفوا عمييا، وبالتالي اإلستفادة من المزايا والحقوق ا
حتى  –أحيانا  -لنقص التوعية بيا عبر كامل وسائل اإلعالم واإلتصال، بل ويجيميا

 المعنيين بتنفيذىا واإلداريين.
عمى أن تكون ىذه الحقيبة بيد أحد أفراد ىذه الفئة حتى ترفع الوصاية عنيم، كما نجد  -6

امة ألشخاص ذلك جميا في التاريخ اإلسالمي إذا وكمت مناصب سياسية وقضائية ى
ذوي اإلعاقة، وكما نجده في تاريخ بريطانيا المعاصر لما أوكمت حقيبة وزارية 

  إستراتيجية ميمة وىي وزارة التعميم العالي ثم وزارة الداخمية لرجل كفيف.
ي الوارد في بطاقة معاق المسممة لكل رقما أخضرا متبوعا بالرقم التسمسماعتماد  -7

 اآلجالعاناتو لمجيات الوصية في أقرب شخص ذب إعاقة يوصل من خاللو م
بالمئة  أو ذوييم،  100خاصة لممقعدين منيم ذوي اإلعاقة الحسية أو الحركية بنسبة 

تييئة البيانات واليياكل اإلدارية العامة بما يجعميا ميسرة  إعادةنظرا لصعوبة 
 الوصول لذوي اإلعاقة خاصة الحركية منيم.

سنة جزائرية لمتوعية بقضية اإلعاقة من حيث تأثيرىا خطرىا،  2016تخصيص سنة  -8
وحقوق المصابين بيا ومكانتيم في المجتمع الجزائري، وتصحيح التصورات النمطية 
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السائدة بين األسوياء ورجال القرار فيو، عمى أن تجدد ىذه التظاىرة كل عشر 
الرسمية والعرفية( والسياسية واإلقتصادية  سنوات، وتجند ليا كافة الفعاليات المدنية )

والثقافية ، سواء الميتمة بفئة األشخاص ذوي اإلعاقة أو غيرىا كاألفواج الكشفية 
والفرق الرياضية، ومنابر المساجد من خالل دروس لوعظ واإلرشاد وخطب الجمع، 

 مواكبو...وكافة المدارس الرسمية والحرة، مع رصد برامج رياضية وثقافية واقتصادية 
عالنية منتظمة ومتنوعة وىادفة  حمالت  إعدادالتأكيد عمى ضرورة  -9 إعالمية وا 

وتنفيذىا بغرض إبراز الصورة اإليجابية لمشخص ذي اإلعاقة، بما يسيل ويسام في 
 دمجو في المجتمع، وتمكينو من الحصول عمى حقوقو المكفولة لو شرعا قانونا.

افة الفعاليات المعنية والميتمة بحقوق أشخاص فتح قنوات الحوار الفعمية مع ك -10
ىذه الفئة أفقيا وعموديا بيدف الرقي بيا، فمستوى تطور دولة مقرون بمدى اىتماميا 
بالضعفاء فييا ورعايتيا ليم، كما يتوجب عمى ىذه الفعاليات فتح أفقيا القانوني 

في حماية  داخميا من خالل اإلستفادة من خبرات عدة ىيئات عرفية قطعت أشواطا
حقوق ىؤوالء الضعفاء  ومن بينيم ذوو اإلعاقة، وخارجيا من خالل برامج لمتكوين 
والتدريب ترصدىا المجنة المعنية بحقوق األشخاص ذوي اإلعاقة رفقة بقية المنظمات 

 الدولية المتخصصة األخرى.
انوني تشجيع النخبة العممية من طمبة وباحثين عمى البحث والتفكير العممي والق -11

العميق والجاد في الرقي بحقوق األشخاص ذوي اإلعاقة اقتداء بالغرب، إذ البحوث 
ال زالت ضئيمة إلى درجة  -ماعدا بعض المقاالت –النظرية في ىذا المجال 

اإلنعدام، ما يترجم بجالء مدى اىتمام الوسط العممي القانوني بيذا المجال الحيوي 
 من مجاالت حقوق اإلنسان المعاصرة.

إلزام كافة المراكز الصحية والعيادات الطبية العامة والخاصة بتقديم الخدمات  -12
بالمئة مجانا أو  100بالمئة إلى  75الطبية لألشخاص ذوي اإلعاقة بنسبة من 

نسانيتو.   بمقابل رمزي، ولو كان غير حامل لبطاقة معوق، احترما لكرامتو وا 
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 .2014أفريل  04بتاريخ  67/16برقم ج 
اإلعالن الخاص بحقوق  ،1971اإلعالن الخاص بحقوق األشخاص المتخمفين عقميا  .4

عقمي وتحسين العناية  حماية األشخاص المصابين بمرض ، مبادئ1975المعوقين 
 1993القواعد الموحدة بشأن تكافؤ الفرص لممعوقين  ،1991بالصحة العقمية 

   2006في جوان 11الميثاق العربي لحقوق اإلنسان  .5
 24/    دون اإلحالة إلى لجنة رئيسية، لتاريخ 106/61قرار الجمعية العامة رقم  .6

 )ب( من جدول األعمال. 67في الدورة الحادية والستين، البند  2007 جانفي
قرار الجمعية العامة لألمم المتحدة، المتضمن اإلعالن العامي الخاص بحقوق  .7

 .1975ديسمبر  09( المؤرخ في 30-د3447)المعوقين، تحت رقم 
يات الدولية الكفء لألل االستعماليوثيقة اإلرشاد والتوجيو  اإلعاقة،التحالف الدولي  .8

اإلعاقة وحمايتيا، الصادرة بتاريخ ماي  األشخاص ذويالمراقبة ورصد حقوق 
2010. 

تقري األمين العام ىيئة ، حالة اتفاقية حقوق  المتحدة،الجمعية العامة لييئة األمم  .9
 24و  22الدورة السادسة والستون المنعقدة ما بين  a/230/66الطفل تحت رقم 

 .2011أوت 
الدولية لحقوق األشخاص ذوي اإلعاقة بموجب المرسوم الرئاسي رقم  االتفاقية .10

ما  2009ماري  31المؤرخ في  33المنشور في الجريدة الرسمية العدد  09/188 وا 
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رقم  التنفيذييبقى متمسكا بتسمية الشخص المعاق وىو ما نجده في المرسوم 
جويمية  15يخ الخاص بتحديد اإلعاقات وطبيعتيا وحدتيا الصادر بتار  14/204

2014  
 األوامر والمراسيم القوانين-8
  مرااألو 
 والمتمم،المعدل  ق. ع، يتضمن 1966يونيو  8، المؤرخ في 66/156أمر رقم  .1

 .49، ج ر ، عدد2014فبراير  4المؤرخ في  14/01قانون رقم 
، يتضمن قانون العقوبات، المعدل 1966يونيو  8المؤرخ في  66/156أمر رقم  .2

 .49، ج ر عدد 2014فبراير سنة  04في  01/14القانون رقم  والمتمم،
 المراسيم 
 19، الموافق ل 1423ذو القعدة  17، المؤرخ في 03/45المرسوم التنفيذي رقم  .1

 .04، المتعمق بوزارة التشغيل والتضامن الوطني، ج ر عدد 2013يناير 
في تشغيل المعوقين  تمثلالم 1982ماي  15المؤرخ في  180/82المرسوم التنفيذي  .2

عادة تأىيمييم ، ج  عدد   .1047ص 20وا 
المتضمن تحديد اإلعاقات حسب طبيعتيا ودجتيا، والمؤرخ  14/204المرسوم رقم  .3

 .2014يوليو  15في 
 26الموافق ل  1427ربيع األول عام  27، مؤرخ في 08/144مرسوم تنفيذي رقم  .4

خاص المعوقين من مجانية النقل ، المتعمق بتحديد كيفية استفادة األش2008افريل 
 .24والتخفيض في تسعيراتو، ج ر عدد 

  القوانين 
المعدل  المدني،، يتضمن القانون 26/09/1975، المؤرخ 75/58قانون رقم  .1

 .05/07معدل متمم  30/09/1975الصادر  78والمتمم، ج ر عدد 
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، يونيو 09الموافق ل  ىجري، 1404رمضان عام  09، مؤرخ في 84/11قانون  .2
، مؤرخ 05/02رقم  ومتمم باألمر، المتضمن قانون األسرة الجزائري، معدل 1984
 .15، ج ع 2005فبراير سنة  27، الموافق في 1926محرم عام  18في 

يناير  12ل الموافق  1423صفر  18، المؤرخ في 12/01القانون العضوي رقم  .3
 .01عدد  ات ج.رباالنتخا، المتعمق بقانون 2012

 الرسمية الوثائق-9
 17، المؤرخ في 96/432الدستور الجزائري، الصاد بموجي المرسوم الرئاسي  .1

، والمعدل بالقانون 1996نوفمبر  28 االستفتاء، مصادق عميو في 1996ديسمير 
 . 2016فيفري  15يوم  01/16

 .2002ماي  14المؤرخ في  34 الرسمية العددالجريدة  .2
 .2014جويمية  30المؤرخ في تاريخ  45الجريدة الرسمية  .3
 .1985فيفري  17المؤرخ في  08الجريدة الرسمية العدد  .4
 .2003جنفي  22الصادرة بتاريخ  ،04الجريدة الرسمية العدد  .5
 .2009ماي  31المؤرخ في  33الجريد الرسمية، العدد  .6

 الكترونيةمواقع  -11
عميو  االطالعري، منتدى األوراس القانوني، ثم المسؤولية الجزائية في التشريع الجزائ .1

 .   sciences juridiques. Ahlamontada.net, 14 :20-، 28/05/2017يوم 
 .2017/05/28عميو يوم  االطالعرفع منحة المعاق، تم  .2

http://www.ennaharonline.com  
 بالمغة األجنبية -ب

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 

http://www.ennaharonline.com/
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of the high commissar 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. 

2. OMS ; handicap et santè ; http://who.int/mediacentre/factsheets/fs352/fr. 
3. La Classification internationale du fonctionnement, du handicap et de la santé (CIF), 

prise comme cadre conceptuel du présent  rapport,  définit  le  handicap  comme  
un  terme  générique  désignant  les  déficiences,  les limitations d’activité et les 
restrictions de participation. Il renvoie aux aspects négatifs de l’interaction entre un 
individu  atteint  d’un  problème  de  santé  (comme  l’infirmité  motrice  cérébrale,  
le  syndrome  de  Down,  la dépression) et les facteurs personnels et 
environnementaux (comme les attitudes négatives, l’inaccessibilité destransports et 
des bâtiments publics et des soutiens sociaux limités) Organisation mondiale de la 
Santé, Groupe de la Banque mondiale, résumé de rapport mondial sur le handicap, 
2011. 

4. office of the high commisser for human rights, Monitoring the Convention on the 
Rights of Persons with Disabilities Guidance for human rights, monitors Professional 
training series,  ibid. 

5. Madjid Madouche, Étude comparative des politiques du handicap dans plusieurs 
pays   européens, chargé de mission à la Ville de Besançon Mission Handicap le 11 
octobre 

6. Atika El Mamri, Communication de la Plateforme des ONG algériennes pour la mise 
en œuvre de la CRDPH – FAPH UPR-Algérie , Novembre 2011, p05.    

7. Manel et autres, le droit à la protection social des personnes handicapées, algérien, 
2016, 1 Amel ben guamou, « la protection juridique et social de l’enfant en droit 
algérien et en droit comparé », les cahiers de ladren, le 14l06l2012, université de 
Mostaganem .    
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