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 السمخص:

 ل العخبضة بذئػن ذوؼ اإلعاقة واالحتضاجاتىتست قػانضغ العجيج مغ الجو ا 
 سمصشة عسان. -اإلمارات –الكػيت  –الدعػدية  -الخاصة، ومشيا: مرخ

إقمضع  عمى االخاصة مقرػر   االحتضاجاتبحوؼ اإلعاقة و  االىتسامولع يكغ 
مشطسة األمع الستحجة التي  في ذلظ السجتسع الجولي مسثل   إلىالجولة بل سبقيا 

م، ودخمت حضد التشفضح سشة ٕٙٓٓتفاقضة حقػق األشخاص ذوؼ اإلعاقة عام اوضعت 
قج  –ذخيعة اإلسلمضة رأسيع ال عمىو  –ن األديان الدساوية إ :م، والحقضقةٕٓٔٓ

 حتخاميع ودمجيع بالسجتسع.ا عمىسبقت الجسضع في العشاية بحوؼ اإلعاقة والحث 

الخاّصة، ففي البجاية كان  االحتضاجاتوقج تصػر مفيػم ذوؼ اإلعاقة أو ذوؼ 
لمجاللة  عمى  "ذؼ العاىة"ثّع  "الُسقعج"سع امق عمى أّؼ شخٍز تػجج فضو إعاقة ُيص

 د"العاج"سع اإعاقة، وبعج ذلظ بو الذخز الحؼ تػجج 

عتبار أّن أفخاد تمظ ا ىشالظ فخٌق في تمظ الّشطخة عمى  وبعج ذلظ أصبح
ستثسار قجراتيع، خاّصة  أّن تمظ احيغ عجدوا عغ تقبّل تمظ الفئة، و السجتسعات ىع الّ 

 ستفادة مشيا، وتصػيخىا لتكػن سغ لجييا قجراٌت ومػاىٌب يسكغ االالفئة مغ السسكغ أن تك
فئة  فاعمة  في السجتسعات، ورّبسا تتسضد تمظ الفئة عسغ حػليا مغ الفئات، والتدسضات 

باإلحباط، مسا يؤثّخ عمى حضاتو وعلقتو مع  االقجيسة تّػلج في نفذ ىحا الذخز شعػر  
السجتسع، لحلظ وججت التدسضات الججيجة، التي تبعث في نفػسيع اإليجابّضة والحضػّية؛ 

 الخاّصة، وتدسضة ذوؼ الّرعػبات. اجاتاالحتضكتدسضة ذوؼ 

 -بإذن هللا تعالى  -مغ ىشا جاء بحثشا ىحا، والتي سشحاول مغ خللو 
الخاصة(  االحتضاجاتمػضػع )الحساية القانػنضة لحوؼ اإلعاقة و  عمى ااإلشللة سخيع  

بذكل مقارن مع عجة دول، وكحا بضان الػضع الجولي، ومغ قبمو بضان مػقف الذخيعة 
 لمضة مغ ذلظ.اإلس
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 الشحػ التالي: عمىثلثة مباحث  إلىولتػضضح ذلظ نقدع ىحا البحث 
 .الخاصة االحتضاجاتحساية التذخيع اإلسلمي لحوؼ اإلعاقة و  السبحث األول:
 الخاصة. االحتضاجاتالجولضة لحوؼ اإلعاقة و  االتفاقضاتحساية  السبحث الثاني:
 الخاصة في قػانضغ بعس الجول. االحتضاجاتاإلعاقة و  وذو  السبحث الثالث:
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Abstract:  

The laws of many Arab countries concerned the affairs of 
persons with disabilities and special needs, including: Egypt - Saudi 
Arabia - Kuwait - UAE - Sultanate of Oman. 

Disability and special needs were not confined to the territory 
of the State but were preceded by the international community, 
represented by the United Nations, which established the Convention 
on the Rights of Persons with Disabilities in 2006. It came into effect 
in 2010. Indeed, the divine religions - Everyone has taken precedence 
in caring for people with disabilities and urging their respect and 
integration into society. 

The concept of people with disabilities or people with special 
needs evolved. Initially, a person with a disability was called "the 
seat" and then "disabled" to indicate the person with the disability and 
then the name "disabled". 

After that, there was a difference in the view that it was the 
members of these communities who were unable to accept this 
category, and invest their abilities, especially that this group may have 
the potential and capabilities can be used, and developed to be 
effective in the community, The category of the categories around it, 
and the old labels generate a sense of frustration in the same person, 
which affects his life and his relationship with the community, so the 
new labels, which give them a positive and vital character, such as 
naming people with special needs. 

This is our research, in which we will try, God willing, to 
quickly look at the subject of "legal protection for persons with 
disabilities and special needs" in a comparative manner with several 
countries, as well as the statement of the international situation. 
To illustrate this, we divide this research into three topics as follows: 
The first topic: Protection of Islamic legislation for people with 
disabilities and special needs. 

The second topic: Protection of international conventions for 
people with disabilities and special needs. 

Third topic: Persons with disabilities and special needs in the 
laws of some countries. 
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 السقدمة:

القجرة الفائقة والسيارة  وق في قجراتيع ومياراتيع، فسشيع ذتتفاوت الخلئ
ومشيع  ،العالضة، ومشيع مغ تتػاضع قجراتو وتقل مياراتو، ومشيع الدػؼ الرحضح

 الحاجة الخاصة. والسخيس الُسَعاق وذ

ال يجػز وال يسكغ أن نيتع  اواحج   اجدج   تعتبخوال شظ أن اإلندانضة جسعاء 
بالخجل والسخأة في ذات الػقت، كحا ال  االىتسامومغ ىشا كان  خ،خشو بشػع ونيسل اآلم

بالصفل  االىتسامحداب األخخػ، مغ ىشا جاء  عمىيسكغ أن نيتع بسخحمة عسخية 
أن نيتع باألصحاء واألسػياء ونيسل  اوالكيل، ولع يكغ مغ السلئع أبج   والذاب والذضخ

 الخاصة. تضاجاتاالحالسخضى أو ذوؼ اإلعاقة و 

ألنيا  ؛اإلعاقة قزضة إندانضة ذات حداسضة شجيجة الخرػصضة وتعج مدألة
يع القجر بأن يكػنػا مثل عمصمغ الشاس  الحيغ لع يسغ  امعضش   اتخز بل وتسذ قصاع  

مسا يجفعشا ألن نشطخ  ؛فعاشػا حضاتيع مختمفضغ بعس الذيء عغ غضخىع ، سائخ البذخ
في..وإنسا باألحخػ نخاىع بعضغ ف.. وىحا وحجه ال يكإلضيع مجخد نطخة إشفاق وعص

 …والتقجيخ  االحتخامعتبار و اال

ومغ ذلظ الجدائخ  - واألجشبضةىتست قػانضغ العجيج مغ الجول العخبضة ا وقج 
الخاصة، ومشيا:  االحتضاجاتبذئػن ذوؼ اإلعاقة و  - وجو الخرػص عمىوفخندا 

 عسان. سمصشة -اإلمارات –الكػيت  –الدعػدية  -مرخ

إقمضع  عمى االخاصة مقرػر   االحتضاجاتبحوؼ اإلعاقة و  االىتسامولع يكغ 
في مشطسة األمع الستحجة التي  ذلظ السجتسع الجولي مسثل   إلىبل سبقيا  ،الجولة

م، ودخمت حضد التشفضح سشة ٕٙٓٓوضعت إتفاقضة حقػق األشخاص ذوؼ اإلعاقة عام 
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قج  –رأسيع الذخيعة اإلسلمضة  عمىو  – ن األديان الدساويةإ ،م، والحقضقةٕٓٔٓ
 حتخاميع ودمجيع بالسجتسع.ا عمىسبقت الجسضع في العشاية بحوؼ اإلعاقة والحث 

الخاّصة، ففي البجاية كان  االحتضاجاتوقج تصػر مفيػم ذوؼ اإلعاقة أو ذوؼ 
عمى  لمجاللة "ذؼ العاىة"ثّع  "الُسقعج" اسعُيصمق عمى أّؼ شخٍز تػجج فضو إعاقة 

ىشالظ فخٌق  أصبح ،وبعج ذلظ ."العاجد" اسعلذخز الحؼ تػجج بو إعاقة، وبعج ذلظ ا
حيغ عجدوا عغ تقبّل تمظ عتبار أّن أفخاد تمظ السجتسعات ىع الّ ا في تمظ الّشطخة عمى 

سغ لجييا قجراٌت ستثسار قجراتيع، خاّصة  أّن تمظ الفئة مغ السسكغ أن تكاالفئة، و 
ا، وتصػيخىا لتكػن فئة  فاعمة  في السجتسعات، ورّبسا تتسضد ستفادة مشيومػاىٌب يسكغ اال

تمظ الفئة عسغ حػليا مغ الفئات، والتدسضات القجيسة تّػلج في نفذ ىحا الذخز 
سع، لحلظ وججت التدسضات باإلحباط، مسا يؤثّخ عمى حضاتو وعلقتو مع السجت اشعػر  

 االحتضاجاتكتدسضة ذوؼ التي تبعث في نفػسيع اإليجابّضة والحضػّية؛  الججيجة،
 الخاّصة، وتدسضة ذوؼ الّرعػبات.

اإلشللة  -بإذن هللا تعالى  - ، والتي سشحاول فضواشا ىحبحث مغ ىشا جاء
الخاصة( بذكل  االحتضاجاتمػضػع )الحساية القانػنضة لحوؼ اإلعاقة و  عمى اسخيع  

الذخيعة مقارن مع عجة دول، وكحا بضان الػضع الجولي، ومغ قبمو بضان مػقف 
 اإلسلمضة مغ ذلظ.

 الشحه التالي: عمىثالثة مباحث  إلىولتهضيح ذلك نقدم هذا البحث 

 .الخاصة االحتضاجاتحساية التذخيع اإلسلمي لحوؼ اإلعاقة و  السبحث األول:

 الخاصة. االحتضاجاتالجولضة لحوؼ اإلعاقة و  االتفاقضاتحساية  السبحث الثاني:

 الخاصة في قػانضغ بعس الجول. االحتضاجاتو  اإلعاقة وذو  السبحث الثالث:
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 األول بحثسال

 الخاصة االحتياجاتحساية التذريع اإلسالمي لذوي اإلعاقة و 

 القخآنولكغ جاءت برػر شتى في  القخآنذكخىا بمفطيا في  اإلعاقة: لع يأت
ضة، بزخورة القخآنوقج أوصى هللا تعالى في عجٍد مغ اآليات  والحجيث الذخيف.

الخاّصة، فإّن كضفّضة تعامل الّشاس معيع  االحتضاجات وذو  إلى الّشاس، ومشيع اإلحدان
يع بذكٍل كبضٍخ، ولحلظ وضعت مجسػعٌة مغ الحقػق التي تعشى بتمظ الفئة، عمصتؤثخ 

 وفضسا يأتي بضان بعزيا:

الخاّصة ليع حقّّ في نضل  االحتضاجات ؼ و إّن األشخاص ذ ،الشظالشطخة الدػّية:   -
، ال نطخة شفقٍة ودوٍن؛ ألّن تمظ  مغ االحتخام السجتسع، والّشطخ إلضيع نطخة عدٍّ

الخاصة باإلحباط والضأس، وبأّنيع ال  االحتضاجاتالّشطخة الفػقّضة سػف تذعخ ذوؼ 
يذكمػن أّؼ شيٍء في السجتسع، بل يجب الشطخ إلضيع عمى أّنيع أشخاص أقػياٌء 

مشعتيع، وا في ذلظ لطخوٍف قادرون عمى مػاكبة العرخ ومدتجّجاتو، وإن تأخخ 
  حتخام تتخمل معاني الحّب والخأفة والصضبة.اويجب الّشطخ إلضيع نطخة 

الخاّصة أن ُتحفع أمػاليع  االحتضاجاتحفع مستمكاتيع: إّن مغ حقِّ ذوؼ  -
ستغلل تمظ الفئة بدبب الّترخف فضيا دون وجٍو حّق، وعجم ومستمكاتيع، ومشع ا

  .ضعٍف معّضٍغ فضيع
الخاصة،  االحتضاجاتالسداعجة إلى ذوؼ  تقجيعمعيع: يجب عمى السجتسع  التفاعل -

ستبعادىع، وذلظ بإشخاكيع في األعسال احخص عمى دمجيع في السجتسع، وعجم وال
التي مغ السسكغ أن يذاركػا فضيا، والحخص عمى حزػرىع الفاعل في السشاسبات 

  ع.يع بالّشفعمصالعاّمة، مّسا لحلظ مغ أثٍخ ونفٍع كبضٍخ 
حتخام األماكغ السخرّرة ليع: إّن بعس األماكغ والّصخق والسحاّل مخررٌة ا -

الخاصة، كسا وتػجج بعس الذػاخز التي تجل عمى أماكشيع،  االحتضاجاتلحوؼ 
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حتخام تمظ األماكغ، وعجم الػقػف بيا، وإعصائيع حّق افضجب عمى السجتسع بأفخاده 
  .أن يؤذؼ اإلندان غضخه -و وسّمععمصصّمى هللا  -الّصخيق، فقج نيى الّخسػل 

حتخام قجراتيع: وذلظ مغ خلل عجم تحسضميع ما ال يصضقػن، وعجم تكمضفيع بأعساٍل ا -
ستصاعتيع اوذلظ ألّن تمظ األعسال ال يكػن بمغ السدتحضل أن يقػمػا بإنجازىا، 

ا حتخام القجرة التي أوزعت فضيع، حتى ال يرابػا بتأثٍخ، مسّ اوقجرتيع فعميا، فضجب 
يؤدؼ إلى شعػرىع بأّنيع غضخ قادريغ عمى اإلنجاز والعسل، بل إذا أنجدوا العسل 

  الحؼ يشاسب قجراتيع، فإّنيع سضذعخون بالفخخ والّدعادة.

و وسمع ال يخالصيع عمصوقج كان أىل السجيشة قبل أن ُيبعث الشبي صمى هللا  
الصعام والسخيس  ألن األعسى ال يبرخ شضب؛في شعاميع أعسى وال مخيس وال أعخج

ال يدتػفي الصعام كسا يدتػفي الرحضح واألعخج ال يدتصضع السداحسة عمى الصعام. 
فشدلت اآلية تحسل رخرة في مؤاكمتيع وىشا يشطخ اإلسلم إلضيع عمى قجم السداواة وأن 

 السخض لضذ نقسة. 

اث فالّذخيعة اإلسلمّضة ذات مشيٍج صحضٍح متكامٍل، يعشى بكّل الػقائع واألحج
عتشى اإلسلم بكّل فئات ا  وكان لو بضاٌن ورأٌؼ فضو، فقج مجاٌل إالّ  تتخكواألمػر، فمع 

خاّصة، فحّث اإلسلم الّشاس عمى ال االحتضاجاتالسجتسع، ومغ تمظ الفئات؛ فئة ذوؼ 
حتخام حقػقيع، واألخح بضجىع، ومعاونتيع في جسضع ما يحتاجػنو في أمػر احتخاميع، و ا

بسا يدتصضعػن فعمو مغ األحكام الػاجب فعميا، حدب قجرتيع، فمع حضاتيع، وكّمفيع 

ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ )يكّمفيع ما فػق شاقاتيع وقجراتيع، ودلضل ذلظ قػل هللا تعالى

، وكسا رغّب اإلسلم في دمج تمظ [71]الفتح:(   ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ
 - الفئة في السجتسع مع الفئات جسضعيا لضتذاركػا مع بعزيع البعس، فإّن رسػل هللا

بّضغ في األحاديث الّذخيفة أّن اإلندان في السجتسع إذا اضصخ  -و وسّمععمصصّمى هللا 
 -إلى أن يخالط بعس السخضى، فل بأس في ذلظ وال خػٌف مشو، وكان رسػل هللا 
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يجعل السخضى والّزعفاء قادة  عشجما يخخجػا في ركٍب، فكان  -و وسّمعضعمصّمى هللا 
الخاّصة؛ ألّنيع أعصػا ثقة  في أنفديع،  االحتضاجاتاب ذوؼ عمى أصح اأثخ ذلظ كبضخ  

 وتّع دمجيع في السجتسع الحؼ سضخافػن مشو لػ كانػا مبعجيغ عشو.

وبّضغ الجيغ اإلسلمّي أّن الّشاس سػاٌء ال فخق بضشيع، إاّل بتقػػ هللا تعالى، 
أن  اان دائس  و العبج يػم القضامة، وعمى اإلندضعمفالتقػػ ىي السعضار الحؼ يحاسب 

ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ ):يتحكخ ذلظ األمخ، ودلضل ذلظ قػل هللا تعالى

 .[71]الُحُجرات:(   چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ

الخاّصة وما تعخضػا لو  االحتضاجاتأّن أصحاب ذوؼ  اوبضّغ اإلسلم أيز  
يع مغ حضث مشدلتيع بضغ الّشاس، وبضغ فئات السجتسع ضعمبتلءاٍت ال يؤثّخ امغ 

غ اإلسلمّي، وبّضغ شخق معاممة ، فحّث الّجياوأّن ذلظ ال يقّمل مغ قضستيع شضئ   جسضعيا،
يجب عمى الفئات جسضعيا  االخاّصة، وأعصى ليع حقػق   االحتضاجاتحتخام ذوؼ او 
 حتخاميا وتصبضقيا.ا

 ،الكخيع اإلعاقة ضسغ األمخاض السدمشة التي ال يذفى مشيا القخآنوقج صشف 
وىشا نجج أن الغخب أشمقػا عمى  ،وضع ليع األعحاروىػ ترشضف أعع وأشسل و 

 ويحفع ليع كخامتيع أال وىػ ذو  اأدمضِّ  ااسس  الُسَعاقضغ وغضخىع مغ السخضى اسع اعتبخوه 
مغ   القخآنوضسػا ليع الشابغضغ والشابيضغ والفائقضغ.  ونجج أن  ،الخاصة االحتضاجات

رب العدة حبضبو السرصفى  ولقج عاتب .األعحار ؼ يع ذو ضعمقخن أشمق  ٗٔأكثخ مغ 

ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پپ پ ڀ ڀ ڀڀ ٺ ) : فى سػرة عبذملسو هيلع هللا ىلص

ٺ ٺ ٺٿ ٿ ٿ ٿٹ ٹ ٹ ٹڤ ڤ ڤ ڤ ڦڦ ڦ ڦ 

 [11-1:عبس]( ڄ ڄڄ ڄ ڃڃ ڃ ڃ چچ چ چ ڇ
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م مكتػم الخجل ألعبج هللا ابغ  ملسو هيلع هللا ىلصا في تكخيع الخسػل وكانت ىحه اآلية سبب  
( وكان يدتخمفو يفضو رب يا بسغ عاتبش)مخحب   :ه يقػل لوآ ا ر ن كمساألعسى الفقضخ، فكا

 .(ٔ)عمى السجيشة في عامة غدواتو ويرمى بالشاس
 :اإلعاقة نقسة أم نعسة

اإلسلم اإلعاقة نقسة أم أنيا كفارة عغ  عتبارُأثضخ التداؤل حػل مجػ ا  
ابخ! أم السبتمى ا فى رفع الجرجات ولكغ لسغ؟ السبتمى الرالحنػب أم أنيا تكغ سبب  

ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ )الجاحج! 

 [711]البقرة: (   ڤ ڤ ڤ

ألْمِخ  اَعَجب   » :ملسو هيلع هللا ىلصَقاَل: َقاَل َرُسػُل هللا   َوَعْغ أبي َيْحَضى ُصَيْضِب ْبِغ ِسَشانٍ 
 َصاَبْتُو َسخَّاُء َشَكَخ َفَكانَ أِلَحٍج ِإالَّ لْمُسْؤِمغ: ِإْن أَ  اْلُسْؤِمِغ ِإنَّ َأْمَخُه ُكمَُّو َلُو َخْضٌخ، َوَلْضَذ َذِلظَ 

 رواه مدمع .«َلوُ  اَلُو، َوِإْن َأَصاَبْتُو َضخَّاُء َصَبَخ َفَكاَن خْضخ   اَخْضخ  

رواه  «ُيِرْب مشو امغ ُيخد هللا بو خضخ  »قال: قال رسػل هللا  ما رواه أبػ ىخيخةو 
كفضخ لمحنػب وت  فقج اعتبخ اإلسلم اإلعاقة أو السخض ىػ امتحان لمعبج. البخارؼ 

وحط لمخصايا وذلظ لمرابخيغ الذاكخيغ الحامجيغ هلل عد وجل وىشا نحكخ قرة سضجنا 
ألنو كان مغ  ،و الدلم الحؼ مكث في السخض سشضغ إلى أن عافو هللاضعمأيػب 

   .الذاكخيغ

 فزل زيارة ذي اإلعاقة: 

ب أن وىشا يج ،مغ أنػاع السخض القج اعتبخ اإلسلم اإلعاقة الحىشضة نػع   
عاَد أبػ مػَسى األشعخؼُّ  :نتحجث عمى فزل زيارة السخيس وقج جاء في فزل عضادة
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ا  رضَي َّللاَُّ عشوُ  عمى: َفقاَل َلوُ  بِغ أبي شالٍب رضَي َّللاَُّ عشوُ  عمىالحدَغ بَغ  أعائج 
ا قاَل  ،؟ قاَل : الجئَت أم زائخ ا ُمدِمٍع  َّللاَُّ عشُو أما إنَُّو ما ِمغ رضيَ  عمىَبل جئُت عائج 

ا إالَّ خخَج مَعوُ  ا حتَّى سبعػَن ألَف مَمٍظ، كمُّيع َيدتغفُخ َلوُ  يعػُد مخيز  ، إن كاَن مربح 
كمُّيع  ،مَمظٍ  ، وإن كاَن مسدض ا خخَج مَعُو سبعػَن ألفَ َلُو خخيف ا في الجشَّةِ  َوكانَ  ،ُيْسديَ 

 . ( صحضح أبػ داوودةِ الجشَّ  ، َوكاَن َلُو َخخيف ا فييدَتغِفخوَن َلُو حتَّى ُيْرِبحَ 

ويحث اإلسلم عمى تػلى خجمة الُسَعاقضغ لسا ليا مغ ثػاب عطضع ولشا في 
ولحلظ فإنشا نحس كل الشاس عمى رعايتيع في كل  ،تعالضع اإلسلم الحجة والبخىان

مكان يججونيع فضو في الشادؼ في الذػارع فى البضػت في السخاكد والسجارس لعل هللا 
 ا.يتقبل مشا ويخحسش

 التاريخ اإلسالمي في رعاية ذوي اإلعاقة:

حػل وجػب رعاية الُسَعاقضغ وأن ثػاب  اواضح   اوالدشة إنتيجا خص   القخآنإن   
بغ الخصاب رضي هللا عشو في خلفتو ذ لو حجود. ونجج أن ما فعمو عسخ رعايتيع لض

لف ختاا عمى مغ تجويغ الجواويغ وتقضضج أسساء الشاس وفخض العصاء ليع جسضع  
شبقاتيع ومخاتبيع يؤكج فقو في الدضاسة الذخعضة، كسا أنو مشع الستدػل وفخض لحوػ 

 في بضت السال، حساية ليع مغ ذل الدؤال.  االعاىات راتب  

اشجيغ في ولعل مػقف الخمضفة األمػؼ عسخ بغ العديد خامذ الخمفاء الخ 
 بو الغخب ؼلحؼ يشادا يعمى سسػ الحزارة اإلسلمضة والخقخخ آرعاية الُسَعاقضغ دلضل 

لقج كتب الخمضفة   قخن مغ الدمان ٗٔمغ أكثخ مغ  ػن اآلن والحؼ سبقيع إلضيع السدمس
 أوا أن يخفعػا إلضو )كل أعسى في الجيػان، عسخ بغ عبج العديد إلى أمرار الذام شالب  

وعشجما فعمػا  ،بضشو وبضغ الرلة مغ بو داء مدمغ يحػل أومغ بو فالج،  أومقعج، 
 .بقائج لكل أعسى وخادم لكل اثشضغ مسغ بيع دجاء مدمغ( مخأ
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 ؼبةتلء يةؤدإاإلعاقةة وجعةل  إذن فقج خز اإلسلم الُسَعاق بسديج مغ الخعايةة،

   (ىث يث حج مج جح مح جخ) :بةةالسبتمى الرةةابخ إلةةةى الجشةةة ويقةةػل تعةةةالى

َمرررر: ولقةةةج جعمةةةت الذةةةخيعة اإلسةةةلمضة اإلعاقةةةة كةةةالعسى أو نقةةةز عزةةةػ مةةةغ . [71]الزُّ
مةغ األعةحار السبضحةة لمتخفضةف والتضدةضخ مةغ األحكةام  وغضةخه ،زاء كالضةج أو الدةاقاألع

 الفقيضة العسمضة.

 :الهقاية من اإلعاقة مطمب إسالمي

نضة آقضغ وجاءت أحاديث كثضخة وآيات قخ لقج حث اإلسلم عمى رعاية الُسَعا
 ،اإلسلم تحث عمى ذلظ وذىب العمساء بعمع القضاس إلى تعطضع رعاية الُسَعاقضغ في

فإنشا نجج أن ىحا الجيغ الذامل والكامل وضع  ،ولكغ لع يقف اإلسلم عشج ىحا الحج
  .مغ الدمان شخق لمػقاية مغ اإلعاقة اقخن   ٗٔمغ أكثخ مغ 

 الهقاية قبل الزواج:

ن الخسػل أستسخار العشرخ البذخػ وىشا نجج أن الدواج ضخورة ال الشظ
ا عمى سضة اختضار الدوجة الرالحة الدمضسة مغ األمخاض حخص   قج ركد عمى أىملسو هيلع هللا ىلص

وىحا  (ٕ)«ػا إلضيعكحخوا لشصفكع وانكحػا األكفاء، وانتخض» األبشاء وفى ىحا يقػل ملسو هيلع هللا ىلص
الخمقضة والخمقضة وكحلظ عمى ة الخالضة مغ العضػب أ ن يختار السخ أيعشى عمى السدمع 

  ن تفعل ذلظ.أة أ السخ 

 ص الطبي لمرجل والسراة قبل الزواج:حكم الفح

 ةإلسلم بقرج االرتباط بديجة شخعضالفحز الصبي قبل الدواج مذخوع في ا

ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک ) :يا السػدة والخحسة استجةةابتةو لقةةػلو تعالىضعمتخضع 

 [11]الروم:(   ک ک ک گ گ گ گ ڳ
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 زواج األقارب: 

ن أثبت العمع الحجيث أج وق ،ضاىخة زواج األقاربفي الػقت الحالي نتذخت ا
ولقج حث اإلسلم عمى البعج  ،العجيج مغ اإلعاقات تحجث نتضجة مباشخة لدواج األقارب

)ال تشكحػا القخابة :عسخ بغ الخصاب ونجج ىحا فى قػل ،وعجم الدواج مغ األقارب
 (افإن الػلج يخمق ضاوي   ،القخيبة

 مشع الحسل:

لحاجة التى تتسثل فى الخػف مغ لقج أجاز اإلسلم مشع الحسل لمزخورة أو ا
إصابة الحرية باألمخاض الػراثضة ومغ أسالضب ذلظ العدل وىػ جائد لمزخورة فعغ 

 .(ٖ)يشدل( القخآن و جابخ رضي هللا عشو قال )كشا نعدل عمى عيج الشبي ملسو هيلع هللا ىلص

 اإلجهاض:

بدبب  ؛ال خلف بضغ عمساء السدمسضغ عمى أنو إذا تعخضت حضاة األم لمخصخ
يكػن فضيا الحسل شخيصة الحسل جاز إجياض الجشضغ بغس الشطخ عغ السخحمة التى 

 اإلجياض إلى زيادة الخصخ عمى حضاتيا. ؼأن ال يؤد

 :أعالم من ذوي اإلعاقة 

  القخآنمغ األنبضاء السكخمضغ الحيغ ذكخىع هللا تعالى فى  ه الدالم:يعمشعيب 
 م مجيغ.ا وأرسمو هللا إلى قػ وكان ضخيخ   ،الكخيع

 :لرحابي الجمضل ابتمى بسخض في بصشو يدسى االستدقاءا عسران بن الحرين، 
 وىػ صابخ يحتدب. ،افقعج فى سخيخه ثلثضغ عام   ،وأصضب بالذمل الشرفي

 :ا عطضع البصغىػ دمحم بغ سضخيغ العالع الفقضو، كان أصع قرضخ   ابن سيرين. 
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  :وكان  ،فى كتاب هللا عد وجل وندلت فضو آية صحابي جمضلعبد هللا بن أم مكتهم
  لى الغدوات.إوالدلم عمى السجيشة عشج الخخوج و الرلة ضعميدتخمفو الخسػل 

 :أرجػ  يإنش ،صحابي جمضل كان أعخج وقال يػم أحج ألبشائو عبد هللا بن الجسهح
 أن أشأ بعخجتى ىحه الجشة وقتل يػميا. 

  
 الثاني حثبسال

 الخاصة االحتياجاتعاقة و الدولية لذوي اإل االتفاقياتحساية 

وفق  -نزسام الجولة إلضيا االجولضة تربح بعج  االتفاقضاتمغ السعمػم أن 
بسثابة قانػن مغ قػانضشيا، بل ىي في بعس الجول تكػن في مختبة وسط  –الجستػر 

 بضغ الجستػر والقػانضغ.

وبعج خسذ سشػات مغ السفاوضات، ُأقخت الجسعضة العامة لألمع الستحجة في 
ولى لمقةخن الحادؼ والعذخيغ، خلل معاىةجة حقػق اإلندان األ ٕٙٓٓديدسبخ  ٖٔ

 الجولضة حػل حقػق األشخاص ذوؼ اإلعاقة.  االتفاقضة

الجولضة مذاركات لع يدبق ليا مثضل،  االتفاقضةوقج ضست السفاوضات حػل 
 مشطسات األشخاص ذوؼ اإلعاقة. وحتى اآلن  أبجت امغ السجتسع السجني وخرػص  

تخاذىع الخصػات ايع بحقػق األشخاص ذوؼ اإلعاقة، بلتداما ابمج   ٘ٔٔأكثخ مغ 
 ووضعيا مػضع التشفضح في بمجانيع.  االتفاقضةالقانػنضة في التػقضع والترجيق عمى ىحه 

 يا مغضعمق بعج أن تع ترجيق عذخيغ دولة حضد التصبض االتفاقضةوقج دخمت ىحه 
والغخض مغ ىحه  م.ٕٓٔٓمغ عام  ا، وذلظ إعتبار  خلل اإلجخاءات القانػنضة الػششضة

بجسضع حقػق  اإلعاقة ووحساية وكفالة" تستع األشخاص ذو  "تعديد يكسغ في االتفاقضة
لع تعّخف  االتفاقضةحتخام كخامتيع. ورغع أن ىحه اساسضة وتعديد اإلندان والحخيات األ
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اقة ىع الحيغ يعانػن مغ ن السادة األولى ذكخت أن "األشخاص ذوؼ اإلعإ"اإلعاقة" إال 
عاىات بجنضة أو عقمضة أو حدضة أو ذىشضة مسا قج يسشعيع بالتجاخل مع عقبات أخخػ مغ 

 السذاركة برػرة كاممة وفاعمة في السجتسع عمى قجم السداوة مع اآلخخيغ".

ثسانضة مبادغ عامة تذكل القاعجة لمحقػق القانػنضة.  عمى االتفاقضةوتقػم تمظ 
 ي:وىحه السبادغ ى

حخية تقخيخ خضاراتيع  ستقلليع الحاتي بسا في ذلظاخام كخامة األشخاص الفصخية و إحت -
 ستقللضة.ابأنفديع وب

 عجم التسضضد. -
 كفالة مذاركة وإشخاك األشخاص ذوؼ اإلعاقة برػرة كاممة وفعالة في السجتسع. -
 بذخية.حتخام الفػارق وقبػل اإلعاقة كجدء مغ التشػع البذخؼ والصبضعة الا -
 تكافؤ الفخص. -
 .تخقي والتخفضع السيشيإمكانضة ال -
 السداواة بضغ الخجل والسخأة. -
 حتخام حقيع في الحفاظ عمى ىػيتيع.ارات الستصػرة لألشفال السعػقضغ و حتخام القجا -

عاتق الجول التي تػقعيا، حضث  عمىلتدامات اعجة  االتفاقضةوتزع تمظ     
 لتدامات:. ومغ ىحه االاوششضِّ  اػن  فضيا قان االتفاقضةأصبحت 

تخاذ جسضع التجابضخ التذخيعضة واإلدارية وغضخىا مغ التجابضخ لتصبضق الحقػق ا  -
 .االتفاقضةالسعتخف بيا في ىحه 

 اتعجيل أو إلغاء ما يػجج مغ قػانضغ ولػائح وأعخاف ومسارسات تذكل تسضضد    -
 ضج األشخاص ذوؼ اإلعاقة.

يد حقػق اإلندان لألشخاص السعػقضغ في جسضع الدضاسات مخاعاة حساية وتعد   -
 والبخامج.

 .االتفاقضةاإلمتشاع عغ القضام بأؼ عسل أو مسارسة تتعارض مع ىحه   -
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تخاذ كافة التجابضخ لمقزاء عمى التسضضد عمى أساس اإلعاقة مغ جانب أؼ ا -
 شخز أو مشطسة أو مؤسدة خاصة.

ستعسال الدمع والخجمات والسعجات افضخ و البحػث وعسمضات التصػيخ، تػ تعديد  -
، وتذجضع الترسضع العام لجػ وضع السعايضخ اعامِّ  اوالسخافق السرسسة ترسضس  

 سات.ضعموالسبادغ التػجضيضة أو الت
لتكشػلػجضات الججيجة، بسا استعسال االبحػث وعسمضات التصػيخ، تػفضخ و تذجضع  -

ائل واألجيدة السعضشة عمى ترال، الػسفي ذلظ تكشػلػجضات السعمػمات واال
التشقل والتكشػلػجضات السداعجة السلئسة لألشخاص ذوؼ اإلعاقة، مع إيلء 

 األولػية لمتكشػلػجضات الستاحة بأسعار معقػلة.
تػفضخ معمػمات سيمة السشال لألشخاص ذوؼ اإلعاقة بذأن الػسائل واألجيدة    -

سا في ذلظ التكشػلػجضات السعضشة عمى التشقل، والتكشػلػجضات السداعجة، ب
 عغ أشكال السداعجة األخخػ، وخجمات ومخافق الجعع. الججيجة، فزل  

تذجضع تجريب األخرائضضغ والسػضفضغ العاممضغ مع األشخاص ذوؼ اإلعاقة في  -
 .االتفاقضةمجال الحقػق السعتخف بيا في ىحه 

إلعاقة، العجيج مغ الحقػق لألشخاص ذوؼ ا عمىالشز  االتفاقضةوقج تزسشت 
ومشيا، الحق في السداواة وعجم التسضضد، وىحا الحق يذكل قاعجة لكثضخ مغ الحقػق 

. فجسضع األشخاص ذوؼ اإلعاقة متداوون وليع الحق عمى قجم االتفاقضةالػاردة في 
السداواة في الحساية والفائجة المتضغ يػفخىسا القانػن. كسا ُيسشع كل أنػاع التسضضد عمى 

بشػد  االتفاقضة، تزسشت المكثضخ مغ التسيضر والتسضضد تاريخضِّ  انطخ  أساس اإلعاقة. و 
 خاصة باألشفال والشداء ذوؼ اإلعاقة.

ة لحقػق اإلندان، تغصي الحقػق االجتساعضة شامم معاىجة عبارة عغ االتفاقضةو 
والدضاسضة والسجنضة. كالسداواة في الحساية مغ قبل القانػن،  والثقافضة واالقترادية

واألمغ، الحق في الحضاة، حساية وسلمة الذخز وحق السذاركة في الحضاة  الحخية
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 االقتراديةفي البمج، في حضغ أن الحقػق  افػر  العامة، ىحه الحقػق يجب أن تصبق 
والعسل والحق  التعمضعوالثقافضة، بسا في ذلظ حخية التعبضخ، الحق في  االجتساعضةو 

ذاركة في الحضاة الثقافضة، يسكغ أن تصبق بالسعضذة العادلة، والرحة والحق في الس
 خلل فتخة زمشضة بعج ذلظ وتجعى "مفاىضع متقّجمة".

قائسة بالحقػق السجنضة،  االتفاقضةمغ ىحه  ٕٖ إلى ٛوقج تزسشت السػاد مغ 
إمكانضة  -ل في: رفع الػعي، وتتسثاالجتساعضة، الثقافضة و االقتراديةالدضاسضة، 

الت الخصخ والصػارغ اإلندانضة حا - ق في الحضاةالح -التخقي/التخفضع السيشي
إمكانضة المجػء الى  - عتخاف بالسعػقضةغ عمى قجم السداواة مع اآلخخيغ أمام القانػن اال

السعاممة أو العقػبة  عجم التعخض لمتعحيب أو -ز وأمشو حخية الذخ - القزاء
حساية  - عتجاءعجم التعخض لإلستغلل أو العشف أو اإل -القاسضة أو الإلندانضة 

العضر السدتقل واإلدماج في  - (ٗ)الجشدضةالحخية حخية التشقل و  - الدلمة الذخرضة
 - حخية التعبضخ وإبجاء الخأؼ والحرػل عمى معمػمات - التشقل الذخري - السجتسع

التأىضل وإعادة  - الرحة – التعمضع – حتخام البضت واألسخةا - حتخام الخرػصضةا
السذاركة  االجتساعضةمدتػػ السعضذة اللئق والحساية  - والتػضضفالعسل  – التأىضل

والتدمضة  وي الحضاة الثقافضة وأنذصة التخفضالسذاركة ف - في الحضاة الدضاسضة والعامة
 التعاون الجولي. - جسع اإلحراءات والبضانات - والخياضة

ى لجشة الخبخاء ، يتعضغ عمى الجول تقجيع تقاريخ إلاالتفاقضةلتدام بوكجدء مغ اال
الجولضة والتي تتزسغ أشخاص معػقضغ، وغضخىع مغ السشتخبضغ مغ البمجان التي 

. ىحه التقاريخ تطيخ تقّجم البمج في العسل الستػافق مع بشػد االتفاقضةصّجقت عمى 
 ومتصمباتيا. االتفاقضة

كسا يتعضغ عمى كل دولة تقجيع تقخيخ أولي شامل، مع تقاريخ ممحقة كل أربع 
أن يتزسغ التقخيخ  عمى ات. والمجشة تقجم ملحطاتيا وتػصضاتيا حػل كل تقخيخ.سشػ 
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أعجاد السعاقضغ والسخاحل العسخية ليع وأنػاعيع ونػعضة اإلعاقة وأسبابيا وشخق إعاشتيع 
 .وأماكغ إقامتيع ودرجة إنجماجيع في السجتسع

 الثالث حثبسال

 لدولالخاصة في قهانين بعض ا االحتياجاتاإلعاقة و  وذو 
السعشػن )ذوؼ  حثسسشحاول تشاول الحجيث في ىحا ال ،بسذضئة هللا تعالى

الجول( عبخ الحجيث عغ أىع حقػق الخاصة في قػانضغ بعس  االحتضاجاتاإلعاقة و 
الخاصة الػاردة في قػانضغ عجة دول،  االحتضاجاتمات األشخاص ذوؼ اإلعاقة و التد او 

   رات وسمصشة عسان.ومغ بضشيا: مرخ والدعػدية والكػيت واإلما
 القانهن السرري: -أواًل 

سضة والتأىضمضة في جسضع مخاحل ضعمالُسَعاقػن ليع الحق في الخعاية الرحضة والت
الشسػ، وليع حق العسل والتػضضف في مخحمة العسل، وليع حق تكػيغ أسخة بالدواج 

ة الحقػق ن ليع الحق في الحضاة والتستع بكافإلع يكغ ىشاك مانع يسشع ذلظ، كسا ما
والقانػنضة، وتجاىل ىحه الحقػق أو إغفاليا يؤدؼ إلى أن يجفع  االجتساعضةالسادية و 

، فضتحػلػن إلى شاقات غضخ اتدداد أحػال ىحه الفئة تجىػر   اعشجم اباىط   االسجتسع ثسش  
  عمى ذوييع ومجتسعاتيع. امدتثسخة ويربحػن عائق  

نجج السذخع قج حخص مشح عام ىتع القانػن السرخؼ بيحا األمخ، لحلظ ا ولقج 
بذأن  ٜٜ٘ٔلدشة  ٗٔعمى مػاجية مذكمة ذوؼ اإلعاقة، فرجر القانػن رقع  ٜٜ٘ٔ

التأىضل السيشي لمعاجديغ عغ العسل وتحجيجىع، ثع أدمجت مػاد ىحا القانػن في قانػن 
السعجل  ٜ٘ٚٔلدشة  ٜٖالعسل، ثع عاد السذخع لتشطضع السػضػع بسػجب القانػن رقع 

وقج جاء  . (٘)تأىضل الُسَعاقضغتخرري بقانػن  بإصجارٕٜٛٔلدشة  ٜٗرقع  بالقانػن 
لذتات مجسػعة مغ الشرػص التي تفخقت قبل صجوره في القػانضغ  اىحا القانػن جامع  
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، ٜٔٚٔلدشة  ٛ٘، وٜٗٙٔلدشة  ٖٖٔ، وٜٗٙٔلدشة  ٖٙ، وٜٜ٘ٔلعام  ٜٔأرقام 
 .ٜٔٚٔلدشة  ٔٙو

إصجار قانػن حقػق األشخاص ذوػ ب ٓٔصجر القانػن رقع  ٕٛٔٓوفي عام 
والستصػرة  السيسةالعجيج مغ األحكام  عمى مادة، ومذتسل   ٜٓ ااإلعاقة متزسش  

بذأن تأىضل الُسَعاقضغ،  ٜ٘ٚٔلدشة  ٜٖيمغى القانػن رقع أن  عمىوالتحجيثات.ونز 
 كسا يمغى كل حكع يخالف أحكامو.

و خمل كمي أو اإلعاقة بأنو "كل شخز لجيو قرػر أ ووقج عخف الذخز ذ
 ػقج يسشعو لج امتى كان شػيل األجل مدتقخ   اأو نفدضِّ  اأو حدضِّ  اأو ذىشضِّ  اجدئي بجنضِّ 

التعامل مع مختمف العػائق والحػاجد البضئضة مغ السذاركة برػرة كاممة وفعالة 
 بالسجتسع عمى قجم السداواة مع اآلخخيغ". 

 ومغ بضشيا:  وقج كفل ىحا القانػن العجيج مغ السبادغ والحقػق 

عجم التسضضد بدبب اإلعاقة أو نػعيا أو جشذ الذخز ذؼ اإلعاقة، وتأمضغ  -
ة في التستع بكافة حقػق اإلندان وحخياتو األساسضة وفي السضاديغ ضعمالسداواة الف

 واإلندانضة والدضاسضة. االقتراديةو  االجتساعضةالسجنضة و 

اتي، بسا في ذلظ حخية ستقلليع الحاخام كخامة األشخاص ذوؼ اإلعاقة و حتا -
 مسارسة خضاراتيع بأنفديع وبإرادتيع السدتقمة ما لع تحػل اإلعاقة دون ذلظ.

عجم حخمان األشخاص ذوؼ اإلعاقة مغ الحق في الدواج وتأسضذ األسخة بخضاء  -
 كامل.

عغ آرائيع، وإيلء ىحه اآلراء حق األشخاص ذوؼ اإلعاقة في التعبضخ بحخية  -
تخاذ القخار في كل ما يسديع، وبسا يكفل مذاركتيع برػرة اعتبار الػاجب عشج اال

 كاممة وفعالة في السجتسع.
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حتخام الفػارق وقبػل األشخاص ذوؼ اإلعاقة كجدء مغ التشػع البذخؼ والصبضعة ا -
 البذخية.

 حتخام حقيع في الحفاظ عمى ىػيتيع.االستصػرة لألشفال ذوؼ اإلعاقة، و حتخام القجرات ا -

اإلعاقة، وعجم  ؼ ذوؼ اإلعاقة وأقخانيع مغ غضخ ذو  ألشخاصتكافؤ الفخص بضغ ا -
 التسضضد عمى أساس اإلعاقة أو نػعيا.

تخاذ التجابضخ التي تكفل مسارسة الحقػق والحخيات األساسضة مغ خلل إ إمكانضة -
 .السعػقات أمام إمكانضة ىحه السسارسةزالة العقبات و إتحجيج و 

ة مغ ذوؼ اإلعاقة وتكػن لحساية السرمحة الفزمى أ السخ بضغ الخجل و  ة السداوا  -
 الألشخاص ذوؼ اإلعاقة األولػية في جسضع القخارات واإلجخاءات الستعمقة بيع، أي  

 كانت الجية التي ترجرىا أو تباشخىا. 
 تخاذ التدابير الالزمة لزسان الحقهق اآلتية: اوقد ألزم القانهن الدولة ب

 اص ذوؼ اإلعاقة في جسضع الدضاسات والبخامج.تزسضغ حساية وتعديد حقػق األشخ -

تػفضخ السعمػمات لألشخاص ذوؼ اإلعاقة بأسالضب سيمة مضدخة تتشاسب وقجراتيع،  -
وعمى نحػ يكفل ليع السعخفة وحخية التعبضخ وإبجاء الخأؼ وكحلظ تػفضخ معمػمات 
سيمة السشال لألشخاص ذوؼ اإلعاقة بذأن الػسائل واألجيدة السداعجة عمى 

عغ أشكال  فزل   ،تشقل والتكشػلػجضات السعضشة بسا فى ذلظ التكشػلػجضات الججيجةال
 السداعجة األخخػ وخجمات ومخافق الجعع.

في السحافطة عمى حساية وتعديد حقػق األشخاص ذوؼ اإلعاقة في السذاركة، و  -
عتسادىع عمى ذواتيع، وكفالة حخيتيع في تقخيخ خضاراتيع وفق ا كخامتيع وتشسضة 

نجامجيع الكامل في السجتسع في جسضع مضاديغ الحضاة، ومغ خلل آلضات اتيع، و قجرا
 ووسائل واضحة ومشاسبة.
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بشاء قجرات الستعاممضغ مع األشخاص ذوؼ اإلعاقة بسا في ذلظ األجيدة الحكػمضة  -
وغضخ الحكػمضة بسا يجعميع قادريغ ومؤىمضغ عمى التػاصل والتعامل مع 

ع السجاالت وتذجضع تجريب األخرائضضغ األشخاص ذوؼ اإلعاقة في جسض
والسػضفضغ العاممضغ مع األشخاص ذوؼ اإلعاقة في مجال الحقػق السعتخف بيا 

 لتحدضغ تػفضخ السداعجة والخجمات التي تكفميا تمظ الحقػق. االتفاقضةفي ىحه 

رفع الػعي السجتسعي مغ خلل مختمف وسائل اإلعلم بحقػق األشخاص ذوؼ  -
حتخام ىحه الحقػق وتجعضع ذلظ الػعي بقجرات وإسيامات ا عديداإلعاقة، وت

 األشخاص ذوؼ اإلعاقة أنفديع.

ستخجام األشخاص ذوؼ او  سشاسبة التي تكفل إمكانضة وصػلتخاذ التجابضخ الا -
صة ولػسائل الشقل اإلعاقة عمى قجم السداواة مع غضخىع، لمبضئة السادية السحض

ترال، شضات ونطع السعمػمات واالظ تقتراالت، بسا في ذلوالسعمػمات واال
والسخافق والخجمات الستاحة لمجسيػر أو السقجمة إلضيع و إجخاء أو تعديد البحػث 

، والتي اعامِّ  اوالتصػيخ لمدمع والخجمات والسعجات والسخافق السرسسة ترسضس  
يفتخض أن تحتاج إلى أدنى حج مسكغ مغ السػائسة وإلى أقل التكالضف لتمبضة 

ستعساليا، اص ذوؼ اإلعاقة، وتذجضع تػفضخىا و السحجدة لألشخا االحتضاجات
 وتعديد الترسضع العام لجػ وضع السعايضخ والسبادغ التػجضيضة.

ػجضات الججيجة، وتعديد تػفضخىا إجخاء أو تعديد البحػث والتصػيخ لمتكشػل -
ترال، والػسائل واألجيدة في ذلظ تكشػلػجضات السعمػمات واالستعساليا، بسا او 
لسداعجة عمى التشقل، والتكشػلػجضات الُسِعضشة السلئسة لألشخاص ذوؼ اإلعاقة، ا

 مع إيلء األولػية لمتكشػلػجضات الستاحة بأسعار معقػلة.

تسكضغ األشخاص ذوؼ اإلعاقة مغ التستع بالحق في السذاركة برػرة فعالة  -
ضة داعسة لحقػقيع وكاممة في الحضاة الدضاسضة والشقابضة والعامة، وتيضئة بضئة إيجاب
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ة والكاممة في تدضضخ الذئػن العامة عمى قجم عمصيتدشى ليع فضيا السذاركة الف
 السداواة مع أقخانيع مغ غضخ ذوؼ اإلعاقة. 

وقج كفمت  وبضغ القانػن أن يكػن لكل شخز ذؼ اإلعاقة بصاقة إثبات إعاقة.
لسختمفة. وتمتدم الجيات الجولة الحق في الكذف السبكخ والػقاية مغ اإلعاقة بأنػاعيا ا

الحكػمضة وغضخ الحكػمضة الستعاقجة مع الحكػمة بسا في ذلظ ىضئة التأمضغ الرحي 
والسؤسدات والػحجات التابعة لػزارة الرحة والسدتذفضات السعشضة بتقجيع جسضع 
الخجمات الرحضة والػقائضة والعلجضة الستخررة والجامجة والجاعسة لألشخاص ذوؼ 

فضيا الرحة اإلنجابضة وبخامج الرحة العامة وبخامج التأىضل الصبي اإلعاقة، بسا 
مجػ الحضاه، بسػجب  اوالشفدي، وتػفضخ ما يزسغ حرػليع عمى ىحه الخجمات مجان  

 ىحه البصاقة. 
ع عام ومجاني دامج ضعمت تزسغ الجولة حق األشخاص ذوؼ اإلعاقة فيو

غ محال إقامتيع، تتػفخ بو سبل جضج، تتػافخ فضو الجػدة والدلمة واألمان وقخيب م
اإلتاحة والتيضئة التي تتشاسب مع كافة اإلعاقات وكحلظ تصبق الكػد اليشجسي السرخؼ 

ستخجام الُسَعاقضغ، الرادر عغ السخكد القػمي ضل السباني والفخاغات الخارجضة اللتأى
الجمج لبحػث اإلسكان والبشاء، وتأىضل القػؼ البذخية الستخررة التي تجعع عسمضات 

عاقة اإل لحوؼ غ تػفضخ مجرسضالكمي والجدئي في ضػء درجة اإلعاقة بسا فى ذلظ 
غ يتقشػن لغة اإلشارة و/أو شخيقة بخايل، وتجريب األخرائضضغ والسػضفضغ تػفضخ مجرسضو 

 ع. ضعمواإلداريضغ العاممضغ في جسضع مدتػيات الت

سضة ضعمت ويجب تػفضخ فخص ،التعمضعيحطخ حخمان أؼ شفل ذؼ إعاقة مغ و
وتمتدم الجولة بزسان حق األشخاص  متكافئة مشاسبة لكافة أنػاع اإلعاقات ودرجاتيا.

ذوؼ اإلعاقة فى الحرػل عمى فخص متكافئة لمعسل تتشاسب مع مؤىميع الجراسي 
وتأىضميع السيشي ويحطخ التسضضد عمى أساس اإلعاقة فضسا يختز بكل السدائل 
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جولة عمى فتح أسػاق عسل لألشخاص ذوؼ اإلعاقة وتعسل ال ،الستعمقة بالعسل واألجخ
 وتعدز فخصيع في مباشخة العسل الحخ.

ية مدايا أو حقػق أاص ذوؼ اإلعاقة بدبب إعاقتيع مغ يحطخ حخمان األشخو
سبل األمان  مقخرة لغضخىع مغ العاممضغ في الجيات التي يعسمػن بيا، مع تػفضخ

ص ذوؼ اإلعاقة في أماكغ العسل. لألشخا تختضبات تضدضخية معقػلةوالدلمة السلئسة و 
تزسغ الجولة كفالة تسكضغ األشخاص ذوؼ اإلعاقة مغ مسارسة حقػقيع الُعسالضة و 

تسكضغ األشخاص ذوؼ اإلعاقة مغ الحرػل ة عمى قجم السداواة مع اآلخخيغ و والشقابض
التجريب برػرة فعالة عمى البخامج العامة لمتػجضو التقشي والسيشي، وخجمات التػضضف، و 

 السيشي والسدتسخ. 
يكػن لمذخز ذؼ اإلعاقة الستدوج غضخ القادر، حق الحرػل عمى مدكغ و

ملئع مغ السداكغ التي تشذئيا الجولة أو السجعسة مشيا، وتمتدم الجولة بتخرضز ندبة ال 
اإلعاقة، وتحجد اللئحة التشفضحية  ؼ لسائة مغ ىحه السداكغ لألشخاص ذو تقل عغ عذخة با

 لقانػن شخوط وقػاعج وإجخاءات حرػل الذخز ذؼ اإلعاقة عمى ىحا الحق. ليحا ا
تزسغ الجولة بكافة قصاعاتيا الحكػمضة والخاصة تستع األشخاص ذوؼ و

التعبضخ والترػيت والتخشح، اإلعاقة، بكافة حقػقيع الدضاسضة عمى قجم السداواة، وحخية 
ػفضخ متخجع إشارة وإتاحة قػائع لتدام بتيضئة المجان بالتضدضخات السعقػلة بتمع اال

قتخاع الدخؼ في اإلنتخابات ل، وكفالة حق الترػيت عغ شخيق االالسخشحضغ بمغة بخاي
 ستفتاءات العامة بأنفديع أو بػاسصة مسثمضغ عشيع يختارونيع بحخية دون تخىضب.أو اال

جخائع تتعمق بالذخز ذؼ  ٜٛإلي  ٙٚوقج عجد القانػن في السػاد مغ 
كل مباشخ أو غضخ مباشخ، ورصج ليا عقػبات تتخاوح بضغ الغخامة والحبذ عاقة بذاإل

أرض  عمىوالدجغ بجرجات متفاوتة، وىػ ما يعصي ألحكام ىحا القانػن مرجاقضة 
 .(ٙ)الػاقع وتصبضق شبو صارم
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 :القانهن/الشظام الّدعهدي -اثانيً 

 لسخسػما بسػجب الدعػدية العخبضة السسمكة في الُسَعاقضغ رعاية صجر نطام
 مجمذ قخار عمى بالسػافقة ىة. القاضئٕٗٔ/ٜ/ٖٕ وتاريخ( ٖٚ)م رقع السمكي
  مادة.ٙٔىة. ويقع ىحا الشطام في ٕٔٗٔ/ٜ/٘ٔ وتاريخ ٕٕٗ  رقع الػزراء

ة ىع األشخاص السرابػن بإحجػ الخاّص  االحتضاجاتليحا الشطام ذوو  اووفق  
 ٜٓٓضخىا، ويبمغ عجُدىع في الّدعػدية العقمّضة وغ ، أوعاقات الجدجّيِة، أو الشفدّضةِ اإل
الخاّصة  االحتضاجاتشفٍل مغ ذوؼ  ٓٓ٘ألف مػلػٍد يكػن بضشيع  ٓٓٗ، فبضغ كّل األف  

 . احتضاجاٍت خاّصة تقخيب  األف شفٍل يػلج يػلُج شفٌل ذوو  ، وبضغ كلّ اتقخيب  

 مفههمْين، هسا: -وفق هذا الشظام  –الخاصة  االحتياجاتويزمُّ مفههم ذوي 

أو كمي في إحجػ قجراِتو وىػ الذخُز الحؼ ُيراب بقرػر جدئّي  لسعّهق:ا
ّضة، أو الشفدّضة إلى أن يرل إلى عجم التعمضس أو الجدسّضة، أو العقمّضة، أو الحدّضة،

  إمكانّضِة القجرة عمى تمبضِة شمباتو البدضصة.
سّضة، أو ىي اإلصابة بإحجػ اإلعاقات الدسعّضة، أو العقمّضة، أو الجد اإلعاقة:

ضصخابات في الشصق أو صعػبة التعمع ة، أو الحخكّضة، أو وجػد بعس االالبرخيّ 
وبعس االنفعاالت غضخ السشصقّضة، كالتػحج وغضخه مغ اإلعاقات السذابية التي تتصّمُب 

  االعتشاء بالسخيِس عشاية  خاّصة.

 تاالحتضاجاالجولّضة لألشخاص ذوؼ  االتفاقضة عمىوقج وافقت الّدعػدية 
الخاّصة، واألشخاص اآلخخيغ بإنذاِء  االحتضاجاتِة بضغ ذوؼ ا الخاّصة،  لتقجيِع السداو 

الخاصة لتقجيِع  االحتضاجاتّضة، ومخاكد الخجمات الذاممة لألشفال ذوؼ التعمضسالسخاكد 
ضة، التعمضسكافِة الّخعاية والخجمات ليع، والتي تذسُل الخجماِت العلجضة والتأىضمّضة و 

ى دعع أسِخىع بالعجيِج مغ الّصخق لتأمضِغ العضر الكخيع ليع، وتػعضة السجتسع والعسل عم
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وتثقضفِو حػل الذتائع التي يتع تػجضُييا لألشخاص الُسَعاقضغ، ونطخاِت الذفقِة، والّدعي 
 مغ ىحه السػاقف لتقجيِع السداعجِة قجر اإلمكان. لديادة السػاقٍف اإليجابّضٍة بجال  

 الخاّصة في الّدعهدية وفق هذا الشظام: حتياجاتاالومن أهم حقهق ذوي 

  .حتخام مغ قبل األىل واألقارب والغخباءاحق العضر بتقجيٍخ و   -
  .حق الّتعمع قجر اإلمكان -
  .حق العسل بسجال مشاسب في السؤسدات العامة والخاصة -
  .نجاب والّدواج دون وجػِد صعػباتحق اال -
  .واألنذصِة الّخياضضة حق مسارسِة كاّفِة اليػايات حدب القجرةِ  -
  .حق إبجاء الّخأؼ والسذاركِة في األحاديِث الجساعضة -
  .متلك العقارات أو الّدضاراتاك؛ فاإلعاقة ال تسشع الّذخز مغ متلحق اال -
الخاصة لفتح بعس  االحتضاجاتتقجيع اإلعانِة اللزمِة لألشخاص مغ ذوؼ  -

  .السذاريع الّرغضخِة لكدب مبمٍغ ماليّ 
مغ  %ٓ٘أجػر الّشقل العام، والّدفخ عبخ الّصائخاِت أو البػاخِخ بػاقِع تخفضس  -

  .األجػر السقخرِة ليع ولسخافقضيع
 االحتضاجاتتحسل الّجولِة الخسػم الخاصة واإلقامة إلعالة زوجات الّدعػديضغ ذوؼ  -

  .الخاصة
ى حق مكافأِة الّصمبة بسختمف السخاحل الّجراسضة، ومعاىج الّتخبضة الخاصة عم -

  .مجيػدىع
الخاّصة في جسضع  االحتضاجاتحق تػفضخ مسخاٍت خاّصٍة لألشخاص ذوؼ  -

  .السحلت التجارّية والسخاكد والسصاعع والذقق الّدكشّضة
  .الخاصة االحتضاجاتتػفضخ األجيدة التقشضة السداعجة لألشخاص ذوؼ  -
 ضاجاتاالحت؛ لتجّشب إنجاب شفٍل مغ ذوؼ ااإلجخاءاِت الػقائّضة دوم  تخاذ ا -

 الخاّصة.
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 :القانهن الكهيتي -اثالثً 

حقػق األشخاص  فى شأن  ٛالقانػن رقع  ٕٓٔٓصجر بجولة الكػيت عام 
أحكام ناصفة لحوؼ اإلعاقة  عمىحتػػ امادة، وقج  ٕٚ عمىشتسل اذوؼ اإلعاقة، وقج 

 وشبو متكاممة.

ل مغ يعاني اإلعاقة بأنو ك ؼالذخز ذ وقج بجأ ىحا القانػن بتعخيف
الت دائسة كمضة أو جدئضة تؤدؼ إلى قرػر في قجراتو البجنضة أو العقمضة أو عتلا 

الحدضة قج تسشعو مغ تأمضغ مدتمدمات حضاتو لمعسل أو السذاركة برػرة كاممة وفعالة 
 في السجتسع عمى قجم السداواة مع اآلخخيغ.

 ،الخاصة لألشخاص ذوؼ اإلعاقة االحتضاجاتأنو مع مخاعاة  إلىوأشار 
التختضبات التضدضخية اللزمة تقجم الحكػمة الخجمات السشتطسة الستكاممة  تخاذاو 

  والسدتسخة لألشخاص ذوؼ اإلعاقة عمى قجم السداواة مع اآلخخيغ في السجاالت اآلتضة:

الػقائضة والصبضة والتأىضمضة والعلج الشفدي واإلرشاد الػراثي قبل الدواج، وقبل  -ٔ
 وأثشاء الحسل.

 ضة.والشفد االجتساعضة -ٕ
ضة بسا فضيا الحزانة ورياض التعمضسضة والثقافضة في جسضع السخاحل التعمضسالتخبػية و  -ٖ

 األشفال وبسا يتشاسب مع قجرات ذوؼ اإلعاقة البجنضة والحدضة والعقمضة.
 .-الخياضضة والتخفضيضة -ٗ
في شأن الخعاية  ٖٜٜٔلدشة  ٚٗاإلسكانضة، بسا يتفق مع أحكام القانػن رقع  -٘

 الدكشضة.
 لت.السػاص -ٙ
  التأىضل السيشي والعسل والتذغضل. -ٚ
 .ويجػز بقخار مغ اليضئة استحجاث مجاالت أخخػ  -ٛ
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تخاذ جسضع التجابضخ اإلدارية الفعالة وتػفضخ االحكػمة ب وقج ألدم القانػن 
التجيضدات اللزمة لزسان تستع األشخاص ذوؼ اإلعاقة بحقػقيع السجنضة والدضاسضة. 

ع خجمات خاصة لحوؼ اإلعاقة في كافة مؤسداتيا كسا ألدميا بتػفضخ مكاتب لتقجي
وجياتيا الحكػمضة بسا في ذلظ متخجع لغة اإلشارة ومعضغ لخجمة السكفػفضغ لزسان 

 .تستعيع بحقػقيع عمى قجم السداواة مع اآلخخيغ

فى شأن حقػق  ٕٓٔٓلدشة  ٛرقع  ومغ الشرػص الخاقضة في القانػن 
اليضئة العامة لمذباب أن )تمتدم  عمى ٕ٘في السادة الشز  األشخاص ذوؼ اإلعاقة

تخاذ اإلجخاءات اللزمة لزسان إقامة أنجية ومخاكد لألنذصة الخياضضة اوالخياضة ب
لمسػاصفات العالسضة الخاصة بحوؼ اإلعاقة في  اوالثقافضة والتخفضيضة الستخررة وفق  

 .جسضع السحافطات وذلظ بيجف دمجيع في السجتسع(

سشة تحجد  ٛٔذؼ اإلعاقة حتى سغ ويرخف مخرز شيخؼ لمذخز 
 اقضستو اليضئة العامة لذئػن ذوؼ اإلعاقة، بشاء عمى تقخيخ المجشة الفشضة السخترة شبق  

لشػع ودرجة اإلعاقة، ويدتسخ صخفو إذا استسخ بالجراسة الجامعضة حتى سغ الدادسة 
ل مخرز ذا إعاقة شجيجة وال تعس اوالعذخيغ. كحلظ تدتحق السخأة التي تخعى ُمَعاق  

ويػقف صخف السخرز الذيخؼ  .لمذخوط والزػابط التي تزعيا اليضئة اشيخؼ وفق  
 .في حالة تع الذفاء مغ اإلعاقة بشاء عمى شيادة مغ المجشة السخترة

ستثشاء مغ أحكام قانػن ونطام الخجمة السجنضة، تدتحق السػضفة ذات او 
 خخػ إذا كانت حامل  إجازاتيا األ اإلعاقة أجازة خاصة بسختب كامل ال تحدب مغ

وأوصت المجشة الفشضة السخترة أن حالتيا تتصمب ذلظ كسا تدتحق السػضفة ذات 
بخاتب  ااإلعاقة في القصاعات الحكػمضة واألىمضة والشفصضة إجازة وضع لسجة سبعضغ يػم  

كامل وإجازة رعاية األمػمة التالضة إلجازة الػضع لسجة أربعة أشيخ بخاتب كامل تمضيا 
 .شيخ بشرف راتب وفقا لسا تػصي بو المجشة الفشضة السخترةستة أ
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ويدتثشى السػضف والسػضفة ذو اإلعاقة مغ أحكام تشطضع اإلجازات الصبضة بشاء 
 .عمى ما تقخره المجشة الفشضة السخترة

 : القانهن اإلماراتي -ارابعً 

القانػن االتحادؼ رقع  ٕٙٓٓأصجرت دولة اإلمارات العخبضة الستحجة في 
و عجة تعجيلت، وقج تزسغ ضعم( في شأن حقػق ذوؼ اإلعاقة وقج جخت ٜٕ)

 مادة.ٖٛ

( لدشة ٕ)رات العخبضة الستحجة القانػن رقعووضعت إمارة دبي بجولة اإلما
 مادة.  ٛٔ ابذأن حساية حقػق األشخاص ذوؼ اإلعاقة، متزسش   ٕٗٔٓ

ػق صاحب إلى كفالة حق -وفق ما جاء بسادتو الثانضة  –ييجف ىحا القانػن 
الخاصة وتػفضخ جسضع الخجمات في حجود ما تدسح بو قجراتو وإمكاناتو،  االحتضاجات

 االحتضاجاتيحػل دون تسكغ صاحب  االخاصة سبب   االحتضاجاتوال يجػز أن تكػن 
في مجال الخعاية  االخاصة مغ الحرػل عمى تمظ الحقػق والخجمات خرػص  

 .ضة والسيشضة والثقافضة والتخويحضةالتعمضسة و والرحض االقتراديةو  االجتساعضةوالخجمات 

الخاصة السداواة بضشو وبضغ أمثالو مغ غضخ  االحتضاجاتوتكفل الجولة لراحب 
الخاصة في جسضع  االحتضاجاتبدبب  ؛الخاصة وعجم التسضضد االحتضاجاتذوؼ 

 االقتراديةالتذخيعات، كسا تزسغ مخاعاة ذلظ في جسضع سضاسات وبخامج التشسضة 
 .الخاصة االحتضاجاتتخاذ التجابضخ السشاسبة لسشع التسضضد عمى أساس ا، و جتساعضةاالو 

ة عمى أساس أؼ حكع أو معضار أو مسارسة تكػن قائس اولكشو ال يعج تسضضد  
 االحتضاجاتتخاذ جسضع التجابضخ اللزمة لزسان تستع صاحب امذخوع، وتكفل الجولة 

 .يا أو حخمانو مشيا بذكل تعدفيعمصالخاصة بحقػقو وحخياتو، ومشع أؼ اعتجاء 
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حتضاجات خاصة الحق في بضئة مؤىمة، والػصػل إلى السكان اولكل صاحب 
 .الحؼ يدتصضع غضخه الػصػل إلضو

 :القانهن العساني -اخامدً 

بإصدار  ٕٛٓٓسشة  ٖٙصدر بدمطشة عسان السرسـهم الدمطاني رقم 
 مادة. ٕٕقانهن رعاية وتأهيل الُسَعاقين، وقد تزسن 

وقج عخف الُسَعاق بأنو الذخز الحؼ يعاني مغ نقز فى بعس قجراتو 
الحدضة أو الجدجية أو الحىشضة ِخْمقضا، أو نتضجة عامل وراثي، أو مخض، أو حادث، 

عمى مغ ىع فى عسخه،  امسا يحج مغ قجرتو عمى تأدية دوره الصبضعي فى الحضاة قضاس  
 دوره فى الحضاة. بسا يحتاج معو إلى الخعاية والتأىضل حتى يؤدػ

أن يتستع الُسَعاقػن بالخعاية الرحضة  عمىوقج تزسغ ىحا القانػن الشز 
الػقائضة والعلجضة التي تقجميا الجولة بسا فضيا األجيدة التأىضمضة والتعػيزضة التي 

 والتجريب وغضخىا... التعمضعتداعجىع عمى الحخكة والتشقل و 
اإلجخاءات اللزمة لزسان استفادة  تخاذالسعشضة بوتمتدم الجيات الحكػمضة ا

 الُسَعاقضغ مغ الخجمات العامة ومشيا: 

أ ة التقضج بالسػاصفات اليشجسضة بالشدبة لألماكغ والصخق العامة والسباني ودور العبادة ودور  
 التخفضو ومجاخل األسػاق ومػاقف الدضارات وغضخىا مغ السخافق التي يختادىا الُسَعاقػن.

السػاصلت العامة بسا يديل حخكتيع فى السصارات والسػانئ والصخق  ب ة تدويج وسائل
 وغضخىا.

والخياضضة والثقافضة بالعسل عمى  االجتساعضةوتمتدم الجيات السعشضة باألنذصة 
تضدضخ مذاركة الُسَعاقضغ فى السعدكخات والسشافدات الخياضضة السحمضة واإلقمضسضة 

 ء الثقافة لجييع.بتػفضخ وسائل إثخا االىتساموالجولضة، و 
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كتفى بتػقضع ابل  ،ولع يتزسغ القانػن عقػبات صارمة لسخالفة أحكامو
غخامات في بعس األحضان، مسا يتزح أن الدمصشة ال زالت بحاجة لتكثضف جيػدىا 

 وحساية األشخاص ذوؼ اإلعاقة. االىتسامفي مجال  ااألقل تذخيعضِّ  عمى

 :الخاتسة

 االىتسامجريجي الحؼ لحق بجرجة مغ كل ماسبق يتزح ىحا التصػر الت
 عمىالسدتػػ التذخيعي أو  عمىالخاصة سػاء  االحتضاجاتباألشخاص اإلعاقة وذوؼ 

السدتػػ الثقافي، وإن درجة ىحا التصػر قج تفاوتت بضغ  عمىالسدتػػ الدمكػكي أو 
 األديان كسا أنيا تفاوتت بضغ قػانضغ مختمف الجول.

  ها، وهي:يعمالخاصة بشاًء  االحتياجاتُترّشُف  ةئاٍت رئيديأربع ف كذلك يتزح أن
مخض  :، والدمػكّضة، والعاشفّضة، ومغ أىسيااالجتساعضةالخاصة  االحتضاجات -ٔ

اضصخاب فخط  ج،اضصخاب العشاد الّذجي ،االضصخاب الدمػكّي العاشفيّ  ،التػّحج
  .اضصخاب الػسػاس القيخؼّ  ب،نػبات الغز ،الّشذاط والحخكة

صعػبات التعمع السحجودة،  :ّضة واإلدراكّضة، ومغ أىسياالتعمضسالخاصة  تاالحتضاجا -ٕ
والكتابة، أو عجم القجرة عمى فيِع العسمّضات الحدابّضة  مثل: صعػبة القخاءة

صعػبات التعّمع الُسعتِجلة )الُستػّسصة(، مثل: التأّخخ في معخفة الّمغة،  ،أو البدضصة
صعػبات التعّمع . و خاءة، أو الكتابة، أو الكلموالتي تذسُل عمى عجم القجرة عمى الق

الّذجيجة، مثل: االضصخابات الخاّصة الفكخّية، أو الشفدّضة، والتي يشتُج عشيا 
صعػبات التعّمع الجدجّية، و  .صعػبٌة في الّتػاصل مع اآلخخيغ، وتذّتٌت في االنتباه

  .مثل: اإلعاقات الجدجّية والتي يرعُب علجيا
الّرعػبة الُسصمقة في  :ة، ومغ أىّسياضعملخاّصة التػاصمّضة والتفاا االحتضاجات -ٖ

  .اضصخاب شضف التػّحجو  االستساعالّشصق أو 
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ضعف أو غضاب ، انعجام البرخ :الخاّصة الجدجّية، ومغ أىسيا االحتضاجات -ٗ
  .اإلعاقة الجدسّضة الُكمّضة، مثل: شمل األشفال، الّدسع

 الخاصة: االحتياجاتتأهيل ذوّي 

الخاّصة عبارة عغ مجسػٍع مغ الصُّخق والػسائل  االحتضاجاتتأىضل ذوؼ  
الُسدتخجمة في ُمداعجِة كّل األفخاد الحيغ ُيعانػن مغ حاالٍت خاّصة، عغ شخيق 
ُمداعجتيع عمى الّتأقمِع مع الُسجتسع السحضط بيع، مغ خلل دمجيع مع البضئة التي 

 فيِع كضفّضة الّتعامل معيع.  يػججون فضيا، ومداعجة أفخاد عائلتيع عمى
 وهشاك العديُد من الهسائل التي ُتداعُد عمى تأهيمهم، ومن أهّسها:

الخاّصة؛ مغ خلل  االحتضاجاتتػفضُخ خجمات الّخعاية الرحّضة والتأىضمّضة لحوؼ   -
سيع وتأىضميع لُضربحػا قادريغ عمى الّتأقمِع ضعماالستعانة بالسخاكد الُستخّررة في ت

  .تسعمع الُسج
 االتجّخل العلجّي الُسبّكخ الحؼ ُيداعُج في تجارك الحاجة الخاّصة، وخرػص   -

العقمّضة أو الشفدّضة، مّسا ُيداىُع في الػصػل إلى حمػٍل جحرّية ليا عغ شخيق 
 .الخاّصة االحتضاجاتاالستعانة بالحزانات الُسخّررة لألشفاِل مغ ذوؼ 

الخاّصة مع الرفػف العادّية؛ مغ  تاالحتضاجاالعسل عمى دمِج األشفال ذوّؼ   -
عمى الّتأقمِع مع حالتيع الخاّصة، والعسل عمى تصػيخ  اسضِّ ضعمأجل ُمداعجتيع ت

 .قجراتيع األساسّضة في فيِع السعارف األولى بصخيقٍة ُمشاسبةٍ 

الخاصة في الػشغ العخبي تتخاوُح ندُب األفخاد الحيغ يعانػن مغ  االحتضاجات
% مغ الّشدبة اإلجسالّضة ٜ,ٗ-%ٗ,ٓفي الػشغ العخبّي بضغ الخاّصة  االحتضاجات

الخاّصة في الػشغ العخبّي مجسػعة  مغ الّرعػبات  االحتضاجاتلمُدّكان، ويػاجو ذوو 
التي ُتؤّثُخ عمى حضاتيع، مغ أىّسيا: صعػبة تػفضخ الّخعاية الرحّضة الخاّصة بيع، 

عمى سػِء الّتغحية، وصعػبة  ة التي تذسلوُمعاناتيع مغ سػء فيع حاجاتيع الخاّص 
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بدبب  التعمضعتػفضخ العلج الُسشاسب لحاالتيع السخضّضة، كسا يػاجيػن ُمذكلٍت في 
قّمة عجد السجارس الخاّصة بيع، والّرعػبة في دمجيع مع سػق العسل؛ حضُث إّنيع مغ 

ُقخػ ال االتي تتعّخُض لمّتيسضِر في العجيِج مغ األماكغ، وخرػص   االجتساعضةالفئات 
 واألرياف والسشاشق الفقضخة.

غ في مجال رعاية األشفال الُسَعاقضغ فئة مسضدة فإن العاممض ،وفي الشياية
لسا  افاىس   اواعض   امتشػعة كل متخرز في مجالو، يجب عمى كل مشيع أن يكػن دارس  

يقػم بو مغ عسل، والحرػل عمى الذيادة العمسضة في مجال تخررو لضذ إال بجاية 
السدتسخ ىػ الصخيق  التعمضعفتصبضق السشيج الجراسي يحتاج إلى التجريب، و الصخيق، 

إلى أداء السيسات عمى أكسل وجو، والُسَعاقضغ أمانة في أعشاق العاممضغ في ىحا 
والرجق ىػ “ ال أعخف”يع أن يحدشػا العسل، وال يتخددوا مغ كمسة ضعمالسجال، ف

عتقج أنو يتػلى زمام السعخفة ا  يتعثخ، ومغ والتجريب ال التعمضعالشجاة، ومغ أنار شخيقو ب
 ن العمع ال نياية لو وكل يػم يدتجج فضو ججيج. أل ؛فحلظ الجيل بعضشو
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 ،قخير يجعػىع إلى هللا تعالى مذتغل بسغ حزخه مغ وجػه - ملسو هيلع هللا ىلص -أقبل ابغ أم مكتػم والشبي  (ٔ)
فجاء ابغ أم  ،إسلم مغ وراءىع مغ قػميع وقج قػؼ شسعو في إسلميع وكان في إسلميع

هللا عمسشي مسا عمسظ هللا، وجعل يشاديو ويكثخ الشجاء، وال يجرؼ  مكتػم وىػ أعسى فقال: يا رسػل
وقال في  ،كلمو لقصعو - ملسو هيلع هللا ىلص -حتى ضيخت الكخاىة في وجو رسػل هللا  ،بغضخه أنو مذتغل

فعبذ وأعخض عشو، فشدلت اآلية. قال  :سضان والدفمة والعبضجنفدو: يقػل ىؤالء: إنسا أتباعو الع
ا بسغ مخحب   "بعج ذلظ إذا رأػ ابغ أم مكتػم يبدط لو رداءه ويقػل - ملسو هيلع هللا ىلص -الثػرؼ : فكان الشبي 

ىل مغ حاجة"؟ واستخمفو عمى السجيشة مختضغ في غدوتضغ غداىسا .  "ويقػل عاتبشي فضو ربي"
 .، وندلت في ذلظ سػرة عبدى. و درع ومعو راية سػداءضعما و يػم القادسضة راكب   : فخأيتول أنذقا

َثَشا  (ٕ) ، َثَشا اْلَحاِرُث ْبغُ  ْبُغ ِعضَدى، َثَشا ِإْبَخاِىضُع ْبُغ َأِبي َشاِلٍب، عمىَحجَّ ِ ْبُغ َسِعضٍج اْلِكْشِجؼُّ  َثَشا َعْبُج َّللاَّ
، َعْغ ِىَذاِم ْبِغ عُ  ِ  ْخَوَة، َعْغ َأِبضِو، َعغْ ِعْسَخاَن اْلَجْعَفِخؼُّ ُ َعْشَيا، َأنَّ َرُسػَل َّللاَّ   : َقالَ  ملسو هيلع هللا ىلصَعاِئَذَة َرِضَي َّللاَّ

 .ْخَوةَ ِعْكِخَمُة ْبُغ ِإْبَخاِىضَع، َعْغ ِىَذاِم ْبِغ عُ  َتاَبَعوُ   " َفاْنِكُحػا اأْلَْكَفاَء، َوَأْنِكُحػا ِإَلْضِيْع  َتَخضَُّخوا ِلُشَصِفُكْع،  " 
 عغ أحسج ( في روايةكشا نعدل عمى عيج رسػل هللا ملسو هيلع هللا ىلص :جابخ عغ عصاء عغ ابغ جخيج قػلو )عغ (ٖ)

كشا فقال : العدل سئل عغ جابخا سسع" أنو عصاء عغ ابغ جخيج عغ ابغ يحضى بغ سعضج األمػؼ 
                                                                                                    ." نرشعو

 " أخبخنيىػ ابغ ديشار( عسخو قال قال ابغ عضضشة( ىػ (سفضان حجثشا بغ عبج هللا عمى قػلو: حجثشا 
; ونفد جابخ فإنو سسع الكثضخ مغ ،عسخو بغ ديشار يقػل( ىحا مسا ندل فضو اجابخ   أنو سسع عصاء

عمى ذلظ إال ما وقع  سفضان دت الخوايات مغ أصحابوقج تػار  ،ثع أدخل في ىحا بضشيسا واسصة
مغ  أبػ نعضع لكشو أخخجو ،عصاء في الشدخ الستأخخة فإنو لضذ في اإلسشاد" أحسج مدشجفي "

 . شخيق السدشج بإثباتو وىػ السعتسج
ويقرج بالحخية الجشدضة ىشا تسكضغ كل الدوجضغ مغ مسارسة العلقة الحسضسضة بضشيسا بالصخيقة  (ٗ)

ي تشاسب ضخوفو وإعاقتو ويحقق بيا شيػتو بغضخ ضغط وال إكخاه، ولضذ معشاىا ىشا تفػيس الت
 كل شخف في مسارسة ىحه العلقة مع غضخه متى أراد.

أحكامو عمى  ؼ أن تدةخ  عمىالشز  ٔمادة، وقج تزسغ في السادة ٕٔوقج جاء ىحا القانػن في ( ٘)
عمةى األجةانب السقضسةضغ بيا  ؼ ة كسا تدةخ العخبض السعػقضغ الستستعضغ بجشدضة جسيػرية مرخ
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لضيا بالسثل لمسرخيضغ ومع ذلظ يعامل الفمدصضشضػن العخب إيشتسػن  بذةخط معاممة الةجول التى
  يتستع بالجشدضة السرخية مع إحتفاضيع بجشدضتيع الفمدصضشضة. معاممة مغ

 ومعجال   امغضخ   ،ٜ٘ٚٔة لدش ٜٖبذأن تعجيل قانػن رقع  ٕٜٛٔلدشة  ٜٗقانػن رقع ثع صجر ال    
 .قانػن ىحا المغ  ٙٔ ،٘ٔ ،ٓٔ ،ٜد ػالشرػص كل مغ الس

فالحق في العسل السشاسب والدكغ السشاسب وبصاقة اإلعاقة وتسيضج الصخق والسػاصلت بسا  (ٙ)
التالي فيي إلتدامات وواجبات يتشاسب مع ضخوفيع... إلخ، ىي حقػق مقخرة لحوؼ اإلعاقة وب

 عمىن وجػد بعس ىحه الحقػق ، وبالفعل نحغ نذيج اآلبسختمف أجيدتياتتحسل بيا الجولة 
أرض الػاقع ومغ بضشيا إصجار بصاقة اإلعاقة، تسيضج الصخق، تخرضز مقاعج لمسعاقضغ في 

 وسائل الشقل العام........، ونأمل تػفضخ باقي الحقػق.
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 :والسرادر قائسة بأهم السراجع
 .دمحم سعضج رمزان البػشيفقو الدضخة الشبػية   -ٔ
 م.ٖٜٚٔشبعة  )تعخيب وتحقضق(عبج الربػر شاىضغ ،دمحم عبج هللا دراز القخآندستػر األخلق في  -ٕ
 .ٜٜٗٔالصبعة األولي سشة  .دار الفكخ لمصباعة والشذخ، خالج دمحم خالج ،رجال حػل الخسػل -ٖ
 .ٕٔٓٓمعاىةجة حقػق اإلندان  -ٗ
 ٖٔحقػق األشخاص ذوؼ اإلعاقة السقخة مغ الجسعضة العامة لألمع الستحجة في الجولضة حػل  االتفاقضة -٘

 .ٕٙٓٓديدسبخ 
 بذأن التأىضل السيشي لمعاجديغ عغ العسل وتحجيجىع. ٜٜ٘ٔلدشة  ٗٔالقانػن السرخؼ رقع  -ٙ
 .ٕٜٛٔلدشة  ٜٗبذأن تأىضل الُسَعاقضغ السعجل بالقانػن رقع  ٜ٘ٚٔلدشة  ٜٖالقانػن السرخؼ رقع  -ٚ
لدشة  ٛ٘، وٜٗٙٔلدشة  ٖٖٔ، وٜٗٙٔلدشة  ٖٙ، وٜٜ٘ٔ لدشة ٜٔالقػانضغ السرخية أرقام  -ٛ

 في شأن ذوؼ اإلعاقة. .ٜٔٚٔلدشة  ٔٙ، ؤٜٚٔ
 اإلعاقة. ؼ بإصجار قانػن حقػق األشخاص ذو  ٕٛٔٓ لدشة ٓٔالقانػن السرخؼ رقع  -ٜ

ىة. ٕٔٗٔ/ٜ/ٖٕ وتاريخ ) ٖٚ)م رقع السمكي بالسخسػمالرادر  الدعػدؼ الُسَعاقضغ رعاية نطام -ٓٔ
 .ىةٕٔٗٔ/ٜ/٘ٔوتاريخ ٕٕٗ  رقع الػزراء مجمذ قخار عمى بالسػافقة القاضي

 فى شأن حقػق األشخاص ذوؼ اإلعاقة.  ٕٓٔٓ لدشة ٛالقانػن الكػيتي رقع  -ٔٔ
 .في شأن حقػق ذوؼ اإلعاقة ٕٙٓٓلدشة  ٜٕالقانػن اإلماراتي رقع  -ٕٔ
 .بإصجار قانػن رعاية وتأىضل الُسَعاقضغ ٕٛٓٓدشة ل ٖٙالقانػن العساني رقع  -ٖٔ

في السسمكة العخبضة الدعػدية ة الخاص االحتضاجاتػق األشفال ذوؼ الحساية القانػنضة لحق -
 مكتبة جخيخ. ٕٗٔٓد.حازم صلح الجيغ عبجهللا حدغ، شبعة  وجسيػرية مرخ العخبضة،

وسضع حدام الجيغ األحسج،  الخاصة، االحتضاجاتالحساية القانػنضة لحقػق السعاقضغ ذوؼ  -
 .ٕٓٔٓ/ٖ/ ٕٗبي الحقػقضة، تاريخ الشذخ :مشذػرات الحمالشاشخ

  .ٕٕٓٓشبعة  ،دراسة جشائضة مقارنة، الدضج عتضق -الخاصة  االحتضاجاتالحساية القانػنضة لحوؼ  -
مجمة الفقو  ئخؼ،اآللضات القانػنضة لحساية األشفال ذوؼ اإلعاقة في التذخيع الجدا بغ عضدي أحسج، -

 .ٕٕٔٓنػفسبخ  العجد األول، القانػن،و 
مجمة السال واألعسال  ،عضشػنةشضياب بحث الحساية القانػنضة لمسعاق في ضل التذخيع الجدائخؼ،  -

 .ٕ٘ٔٓنػفسبخٕ٘
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