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توطئة

اأبعاد  من  لها  ملا  نظرا  املعا�سر،  املجتمع  يف  بالغة  اأهمية  الإعاقة  ق�سية  حتتل 
اقت�سادية وتربوية ونف�سية لي�ص على املعاق)1( واأ�سرته فح�سب، واإمنا على املجتمع 
باأ�سره، خا�سة اإذا ما اأخذنا يف احل�سبان حجم فئة املعاقني الذي يبلغ نحو  15% من 
جملة �سكان الأر�ص، على وفق تقديرات وكالت الأمم املتحدة، ويتجاوز عدد من هم 

يف �سن العمل منهم 470 مليون �سخ�ص معوق يف العامل)2(.

وميثل ذوو الإعاقة طاقة هائلة غالبا ما تبقى مدفونة، ولو اأتيحت اأمامهم الفر�ص 
جدارتهم  لأثبتوا  ومهاراتهم  واهتماماتهم  قدراتهم  مع  تتنا�سب  وظائف  يف  للعمل 
وتفوقهم كرواد عمل ناجحني وحتدوا الأحكام اخلاطئة حول عجزهم عن العمل.

الدولية  العمل  منظمة  لدى  املتوافرة  والبيانات  الإح�سائيات  على  �سريعة  وبنظرة 
وهو  التدريب،  اإمتامهم  رغم  العمل  نق�ص  يعانون  اأكرثهم  اأن  املعاقني جند  ب�ساأن 
الأمر الذي يف�سي اإىل �سعورهم بالإحباط وتراجع الطموح لديهم، فت�سعف العزمية 
ويتوقف البحث عن العمل، ويكتفى بالعتماد على معا�ص الإعاقة اإن وجد، ومن ثم 
تن�ساأ العالقة بني الإعاقة والفقر، اإذ يندرج 82% من املعاقني حتت خط الفقر يف 

البلدان النامية)3(.

وبنظرة اأخرى �سريعة اإىل املا�سي جند اأن تاريخ املجتمع الإن�ساين قد �سهد حتولت 
متعاقبة يف نظرته اإىل املعاقني، اإذ كان ينظر لهم، يف الع�سور القدمية، باعتبارهم 
م�سدرا لل�سر، اعتقادا اأن الأرواح ال�سريرة قد دخلت يف اأج�سادهم، وهي التي حتكم 

)1( ا�ستميح القارئ الكرمي عذرا يف ا�ستعمال م�سطلح "املعاق" بدل من م�سطلح ذوي الحتياجات اخلا�سة باعتبار اأن امل�سطلح الأول هو الذي 
ي�ستخدمه امل�سرع عادة وهو اأكرث ان�سباطا من م�سطلح الحتياجات اخلا�سة من الناحيتني اللغوية والقانونية، كما اأن م�سطلح معاق يربز �سفة 
اأنه يبعد  اأعاق، ف�سال عن  اأن الإعاقة واقعة من الغري ولي�ست �سفة �سلبية مالزمة للم�ساب، وهو لفظ م�ستق من الفعل الرباعي  التعدية، مبعنى 
ق ومعوِّق"، غري ان ا�ستخدام م�سطلح ذوي الحتياجات اخلا�سة يف عنوان البحث جاء لكونه م�سطلحا مرحبا به يف  اللب�ص بني ا�سم املفعول " معوَّ

الأو�ساط الجتماعية.

الأ�سخا�ص  بعنوان" حق  لدرا�سة  التقدمي  �سمن  اأوردها  الدولية،  العمل  ال�ستخدام مبنظمة  لقطاع  التنفيذي  املدير  �سالزار،  مانويل  )2( خو�سي 
املعوقني يف العمل الالئق"، من اإ�سدارات منظمة العمل الدولية، بريوت، 2007م ، �ص 7. وحول تقديرات اأعداد املعاقني، انظر موقع اأنباء الأمم 

املتحدة على الرابط الآتي :
http://www.un.org/arabic/news/index.asp.

)3( خو�سي مانويل �سالزار، املرجع ال�سابق.
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الو�سائل  واأنواعا من  �سلوكاتهم، ولقى املعاقون جراء ذلك �سنوفا من ال�سطهاد 
الق�سرية لطرد تلك الأرواح، وو�سل الأمر اإىل اخلال�ص منهم بالعزل اأو حتى بالقتل، 
تلك هي النظرة التي كانت �سائدة يف ذلك الوقت. ويف فرتة لحقة وبتاأثري التعاليم 
ت�ستحق  املعاقني كفئة  اإىل  الو�سطى، نظر املجتمع  الع�سور  التي �سادت يف  الدينية 
ال�سفقة والعطف، مع ا�ستمرار �سور ال�سطهاد والعزل كامتداد للع�سور القدمية. 
ومع بداية القرن التا�سع ع�سر اأن�سئت يف النم�سا موؤ�س�سة لتعليم طرائق التعامل مع 
حالت الإعاقة العقلية، واعترب ذلك بداية مظاهر الهتمام باملعاقني، وتواىل بعد 

ذلك اإن�ساء العديد من تلك املوؤ�س�سات يف بلدان اأخرى داخل اأوروبا. 

اإن�ساء  يف  التو�سع  خالل  من  باملعاقني  الهتمام  تزايد  الع�سرين  القرن  مطلع  ويف 
موؤ�س�سات جديدة تعنى بتعليمهم وتدريبهم، وتقدمي اخلدمات ال�سحية والجتماعية 
العاملية  نهاية احلرب  بعد  الأبرز ظهر  التحول  اأن  واإن�ساين. غري  ب�سكل علمي  لهم 
الأوىل لتاأهيل معاقي تلك احلرب عرفانا بت�سحياتهم، ثم تزايدت بعد ذلك اأعداد 
املوؤ�س�سات التي اأن�سئت لتمكني املعاقني من احل�سول على فر�ص التعليم والتدريب 

وفر�ص العمل.

الع�سرين بتوفري حماية قانونية  القرن  الثاين من  الن�سف  الدول منذ  وقد اهتمت 
للمعاقني، من خالل بع�ص املوؤمترات الدولية التي ناق�ست ق�سايا الإعاقة، ولتوقيع 
الو�سعية  الت�سريعات  واإ�سدار  املعاقني،  بحماية  املرتبطة  الدولية  املواثيق  بع�ص 
التي تقيم م�سئولية الدولة قبل املعاقني، وت�سمن لهم الرعاية والوقاية، ومن ذلك 
1991م  اإىل  1982م  املمتد من  العقد  املتحدة خ�س�ست  العامة لالأمم  اأن اجلمعية 
�سامال،  مف�سال  عامليا  برناجما  ذلك  لأجل  اأقرت  كما  باملعاقني،  لالهتمام  عقدا 
وتخ�سي�ص يوم 13 دي�سمرب من كل عام يوما عامليا للمعاقني؛ لتذكري �سعوب الأر�ص 
لالأمم  العامة  اجلمعية  تبنت  كما  وبحقوقهم،  بهم  والهتمام  املعاقني،  بق�سايا 
2006م،  دي�سمرب  يف  الإعاقة"  ذوي  الأ�سخا�ص  "حقوق  اتفاقية  بالإجماع  املتحدة 
يف  كليا  اإدماجه  وحتقيق  الالئق  العمل  خالل  من  كرامته  و�سون  املعاق  لتدعيم 

خمتلف املجالت. 
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و�سع  والثمانينيات  ال�سبعينيات  �سنوات  عرفت  فقد  الت�سريعات،  �سعيد  على  اأما 
ت�سريعات وقوانني خا�سة ل�سالح املعاقني، من اأجل تاأهيلهم ودجمهم يف املجتمع.

م�ضكلة الدرا�ضة:
مل يعد الهتمام باملعاق وق�ساياه ترفا اجتماعيا اأو ت�سريعيا بل اأ�سبح �سرورة ملحة 
يف  املعاقني  ن�سبة  بلغتها  التي  الأرقام  جتاهلها  خطورة  اإىل  وتنبه  الواقع  يفر�سها 
على  ويوجب  املعاقني،  بق�سايا  الهتمام  الدويل  املجتمع  على  يفر�ص  املجتمع، مبا 
كل الدول ترجمة هذا الهتمام على ال�سعيدين الت�سريعي والعملي، فاإذا كان الأمر 
وعلى  الدويل  امل�ستوى  على  املعاق  حماية  اإليه  و�سلت  الذي  املدى  هو  فما  كذلك 
امل�ستوى الإقليمي؟ وهل هذه احلماية كانت كافية؟ وبفر�ص كفايتها هل انعك�ص ذلك 
جليا على الهتمام بق�سايا املعاق فعليا على خمتلف الأ�سعدة: الت�سريعية والإدارية 
منا�سبة  تبدو  وهل  احلماية؟  هذه  �سور  هي  وما  البحرين؟  مملكة  يف  والق�سائية 
توقفت  وهل  الإن�سان؟  حقوق  مفاهيم  تطور  ظل  يف  والطموحات  لالآمال  وحمققة 
هذه احلماية عند جمرد امل�ساعدة اأم جتاوزتها اإىل رعاية ودمج املعاق يف املجتمع 
وم�ساركته يف التنمية؟ وما هي الآمال والطموحات يف جمال حماية املعاق يف املدى 
املنظور؟ ومن خالل هذه الدرا�سة نحاول فهم هذه الت�ساوؤلت  والبحث عن اإجابة 

لها وفق خطة منهجية.

معوقات الدرا�ضة:
القانون  املو�سوع يف  ما كتب يف هذا  �ساأن  العلمية يف  وامل�سادر  املراجع  قلة   متثل 
البحريني م�سكلة �سوف يتغلب الباحث عليها من خالل الدرا�سات املقارنة يف الدول 
الأخرى، واملالحظ كذلك اأن الدرا�سات والأبحاث التي كتبت يف �ساأن املعاقني كان 
النف�ص ومل تكن من منظور قانوين، وهو ما  اإطار علم الجتماع وعلم  معظمها يف 
عند  والتب�سر  الرتوي  الباحث  على  يتعني  اإذ  ممهدا،  لي�ص  البحث  طريق  يجعل 
معاجلة املفاهيم واملدلولت ب�ساأن املعاق والإعاقة التي قد ل تتطابق بال�سرورة مع 
املفاهيم القانونية. كما اأن تعدد جوانب املو�سوع وت�سعبه يجعالن جمع �ستاته اأمرا 
لي�ص بالهني يف هذه الدرا�سة، خا�سة يف ظل كرثة وتعدد التفاقيات والعهود الدولية 
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التي عاجلت مو�سوع املعاقني، وكذلك تنوع وتعدد الت�سريعات على امل�ستوى الوطني، 
لذا ف�سوف تقت�سر الدرا�سة على عر�ص اأهم واأبرز ما يخ�ص حماية املعاق.

منهج الدرا�ضة:
املعاقني  حلقوق  املنظمة  القانونية  للن�سو�ص  التحليلي  املنهج  الباحث  يتبع  �سوف 
ال�سعف والقوة يف  اإىل نقاط  للتعرف  العربية،  والت�سريعات  البحريني  الت�سريع  يف 
كل منها، كما يتبع املنهج الو�سفي يف عر�ص اجلوانب املتعلقة ب�سور حماية املعاق 
ور�سد اآليات احلماية القانونية للمعاقني على اأر�ص الواقع يف مملكة البحرين، وما 
بني  املقارن  املنهج  الباحث  يتبع  كما  املجال.  هذا  اإجنازات يف  من  اململكة  حققته 
القانون البحريني و قوانني بع�ص الدول الأخرى على امل�ستوى الإقليمي وبينه وبني 
اأو تراجع القانون البحريني يف جمال حماية  التفاقيات الدولية لفهم مدى تقدم 

املعاق مقارنة بغريه.

اأهمية الدرا�ضة:
تربز اأهمية مو�سوع الدرا�سة  من خالل ما ياأتي:

القول  ميكن  بل  البحرين،  يف  البحث  من  حظا  يلق  مل  الدرا�سة  مو�سوع  -   اإن 
غري  وبع�سها  نادرة  تعد  املو�سوع  تناولت  التي  العربية  الدول  يف  البحوث  اإن 
متخ�س�ص، مما ي�سجع على درا�سته و�سرب اأغواره للوقوف على حقيقة احلمايتني 

الت�سريعية والدولية للمعاقني.

ارتباطا  ترتبط  املعاقني  ق�سايا  باأن  اإميانا  املعاقني  حقوق  يف  الدرا�سة  -   تركز 
وثيقا بفكرة الأمن مبفهومه الوا�سع، الذي ل يقت�سر على منع اجلرمية ومعاقبة 
من  وغريه  والقت�سادي  والجتماعي  القانوين  الأمن  ي�سمل  واإمنا  املجرمني، 

ال�سور الأخرى.

العام  الراأي  التي ت�سغل بال  -   تعد م�سكلة الإعاقة من امل�سكالت والق�سايا املهمة 
واحلكومات يف كل دول العامل، وكذلك املنظمات احلكومية وغري احلكومية، يف 
ظل مناخ عاملي يدعو اإىل احرتام حقوق الإن�سان وي�سجع عليها يف الوقت الذي 
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ت�سري الدرا�سات اإىل عدم ح�سول عدد كبري من املعاقني على امل�ساعدة القانونية 
من قبل خرباء خمت�سني.

-   التزايد املطرد يف اأعداد املعاقني يف العامل الذي ت�سري التقديرات العاملية لل�سكان 
اإىل اأنه جاور مليار معاق يف عام 2010م، اأي ما يزيد على 15% من �سكان املعمورة 
للمعاقني  القانونية  احلماية  مو�سوع  اإيالء  يحتم  ما  وهو  للزيادة)4(،  ومر�سح 

الأهمية التي ي�ستحقها بت�سليط ال�سوء عليه.

اأهداف الدرا�ضة:
الزاوية فهي  الإن�سان)5(، ومن هذه  اإطار ق�سايا حقوق  الدرا�سة يف  -   تندرج هذه 
تهدف اإىل التعرف اإىل احلماية الت�سريعية حلقوق املعاقني يف مملكة البحرين 
ومدى فاعليتها يف دعم املعاق، وهل و�سلت هذه احلماية اإىل امل�ستوى املقبول اأم 

اأن ثمة مراتب اأخرى مل تبلغها مقارنة بالت�سريعات املقارنة واملعايري الدولية؟

البحرين،  مملكة  يف  الواقع  اأر�ص  على  املعاق  حماية  �سور  خمتلف  اإىل  -   التعرف 
هذه  يف  الق�سور  جوانب  ور�سد  والت�سغيل،  والدمج  والرعاية  التاأهيل  جمال  يف 
اأو  الإداري  اأو  الت�سريعي  امل�ستويني  على  �سواء  بها  املعنيني  تنبه  بغية  املنظومة، 

غريهما، لأجل العمل على تاليف اأوجه هذا الق�سور.

-  امل�ساهمة من خالل هذه الدرا�سة يف ن�سر الوعي القانوين بحقوق املعاق، خا�سة 
لدى فئة املعاقني واأ�سرهم واملعنيني بق�ساياهم، مع اإبراز اأهمية ح�سولهم على 
الرعاية الجتماعية والتعليمية والتاأهيلية والعمل الالئق الكرمي، لال�ستفادة من 

 )4( راجع يف ذلك موجز التقرير العاملي حول الإعاقة ال�سادر عن منظمة ال�سحة العاملية عام 2011م، واملن�سور على موقعها على الرابط الآتي : 
http://apps.who.int/iris/bitstream/10665/70670/3/WHO_NMH_VIP_11.06_ara.pd.

وت�ستحوذ الدول النامية على الن�سيب الأكرب يف ن�سبة املعاقني بن�سبة 90% من اأعداد املعاقني، راجع حول هذا املو�سوع العدد التقديري للمعوقني يف 
العامل حتى عام 2000م ون�سبتهم موزعة ح�سب اأ�سباب الإعاقة

http://infocenter.nshr.org.sa/blogdetail.aspx?bl=33.
)5( حول حقوق الإن�سان انظر عبدالواحد الفار، قانون حقوق الإن�سان بني القانون الو�سعي وال�سريعة الإ�سالمية، دار النه�سة العربية، القاهرة   

1990م،  حميي �سوقي اأحمد،  اجلوانب الد�ستورية حلقوق الإن�سان، ر�سالة دكتوراه، كلية احلقوق- جامعة عني �سم�ص، 1986م.  
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طاقاتهم كقوة عمل، وهو ما يجنبهم الوقوع يف بع�ص املظاهر ال�سلبية يف املجتمع 
كظاهرة الت�سول مثال)6(.

-     تزويد املكتبة القانونية بدرا�سة متخ�س�سة متثل لبنة يف منظومة حقوق الإن�سان، 
رعاية  للعاملني يف جمال  وكذلك  املجال،  بهذا  للمهتمني  م�سيئة  نقاطا  وت�سكل 

املعاقني وتاأهيلهم، على نحو ي�سهم يف التوعية بثقافة حقوق املعاقني. 

)6( حول ظاهرة الت�سول انظر �سريف كامل، جنح الأحداث، دار ال�سفا للطباعة، القاهرة، �سنة 1983م، حامت بابكر هالوي، الت�سول يف ولية 
اخلرطوم، معهد الأبحاث القت�سادية والجتماعية، اخلرطوم، 1995م، عمر الرما�ص، ظاهرة اأطفال ال�سوارع، جملة الوعي الإ�سالمي، العدد 

 .76 �ص  2000م،  مار�ص   ،1420411
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الف�ضل الأول
مفهوم املعاق والإعاقة

اختالف  اإىل  املدلول  مرد  �سعوبة  املعاق  مدلول  حتديد  عند  الباحث  يواجه 
امل�سطلحات التي ي�ستخدمها  العاملون يف هذا الباب، فالأطباء، مثال، ي�ستعملون 
م�سطلحات غري تلك التي ي�ستعملها علماء الجتماع، والإداريون لهم م�سطلحاتهم 
التي تختلف عما ي�ستخدمه غريهم من الخت�سا�سيني، ف�سال عن اأن عامة النا�ص 
ي�ستعمله املتخ�س�سون، هذا  تغاير ما  الدارجة  يتداولون م�سطلحات يف لهجاتهم 

ف�سال عن تعقد وت�سابك مفهوم الإعاقة)7(.

واإذا كان م�سطلح املعاق قد جاء بعد تطور مرت به الب�سرية يف جمال حقوق املعاق، 
على مر �سنوات م�ست)8(، ول يزال م�ستمرا)9(، غري اأن ذلك ارتبط ب�سورة اأ�سا�سية 

)7( ي�سري موجز التقرير ال�سادر عن منظمة ال�سحة العاملية اإىل تباين الإعاقة بح�سب منطها واأن كل �سخ�ص تقريبا ي�ساب يف مرحلة من مراحل 
حياته باإعاقة ما موؤقتة اأو مديدة، راجع موجز التقرير من�سورا على موقع منظمة ال�سحة العاملية ورابطه الآتي:

  http://apps.who.int/iris/bitstream/10665/70670/3/WHO_NMH_VIP_11.06_ara.pd.
)8( خل�ص بع�ص املحللني مراحل تغري نظرة املجتمع اإىل املعاق يف ثالث مراحل:

ا، يعي�ص عالة على املجتمع وبالتايل يجب عزله  ١ – املرحلة البدائية :و�سادت فيها اعتقادات خاطئة، حيث اعترب املعاق خملوًقا ب�سريًّا عاجًزا وناق�سً
واإهماله اأو التخل�ص منه بقتله.

البقاء وبالتايل ينبغي للمجتمع م�ساعدته  ال�سفقة والرحمة، وله حق  اإىل  اأن املعاق كائن ب�سري يحتاج  الو�سطى: �ساد فيها العتقاد  – املرحلة   ٢
واملحافظة عليه.

٣ – املرحلة احلديثة:  اعترب فيها املعاق كائًنا معوًقا لكنه لي�ص عاجزا اأو ناق�سا، اإمنا يتمتع بكامل حقوق املواطنة، حقه يف العي�ص، وحقه يف الزواج، 
وحقه يف العمل وامل�ساهمة يف بناء جمتمعه.

ملزيد من التف�سيل انظر جميل توفيق اإبراهيم، اأ�سناف املعاقني وخ�سائ�سهم النف�سية والبدنية ودورهم يف املجتمع، يف  "الإعاقة ورعاية املعاقني 
يف اأقطار اخلليج" اإعداد مكتب املتابعة، العدد 1991 ،17 ، �ص 101. 

ويرى البع�ص الآخر اأن ثمة مرحلة رابعة، تلت املراحل ال�سابقة، وهي مرحلة الدمج الجتماعي الكامل للمعوق يف املجتمع ومتكينه من ممار�سة حقوقه 
كافة ، فقد اأكدت الأمم املتحدة ذلك حني اأعلنت عام  1981م عاًما دوليًّا لذوي احلاجات اخلا�سة، وا�ستخدم هذا املفهوم ، اأول مرة، و�سمل كل فئات 
املعوقني ونادى الإعالن ال�سادر عنها وقتئذ ب�سرورة اإدماج املعاقني يف كل املوؤ�س�سات الجتماعية، وكان ال�سعار الذي رفعه الإعالن اجلديد"امل�ساركة 
الكاملة وامل�ساواة بني ال�سوي واملعاق". راجع اأحمد خطابي، الواقع الجتماعي وحقوق ذوي الحتياجات اخلا�سة يف املجتمع العربي، جملة جامعة 

ال�سارقة للعلوم ال�سرعية والإن�سانية، 2006م، �ص 128. 
وحول التطور التاريخي حلقوق املعاقني يف ال�سرائع القدمية راجع م�سطفى اأحمد الق�ساة، حقوق املعوقني بني ال�سريعة والقانون، 2002م، موؤ�س�سة 

حمادة للدرا�سات اجلامعية والن�سر والتوزيع، �ص 43 وما بعدها.  
 )9( فيما م�سى، حتى نحو منت�سف القرن الع�سرين، اأطلق على املعاقني ا�سم " املقعدين" ثم تغري ذلك اإىل ا�سم "ذوي العاهات" على اعتبار اأن 
كلمة الإقعاد توحي باقت�سار تلك الطائفة على مبتوري الأطراف وامل�سابني بال�سلل، اأما العاهة في�سمل مدلولها الإ�سابة امل�ستدامة، ثم تطور هذا 
اأو حتى التعامل مع الغري،  اأو غريه من �سئون احلياة ال�سخ�سية  "العاجزين" لي�سمل ذلك �سنوف العجز املختلفة عن العمل  ال�سم اإىل ا�سطالح 
ثم تطورت النظرة اإليهم على اأنهم لي�سوا عاجزين واإمنا املجتمع نف�سه هو الذي عجز عن ا�ستيعابهم اأو ال�ستفادة من قدراتهم ومواهبهم، لكونه 
يحوي معوقات حتول دون تكيفهم مع املجتمع، ولذا اأطلق عليهم ا�سطالح "املعاقني" مبعنى وجود عائق يعوقهم عن التكيف مع املجتمع، كال�سيارة 
التي يعوقها حجر اأو حفرة عن موا�سلة �سريها فتحتاج اإىل معاونة اآخرين لإزالة هذا العائق، اأي تاأهيل املعاق ملوا�سلة حياته، غري اأن م�سطلح معاق 
بدوره مل ير�ص البع�ص عنه فا�ستعا�ص عنه مب�سطلح جديد هو "ذوو الحتياجات اخلا�سة". راجع يف ذلك اإ�سماعيل �سرف، تاأهيل املعاقني، املكتب 

اجلامعي احلديث، القاهرة، 1982م، �ص 9.
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لل�سخ�ص  العادية  احلياة  متطلبات  تلبية  اإمكانية  من  اأو حتد  التي حتول  بالإعاقة 
املعاق يف ظروف اأمثاله من غري املعاقني.

املبحث  له  �سنفرد  ما  املعاق، وهو  بتعريف  والقوانني  الت�سريعات  اهتم معظم  وقد 
الأول، كما يتعني علينا بيان مدلول الإعاقة و�سورها وخ�سائ�سها يف املبحث الثاين.
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 )10( ل�سان العرب لبن منظور، دار املعارف، ج4، ب ت، �ص 3173. 
 )11( انظر جممع اللغة العربية "املعجم الوجيز"، بريوت، من�سورات املركز العربي للثقافة والعلوم، بدون تاريخ ن�سر، �ص 441. 

 )12( علي عمر علي امل�سراتي، النظام القانوين للحماية الجتماعية يف الت�سريع الليبي، الف�سيل للن�سر والتوزيع، بنغازي، ط 2011م، �ص 197. 
 )13( عمر التومي ال�سيباين، الرعاية الثقافية للمعاقني ، الدار العربية للكتاب، طرابل�ص، 1989م، �ص 13. 

املبحث الأول
مفهوم املعاق

قبل اأن نحدد مدلول املعاق يف املواثيق الدولية والت�سريعات الوطنية، نبني يف عجالة 
املدلول اللغوي وال�سطالحي لكلمة معاق.

فمن الناحية اللغوية التعوق التثبط والتعويق التثبيط، وهو تفعيل من عاق يعوق)10(، 
ق وعوائق، وعوائق  وعاقه عن ال�سيء عوقا اأي منعه و�سغله عنه فهو عائق، واجلمع ُعوِّ

الدهر �سواغله واأحداثه)11(.

ولفظ معاق م�ستق من الفعل الرباعي اأعاق، وف�سال عن �سيوع ا�ستخدامه فهو يعك�ص 
عدم مالزمة الإعاقة ك�سفة �سلبية للم�ساب، ويظهر تعديها من الغري اإليه.

اأما يف اللغة الإجنليزية في�سود اخللط بني م�سطلحات)disabled( مبعنى العاجز 
اأو غري القادر، و)handicapped( مبعنى املعاق، و)impaired( مبعنى امل�ساب، 
ويف�سل الإجنليز ا�ستخدام لفظ disabled على handicapped، وي�سيع ا�ستخدامه 
لديهم، اإذ يرون اأنه اأكرث لباقة، غري اأن العك�ص هو ال�سحيح يف اللغة العربية، اإذ 

يف�سل فيها لفظ معاق على لفظ عاجز)12(.

يعاين  الذي  "ال�سخ�ص  البع�ص  لدى  يعني  فاملعاق  ال�سطالحية،  الناحية  من  اأما 
اأو باآخر عن  اأو عاهة من العاهات حتد من ن�ساطه وفاعليته، وتعوقه ب�سكل  عجزا 

القيام مبا يقوم به ال�سخ�ص ال�سليم اخلايل من مثل عاهته")13(.
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ويربز هذا التعريف عن�سر العجز واأثره يف و�سف ال�سخ�ص باأنه معاق، غري اأنه ل 
يخلو من غمو�ص حني ي�ستخدم عبارة ب�سكل اأو باآخر، اأو عبارة ما يقوم به ال�سخ�ص 
ال�سليم، فما املق�سود بال�سكل وما املق�سود بالآخر؟ وما املق�سود بال�سخ�ص ال�سليم 

الذي يعد مقيا�سا يف هذا اخل�سو�ص)14(؟

يف  عقلية  اأو  ج�سمية  عاهة  ذي  فرد  كل  باأنه"  املعاق  تعريف  اإىل  البع�ص  ويذهب 
ات�ساله بالآخرين وتعامله معهم، ويف ا�سطالعه باأعباء عمله واإ�سهامه يف الن�ساط 
مما  العادية،  بالو�سائل  اخلا�سة  �سئونه  وتدبري  بنف�سه  عنايته  ويف  القت�سادي، 
ي�ستوجب رعاية خا�سة له ليزداد قدرة على حتمل م�سئوليات نف�سه وبع�ص م�سئوليات 

جمتمعه")15(.
ويف  معهم،  والتعامل  بالآخرين  الت�سال  يف  الإعاقة  اأثر  اإىل  التعريف  هذا  وي�سري 
حياته اليومية و�سئونه اخلا�سة، وعلى ا�سطالع املعاق باأعباء العمل و�سئون املهنة، 

وما ي�سببه ذلك من اآثار اقت�سادية ونف�سية على املعاق.

ممار�سة  على  كاملة  مقدرة  له  لي�ست  �سخ�ص  "كل  باأنه  املعاق  ثالث  بع�ص  وعرف 
اأو  احل�سية  وظائفه  اإ�سابة  نتيجة  العادية،  للحياة  اأ�سا�سية  اأن�سطة،  عدة  اأو  ن�ساط 

العقلية اأو احلركية، اإ�سابة ولد بها اأو حلقت به بعد الولدة")16(.  

ويظهر هذا التعريف رابطة ال�سببية بني الإعاقة واآثارها، وهو ما يجب مراعاته عند 
حتديد ن�سبة الإعاقة لدى ال�سخ�ص. ويعّرف اجتاه رابع املعاق باأنه "هو كل من يعاين 
نق�سا دائما ي�سبب له العجز الدائم عن العمل اأو عن ممار�سة ال�سلوك العادي يف 

املجتمع".

)14( علي عمر علي امل�سراتي، املرجع ال�سابق، �ص 199. 
)15( ناجي اأبو خليل، العام الدويل للمعاقني، “بيانات واجتاهات وتطلعات” مقال من�سور مبجلة الرتبية اجلديدة، عدن، �ص 8، العدد 22، يناير 

 .3 �ص  1981م، 
)16( م�سطفى الن�سراوي وعبداهلل معاوية، التاأهيل املهني للمعوقني، مقال من�سور باملجلة العربية للرتبية، �ص 2، العدد الأول، 1982م، �ص 76. 
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اأو  ب�سورة طارئة  القدرات  نق�ص يف  املعاق من  به  يت�سم  ما  التعريف  ويظهر هذا 
طبيعية، ول ي�سكل ذلك اإعاقة اإل اإذا كان مالزما ل�سخ�ص املعاق، كما يظهر فكرة 
ال�سببية بني  وال�سلوك، وعالقة  العمل  الإعاقة يف جمايل  يتخلف عن  الذي  العجز 

النق�ص والعجز عن العمل اأو ممار�سة ال�سلوك العادي)17(.

يف  الدولية  والعهود  التفاقيات  يف  املعاق  مدلول  املبحث  هذا  خالل  من  و�سنحدد 
مطلب اأول، اأما يف املطلب الثاين فنعر�ص ملوقف امل�سرع البحريني من ذلك.

)17( علي عمر علي امل�سراتي، املرجع ال�سابق. 
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املطلب الأول
مدلول املعاق يف املواثيق والعهود الدولية

لالإعالن  فوفقا  الدولية،  واملواثيق  التفاقيات  يف  معاق  م�سطلح  ا�ستخدام  ي�سيع 
�سنة  دي�سمرب  من  التا�سع  يف  املتحدة  الأمم  عن  ال�سادر  املعاقني،  حلقوق  العاملي 
1975م، يعرف املعاق L'handicape' باأنه "كل �سخ�ص ل ي�ستطيع بذاته تلبية حاجاته 

الفردية اأو الجتماعية، ب�سورة كلية اأو جزئية، لق�سور ع�سوي اأو غري ع�سوي يف 
قدراته اجل�سدية اأو العقلية")18(. 

فالتفاقية الدولية حلقوق الأ�سخا�ص ذوي الإعاقة التي مت اإقرارها من قبل اجلمعية 
يف  الإعاقة  ذوي  الأ�سخا�ص  تعرف  2006م   دي�سمرب   13 يف  املتحدة  لالأمم  العامة 
املادة الأوىل منها باأنهم "كل من يعانون عاهات طويلة الأجل، بدنية كانت اأو عقلية 
اأو ذهنية اأو ح�سية، مما قد مينعهم، لدى التعامل مع خمتلف احلواجز، من كفالة 

م�ساركتهم ب�سورة كاملة وفعالة يف املجتمع على قدم امل�ساواة مع الآخرين". 

ويف جمال تاأثري الإ�سابة يف القدرة على العمل عرفت اتفاقية العمل الدولية رقم 
فرد  كل  باأنه"  املعاق  الدولية،  العمل  منظمة  اأقرتها  التي  1983م،  ل�سنة   )159(

والرتقي  به  واحتفاظه  له  منا�سب  عمل  �سمان  احتمالت  كبرية  بدرجة  انخف�ست 
 )168( التو�سية رقم  اأن  اأو عقلي معرتف به قانونا". كما  فيه نتيجة لق�سور بدين 
ل�سنة 1983م ال�سادرة عن منظمة العمل الدولية اأكدت اأن تعبري املعاق ي�سري اإىل 
"ال�سخ�ص الذي انخف�ست بدرجة كبرية اإمكانيات تاأمني عمل منا�سب له واحتفاظه 

به وترقيته فيه نتيجة لق�سور بدين اأو عقلي اأو نف�سي معرتف به قانونا".

باأنه  املعاق  العاملية  ال�سحة  منظمة  عرفت  والنف�سي  ال�سحي  امل�ستويني  وعلى 
"ال�سخ�ص غري القادر على تلبية متطلبات اأداء دوره الطبيعي يف احلياة، املرتبط 

)18( Tout personne dans l'incapacité d' assurer par elle-même tout ou partie nécessites d' une vie 
individuelle ou sociale normale, du fait d' une déficience, congénitale ou non, de ses capacités 
physiques ou mentales(.
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بعمره وجن�سه وخ�سائ�سه الجتماعية والثقافية، نتيجة الإ�سابة اأو العجز يف اأداء 
وظائفه الف�سيولوجية اأو النف�سية")19(.

وعلى ال�سعيد العربي عرف املجل�ص العربي للطفولة والتنمية املعاق باأنه "ال�سخ�ص 
اأو الذهنية ترجع  القدرات اجل�سمية  اأو اخللل يف  اأ�سابته حالة من الق�سور  الذي 
اإىل عوامل وراثية اأو بيئية تعوقه عن تعلم اأو اأداء بع�ص الأعمال التي يقوم بها الفرد 

ال�سليم امل�سابه له يف ال�سن")20(.

عجزا  يعانون  الذين  الأفراد   " باأنهم  املعاقني  العاملية  العربية  املو�سوعة  وتعرف 
ج�سديا اأو عقليا يوؤثر يف احلياة ال�سعيدة واملنتجة" )21(. 

وبالن�سبة اإىل م�ستويات العمل العربية، عرفت التفاقية رقم )17( ل�سنة 1993م ب�ساأن 
"ال�سخ�ص  تاأهيل وت�سغيل املعاقني ال�سادرة عن منظمة العمل العربية املعاق باأنه 
اأو الذهنية نتيجة مر�ص  اأو احل�سية  الذي يعاين نق�سا يف بع�ص قدراته اجل�سدية 
العمل،  اأو جزئيا عن  اإىل عجزه كليا  اأدى  اأو عامل وراثي  اأو �سبب خلقي  اأو حادث 
الأ�سا�سية  الوظائف  باإحدى  القيام  على  قدرته  اأ�سعف  وكذلك  فيه،  ال�ستمرار  اأو 
الأخرى يف احلياة، ويحتاج اإىل الرعاية والتاأهيل من اأجل دجمه اأو اإعادة دجمه يف 
املجتمع"،  وهو التعريف ذاته الذي اأوردته التو�سية رقم )7( ل�سنة 1993م ال�سادرة 

عن موؤمتر العمل العربي. 

فقد  اخلليجي  والتاأهيل  اخلا�سة  والرتبية  الإعاقة  مل�سطلحات  املوحد  الدليل  اأما 
العجز على  التي يفر�سها  "النتاج الرتاكمي للحواجز والقيود  باأنها  عرف الإعاقة 
الفرد والتي متنعه من القيام باأق�سى ما ت�سمح به قابلياته")22(، فم�سطلح الإعاقة 

)19( راجع مطبوعات املنظمة على الرابط التايل:
http://www.who.int/publications/ar.

)20( راجع التقرير ال�سنوي الأول للمجل�ص العربي للطفولة والتنمية حول: الإعاقة وموؤ�س�سات رعاية وتاأهيل املعاقني يف الوطن العربي، القاهرة 
�سنة 2002م، �ص 2، واملجل�ص العربي للطفولة والتنمية هو منظمة عربية غري حكومية ذات �سخ�سية اعتبارية، متخ�س�سة يف الأفكار والدرا�سات 

وامل�ساريع املقررة لرعاية ومناء الطفل العربي والعمل على اإدماجهم �سمن خطط وم�ساريع التنمية الوطنية.
)21( املو�سوعة العربية العاملية، موؤ�س�سة اأعمال املو�سوعة للن�سر والتوزيع، ط ١، رقم ٢٣ �ص ٤٢٣.

)22( الدليل املوحد مل�سطلحات الإعاقة والرتبية اخلا�سة والتاأهيل الذي اأعده املكتب التنفيذي ملجل�ص وزراء العمل وال�سئون الجتماعية بدول جمل�ص 
التعاون لدول اخلليج العربية، طبعة 2001م، رقم )1/26(.
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ي�سري -وفق هذا التعريف- اإىل �سعوبات يف التفاعل مع البيئة املحيطة، فقد يكون 
ال�سخ�ص معاقا ب�سبب الجتاهات ال�سلبية غري البناءة واحلواجز يف بيئة املعاق التي 

حتول دون م�ساركته يف احلياة العامة)23(.

القابلية  لأن  تكون، يف تقديري، دقيقة؛  قابلياته قد ل  به  ت�سمح  اأن عبارة ما  غري 
ا�سطالح  ي�ستعمل  اأن  تقديري،  يف  الأن�سب،  من  فكان  اآخر،  �سيء  والقدرة  �سيء 

اإمكانياته اأو قدراته.

اأ�سبح  بل  والك�سب،  العمل  عن  املعاق  على  يقت�سر  ل  املعاق  مفهوم  اأن  واحلقيقة 
واإما  الإعاقة  ب�سبب  اإما  البيئة،  مع  واجتماعيا  نف�سيا  التكيف  عن  املعاقني  ي�سمل 
النحرافات ال�سلوكية واإما ب�سبب ما تفر�سه عليهم البيئة املحيطة من تطورات مل 

تكن يف احل�سبان.
والبيئة  املجتمع  ظروف  بح�سب  يختلف  ن�سبيا  مفهوما  يعد  املعاق  مفهوم  فاإن  لذا 
التي يعي�ص فيها املعاق، ويختلف مدلوله من عامة النا�ص اإىل اخت�سا�سي التاأهيل 
واإىل اأجهزة التعداد والإح�ساء، فم�سطلح املعاق لدى عامة النا�ص ي�سمل كل من به 
نق�ص ج�سيم ظاهر يف بدنه اأو عقله، اأما لدى اخت�سا�سي التاأهيل فهو من به نق�ص 
وفقد  والعته  وال�سلل  البرت  حالت  مثل  حوا�سه،  اأو  عقله  اأو  بدنه  يف  ظاهر  ج�سيم 
يكون هذا  اأن  ب�سرط  اأو عقلي،  بدين  بعجز  كل م�ساب  فهو  ال�سمع،  وفقد  الب�سر 
العجز �سببا يف عدم تكيفه مع املجتمع، فاإذا كانت الإ�سابة ل توؤثر عليه يف عمله اأو 

معنوياته وعالقاته فاإنه غري معاق)24(. 

عليها  الواردة  التعليمات  على  يتوقف  فالأمر  والإح�ساء  التعداد  اأجهزة  لدى  اأما 
وما يرد فيها من تو�سيف اأو تعريف للمعاق، وقد يكون هذا التعريف مق�سورا على 
اعتبارنا  يف  اأخذنا  اأننا  لو  مفيدا  �سيكون  ولذا  علميا،  يكون  وقد  الظاهرة  الإعاقة 

�سفات الفرد وربطنا ذلك بالبيئة التي يعي�ص فيها.

)23( راجع حممود �سالمة جرب، احلماية القانونية للمعاقني يف قانون املعاقني البحريني وقوانني املعاقني بدول جمل�ص التعاون لدول اخلليج العربية 
وم�ستويات العمل الدولية والعربية، درا�سة مقارنة، بدون دار ن�سر، ط 2007م، �ص 15.

)24( راجع اإ�سماعيل �سرف، املرجع ال�سابق، �ص 12.
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املطلب الثاين
مدلول املعاق يف الت�ضريعات املقارنة والت�ضريع الوطني

اأول - مدلول املعاق يف الت�ضريعات املقارنة:
الت�سريعات  م�ستوى  فعلى  املعاقني،  م�سطلح  املقارنة  الت�سريعات  معظم  ت�ستخدم 
الداخلية للدول جند امل�سرع الأمريكي يعرف املعاق باأنه "كل من لديه �سعف عقلي 

اأو بدين يحد ب�سدة من اأحد الأن�سطة الرئي�سة يف ممار�سة حياته املعتادة")25(.

قدراته  نق�ست  �سخ�ص  "كل  باأنه  املعاق  الفرن�سي  العمل  تقنني  يعرف  فرن�سا  ويف 
اأكرث من  اأو  نتيجة ق�سور يف واحدة  البقاء فيها  اأو  فعليا يف احل�سول على وظيفة 

الوظائف الع�سوية اأو احل�سية اأو العقلية ")26(.

يف  �سامل  ب�سكل  ورعايتهم  وحقوقهم  املعاقني  حماية  نظم  الفرن�سي  امل�سرع  ولكن 
 “  Loi n° 2005-102 du 11 février 2005" والفر�ص  احلقوق  يف  امل�ساواة  قانون 
وعرف الإعاقة يف املادة الثانية منه باأنها "كل ما يحد من ن�ساط ال�سخ�ص اأو يقيد 
م�ساركته يف احلياة داخل املجتمع نتيجة ق�سور اأو تغري مهم، موؤقتا كان اأو دائما، يف 
واحدة اأو اأكرث من الوظائف الع�سوية اأو احل�سية اأو العقلية، اإدراكية كانت اأو بدنية، 

نتيجة عوامل وراثية اأو اختالل �سحي ُمقِعد")27(.

)25(  املادة )12101( من قانون املعاقني الأمريكي  Americans with Disabilities Act- ADAال�سادر يف 1990/10/30م. وقد 
ظهرت قوانني خا�سة باملعاقني، يف الوليات املتحدة منذ عام 1975م فقد �سدر القانون العام رقم 94/142، الذي عرف با�سم : قانون الرتبية 
 Individuals With Disabilities Education Act, ويسمى Public Law 1990-     101 لالأفراد املعاقني مبوجب القانون رقم

 .IDEA
للمزيد راجع مو�سوعة ويكيبيديا على الرابط التايل:

http://en.wikipedia.org/wiki/Americans_with_Disabilities_Act_of_1990
)26(  راجع املادة 10-323 من تقنني العمل الفرن�سي واملعدلة بالقانون ال�سادر يف 2005/2/11م وهي تن�ص على :

 toute personne dont les possibilités d’obtenir ou de conserver un emploi sont réduites par suite d’une"
altération d’une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles, mentales ou psychiques » est un sala-

-rié handicapé )Article L. 323-10 du Code du travail. V. http://www.juritravail.com/salaries
   handicapes.

)27(  وقد ورد ذلك يف املادة الثانية من القانون التي اأدخلت تعديال على قانون العمل الجتماعي والأ�سر، فاأدرجت فيه املادة 114 �سمن الف�سل 
الأول من الباب الأول من الكتاب الأول، Art. L. 114. du code de l’action sociale et des familles وقد ن�ست هذه املادة على اأًن=
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وعلى امل�ستوى العربي)28(، يعرف امل�سرع امل�سري املعاق يف املادة الثانية من قانون 
على  قادر  غري  اأ�سبح  �سخ�ص  "كل  باأنه  1975م  ل�سنة   )39( رقم  املعاقني  تاأهيل 
العتماد على نف�سه يف مزاولة عمل اأو القيام بعمل اآخر وال�ستقرار فيه، ونق�ست 
قدرته على ذلك نتيجة لق�سور ع�سوي اأو عقلي اأو ح�سي اأو نتيجة عجز خلقي منذ 

الولدة".

كما اأن املادة رقم )157( من قانون الطفل رقم 12 ل�سنة 1996م ال�سادر يف م�سر 
عرفت الطفل املعاق باأنه" كل طفل غري قادر على العتماد على نف�سه يف مزاولة 
اأو نق�ست قدرته على ذلك  الأن�سطة والأعمال التي يزاولها من هم يف مثل �سنه، 

نتيجة لق�سور ع�سوي اأو عقلي اأو ح�سي اأو نتيجة عجز منذ الولدة".

تعرف  املعاقني  رعاية  نظام  من  الأوىل  املادة  ال�سعودية، جند  العربية  اململكة  ويف 
قدراته  يف  م�ستقر  ب�سكل  جزئي  اأو  كلي  بق�سور  م�ساب  �سخ�ص  "كل  باأنه  املعاق 
اجل�سمية اأو احل�سية اأو العقلية اأو التوا�سلية اأو التعليمية اأو النف�سية اإىل املدى الذي 

يقلل من اإمكانية تلبية متطلباته العادية يف ظروف اأمثاله من غري املعاقني")29(.

http://scolaritepartenariat.chez-alice.fr/page171.htm.   :للمزيد راجع الرابط التايل
)28( اهتم العديد من الدول العربية بو�سع الت�سريعات املنظمة حلقوق املعاقني وميكن اأن نذكر منها على �سبيل املثال : قانون رعاية املعوقني الأردين 
رقم )12( ل�سنة 1993م ، والقانون رقم )3( ل�سنة 1981م الليبي ب�ساأن املعوقني . ويعترب القانون رقم )2( ل�سنة 2004م هو اأول قانون قطري يعد 
خ�سي�سا لتنظيم حقوق ذوي الحتياجات اخلا�سة ، والقانون الحتادي رقم )29( ل�سنة 2006م بالإمارات العربية املتحدة يف �ساأن ذوي الحتياجات 
 ، 1999م  ل�سنة   )4( رقم  الفل�سطيني  والقانون  املعوقني،  بحقوق  2000/5/29م اخلا�ص  ال�سادر يف   )220( رقم  اللبناين  والقانون   ، اخلا�سة 
والقانون ال�سوري رقم )34( ل�سنة 2004م اخلا�ص باملعوقني، اأما يف م�سر فال توجد قوانني فينظم حقوق املعاقني كل من القانون رقم )39( ل�سنة 
ـ 14( الذي يفر�ص على جميع املن�ساآت   12 2003م )املواد  1981م، وكذا قانون العمل املوحد ل�سنة  1975م واملعدل بالقانون رقم )49( ل�سنة 

والهيئات يف قطاع الأعمال تخ�سي�ص 5 يف املائة من الوظائف لديهم ل�سالح املعوقني، وكذلك قانون الطفل امل�سري رقم )12( ل�سنة 1996م.
)29(  وقد �سدر نظام رعاية املعاقني يف اململكة العربية ال�سعودية باملر�سوم امللكي رقم )م/37( يف 1421/9/23هـ، باملوافقة على قرار جمل�ص 

الوزراء رقم )224( بتاريخ 1421/9/14هـ، ون�سر باجلريدة الر�سمية )اأم القرى( يف عددها رقم 3827 يف 1421/10/24هـ.

=“Constitue un handicap, au sens de la présente loi, toute limitation d’activité ou restriction de 
partici“pation à la vie en société subie dans son environnement par une personne en raison d’une 
altération substantielle, durable ou définitive d’une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles, 
mentales, cognitives ou psychiques, d’un polyhandicap ou d’un trouble de santé invalidant.“

 (inséré par Loi nº 2005-102 du 11 février 2005 art. 2 I Journal Officiel du 12 février 2005 )
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ذوي  الأ�سخا�ص  حقوق  ب�ساأن  2010م،  ل�سنة   )8( رقم  القانون  عرف  الكويت  ويف 
الإعاقة، املعاق باأنه "كل من يعاين اعتاللت دائمة كلية اأو جزئية توؤدي اإىل ق�سور 
يف قدراته البدنية اأو العقلية اأو احل�سية قد متنعه من تاأمني م�ستلزمات حياته للعمل 

اأو امل�ساركة ب�سورة كاملة وفعالة يف املجتمع على قدم امل�ساواة مع الآخرين".  

اأما قانون ذوي الحتياجات اخلا�سة القطري رقم )2( ل�سنة 2004م، فقد عرفه باأنه 
"كل �سخ�ص م�ساب بعجز كلي اأو جزئي دائم يف اأي من حوا�سه اأو قدراته اجل�سمية 

اأو احل�سية اأو العقلية يحد من اإمكانية التعليم اأو التاأهيل اأو العمل".

اأما قانون حقوق ذوي الحتياجات اخلا�سة الحتادي بدولة الإمارات العربية املتحدة 
رقم )29( ل�سنة 2006م فقد عرفه باأنه "كل �سخ�ص م�ساب بق�سور اأو اختالل كلي اأو 
جزئي ب�سكل م�ستقر اأو موؤقت يف قدراته اجل�سمية اأو احل�سية اأو العقلية اأو التوا�سلية 
اأو التعليمية اأو النف�سية اإىل املدى الذي يقلل من اإمكانية تلبية متطلباته العادية يف 

ظروف اأمثاله من غري ذوي الحتياجات اخلا�سة".

لكي  �سواه،  املتقدمة رمبا جاء خمتلفا عما  التعاريف  تعريف من  اأن كل  واحلقيقة 
يتنا�سب مع املعاجلة القانونية حلقوق املعاقني، ويالئم الطابع املتنوع لالإعاقة، وتكاد 
التعاريف تتقارب يف عنا�سرها الأ�سا�سية، وهي اأن املعاق �سخ�ص اأملت به اإ�سابة اأو 
اأنه ولد بعيب خْلقي منذ الولدة، مما جنم عنه ق�سور وظيفي ونق�ص  اأو  مر�ص، 
يف قدراته الالزمة لتلبية متطلبات حياته العادية وقدراته على التعلم والتاأهيل اأو 
ممار�سة عمل اأو ال�ستمرار اأو الرتقي فيه، كغريه من الأ�سوياء، نتيجة حالة العجز 

اأو الإعاقة التي يعانيها.
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ثانيا- مدلول املعاق يف الت�ضريع البحريني:

اأوىل امل�سرع البحريني املعاق اأهمية خا�سة، فاأ�سدر القانون رقم )74( ل�سنة  2006م  
م�سطلح  البحريني  امل�سرع  ا�ستخدم  وقد  املعاقني،  وت�سغيل  وتاأهيل  رعاية  ب�ساأن 
املعاقني ومل ي�ستخدم م�سطلح ذوي الحتياجات اخلا�سة رغم ظهور الأخري وتداوله 
على الأل�سنة اإبان فرتة �سدور القانون، وقد عرف امل�سرع املعاق يف الفقرة )د( من 
اأو  الذي يعاين من نق�ص يف بع�ص قدراته اجل�سدية  "ال�سخ�ص  باأنه  الأوىل  املادة 
اأو  اأدى لعجزه كليا  اأو عامل وراثي  اأو �سبب خلقي  اأو حادث  الذهنية نتيجة مر�ص 
جزئيا عن العمل اأو ال�ستمرار به اأو الرتقي فيه، واأ�سعف قدرته على القيام باإحدى 
الوظائف الأ�سا�سية الأخرى يف احلياة، ويحتاج اإىل الرعاية والتاأهيل من اأجل دجمه 

اأو اإعادة دجمه يف املجتمع".

العمل،  قانون  الرابع من  الباب  للمعاق يف  تعريفا  امل�سرع  اأورد  اأن  �سبق  وقد  هذا، 
ال�سادر باملر�سوم بقانون رقم )23( ل�سنة 1976م، باأنه "كل �سخ�ص نق�ست قدرته 
فعال عن اأداء عمل منا�سب وال�ستقرار فيه نتيجة لعاهة بدنية اأو عقلية". غري اأن 
الباب الرابع مبا فيه هذا التعريف األغي كليا مبقت�سى قانون رعاية وتاأهيل وت�سغيل 

املعاقني ال�سالف الذكر.

وقد جاء تعريف القانون البحريني �سامال لعدة جوانب لعل اأهمها الآتي:-
اجلنني(  تكون  )منذ  خلقية  بعوامل  ربطها  التي  الإعاقة  اأ�سباب  التعريف  -    بنّي 
اأو  اأيا كان �سببها، �سواء نتيجة حادث  باإ�سابة  اأو  اأو مر�سية،  اأو بعوامل وراثية 
حرب اأو غري ذلك، مما اأ�سعف قدرة املعاق كليا اأو جزئيا على القيام بالوظائف 

الأ�سا�سية للحياة.
-   �سنف التعريف حالت الإعاقة اإىل اإعاقة ج�سدية واإعاقة ح�سية وثالثة ذهنية، 
وربطها بحركة الإن�سان الطبيعية يف احلياة التي توؤثر يف م�ساركته الجتماعية 

الفعالة يف التنمية الجتماعية.
-     ت�سمن التعريف حق املعاق يف الرعاية والتاأهيل من اأجل دجمه اأو اإعادة دجمه يف 

املجتمع. 
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الناحية  من  اأول:  اأنه  الذكر  ال�سالف  التعريف  على  يوؤخذ  تقديري،  يف  اأنه،  غري 
ال�سكلية اأورد عبارة "اأدى لعجزه كليا اأو جزئيا عن العمل اأو ال�ستمرار به" والأدق 
اأن يقال ال�ستمرار فيه لأن املق�سود هو ال�ستمرار يف العمل ولي�ص بالعمل، ثانيا: 
– اأن  – كما تقدم  من الناحية املو�سوعية نت�ساءل اإذا كان تعريف املعاق ي�ستلزم 
يكون ال�سخ�ص يف حاجة اإىل تاأهيل لدجمه اأو اإعادة دجمه، فهل بعد التاأهيل تزول 
عن ال�سخ�ص �سفة املعاق؟ فيكون �سخ�سا �سليما – رغم الإعاقة ومن ثم يحرم من 

حماية القانون، ل ل�سبب �سوى لأنه �سخ�ص مل يعد بحاجة اإىل تاأهيل؟

اإعادة  اأو  دجمه  اأجل  من  والتاأهيل  الرعاية  اإىل  " ويحتاج  عبارة  اأن  تقديري  ويف 
دجمه يف املجتمع" هي عبارة فيها تزّيد ننزه امل�سرع عنه، لأن املعاق يظل م�ستفيدا 
من حماية القانون، وي�ستمر حامال لهذا الو�سف ولو مت تاأهيله طاملا كانت اإعاقته 
م�ستدامة، وفكرة التاأهيل هي نتيجة وحق له يرتتبان على كونه معاقا، ول نرى �سرورة 
لإقحامها يف التعريف، فاإن كان معاقا -بح�سب التعريف-  ن�ساأ له احلق يف التاأهيل 
من اأجل دجمه يف املجتمع، ويرجع �سبب هذا التزيد اإىل م�سايرة امل�سرع البحريني 
ما ورد ب�ساأن تعريف املعاق الوارد يف التفاقية رقم 17 ل�سنة 1993م ال�سادرة عن 

منظمة العمل العربية، التي �سلفت الإ�سارة اإليه.

ثالثا- مدلول املعاق وحمايته يف ال�ضريعة الإ�ضالمية:
وامل�سدر  وعاق،  عوق  هو  لفعل  مفعول،  ا�سم  فهي  الأ�سل،  عربية  كلمة  معاق  كلمة 
اإعاقة، وقد ا�ستعمل القراآن الكرمي �سيغة ا�سم الفاعل لهذا امل�سدر يف الآية الكرمية 
اإِلَّ  اْلَباأْ�َص  َياأُْتوَن  َوَل  اإَِلْيَنا  َهُلمَّ  ِلإِْخَواِنِهْم  َواْلَقاِئِلنَي  ِمْنُكْم  ِقنَي  امْلَُعوِّ اهللَّ  َيْعَلم  {َقْد 
احلرب  �سهود  عن  النا�ص  يعوقون  الذين  هم  الآية  هذه  يف  فاملعوقون   .)30( َقِلياًل} 
القراآن  ا�ستخدم  وقد  وتخاذل)31(،  نفاقا  و�سلم،  عليه  اهلل  �سلى  الر�سول  ون�سرة 
لفظ املعوقني يف اجلانب املعنوي لالإعاقة، ولي�ص اجلانب املادي املعروف يف وقتنا 

احلا�سر.

)30( �سورة الأحزاب الآية 18.
)31(  اأبو جعفر حممد بن جرير الطربي، جامع البيان يف تف�سري القراآن الكرمي ، املجلد رقم 8، دار الفكر، بريوت، 1978م، �ص 89.
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ويف  الأعذار،  وذوي  ال�سعفاء)33(  ولفظ  "الزمنى")32(  لفظ  املعاقني  على  ويطلق 
اإحدى  من  عودته  يف  قال  و�سلم  عليه  اهلل  �سلى  اهلل  ر�سول  اأن  ال�سريف  احلديث 
�سلكتم طريقا  واديا ول  باملدينة رجال ما قطعتم  "اإن  املدينة  اإىل  دنا  ملا  الغزوات 
اإل �سركوكم يف الأجر، حب�سهم العذر")34( . اأما ذكر بع�ص فئات املعاقني، كالأعمى 
اأو على وفق حوادث معينة وقعت وقت نزول  املثال،  والأعرج، فقد ورد على �سبيل 

القراآن الكرمي، والقاعدة يف ذلك اأن العربة بعموم اللفظ ل بخ�سو�ص ال�سبب.

وعلى العك�ص من النظرة ال�سلبية للمعاق على مر الع�سور اهتمت ال�سريعة الإ�سالمية 
باملعاقني واأولتهم اهتماما غري م�سبوق بل لقد نزلت اآيات يف القراآن الكرمي تعاتب 
الر�سول �سلى اهلل عليه و�سلم، لأنه اهتم بدعوة �سناديد قري�ص اإىل الإ�سالم وان�سغل 
اأم مكتوم( جاء ي�ساأله م�ساألة، فنزل يف ذلك قراآن يتلى يف  اأعمى )ابن  عن رجل 
ى،  َكّ ، اأَْن َجاَءُه اْلأَْعَمى، َوَما ُيْدِريَك َلَعَلُّه َيَزّ �سورة عب�ص وهو قوله تعاىل" َعَب�َص َوَتَوىَلّ
ى،  َكّ َيَزّ اأََلّ  َعَلْيَك  َوَما  ى،  َدّ َت�سَ َلُه  َفاأَْنَت  ا�ْسَتْغَنى،  َمِن  ا  اأََمّ ْكَرى،  الِذّ َفَتْنَفَعُه  ُر  َكّ َيَذّ اأَْو 
ى"، وبهذه الآيات البينات اأو�سح  ا َمْن َجاَءَك َي�ْسَعى، َوُهَو َيْخ�َسى، َفاأَْنَت َعْنُه َتَلَهّ َواأََمّ
اأطيب عند اهلل من هوؤلء  الكفيف هو  ال�سرير  املوؤمن  اأن  ولأمته  لنبيه  تعاىل  اهلل 
له  ه�ص  مكتوم  اأم  ابن  راأى  كلما  و�سلم  عليه  اهلل  �سلى  فكان  بكفرهم،  املعر�سني 
اأم مكتوم وثراء  "اأهاًل مبن عاتبني فيه ربي..." ، ورغم فقر ابن  ورحب به وقال 
هوؤلء القوم فاإنه عند اهلل اأثقل ميزانا واأح�سن حال واأف�سل مقاما، ورمبا يكون ابن 

اأم مكتوم نربا�سا لهوؤلء ال�سعفاء وكذلك الأغنياء. 

ِذيَن اآَمُنوا ل َي�ْسَخْر  ومن حقوق املعاقني عدم ال�سخرية منهم، قال تعاىل : {َيا اأَيَُّها الَّ
ْنُهنَّ  ا مِّ �َساء َع�َسى اأَن َيُكنَّ َخرْيً ن نِّ ْنُهْم َول ِن�َساء مِّ ا مِّ ن َقْوٍم َع�َسى اأَن َيُكوُنوا َخرْيً َقْوٌم مِّ
ْ َيُتْب  َول َتْلِمُزوا اأَنُف�َسُكْم َول َتَناَبُزوا ِبالأَْلَقاِب ِبْئ�َص اِل�ْسُم اْلُف�ُسوُق َبْعَد الإِمَياِن َوَمن ملَّ

امِلُوَن…} )35(. َفاأُوَلِئَك ُهُم الظَّ

)32(  الزمن هو من طال مر�سه زمانا، انظر اأبي الفتح نا�سر بن عبدال�سيد اخلوارزمي، دار الكتاب العربي، بريوت، �ص 210.
ى َوَل َعَلى الَِّذيَن ل َيِجُدوَن َما ُينِفُقوَن َحَرٌج اإَِذا  َعَفاء َول َعَلى امْلَْر�سَ )33(  اأي غري القادرين على القيام ب�سئونهم، قال اهلل تعاىل “ لْي�َص َعَلى ال�سُّ

”  الآية رقم91  من �سورة التوبة. ِحيٌم ِ َوَر�ُسوِلِه َما َعَلى امْلُْح�ِسِننَي ِمن �َسِبيٍل َواهلّلُ َغُفوٌر رَّ ُحوْا هلِلّ َن�سَ
 http://www.dorar.net/enc/hadith  :34(  ورد يف �سحيح البخاري، �ص 2839، يف موقع الدرر ال�سنية ورابطه هو(

)35( الآية )11( من �سورة احلجرات.
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)36(  �سورة الإ�سراء، الآية 70.
)37(  �سورة احلجرات، الآية 13 .

)38(  �سورة احلج، الآية 46.
)39(  للمزيد راجع مو�سى بن ح�سن ميان، كيف تعامل الإ�سالم مع املعاقني؟ مقالة من�سورة على موقع �سيد الفوائد، ورابطه 

http://www.saaid.net/Minute/195.htm.

لهوؤلء قد  واأمل  البالء يكون م�سدر �سقاء  اأهل  الأ�سحاء فيه  الذي يزدري  فاملجتمع 
يفوق اأمل امل�سيبة، ورمبا فاقها فعال، ولهذا يرى الإ�سالم املفا�سلة بني النا�ص ل على 
ال�سور والأج�ساد واإمنا على اأ�سا�ص القلوب والأعمال، فاأكرم النا�ص عند اهلل اأتقاهم، 
والإن�سان مكرم مف�سل، له منزلته ومكانته الفريدتان يف اجلنة ويف الأر�ص، يف احلياة 
َبات  يِّ ْمَنا َبِني اآَدم َوَحَمْلَناُهْم يِف اْلرَبّ َواْلَبْحر َوَرَزْقَناُهْم ِمْن الطَّ وبعد املوت،{ َوَلَقْد َكرَّ
يفرق  ول  الإن�سان  يكرم  فالإ�سالم  ياًل})36(.  َتْف�سِ َخَلْقَنا  ْن  مِمَّ َكِثري  َعَلى  ْلَناُهْم  َوَف�سَّ
الفردية  بالفروق  عربة  فال  حالته،  اأو  �سفته  تكن  مهما  واآخر  �سخ�ص  بني  ذلك  يف 
ن َذَكٍر َواأُْنَثى َوَجَعْلَناُكْم �ُسُعوبا َوَقَباآِئَل  ا َخَلْقَناُكم مِّ ا�ُص اإِنَّ مهما تكن طبيعتها {ياأَيَُّها النَّ
َ َعِليٌم َخِبرٌي} )37(. فالعربة يف النظرة اإىل  ِ اأَْتَقاُكْم اإِنَّ اهللَّ ِلَتَعاَرُفوْا اإِنَّ اأَْكَرَمُكْم َعنَد اهللَّ
الأفراد لي�ست بال�سور والأج�ساد، ولكن بالقلوب والأعمال، وينبه القراآن اإىل م�ساألة 

ُدوِر})38(. اُر َوَلِكْن َتْعَمى اْلُقُلوُب اَلِّتي يِف ال�سُّ َها َل َتْعَمى اْلأَْب�سَ خطرة هي {… َفاإَِنّ

بهم،  والهتمام  املجتمع  املعاقني من خالل دجمهم يف  م�سكلة  الإ�سالم  عالج  كما 
فقد وىل الر�سول �سلى اهلل عليه و�سلم ، حني خرج لإحدى غزواته، ابن اأم مكتوم 
على املدينة. كما حث اخلليفة عمر بن عبد العزيز على اإح�ساء عدد املعاقني يف 
امل�سلمني  مال  بيت  باأن  تق�سي  قواعد  حنيفة  اأبو  الإمام  وو�سع  الإ�سالمية،  الدولة 
اأول  بنى  فقد  عبدامللك  بن  الوليد  اخلليفة  اأما   ، املعاقني  على  النفقة  عن  م�سئول 
م�ست�سفى للمجذومني عام 88 هـ واأعطى كل ُمقعد خادما وكل اأعمى قائدا، وملا وىل 
الوليد اإ�سحاق بن قبي�سة اخلزاعي ديوان الزمنى )املعاقني( بدم�سق قال : لأدعن 
الّزِمن اأحب اإىل اأهله من ال�سحيح، وكان يوؤتى بالزِمن حتى يو�سع يف يده ال�سدقة، 
والأمويون عامة اأن�ساأوا م�ست�سفيات لذوي الإعاقات الذهنية والبلهاء فاأن�ساأ اخلليفة 
املاأمون املاأوى للمكفوفني والن�ساء العاجزات يف بغداد واملدن الكبرية، وقام ال�سلطان 
عن  امل�سلمني  علماء  من  كثري  كتب  بل  املعاقني،  لرعاية  بيمار�ستان  ببناء  قالوون 
فقدان  "درجات  �سنف  الذي  الرازي  مثل:  بهم  اهتمامهم  على  يدل  مما  املعاقني 

ال�سمع "، وابن �سينا الذي �سرح اأ�سباب حدوث ال�سمم)39(.
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املبحث الثاين
مفهوم الإعاقة وخ�ضائ�ضها

قد  البحث  لأن  الإعاقة،  معنى  اإىل  التعرف  دون  املعاق من  مدلول  معرفة  تكفي  ل 
يتخذ، يف هذه احلالة، اأبعادا منهجيًة غري �سائبة، كتلك التي حتدث عندما يحاول 

طبيب متخ�س�ص تعريف مر�ص معني من خالل املري�ص به. 

ما  مر�ص  بني  يق�سر،  اأو  يطول  قد  زمن،  يف  واقعي  ارتباط  ثمة  احلال  وبطبيعة 
اأبدا هو ذلك املر�ص، كما  اأن هذا ال�سخ�ص لن يكون  وال�سخ�ص امل�ساب به، غري 
له، لذا كان لزاما علينا  ال�سخ�ص احلامل  اأن هذا املر�ص لن يكون بال�سرورة هو 
على  متتاليني  مطلبني  يف  خ�سائ�سها،  وثانيا:  الإعاقة  مدلول  اإىل:  اأول:  التعرف 

النحو الآتي:

املطلب الأول
مدلول الإعاقة و�ضورها

�سهد التعامل مع الإعاقة، ومع الأ�سخا�ص امل�سابني بها، تاريخا مريرا يف املجتمعات 
الأوروبية خالل الع�سور الو�سطى، بتاأثري من القيم اليونانية ال�سلبية، التي ر�سمها 
وكذا  وامل�سوهني،  واملعتوهني  املعاقني  �سماهم  ممن  اخلالية  جلمهوريته  اأفالطون 
تاأثرا باملمار�سات القا�سية يف ظل الإمرباطورية الرومانية)40(، ف�سال عما اأ�سهمت 
الكني�سة يف تكري�سه من تبعية املعاقني وعدم اعتمادهم على ذواتهم، وراأت اأن عزل 
جزء منهم، يف اأماكن مقفلة، يعد اأمرا مربرا، وهكذا �سادت اأنواع من املمار�سات 

التي حتط من اإن�سانية املعاق)41(. 

)40( ومن ذلك مثال ما اأورده قانون الألواح الثني ع�سر يف جمال الأ�سرة من عادات ماألوفة تق�سي بولية الأب على جميع اأفراد الأ�سرة وت�سمح له 
باأن يعر�ص ولده للموت اإذا ولد م�سوها، اأو كان اأنثى، ل لذنب اقرتفه �سوى اأنه ُخلق م�سوها، راجع يف ذلك: وول ديورانت، ق�سة احل�سارة، ترجمة 

حممد بدران، مطابع الرجوي، القاهرة، ج 1، جملد 3، �ص 118.
)41( فحتى حدود منت�سف القرن الع�سرين نظر الغرب للمعاق باعتباره كائنا زائدا، بل كائنا �سيطانيا اأو لعنًة اإلهية يعاقب عليها اأهله، فال ي�ستحق 

اإل احلياة الدونية واملعاملة احليوانية، ويف اأح�سن الأحوال يكون مو�سوعا لل�سفقة والإح�سان.
ويف التمهيد لدرا�سته عن الإعالنات واملواثيق العربية والأهمية اخلا�سة بحقوق املعاقني، يورد الأ�ستاذ م�سطفى الن�سراوي، مزيدا من التفا�سيل 
"اأورتا�ص"، وكان الرومانيون يفر�سون امتحانًا �سعبا على كل  "فعلى �سبيل املثال كان ال�سربطيون يرمون ذوي الإعاقات الذهنية يف نهر  قائال: 

اأولدهم اجلدد فيعر�سونهم اإىل ظروف طبيعية = 
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=قا�سية )ثلج ـ برد ـ مطر ـ زوابع(، فاإذا جنوا من املوت، فاإنهم يحظون بقبول اآبائهم، كل هذا ق�سد انتقاء الأقوى والأ�سلح. لقد ظل العتقاد �سائدا 
اأن الرجل الكامل، هو اجلدير وحده باحلياة وبالتمتع ببع�ص احلقوق التي يختلف حمتواها وم�سمونها من بلد اإىل اآخر، وقد كانت الإعاقات )العمى، 
الق�سور ...( مرتبطًة يف الع�سور الأوىل بغ�سب الآلهة، واإن الرجوع اإىل امليثولوجيا اليونانية والرومانية واجلرمانية وال�سلتية، ي�ساعد الدار�ص على 
الوقوف على مئات الأ�ساطري من هذا النوع، وكان العمى ب�سفة خا�سة مرتبطا بانتقام الآلهة التي حرمت عبدها من نورها، ومن التمتع بجمال 
كونها، نتيجة فواح�ص ارتكبها، اأو قربان مل يقدمه لها. اأما الإعاقة الذهنية فكانت مرتبطًة بعامل ال�سياطني، هذا العامل الغريب الذي يهابه الإن�سان 
ويخ�ساه، لذلك حتتم اأن يبعد ذو الإعاقة الذهنية )الذي اأ�سابه م�ص من ال�سياطني( عن عامل الإن�ص، وباخت�سار كانت كل فئات املعوقني منبوذًة من 
املجتمعات القدمية يف اأوروبا، وقد ظلت هذه النظريات املتعلقة بالإعاقة �سائدًة حتى منت�سف القرون الو�سطى، حني كانت الكني�سة تقول اإن املر�ص 

بجميع اأنواعه ق�سا�ص على ما اقرتفه الإن�سان من ذنوب، واإن الإعاقة تقهقر فكري ت�سعف فيه الروح وت�سيطر عليها املادة".
وي�سوق البع�ص )ح�سبما يورد الأ�ستاذ الن�سراوي( مناذج اأخرى ت�سل اإىل حدود بع�ص املوؤلفات التي و�سعت يف ع�سرينيات القرن الع�سرين، التي تبني 
املواقف املتطرفة التي ظلت قطاعات عري�سة من الراأي العام الغربي تتبناها اإزاء الإعاقة واملعاقني، وخا�سًة الأيديولوجيات العرقية والعن�سرية. 
للمزيد راجع "م�سطفى الن�سراوي واآخرون"، التاأهيل املهني للمعوقني، املجلة العربية للرتبية، املنظمة العربية للرتبية والثقافة والعلوم، تون�ص، 

يناير 1982م ، �ص 176-175.
)42( ورد يف اجلزء اخلام�ص من املعجم املو�سوعي ال�سامل Dictionnaire Encyclopédique Universel اأن "�سبب وجود الهاند يكاب 
هو اإتاحة الفر�سة للخيول من الدرجة الثانية اأو الثالثة للتغلب على خ�سومها املتفوقني، حيث اإن الفرق يف وزن الكمية املحمولة ميكن اأن يكون كبريا 
)من 30 اإىل 40 كج( بني الفر�ص الأكرث �سحنا،  والفر�ص الأقل �سحنا يف ال�سباق.  وعليه فاإنه يف ظل الهاند يكاب اجليد يجب اأن تكون حظوظ كل 

اخليل كاملة الت�ساوي، ولإدراك ذلك ن�سع اأرقامها داخل قبعة ونقوم ب�سحبها ح�سب امل�سادفة" وقد ورد يف الرتجمة الفرن�سية للقامو�ص ما ن�سه:
HANDICAP )angl. hand, main; in, à; cap, toque(. Genre de courses dont la distance elles poids ne’

sont indiqués qu’après l’engagement: courir un handicap.
انظر الرابط الإلكرتوين للقامو�ص �سمن موقع املو�سوعة الفرن�سية 

http://fr.wikisource.org/w/index.php?title=Page:Trousset_-Nouveau_dictionnaire_ 
encyclop%C3%A9dique_universel_illustr%C3%A9_-_tome_3.djvu/230&action=edit&redlink=1

اإ�سدارات  2004م، من  الإ�سالمي، ط  العامل  دول  الوطنية يف  التجارب  لبع�ص  درا�سة  املعا�سرة،  الت�سريعات  الإعاقة يف  عدنان اجلزويل،   )43(
املنظمة الإ�سالمية للرتبية والعلوم والثقافة، ومن�سورة على موقعها ورابطه هو 

http://www.isesco.org.ma/arabe/publications/iaaka/Menu.php. 
)44( ويدل على ذلك ما جاء يف املعجم الكبري ال�سامل للقرن التا�سع ع�سر Le Grand Dictionnaire Universel du XIX Siècle ال�سادر 
عن بيري لرو�ص �سنة 1883م، من اأنه : "تقبل كل اخليل من اأجل خو�ص غمار امل�سابقة، وكل منها حممل ب�سحنة معينة يقررها امل�سرف على ال�سباق ح�سب 
املوا�سفات املفرت�سة فيها، وما ان يتقرر اإجراء ال�سباق حتى يكون مالك الفر�ص ملزما بقبول ال�سحنة املعينة لفر�سه، اأو اأن ين�سحب من امل�سابقة بعد تاأدية 
غرامة.  لقد اأقيم هذا النوع من التباري بهدف اإتاحة الفر�سة اأمام مالكي اخليل ال�سعيفة كي ياأملوا الفوز بجائزة، وهكذا قد يحدث يف )هاند يكاب( 

معني، اأن فر�سا معروفا با�ستحقاقه، قد يقوم بحمل �سعف ال�سحنة املخ�س�سة لفر�ص �سعيف، مما يوؤدي اإىل م�ساواة يف احلظوظ".

اأول- املدلول اللغوي وال�ضطالحي لالإعاقة:
  ،Handicap اإعاقة  لفظ  فيه  ا�ستعمل  الذي  بال�سياق  والباحثون  املعجميون  اهتم 
اآخرون انتقاله ال�سطالحي من جمال الفرو�سية اإىل جمال و�سف الق�سور  وتتبع 

اأو العاهة، اأو ما يفيد معانيهما.

ويتفق املوؤرخون املعجميون على اأن كلمة اإعاقة ذات اأ�سل اإجنليزي، وتعني اليد يف 
املق�سود  كان  الإجنليزي(  باملعنى  )الهانديكاب  اأن  البع�ص)43(  ويوؤكد  القبعة)42(. 
ال�سباق  يتيح خليل  ب�سكل  الوزن  اأو  امل�سافة  اأو  الزمن  فارق يف  اإتاحة  به، حتديدا، 
ال�سعيفة اأو املتو�سطة اإمكانية امل�ساهمة يف امل�سابقات، على قدم امل�ساواة مع اخليول 
املمتازة املعروفة بقدراتها البدنية ومهاراتها العالية، ومن ثم مناف�ستها على راأ�ص 

الرتتيب يف حلبات التباري)44(. 
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اأو  املتو�سطة  اجلياد  منطلق  من  فهو  متميزتان،   دللتان  )هاْنديْكاب(  فلم�سطلح 
ال�سعيفة، يعني منح المتياز ل�ساحلها بعد اإيقاع اأو اإحداث التعويق )الهاْنديْكاب( 
اأو  باإعاقة  طبعا،  يتعلق،  فالأمر  الأخرية،  هذه  منطلق  من  اأما  املمتازة،  اخليل  على 
عرقلة اأو تعجيز موؤقت يف الزمن، ينق�ص من تفوقها، ويقل�ص من حظوظها املطلقة، 
موقف  يف  فنحن  وعليه  م�سطنع.  ب�سكل  مبتورة  اأو  ن�سبية  حظوظ  اإىل  بتحويلها 
ي�سطنعه الب�سر يف ظروف حمددة )التباري(، انطالقا من موقف م�سبق مفاده اأن 
الفر�ص القوي اليوم، قد يكون �سعيفا غدا بحكم ال�سن اأو الإ�سابة اأو العجز اأو املر�ص.

الرمزية،  دللته  له  ليكون  اأرحب  حقل  اإىل  ونقله  امل�سطلح  ا�ستعارة  بداأت  وهكذا 
املواطنني  من  متزايد  عدد  لها  يتعر�ص  اأ�سبح  التي  الجتماعية  امل�ساعب  ظل  يف 
"اإن املجتمع ال�سناعي والتكنولوجي  امل�سابني يف احلروب، ولذا فقد راأى البع�ص 
الذي عرف النور يف القرن التا�سع ع�سر، كان يف اأوج عطائه يف الفرتات الأوىل من 
القرن الع�سرين، فاأ�سبح كل مواطن ملزما بامل�ساهمة يف ال�سباق، وعليه اأن يتكيف 
معه، واأن يلعب دوره فيه، ومن ثم يخ�سع ملبداأ التقومي، واأن يتعلم ويتاأهل من اأجل 
النخراط يف اللعبة الكربى لالإتقان والتباري، ويف هذا ال�سباق كان على امل�ساب 
باإعاقة اأن يدخل بدوره اإىل ال�سباق.  لقد كان م�سطلح )هانديكاب( مالئما لتحديد 
اإدماجه  اإىل  للو�سول  الناق�ص،  ال�سخ�ص  جتاه  اجلديدة  الجتماعية  الإرادة  هذه 

وبالتايل اإىل "تطبيعه" مع ما هو �سائد اجتماعيا")45(. 

وقد عرّب تطور ا�سطالح )هاْنديْكاب( عن وجود حاجة اجتماعية تاريخية وح�سارية 
عينية، كتجليات للتحولت الكبرية التي عا�سها املجتمع ال�سناعي يف اأوروبا خالل 

القرنني الثامن ع�سر والتا�سع ع�سر وبدايات القرن الع�سرين. 

Stiker, Henri-Jaques: Histoire de la notion du Handicap, in : handicap, famille et société,   ouvrage 

collectif. Document photocopié, sans date de parution ni maison d´ édition. p. 20.

)45(
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)46( عدنان اجلزويل، الإعاقة يف الت�سريعات املعا�سرة، املرجع واملو�سع ال�سابقان. 
)47( املنجد يف اللغة والأعالم، دار امل�سرق، بريوت، ط 2008م، �ص 538.

.http://www.ktaap 48(  القامو�ص املحيط، للفريوزاأبادي، ملف 3،  �ص 357، ومن�سور على موقع معر�ص الكتاب الإلكرتوين ورابطه(
  com/books-language-literature/ocean-dictionary.

)49(  خمتار ال�سحاح لل�سيخ الإمام حممد بن اأبي بكر بن عبدالقادر الرازي، طبعة مكتبة لبنان،1999م، �ص 194. 
)50( م�سطفى بن حمزة، حقوق املعاقني يف الإ�سالم، مطبعة النجاح اجلديدة، الدار البي�ساء، 1993م، �ص10. 

فالتقدم التكنولوجي وال�سناعي الذي طبع الع�سر احلديث، وخا�سًة حروبه املدمرة 
اآلف املعطوبني وامل�سوهني العاجزين، كان وراء حفز هذه املجتمعات  اأنتجت  التي 
الت�سامن،  من  جديدة  اأمناط  ا�ستحداث  نحو  املهتمة،  النخب  وخا�سًة  الأوروبية، 
وبلورة مواقف تتجاوز املوقف الأخالقي املجرد اإىل اإحداث اآليات قانونية وت�سريعية 
ومادية حتفظ لهوؤلء الأ�سخا�ص كرامتهم من جهة، وتكر�ص مبداأ الندماج واإعادة 

التاأهيل من جهة ثانية)46(. 

اأما على �سعيد اللغة العربية: فاإنه بالبحث يف املعاجم العربية جند يف املنجد يف 
اللغة والأعالم �سرحا ملادة )عوق(، عاقه عن ال�سيء عوقا اأي �سرفه وثبطه واأخره 
�سواغله  الدهر،  وعوائق  وعوائق،  ق  عوَّ واجلمع  عائقة،  وللموؤنث  عائق،  فهو  عنه، 
الَعْوُق:  الآتي:  املحيط  القامو�ص  يف  وجند  وتاأخر)47(.   تثبط  اأي  وتعوق  واأحداثه، 
ْثبيُط، كالتعويق والعتياق، والرجل الذي ل خري عنده، ومن  ْرُف والتَّ احَلْب�ُص وال�سَّ
يعوق النا�ص عن اخلري، وعوائق الدهر: ال�سواغل من اأحداثه، ورجل عيق ذو تعويق 

وترييث، يثبط النا�ص عن اأمورهم)48(. 

و�سرفه،  :)عاقه( عن كذا حب�سه عنه  بقوله  الإعاقة  اإىل  ال�سحاح  وي�سري خمتار 
والتعوق التثبط، والتعويق التثبيط)49(.

واحلب�ص  والتثبيط  املنع  يعني  الإعاقة  م�سطلح  فاإن  اللغوية  الناحية  من  وهكذا 
والتاأخري، اأما من الناحية ال�سطالحية، فيبدو اأن م�سطلح الإعاقة م�سطلح حديث 
مت نحته من حروفه ال�سائعة كمقابل عربي )للهاْنديْكاب( اأفادته اللغة احلديثة من 
دللة العوق والتعويق اللذين هما مبعنى التثبيط وحب�ص الإن�سان عن الإقدام على فعل 
اأغلب ما يكون فعال ح�سنا)50(، غري اأنه بالبحث يف املراجع العربية القدمية جندها 
"الزّمانة"،  )الهاْنديْكاب( احلديث م�سطلح  اأحيانا مقابل م�سمون  ا�ستعملت  قد 
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فــ "حني يقال رجل زِمن اأي مبتلى وا�سح الزّمانة، والزّمانة العاهة")51(، وهي تفيد 
بال�سبط اإ�سابًة ج�سديًة تلم بالكائن، فتعطل اأحد اأع�سائه عن اأداء وظيفته ب�سكل 

طبيعي)52(.

ثانيا- تطور مدلول الإعاقة واأنواعها: 
اأرحب مع تقدم العلوم الإن�سانية وتنوعها،  اآفاق  خرج مدلول الإعاقة تدريجيا اإىل 
ويف حماولة من البع�ص)53( للتفرقة وحتديد املفاهيم العلمية اخلا�سة بكل من العجز 
والعاهة والإعاقة، راأى اأن العجز "يرتبط بال�سيخوخة، فالدهر يفعل فعله يف الإن�سان 
معينة،  �سن  يف  حم�سور  وهو   قوته"،  يف  ووهن  قدرته  يف  �سعف  من  ي�سيبه  مبا 
ومرتبط بالتايل مبرحلة عمرية متقدمة بال�سرورة. اأما العاهة فهي تعني "الف�ساد 
اأو املر�ص الذي يقع يف اأحد اأع�ساء اجل�سم، فقد ل يكون ذو العاهة، معاقا ج�سديا 
بال�سرورة". اأما الإعاقة فرياها ق�سورا ج�سميا يحدث نتيجة تدخل ظروف وعوامل 
واأو�ساع اقت�سادية واجتماعية ل ترتبط بال�سرورة بعمر حمدد، ويخل�ص الباحث 
اإىل تعريف جديد يربط بينها وبني واقع املفهوم الجتماعي لالإعاقة واملعاق، فيعرف 
املعاق ج�سديا باأنه "الإن�سان الذي اأ�سيب بق�سور اأو خلل ج�سمي منذ ولدته اأو يف 
�سن معينة، ترك اأثرا ج�سديا، �سبب له اإعاقًة متنعه من القيام بالأعمال كغريه من 

الأ�سوياء")54(.

اإن الإعاقة باعتبارها حالة عجز اأو ق�سور اأو نق�ص اأو ت�سوه، لي�ست اأبدا هي ال�سخ�ص 
احلامل لها، ول هي �سفًة ل�سيقًة به، ولكنها حالة من ال�سطراب الذي مي�ص ع�سوا 
اأو ق�سورا يطول وظائف الذهن  اأنها قد تكون اختالل  اأو حا�سًة معينة، كما  معينا 

)51(  وقيل الزِمن الذي طال مر�سه زّمانا، انظر اأبي الفتح نا�سر بن عبد ال�سيد الطرزي اخلوارزمي، املغّرب يف ترتيب املعّرب، دار الكتاب العربي 
بريوت، �ص 210. 

)52(  وعلى ذلك فاملعنى العربي للزمانة يعني بتحديد اأكرث العاهة الع�سوية البارزة للعيان، وهذا فيه اأي�سا تقارب كبري مع املعنى الذي كان �سائدا 
تراثي قوي يف  "عاق"، و�سند  العربي  الثالثي  الفعل  اأويل يف  له �سند  لغوي حديث  ا�ستقاق  بالن�سبة لالإعاقة فهي  اأما  اإىل عقود قريبة،  الغرب  يف 
ال�ستعمال القراآين الوارد يف الآية )18( من �سورة الأحزاب : { قد يعلم اهلّل املعوقني منكم} . ويف �سوء ذلك نعتقد، اأن اللجوء اإىل هذا ال�ستقاق، 
رمبا كان حماولًة اجتهاديًة لتو�سيع مفاهيم العجز اأو الإ�سابة اأو العطب اأو العاهة اأو النق�ص اأو العوق، لكي ل تظل دللتها حم�سورًة يف ال�سخ�ص 

املو�سوف بها، فت�سمل البيئة واملحيط، راجع يف ذلك عدنان اجلزويل، الإعاقة يف الت�سريعات املعا�سرة، املرجع ال�سابق، �ص 6. 
دم�سق.  مبدينة  الجتماعية  الرعاية  موؤ�س�سات  يف  املعوقني  لواقع  ميدانية  درا�سة  الجتماعية،  والتنمية  الرعاية  الأخر�ص:  �سفوح  حممد    )53(

من�سورات وزارة الثقافة والإر�ساد القومي ـ دم�سق 1982م. �ص 78 و79.
)54(  حممد �سفوح الأخر�ص: املرجع ال�سابق ، �ص 83.
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اأو  الذهنية،  اأو  احل�سية  اأو  الع�سوية  الإ�سابة،  هذه  اأهمية  وتكرب  بع�سها،  اأو  كلها 
ت�سغر، بح�سب ما ت�سببه من خلل بني الكائن امل�ساب وحميط عي�سه. 

حياة  يف  امل�ساركة  فر�ص  اغتنام  على  بع�سها،  اأو  كلها  القدرة  فقدان  هو  فالعوق 
املجتمع على قدم امل�ساواة مع الآخرين، وت�سف كلمة العوق تالقي املعوق مع بيئته، 
الأن�سطة  بع�ص  ويف  البيئة  الهتمام مبا يف  تركيز  هو  امل�سطلح  والغر�ص من هذا 
من  املعاقني  متنع  عيوب  من  والتعليم،  والت�سال  كالإعالم  املنظمة،  الجتماعية 

م�ساركة الآخرين على قدم امل�ساواة.

كل  منها  انطلق  التي  املعاجلة  زاوية  بح�سب  وتطور  الإعاقة  مدلول  اختلف  وهكذا 
فريق ممن عرف الإعاقة اأو املعاق، فجاء العديد من التعاريف املتباينة حول معنى 
وركز  باأ�سبابها،  الآخر  البع�ص  واهتم  الإعاقة،  بطبيعة  بع�سها  اهتم  اإذ  الإعاقة، 
مفهوم  يبقى  ولذا  عالجها،  بطرائق  رابع  جانب  وان�سغل  اآثارها،  يف  ثالث  جانب 

الإعاقة مفهوما ن�سبيا اإىل حد بعيد.

ونظرا اإىل ن�سبية مدلول الإعاقة، فيمكن تق�سيمها، من حيث وقت ن�سوئها، اإىل اإعاقة 
ِخلقية واإعاقة مكت�سبة، والإعاقة اخِللقية ت�ساحب ال�سخ�ص منذ الولدة اأو قبلها، 
فيرتتب عليها تعطيل وظيفة طرف اأو اأكرث اأو حا�سة اأو اأكرث من احلوا�ص، ك�سمور 

اأحد الأع�ساء اأو فقد اإحدى احلوا�ص، وقد تنجم الإعاقة من عملية الولدة نف�سها.
اأما الإعاقة املكت�سبة فهي تلك التي حتدث يف فرتة لحقة على الولدة ب�سبب حادث 
الكوارث  اأو  املهنية،  اأو احلوادث  ال�سري  اإىل حوادث  بالن�سبة  معني، كما هو احلال 
الطبيعية، اأو نتيجة م�ساعفات بع�ص الأمرا�ص، كال�سلل اأو احل�سبة اأو التيتانو�ص، 

اأو نتيجة لأ�سباب وراثية، اأو نتيجة ل�سوء التغذية، اأو غريها.

اأما من الناحية الجتماعية، فينظر اإىلالإعاقة على اأنها م�سكلة اجتماعية وم�ساألة 
اندماج كامل لالأفراد يف املجتمع، ول يعزى العجز اإىل الفرد، ولكن اإىل جمموعة 
مركبة من الظروف، التي ينجم الكثري منها عن البيئة الجتماعية، ومن ثم، فاإن 
مواجهة وعالج هذه امل�سكلة يتطلبان العمل الجتماعي وامل�سئولية امل�سرتكة للمجتمع 
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الكلية  للم�ساركة  الالزمة  البيئية  التعديالت  اإىل  التو�سل  الكربى، بهدف  ب�سورته 
الق�سية  تلك  فاإن  هنا،  ومن  الجتماعية.  احلياة  كل جمالت  املعاقني يف  لالأفراد 
على  النطاق،  وا�سع  اجتماعيا  تغيريا  تتطلب  وفكرية  ثقافية  ق�سية  بكونها  تت�سم 

ال�سعيدين الفردي واملجتمعي.

اأدخلتها  التي  والثقافية  والبيئية  والقت�سادية  الجتماعية  الأبعاد  فاإن  وهكذا 
التجارب امليدانية والدرا�سات، التي متت خالل العقود الأربعة الأخرية من القرن 
اإىل  الخت�سا�ص  ال�سيق  الطبي  ال�سياق  من  تدريجيا  الإعاقة  اأخرجت  الع�سرين، 
رحاب املجتمع، اإذ ظلت املقاربة الطبية اإىل وقت متاأخر حمتكرًة ملفهوم الإعاقة، 
حا�سرًة اإياها يف ت�سخي�ص �سيق ل يتجاوز ج�سد ال�سخ�ص املعاق. لكن تقدم العلوم 
منظمات  �سغط  وكذلك  الإن�سانية،  العلوم  جمال  يف  خا�سًة  الخت�سا�سات  وتنوع 
امل�سلمات،  من  كثري  يف  النظر  اإعادة  اإىل  دفع  ودوليا،  وطنيا  املعاقني  الأ�سخا�ص 
ذلك  ودليل  ت�ستحقه،  الذي  وزنها  والبيئية  والثقافية  الجتماعية  الأبعاد  واإعطاء 
ما حدث يف اأوا�سط الثمانينيات من القرن املا�سي من انتقادات للت�سنيف الدويل 
لالإعاقات )Classification Internationale des Handicaps)55، فقد قام العديد 
هوؤلء  بحقوق  للنهو�ص  املنا�سرة  منها  وخا�سًة  املعاقني،  الأ�سخا�ص  منظمات  من 
الأبعاد  يغفل  باعتباره  الت�سنيف،  لهذا  �سديدة  انتقادات  بتوجيه  الأ�سخا�ص، 

الجتماعية والثقافية والبيئية )56(.

يف  الإعاقة  نتيجة  لي�ص  معاقني،  ي�سبحون  الأ�سخا�ص  اأن  املوؤكد  من  بات  اأنه  غري 
دون  حتول  التي  واحلواجز  البناءة،  غري  ال�سلبية  الجتاهات  ب�سبب  واإمنا  ذاتها، 
فاإن  ثم  ومن  اأنف�سهم)57(،  على  العتماد  اأو  للمجتمع  العامة  احلياة  يف  م�ساركتهم 

م�سطلح الإعاقة قد يت�سع لي�سمل الأنواع وال�سور الآتية:

)55(  وهو ت�سنيف اأجنزه الأ�ستاذ فيليب وود، باإيعاز من منظمة ال�سحة العاملية، وتبنته هذه الأخرية يف بداية الثمانينيات من القرن الع�سرين، 
ون�سرته على اأو�سع نطاق كاأول وثيقة اأ�سا�سية تتوافق حولها خمتلف الدول املنتمية اإىل هذه املنظمة الدولية.

)56(  عدنان اجلزويل، الإعاقة يف الت�سريعات املعا�سرة، املرجع ال�سابق، �ص 5.
)57(  راجع يف ذلك، موجز تقرير منظمة ال�سحة العاملية حول الإعاقة ال�سادر عام 2011م، مرجع �سابق، �ص 7.
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)58(  انظر الإ�سدار الإلكرتوين للمجل�ص الأعلى ل�سئون املعاقني الكويتي ورابطه هو: 
http://98sneed. Com./alldodisablework/hiconcldisabl/disabelpagone.html.

)59( ورغم ذلك فاإن تعريف الإعاقة الذهنية Intellectual Disability يختلف بح�سب الزاوية التي ينظر منها والعلم الذي يتناولها، وعليه 
فهناك تعريف طبي لالإعاقة Medical Definition، ي�سري اإىل اأن الإعاقة الذهنية هي حالة توقف اأو عدم اكتمال منو الدماغ نتيجة ملر�ص اأو 

اإ�سابة قبل �سن املراهقة اأو ب�سبب عوامل وراثية. 
كما اأن التعريف ال�سيكومرتي لالإعاقة Psychometric Definition، يعترب ال�سخ�ص الذي يقل ذكاوؤه عن 75 درجة على مقايي�ص الذكاء لديه 
اإعاقة ذهنية، وهناك تعريف اجتماعي Social Definition، يعرف الإعاقة الذهنية باأنها حالة عدم اكتمال النمو العقلي بدرجة جتعل الفرد 

عاجزا عن التكيف مع الآخرين مما يجعله دائما بحاجة اإىل رعاية واإ�سراف ودعم الآخرين.
http://www.4uarab.com/vb/archive/index.php/t-26873.html.  )60(

)61(  وعلى ال�سعيد القانوين، فاإن امل�سرع البحريني واإن كان قد و�سع تعريفا للمعاق ب�سفة عامة غري اأنه مل يعّرف الإعاقة الذهنية، ول املعاق 
ذهنيا، وميكن القول: اإن املعاق ذهنيا هو ال�سخ�ص غري القادر على ال�ستقالل يف تدبري �سئونه ب�سبب توقف منوه العقلي يف �سن مبكرة، اأو نتيجة فقد 

قدراته العقلية يف اأي مرحلة من مراحل حياته.

اأ - الإعاقة الذهنية:
�سن  دون  وتظهر  الفرد  اأداء  يف  الق�سور  جوانب  من  جانبا  الذهنية  الإعاقة  متثل 
الثامنة ع�سرة يف �سورة تدن وا�سح يف القدرة العقلية عن متو�سط الذكاء، ي�ساحبه 
ق�سور وا�سح يف اثنني اأو اأكرث من جمالت املهارات التكيفية مثل مهارات الت�سال 
اللغوي، اأو العناية بالذات، اأو احلياة اليومية اأو الجتماعية، اأو التوجيه الذاتي، اأو 
اخلدمات الجتماعية، اأو ال�سحة وال�سالمة، اأو احلياة الأكادميية، اأو اأوقات الفراغ 

والعمل)58(.

وقد تعددت تعريفات الإعاقة الذهنية)59( على �سعيد علم النف�ص والجتماع، غري اأن 
اأكرث هذه التعريفات قبول هو تعريف جرو�سمان ) Grossman ( الذي تبنته اجلمعية 
الأمريكية يف عام 1973م  وهو اأن "الإعاقة هي م�ستوى من الأداء الوظيفي العقلي 
يقل عن متو�سط الذكاء بانحرافني معياريني، وي�ساحب ذلك خلل وا�سح يف ال�سلوك 

التكيفي، ويظهر يف مراحل النمو منذ امليالد حتى �سن 18 �سنة")60( )61(.
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)62( يكون ت�سنيف الإعاقة بح�سب الأ�سباب التي اأدت اإليها على النحو الآتي:
  ) اأ ( اأ�سباب ما قبل الولدة )ومنها العوامل اجلينية والعوامل البيئية(.

  )ب( اأ�سباب اأثناء الولدة )هي الأ�سباب التي حتدث اأثناء الولدة مثل نق�ص الأك�سجني – الولدة الع�سرة وما ي�ساحبها من �سدمات(.
  )ج( اأ�سباب ما بعد الولدة )ومنها �سوء التغذية – احلوادث وال�سدمات – الأمرا�ص واللتهابات - العقاقري والأدوية(. راجع يف ذلك الإ�سدار 

http://98sneed.Comالإلكرتوين للمجل�ص الأعلى ل�سئون املعاقني الكويتي ورابطه هو
)63( يكون الت�سنيف لالإعاقة بح�سب ال�سكل اخلارجي كالآتي:

 .)mongolism ( املنغولية )اأ(  
 .) phenglketonuria ( حالت ا�سطراب التمثيل الغذائي )ب(  

       .)cretinism ( القماءة )ج(  
 .) microcephaly ( سغر حجم الدماغ� )د(  
 .) macrocephaly ( كرب حجم الدماغ )هـ(  

.) hydrocephaly ( حالت ا�ست�سقاء الدماغ )و(  
)64( يجري ت�سنيف الإعاقة بح�سب ن�سبة الذكاء على النحو الآتي:

  )اأ( اإعاقة عقلية ب�سيطة وترتاوح ما بني ) 55-70 ( ويطلق عليهم فئة القابلني للتعلم. 
  )ب( اإعاقة عقلية متو�سطة وترتاوح بني ) 40-55 ( ويطلق عليهم فئة القابلني للتدريب.

  ج( الإعاقة العقلية ال�سديدة وهي من 40 فما دون.
)65( من اخل�سائ�ص التي يت�سم بها املعاق ذهنيا من الناحية ال�سلوكية:

1- النق�ص الوا�سح يف التعلم مقارنة باأقرانه من الأطفال العاديني.  
2-  نق�ص يف النتباه والرتكيز يف املهارات التعليمية.  

3-  نق�ص يف التذكر وتعترب هذه امل�سكلة من اأكرث امل�سكالت التعليمية حدة لدى املعاقني عقليا.   
  اأما من الناحية اللغوية فاملالحظ اأن املعاقني عقليا اأبطاأ من العاديني يف اكت�سابهم اللغة.

اجلامعة  درا�سات،  جملة  عمان،  الأردن،  يف  العقلية  الإعاقة  حول  الوالدين  ومفاهيم  اجتاهات  البط�ص،  وليد  حممد  طعيمة،  �ساكر  فوزي    )66(
الأردنية، املجلد 11، العدد 6، 1984م، �ص 9.

وت�سنف الإعاقة الذهنية اإىل عدة ت�سنيفات بح�سب اأ�سبابها)62(، اأو بح�سب ال�سكل 
اخلارجي لها)63(، اأو بح�سب مقدارها اأو ن�سبة الذكاء)64(،اأو خ�سائ�سها)65(.

فالإعاقة الذهنية اأو العقلية هي "تدن اأو انخفا�ص يف الأداء الوظيفي للذكاء العام 
ي�سحبه عجز يف ال�سلوك التكيفي يبدو وا�سحا خالل فرتة النمو")66(.
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اأمرا�ص ت�سيب العني  اأ�سباب عدة، بع�سها خلقية نتيجة عوامل وراثية، وبع�سها الآخر مر�سية نتيجة  اإىل  اأ�سباب الإعاقة الب�سرية  )67(  ترجع 
كالرتاكوما والرمد ال�سديدي واملاء الأبي�ص واملاء الأزرق وال�سكري، والبع�ص الثالث هو الإ�سابات وال�سدمات ال�سديدة التي توؤذي العني اأو غريها 

من الأ�سباب الأخرى.
)68(  تعني اأن ما يراه املب�سر على بعد 200 مرت تنح�سر روؤية الكفيف عنه فيما ل يزيد على 20 مرتا.  

)69(  وذلك وفقا لتقديرات منظمة ال�سحة العاملية، يوجد 9 ماليني يف الهند ، و7 ماليني يف اإفريقيا و6 ماليني يف ال�سني و7 ماليني يف املنطقة 
العربية، نقال عن موقع اجلمعية الوطنية حلقوق الإن�سان بال�سعودية، وموقعها على الرابط الآتي 

http://infocenter.nshr.org.sa/blogdetail.aspx?bl=33.
)70(  ويعرفون يف اللغة العربية بالُكمه، ومفردها اأكمه.

ب - الإعاقة احل�ضية:
الإعاقة احل�سية هي الإعاقة الناجتة من اإ�سابة ع�سو اأو اأكرث من الأع�ساء احل�سية 
الأ�سا�سية لالإن�سان، كالعني والأذن والل�سان، التي تخلف اإعاقة ب�سرية اأو �سمعية اأو 

اإعاقة يف النطق.

1-  الإعاقة الب�ضرية )املكفوفون(:
ي�ستطيع  اأو جزئيا ب�سورة ل  كليا  ال�سخ�ص ب�سره  الب�سرية فقد  بالإعاقة  يق�سد 
معها تاأدية املهام اإل مب�ساعدة معينات ب�سرية خا�سة، ويقي�ص املخت�سون الإعاقة 
الب�سرية مبقيا�ص طبي، ومن ثم فمن كانت قوة اإب�ساره 6 على 60 اأو 20/200 اأو كان 
20 درجة اأ�سحى معاقا ب�سريا)67(. فمن  جماله الب�سري يقل عن زاوية مقدارها 
فقد حا�سة الب�سر �سمي الكفيف وهو "ال�سخ�ص الذي ل ي�ستطيع اأن يحدد طريقه 
من دون قيادة يف بيئة غري معروفة لديه، اأو من كانت قدرته على الإب�سار ل متكنه 

من مراجعة عمله العادي". 

اأما من الناحية العلمية فيعرف املكفوف باأنه" ال�سخ�ص الذي تقل درجة اإب�ساره 
عن 20/200 يف العني الأقوى")68(.

اأي لديهم �سعوبات ب�سرية ويبلغ عددهم  الب�سر  اإىل �سعاف  وي�سنف املكفوفون 
يف العامل قرابة 135 مليون كفيف، واإىل مكفوفني ل يتلقون اأي اإثارة ب�سرية ويبلغ 
عددهم 54 مليون �سخ�ص)69(،  ما بني مكفوفني عر�سيني، وهم من تعر�سوا لفقد 
الب�سر بعد ولدتهم وكانت لهم خربة ب�سرية من قبل، و مكفوفني منذ الولدة)70(، 
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ولكل فئة من هذه الفئات حاجاتها اخلا�سة التي قد تختلف عن حاجات غريها من 
الفئات الأخرى)71(. 

2- الإعاقة ال�ضمعية )ال�ضم(:
حني  لل�سمع،  الكلي  الفقدان  وهو  ال�سمم،  ي�سمل  م�سطلح  هي  ال�سمعية  الإعاقة 
ت�سل ن�سبة الفقد اإىل )90( دي�سبل فاأكرث، وي�سمل �سعف ال�سمع اأي الفقدان اجلزئي 

لل�سمع، حني تقل ن�سبة الفقد عن )90( دي�سبل)72(. 

ومن فقد حا�سة ال�سمع �سمي اأ�سم، وهو من ل ميكنه ا�ستخدام حا�سة ال�سمع نهائيا 
يف حياته اليومية، ومن ثم فهو فاقد الت�سال بالعامل اخلارجي عن طريق حا�سة 
ال�سمع، غري اأنه ميكنه ا�ستثمار باقي احلوا�ص الأخرى لديه كالب�سر مثال يف تعوي�ص 

ما فقده من حا�سة ال�سمع، كما هو احلال يف ا�ستخدام لغة الإ�سارة.

3- اإعاقة النطق )البكم(:
اأو  النطق  اإعاقة  وا�سحة  ب�سورة  الإرادة  عن  التعبري  يف  توؤثر  التي  الإعاقات  من 
البكم، وهو ا�سطراب لغوي وا�سح يحول دون الت�سال والتحاور وامل�ساركة، وينتج 
البكم يف اأغلب الأحيان من ال�سمم، فالإعاقة ال�سمعية عادة ما تف�سي اإىل اإعاقة 
يف النطق اأو خر�ص في�سري ال�سخ�ص اأبكم، فالأبكم هو من فقد نهائيا القدرة على 
الكالم، وي�سمى الأخر�ص، وميكنه اأن ي�ستعني بلغة الإ�سارة يف التخاطب والتعبري عن 

نف�سه.

ج- الإعاقات احلركية والع�ضبية:
اإ�سابات  اأو  الأع�ساب  يف  وظيفي  خلل  عن  الناجمة  الإعاقة  هي  احلركية  الإعاقة 
مر�ص  اأو  موتها،  اأو  وارتخائها  الع�سالت  �سمور  نتيجة  اأو  الفقري،  العمود  يف 

)71(  راجع علي عمر علي امل�سراتي، املرجع ال�سابق، �ص 226.
)72( ترجع الإعاقة ال�سمعية اإىل اأ�سباب عدة منها الت�سوهات اخللقية يف القناة ال�سمعية، اأو تعر�سها لاللتهابات والأورام، اأو ثقب طبلة الأذن نتيجة 
الأم احلامل باحل�سبة  اإ�سابة  اأو  ال�سوكية  الإ�سابة باحلمى  ب�سبب  الع�سب احل�سي  اإىل خلل يف  الإعاقة  لأ�سوات مرتفعة، كما قد ترجع  تعر�سها 

الأملانية اأو نق�ص الأك�سجني اأثناء الولدة اأو غريها ، راجع يف ذلك الإ�سدار الإلكرتوين للمجل�ص الأعلى ل�سئون املعاقني بالكويت ورابطه هو :
http://www.q8sneed.com/alldodisablework/hiconcldisabl/disabelpagone.html.
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الع�سبي  اأو �سديدة، ت�سيب اجلهاز  ب�سيطة  �سواء كانت  اإ�سابة،  الروماتيزم، فكل 
وقيامه  امل�ساب  اأداء  يف  �سلبا  وتوؤثر  الع�سالت،  اأو  العظمي،  الهيكل  اأو  املركزي، 

بوظائفه اجل�سمية واحلركية، متثل اإعاقة حركية)73(.

وي�سمل ذلك برت اأحد الأطراف من الأيدي اأو الأرجل كما ي�سمل امل�سلول، الذي مل 
ذلك  ي�سمل  كما  جزئي،  اأو  كامل  ب�سكل  احلركة  على  يقوى  ل  ولكنه  اأطرافه  تبرت 
يف  عجز  اأ�سابه  كمن  نهائية،  ب�سورة  احلركة  على  القدرة  فقدوا  الذين  املقعدين 

اأطرافه العليا مع �سلل يف اأطرافه ال�سفلى. 

ذات  تعوي�سية  اأجهزة  اإىل  معها  فيحتاج  �ساحبها  يف  احلركية  الإعاقة  وتوؤثر 
موا�سفات معينة، كالأطراف ال�سناعية، اأو الكرا�سي املتحركة. وف�سال عن الإعاقة 
بها حالت  ويق�سد  والع�سبية،  النف�سية  الإعاقة  فثمة  باحلوا�ص  املرتبطة  احل�سية 
العجز النف�سي والع�سبي،  وي�سمل ذلك كل من اأ�سيب مبر�ص نف�سي اأو خلل نف�سي 
اأو ع�سبي اأدى اإىل تغري حالته النف�سية اإىل درجة تعوقه عن القيام بواجبه اأو عدم 

اندماجه يف املجتمع، وذلك كامل�ساب بال�سرع اأو اله�سترييا اأو الف�سام)74(.

د- الأمرا�س املزمنة:
هي اأمرا�ص يتعذر ال�سفاء منها، وتتحدد عادة وفق جداول تبني اأنواعها املختلفة، 
ومن هذه الأمرا�ص ما ي�سيب اجلهاز التنف�سي )كالربو ال�سعبي( اأو اجلهاز الدوري 
والقلب) كان�سداد ال�سريان التاجي( اأو اجلهاز اله�سمي )كتليف الكبد( اأو الغدد 
ال�سماء )كزيادة اإفراز الغدة النخامية(، اأو اجلهاز احلركي )كدرن العظام(، كما 

ت�سمل الأمرا�ص اخلبيثة اأو الأمرا�ص اجللدية )كاجلذام(، اأو غريها. 

)73(  يعزو املتخ�س�سون اأ�سباب الإعاقة احلركية اإىل اأ�سباب مكت�سبة كحوادث الطرق، والأمرا�ص الفريو�سية اأو البكتريية، وم�ساعفات العمليات 
الأم احلامل عقاقري �سارة ب�سحة  وتناول  ال�سينية،  امل�ستمر لالأ�سعة  والتعر�ص  ال�سديد،  الأك�سجني  اأو نق�ص  الولدة والختناق  اجلراحية، وع�سر 
اجلنني، والت�سمم باأنواعه، واإ�سابة الأم احلامل با�سطرابات مزمنة مثل الربو اأو ال�سكري اأو غريهما.  اأما الأ�سباب غري املكت�سبة لالإعاقة احلركية 
فرتجع اإىل الأمرا�ص الوراثية وعدم توافق ف�سائل الدم بني الأبوين، وعدم اكتمال مرحلة احلمل. راجع يف ذلك املوقع الإلكرتوين للمجل�ص الأعلى 

ل�سئون املعاقني ورابطه:
 http://www.q8sneed.com/alldodisablework/hiconcldisabl/disabelpagone.html .

)74( حممد �سيد فهمي، ال�سلوك الجتماعي للمعوقني، املكتب اجلامعي احلديث، ط 1983م، �ص 45. 
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املطلب الثاين
خ�ضائ�س الإعاقة واإثباتها

اأول- خ�ضائ�س الإعاقة:
  تت�سف الإعاقة بعدة خ�سائ�ص نوجزها فيما يلي: 

-  ُتَعّد الإعاقة ظاهرة ن�سبية ولي�ست مطلقة، فهي تختلف من �سخ�ص اإىل اآخر   
وبح�سب نظرة املجتمع وبح�سب ظروف الع�سر، وهي ن�سبية من حيث الطرف 
اأو اجلزء الذي تعوقه، اإذ اإنها توؤثر يف اأداء وظيفة معينة ولي�ص يف كل الوظائف، 
تام، ومن ثم فقد يكون امل�ساب معاقا  اإىل عجز  توؤدي، عادة،  ولذا فهي ل 
بالن�سبة  كذلك  يكون  ول  الأمور،  من  اأمر  اأو  الأعمال  من  اإىل عمل  بالن�سبة 
اإىل عمل اأو اأمر اآخر، ول تعني الإعاقة تعطيال نهائيا لقدرات املعاق، بل اإن 
املتبقية  موؤهالته  على  بالعتماد  تن�سيطها  ميكن  لل�سخ�ص  املعاقة  القدرات 

وقدراته التعوي�سية.

-  متثل الإعاقة ظاهرة عاملية ل تقت�سر على دولة اأو جماعة بعينها، بل توجد يف   
كل الدول، املتقدمة والنامية على حد �سواء، كما اأنها ظاهرة متزايدة ب�سبب 
ا�ستخدام  وانت�سار  والأوبئة  الطبيعية  والكوارث  ال�سراعات واحلروب  تزايد 

املواد الكيماوية.

-  متثل الإعاقة م�سكلة متداخلة اجلوانب متعددة الأبعاد، يرتبط فيها اجلانب   
الطبي باجلوانب النف�سية والتعليمية والجتماعية والثقافية والقانونية.

-   تتعدد عوامل ن�ساأة الإعاقة بني عوامل وراثية واأخرى بيئية، ومثال الأوىل حالة   
اأو  احلوادث  عن  الناجمة  الإعاقة  حالة  الثانية  ومثال  الذهنية،  الإعاقة 

الكوارث الطبيعية.

-  للمعاق حاجاته اخلا�سة التي تن�ساأ عن اإعاقته، والتي ت�ستلزم اإجراءات خا�سة   
لإ�سباعها والوفاء بها، قد تختلف عن الإجراءات التي تتبع يف تلبية حاجات 
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الأفراد الأ�سوياء، كما اأن هذه احلاجات اخلا�سة تختلف من معاق اإىل اآخر، 
وبالتايل فاإن اإجراءات واأ�ساليب مواجهة هذه احلاجات اخلا�سة قد تختلف 

من معاق اإىل اآخر. 

-  الطابع الإن�ساين لالإعاقة، ومن طبيعة ما هو اإن�ساين اأن يكون خمتلفا ومتناق�سا،   
ملتحمة  "كتلة"  هناك  لي�ست  اأنه  كما  املطلق،  يف  معاق  �سخ�ص  هناك  فلي�ص 
متكونة من ع�سرات الآلف من املعاقني يف كل جمتمع، لها احلاجات نف�سها يف 
كل امليادين، بال�سورة نف�سها ويف الوقت نف�سه، غري اأن العك�ص قد يكون �سحيحا،  
اإذ اإن كل اإعاقة هي حالة فريدة، وكل �سخ�ص معاق هو حالة خا�سة، والتقاطع 
لها  يتعر�ص  التي  فالإعاقات  املطلق،  التطابق  يعني  ل  احلالت  بني  التقارب  اأو 
ويف  عليها،  املرتتبة  النتائج  ويف  حدتها،  ودرجة  طبيعتها،  يف  تختلف  الأفراد 

تاأثريها يف منو املعاق، ويف تعلمه وتثقفه العام، ويف قابليته للتاأهيل والتكيف.

ثانيا- اإثبات الإعاقة: 
مناط حتديد ن�سبة العجز لدى ال�سخ�ص هو مدى قدرته على العمل والإنتاج، فكلما 
قلت هذه القدرة ارتفعت ن�سبة العجز وبالعك�ص، وحماية لهوؤلء فاإن الت�سريعات ت�سع 
هذه الظروف مو�سع العتبار مما ي�ستوجب حتديد هذه الظروف وبيان اأثرها يف 

ال�سخ�ص من قبل اللجان الطبية املخت�سة يف ذلك. 

الت�سريعات  يف  اخت�سا�ساتها  وبيان  الطبية  اللجان  هذه  حتديد  عادة  ويجرى 
الوزارية  القرارات  يف  ذلك  تفا�سيل  وتتحدد  ال�سحة،  وزير  مبعرفة  الداخلية، 
املنفذة لقوانني العمل واخلدمة املدنية وقوانني املعاقني، وعلى �سبيل املثال فقد �سدر 
الثالثة  مادته  البحرين)75(، وحدد يف  2008م يف  ل�سنة   )1( رقم  ال�سحة  وزير  قرار 

)75(  وقد عدل بالقرار رقم 6 ل�سنة 2008م، وتن�ص املادة الأوىل منه على اأن
       تن�ساأ اللجان الطبية العامة على النحو التايل:

  - جلنة تقييم اإ�سابات العمل واحلوادث املرورية.
  - جلنة تقييم اللياقة الطبية لل�سالحية للعمل اأو الإحالة على التقاعد وتقدير العمر.

  - جلنة تقييم واعتمادات الإجازات و�سئون الأ�سرة.
  - جلنة تقييم حالت الطب النف�سي.   

  - جلنة تقييم حالت الأنف والأذن واحلنجرة وال�سمم املهني.
  - جلنة تقييم حالت العيون.

  - جلنة تقرير واعتماد فحو�ص التوظيف والتعيني.
ويجوز اإن�ساء جلان اأخرى كلما دعت احلاجة اإىل ذلك.
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اخت�سا�سات هذه اللجان التي من بينها حتديد نوع العجز ودرجته يف حالة اإنهاء 
اخلدمة لعدم اللياقة ال�سحية، وحتديد مدى ارتباط الإ�سابة بالعمل وتقرير اللياقة 

ال�سحية للبقاء يف اخلدمة)76(.

و�سنه  ا�سمه  حيث  من  امل�ساب  بيانات  للعجز  املثبتة  الطبية  التقارير  وتت�سمن 
اأو املر�ص وبيان تاريخها وتطورها وو�سائل عالجها، مع  وجن�سه، وو�سفا لالإ�سابة 
حتديد اجلزء اأو الع�سو الذي حلقته الإ�سابة اأو البرت اأو ال�سعف، واأثر الإ�سابة يف 
ال�سحة العامة للم�ساب وقدرته على اأداء العمل، ومدى التطور املتوقع اأن يطراأ على 
حالته، ومدى ا�ستفادته من التاأهيل والتدريب واحتمالت العودة للعمل، واملدة التي 

يجب اإعادة فح�سه دوريا خاللها.

)76( تق�سي املادة الثالثة من القرار ال�سالف الذكر باأن تخت�ص اللجان الطبية بالآتي:
1-    اإجراء الك�سف الطبي على العاملني يف احلكومة واملوؤ�س�سات العامة ويف القطاع الأهلي لغر�ص اأو اأكرث مما يلي: -

   اأ- تقرير لياقتهم ال�سحية لاللتحاق بالعمل وخلوهم من الأمرا�ص املعدية.
   ب-  تقرير لياقتهم ال�سحية للبقاء يف اخلدمة.

   ج- حتديد نوع العجز ودرجته يف حالة اإنهاء اخلدمة لعدم اللياقة ال�سحية.
   د- التحقق من الأ�سباب ال�سحية لإنهاء خدمة املوظف اأو العامل من عمله واإثبات اأن تلك الأ�سباب تهدد حياته باخلطر لو ا�ستمر يف وظيفته اأو عمله.

   هـ- النظر يف تقرير مدى ارتباط الإ�سابة اأو املر�ص بالعمل واإثبات العجز ودرجته.
   و- الك�سف عليهم ملنحهم الإجازات املر�سية املقررة مبقت�سى القوانني والأنظمة وفقا للقرارات والتعليمات التي ي�سدرها وزير ال�سحة يف �ساأن منح 

الإجازات املر�سية.
2-    تقدير ال�سن يف جميع الأحوال التي تتطلب ذلك.

3-    اعتماد الفحو�ص والك�سف الطبي للمبتعثني من قبل وزارات الدولة وموؤ�س�ساتها.
4-    اعتماد التقارير وال�سهادات الطبية التي يح�سرها املر�سى من اخلارج وذلك لغر�ص ا�ستعمالها اأمام اجلهات املعنية.

5-    حتديد نوع العجز ودرجته للحوادث والإ�سابات الناجتة عن حوادث املرور.
كما تخت�ص اللجان الطبية العامة بالنظر يف كل ما يعهد اإليها مبقت�سى اأي قانون اأو لئحة اأو نظام.
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)77(  تن�ص املادة )25( من الإعالن العاملي حلقوق املعاقني على اأن "1- لكل �سخ�ص احلق يف م�ستوى من املعي�سة كاف للمحافظة على ال�سحة 
والرفاهية له ولأ�سرته، ويت�سمن ذلك التغذية وامللب�ص وامل�سكن والعناية الطبية وكذلك اخلدمات الجتماعية الالزمة، وله احلق يف تاأمني معي�سته يف 

حالت البطالة واملر�ص والعجز والرتمل وال�سيخوخة وغري ذلك من فقدان و�سائل العي�ص نتيجة لظروف خارجة عن اإرادته ".
)78( راجع املادتني رقمي 23 و26/1 من الإعالن ال�سالف الذكر.

الف�ضل الثاين
الهتمام بحقوق املعاق على امل�ضتويني الدويل والإقليمي

والهيئات  ن�ساأة املنظمات  بداأ يقوى ويزداد منذ  املعاق  اأن الهتمام بحقوق  ل �سك 
املعنية بحقوق الإن�سان �سواء كان ذلك على امل�ستوى العاملي اأو الإقليمي، ولذا ف�سوف 

نعر�ص جلوانب هذا املو�سوع يف مبحثني متتاليني على النحو الآتي:-

املبحث الأول
الهتمام بحقوق املعاق يف املواثيق والتفاقيات الدولية

اأما  اأول،  مطلب  يف  عموما،  املعاق  بحقوق  الدويل  الهتمام  املبحث  هذا  يف  نعالج 
املطلب الثاين فنخ�س�سه لالهتمام الدويل بحق املعاق يف امل�ساعدة القانونية.

املطلب الأول
حقوق املعاق يف بوؤرة الهتمام الدويل

اأوىل املجتمع الدويل اهتماما خا�سا باملعاقني وحقوقهم، وانعك�ص ذلك يف املوؤمترات 
الدولية التي ناق�ست الإعاقة واملعاقني، واأ�سدرت تو�سيات خا�سة بحقوقهم، وحددت 
م�سئولية الدولة قبلهم، كما حر�ست معظم الإعالنات ومواثيق العمل الدولية على تاأكيد 
رعاية املعاقني وحماية حقوقهم، ومن ذلك: الإعالن العاملي حلقوق الإن�سان ال�سادر 
عن اجلمعية العامة لالأمم املتحدة عام 1948م)77(، الذي ن�ص يف مادته الأوىل على اأنه 
" يولد النا�ص اأحرارا مت�ساوين يف الكرامة واحلقوق، وقد وهبوا عقال و�سمريا، وعليهم 
اأن يعامل بع�سهم بع�سا بروح الإخاء"، كما ن�ست املادة الثانية منه على اأن"لكل اإن�سان 
حق التمتع بجميع احلقوق واحلريات الواردة يف هذا الإعالن، من دون اأي متييز..."،  

واأكد يف اأكرث من مو�سع حق كل اإن�سان يف التعليم وحقه يف العمل)78(.
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كما اأكد رعاية املعاقني كل من اإعالن حقوق الطفل ل�سنة 1959م)79(، والعهد الدويل 
اخلا�ص باحلقوق املدنية وال�سيا�سية عام 1966م، والإعالن اخلا�ص بحقوق املعاقني 
1975م، واتفاقية حقوق  1971م، والإعالن العاملي حلقوق املعاقني عام  ذهنيا عام 

الطفل ال�سادرة �سنة 1989م.

بعدة  املتحدة  الأمم  منظمة  قبل  تاأ�س�ست  التي  الدولية-  العمل  منظمة  كانت  وقد 
�سنوات- اأول منظمة دولية تهتم بق�سايا املعاقني، غري اأن اهتمامها كان من زاوية 
حقوقهم يف العمل والتاأهيل والتدريب، فقد اأ�سدرت عام 1944م تو�سية �ساملة تقر 
والتوجيه  التاأهيل  اإعادة  يف  الكاملة  العمل  فر�ص  للمعاقني  توفر  اأن  ب�سرورة  فيها 
اإىل  املنظمة  ودعت  مفيد)80(،  عمل  يف  وال�ستخدام  والتدريب  املتخ�س�ص  املهني 
املعاقني،  ا�ستخدام  لتعزيز  اإيجابية  تدابري  واتخاذ  ال�ستخدام  يف  الفر�ص  تكافوؤ 
للمعاقني  املهني  التاأهيل  ب�ساأن  1955م  لعام   )99( رقم  التو�سية  عنها  �سدرت  كما 
وهي تو�سية اأبرزت معامل تعزيز حق املعاقني يف امل�ساركة الكاملة يف فر�ص التدريب 

والعمل، و�سكلت قاعدة للت�سريعات الوطنية املتعلقة بتاأهيل وت�سغيل املعاقني. 

العامة  اإقرار اجلمعية  بالإعاقة ظهر مع  الأطراف  املتعدد  بداية الهتمام  اأن  غري 
لالأمم املتحدة لإعالن حقوق املعاقني يف 9 دي�سمرب 1975م، وذلك بعد اإعالن حقوق 
الأ�سخا�ص املعاقني ذهنيا ال�سادر يف 20 دي�سمرب 1971م، ويف 16 دي�سمرب 1976م 
اأعلنت اجلمعية العامة لالأمم املتحدة �سنة 1981م �سنة دولية للمعاقني حتت عنوان 
العاملي اخلا�ص  العمل  " برنامج  اإعداد  "، كما جرى  الكاملة وامل�ساواة  " امل�ساركة 
باملعاقني"، وهو ثمرة للحملة ال�ساملة التي قادتها منظمة العمل الدولية عام 1975م، 
والإقليمية،  الدولية  واملنظمات  املتخ�س�سة  ووكالتها  املتحدة  الأمم  مع  بالتن�سيق 
لتاأهيل املعاقني مهنيا ودجمهم يف املجتمع، ويف عام 1977م �سدر الإعالن اخلا�ص 

بحقوق الأ�سخا�ص ال�سم وفاقدي الب�سر. 

)79( ن�ص املبداأ اخلام�ص من اإعالن حقوق الطفل على اأنه "يجب اأن يحاط الطفل املعوق ج�سميا اأو عقليا اأو اجتماعيا باملعاجلة والرتبية والعناية 
اخلا�سة التي تقت�سيها حالته".

)80( راجع تو�سيتها رقم 71 ل�سنة 1944م.
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ويف عام 1982م اأعلنت اجلمعية العامة لالأمم املتحدة اأن الفرتة من 1983م ماإىل 
1992م هي عقد الأمم املتحدة للمعاقني. ويف عام 1983م اأقر املوؤمتر العام ملنظمة 

املهني  التاأهيل  ب�ساأن   )168  ( رقم  والتو�سية   )159( رقم  التفاقية  الدولية  العمل 
للمعاقني)81(.

ويف عام 1989م اأطلقت الأمم املتحدة برناجما خا�سا عرف بربنامج العمل العاملي 
مبا  للقيام  التدابري  جميع  تتخذ  اأن  باحلكومات  اجلمعية  اأهابت  وقد  للمعاقني، 
يتجاوز جمرد اعتماد خطط وطنية للمعوقني، واأكدت اأهمية دعم اجلهود الوطنية 
للمنظمات  دعمها  موا�سلة  على  احلكومات  و�سجعت  الدويل،  التعاون  طريق  عن 
�سياغة  يف  املعوقني  اإ�سراك  وعلى  املعوقني،  منظمات  فيها  مبا  احلكومية،  غري 
ال�سرتاتيجيات واخلطط املتعلقة بهم. كما اأ�سدرت الأمم املتحدة التفاقية الدولية 
اأول  وهي  املعاقني،  الأطفال  حقوق  على   )23( مادتها  يف  ون�ست  الطفل،  حلقوق 

اتفاقية دولية للحقوق تن�ص �سراحة على حقوق املعاقني. 

ب�ساأن  القواعد املوحدة  للمعاقني ب�سدور  املتحدة  1993م توج عقد الأمم  ويف عام 
الثامنة  دورتها  يف  العامة  اجلمعية  اعتمدته  الذي  للمعاقني  الفر�ص  تكافوؤ  حتقيق 

والأربعني الواردة يف 20 دي�سمرب 1993م)82(. 

ويف 19 دي�سمرب 2001م قدمت املك�سيك مقرتحا باتفاقية تعنى بحقوق الأ�سخا�ص 
املعاقني، فاأ�سندت اجلمعية العامة لالأمم املتحدة مهمة درا�سة القرتاح اإىل جلنة 
خمت�سة، وخالل ثالث �سنوات، جنحت احلكومات يف اإعداد م�سودة العمل الأوىل 

عدم  يجب  التي  الإيجابية  والتدابري  واملعاملة،  الفر�ص  ت�ساوي  مثل  املهني،  التاأهيل  �سيا�سات  حتدد  اأ�سا�سية  مبادئ  جملة  التفاقية  حتدد   )81(
املناطق  للمعاقني يف  العامة  وتاأمني اخلدمات  بالعمل  مت�سلة  برامج وخدمات عامة  املعاقني يف  ودمج  العمال  اعتبارها متييزية �سد غريهم من 
الريفية والنائية، اأما التو�سية فتق�سي بتعزيز فر�ص العمل املت�ساوية مبا يف ذلك اإجراء تكييف وت�سميم معقولني لأماكن العمل لتتوافق مع احتياجات 
املعاقني، راجع اآرثر اأوريلي، حق الأ�سخا�ص املعوقني يف العمل الالئق، درا�سة ن�سرها مكتب العمل الدويل بجنيف، على موقع منظمة العمل الدولية 

عام 2007م، �ص 6، ورابطها هو: 
http://www.ilo.org/public/arabic/region/arpro/beirut/info/publ/disability.htm.

)82( ي�سل عدد هذه القواعد اإىل 22 قاعدة وهي توفر اإطارا ملوا�سلة تعزيز الهدفني املتمثلني يف حتقيق امل�ساواة وكفالة امل�ساركة الكاملة للمعاقني 
التنمية  جلنة  اإىل  �سنوية  تقارير  وتقدمي  تنفيذها،  لر�سد  خا�ص  مقرر  بتعيني  املوحدة  القواعد  وتق�سي  التنمية،  وعملية  الجتماعية  احلياة  يف 
اأنحاء  الإعاقة يف  ب�ساأن  الوطنية  واملمار�سات  ال�سيا�سات  لإعداد  الإر�ساد  توفري  دورا مهما يف  اعتمادها  منذ  املوحدة  القواعد  وتلعب  الجتماعية، 
اأن تطبيق املبادئ التي تعرب عنها القواعد ي�سهم بدرجة كبرية يف ن�سر اأح�سن املمار�سات ب�ساأن حتقيق  العامل، ومن املتفق عليه على نطاق وا�سع 

تكافوؤ الفر�ص للمعوقني.



48

املنظمات  و�ساركت  وكرامتهم،  املعاقني  حقوق  وتعزيز  حلماية  ال�ساملة  لالتفاقية 
غري احلكومية العاملة يف جمال الإعاقة يف اأعمال اللجنة، ثم ت�سكلت جمموعة عمل 

ل�سياغة التفاقية التي عرفت باتفاقية "حقوق الأ�سخا�ص ذوي الإعاقة".

باب  وفتح  2006م،  دي�سمرب   13 يف  اإقرارها  بعد  النور  اإىل  التفاقية  خرجت  ثم 
التوقيع عليها ابتداء من مار�ص 2007م، وقد بلغ اإجمايل الدول املوقعة على التفاقية 
155 دولة حتى تاريخ كتابة  )123( دولة، وو�سل عددها اإىل  2008م   مع بداية عام 
عدد  وبلغ  دولة،   130 التفاقية  على  امل�سدقة  الدولة  عدد  بلغ  كما  ال�سطور،  هذه 
الدول املوقعة على الربوتوكول امللحق بها )91( دولة �سدق منها 76 دولة عليه حتى 
ال�سطور)83(، وقد �سدقت مملكة البحرين على التفاقية يف عام  تاريخ كتابة هذه 

2011م)84(.

وال�سوؤال الذي يطرح نف�سه على ب�ساط البحث هو: ما هي مالمح احلقوق التي �سعت 
هذه التفاقية الأخرية اإىل حمايتها؟ وما هي اأهميتها بالن�سبة اإىل ذوي الإعاقة؟ 

هذا ما �سنتناوله يف النقاط الآتية:- 

اأول-الق�ضاء على التمييز وحماية حقوق املعاق:
 األزمت التفاقية البلدان التي تن�سم اإليها و�سع وتنفيذ �سيا�سات وقوانني وتدابري 
والأنظمة  القوانني  واإلغاء  التفاقية  يف  بها  املعرتف  املعاقني  حقوق  لتاأمني  اإدارية 

والعادات واملمار�سات التي ت�سكل متييزا )املادة 4(. 

واأوجبت على الدول اأن ت�سمن للمعاقني التمتع بحقهم الأ�سيل يف احلياة على قدم 
امل�ساواة مع الآخرين )املادة 10(، واأن تكفل للن�ساء والفتيات املعاقات امل�ساواة يف 

احلقوق والنهو�ص باأحوالهن )املادة 6( وحماية الأطفال املعاقني )املادة 7(. 

)83( راجع حول �سكوك الت�سديق والتواقيع موقع الأمم املتحدة ، التمكني، ورابطه:
http://www.un.org/arabic/disabilities.

)84( وذلك بالقانون رقم 22 ل�سنة 2011م ال�سادر يف 2011/6/3م واملن�سور يف العدد رقم 3007 من اجلريدة الر�سمية بتاريخ 2011/7/7م، 
وقد �سبق اأن وقعت التفاقية بتاريخ 2007/6/25م.
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كما ق�ست باأن يتمتع الأطفال املعاقون بحقوق مت�ساوية مع غريهم، ول يجوز ف�سلهم 
ق�سرا عن اآبائهم، اإل عندما ترى ال�سلطات اأن ف�سلهم يقع يف م�سلحتهم، ول يجوز 

ف�سل اأي طفل عن اأبويه ب�سبب اإعاقة الطفل اأو الأبوين )املادة 23(. 

واأوجبت على البلدان اأن تعرتف باأن جميع الأ�سخا�ص مت�ساوون اأمام القانون، واأن 
حترم التمييز على اأ�سا�ص العجز، واأن ت�سمن احلماية القانونية للمعاقني على قدم 

امل�ساواة )املادة 5(. 

ثانيا- تغيري نظرة املجتمع اإىل املعاق:  
اأوجبت التفاقية على الدول امل�سدقة على التفاقية اأن حتارب الت�سورات النمطية 
وم�ساعر التحامل، واأن ت�سحذ الوعي بقدرات املعاقني واإ�سهامهم يف املجتمع، على 

اعتبار اأن تغيري الت�سورات اأمر اأ�سا�سي لتح�سني حالة املعاقني )املادة 8(. 

ثالثا- احلق يف التملك ومزاولة الأن�ضطة: 
حيازة  حق  يف  امل�ساواة  للمعاقني  البلدان  تكفل  اأن  يتعني  اأنه  على  التفاقية  ن�ست 
املمتلكات ووراثتها، وتويل ال�سئون املالية واحلق يف احل�سول على قرو�ص م�سرفية 

واعتمادات وقرو�ص عقارية )املادة 12(.

رابعا-احلق يف التقا�ضي: 
ن�ست التفاقية على اأنه يتعني على البلدان اأن ت�سمن للمعاقني حق اللجوء اإىل الق�ساء 
على قدم امل�ساواة مع الآخرين )املادة 13(، واأن تكفل متتعهم باحلق يف احلرية والأمن 

وعدم حرمانهم من حريتهم خالفا للقانون وب�سورة تع�سفية )املادة 14(.

خام�ضا- احلق يف �ضالمة ومع�ضومية اجل�ضد: 
تعري�سهم  عدم  للمعاقني  ت�سمن  اأن  البلدان  على  يجب  اأنه  على  التفاقية  ن�ست 
للتعذيب اأو غريه من �سروب املعاملة اأو العقوبة القا�سية اأو الالاإن�سانية اأو املهينة، 
املعني  ال�سخ�ص  اأو علمية عليهم من دون موافقة  اإجراء جتارب طبية  واأن حتظر 

)املادة 15(.
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�ضاد�ضا-  احلق يف قبول العالج اأو رف�ضه: 
اأوجبت التفاقية على البلدان حترمي املعاجلات الق�سرية للمعاقني اأو اإدخالهم ق�سرا 

اإىل م�سحات )املادة 17(. 

�ضابعا- احلق يف الرعاية ال�ضحية والنف�ضية: 
ال�ستغالل  من  التحرر  الإدارية  والتدابري  القوانني  ت�سمن  اأن  التفاقية  اأوجبت 
تتدخل  اأن  املعاقني،  معاملة  ُت�ساء  عندما  للبلدان،  وينبغي  املعاملة،  و�سوء  والعنف 
لتاأمني التعايف البدين والنف�سي لل�سحية واإعادة تاأهيله واإدماجه والتحقيق يف �سوء 
املعاملة )املادة 16(، كما اأكدت التفاقية حق املعاقني يف اأن يتمتعوا باأعلى م�ستوى 
�سحي ميكن بلوغه من غري متييز ب�سبب الإعاقة، ولهم اأن يتلقوا اخلدمات ال�سحية 
من ذات النطاق والنوعية واملعيار كتلك التي يتلقاها اأ�سخا�ص اآخرون، واأن يتلقوا 
تلك اخلدمات ال�سحية التي يحتاجون اإليها ب�سبب عاهاتهم، واأل يتعر�سوا للتمييز 

عندما يطلبون احل�سول على تاأمني �سحي )املادة 25(.

ثامنا- احلق يف اخل�ضو�ضية: 
ق�ست التفاقية باأنه ل يجوز التدخل التع�سفي وغري القانوين يف خ�سو�سية املعاقني 
خ�سو�سية  حماية  واأوجبت  ات�سالتهم،  اأو  مرا�سالتهم  اأو  منازلهم  اأو  اأ�سرهم  اأو 

معلوماتهم ال�سخ�سية وال�سحية على قدم امل�ساواة مع الآخرين )املادة 22(. 

تا�ضعا- احلق يف التنقل ويف بيئة مالئمة: 
اأوجبت التفاقية على البلدان حتديد واإلغاء العقبات واحلواجز، واأن ت�سمن قدرة 
و�سول املعاقني اإىل البيئة املحيطة بهم واإىل و�سائل املوا�سالت واملرافق واخلدمات 
قدر  باأكرب  ال�سخ�سي  التنقل  تعزيز  يجرى  واأن  والت�سالت،   واملعلومات  العامة، 
والتدريب على  الثمن،  املتي�سر  ال�سخ�سي  التنقل  ت�سهيل  ال�ستقالل من خالل  من 
مهارات التنقل واحل�سول على الأدوات والأجهزة املعينة على التنقل والتكنولوجيات 

املعينة وامل�ساعدة احلياتية )املادة 20(.
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عا�ضرا- احلق يف التعليم والتدريب املهني: 
اإىل التعليم والتدريب  اأن ت�سمن امل�ساواة يف الو�سول  اأوجبت التفاقية على الدول 
املهني وتعليم الكبار والتعلم مدى احلياة، واأنه يتعني على موؤ�س�سة التعليم اأن ت�ستخدم 
ما ينا�سب املعاقني من مواد وتقنيات تعليمية واأ�سكال الت�سال املختلفة، واأوجبت اأن 
يح�سل التالميذ الذين يحتاجون اإىل دعم على تدابري الدعم، واأن يتلقى التالميذ 
املكفوفون وال�سم تعليمهم باأن�سب و�سائل الت�سال من معلمني يتقنون لغة الإ�سارة 
املعوقون م�ساركتهم يف املجتمع،  يتلقاه  الذي  التعليم  اأن ي�سجع  ولغة برايل. ويجب 
وقدراتهم  و�سخ�سياتهم  طاقاتهم  وتنمية  الذاتية  والقيمة  بالكرامة  واإح�سا�سهم 

اخلالقة )املادة 24(.

حادي ع�ضر- احلق يف التعلم واملعلوماتية: 
ذوي  لالأ�سخا�ص  تكفل  اأن  الأطراف  الدول  على  التفاقية  من   )24( املادة  اأوجبت 
دون  من  احلياة،  مدى  وتعلما  امل�ستويات  جميع  على  جامعا  تعليميا  نظاما  الإعاقة 
متييز وعلى اأ�سا�ص تكافوؤ الفر�ص، وعدم ا�ستبعاد الأطفال ذوي الإعاقة من التعليم 
 )9( املادة  الإعاقة، كما ق�ست  اأ�سا�ص  والإلزامي على  الثانوي املجاين  اأو  البتدائي 
من التفاقية باأن تتخذ الدول الأطراف التدابري املنا�سبة التي تكفل اإمكانية و�سول 
الأ�سخا�ص ذوي الإعاقة، على قدم امل�ساواة مع غريهم، اإىل البيئة املادية املحيطة 
وو�سائل النقل واملعلومات والت�سالت واأن توؤمن للمعاق الو�سول اإىل املعلومات من 
وتكنولوجيات  اأ�سكال  يف  وذلك  النا�ص،  لعامة  املخ�س�سة  املعلومات  تاأمني  خالل 
الإ�سارة  ولغة  برايل،  لغة  ا�ستخدام  ت�سهيل  خالل  ومن  اإليها،  الو�سول  ممكن 
على  الإنرتنت  و�سركات  الإعالم  و�سائط  وت�سجيع  التوا�سل،  اأ�سكال  من  وغريهما 

توفري معلومات على الإنرتنت يف اأ�سكال ميكن الو�سول اإليها. 

ثاين ع�ضر- احلق يف التاأهيل املهني: 
اأوجبت التفاقية على البلدان اأن توفر خدمات تاأهيل واإعادة تاأهيل �ساملة للمعاقني 
يف جمالت ال�سحة والتوظيف والتعليم لتمكني املعاقني من حتقيق اأق�سى درجات 
ال�ستقالل والقدرة البدنية والعقلية والجتماعية واملهنية على الوجه الأكمل )املادة 

.)26
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ثالث ع�ضر- احلق يف العمل)85(: 
ويجب  الرزق،  وك�سب  العمل  مت�ساوية يف  للمعاقني حقوقا  اأن  على  التفاقية  تن�ص 
الذاتية  العمالة  ت�سجع  واأن  بالعمل،  املتعلقة  امل�سائل  يف  التمييز  الدول  حتظر  اأن 
العام،  القطاع  يف  املعاقني  وتوظيف  خا�سة،  جتارية  اأعمال  وفتح  احلرة  والأعمال 
وت�سجيع توظيفهم يف القطاع اخلا�ص، وكفالة تاأمني ت�سهيالت معقولة لهم يف اأماكن 

العمل )املادة27(.

رابع ع�ضر- احلق يف اختيار امل�ضكن واحل�ضول على خدمات الإ�ضكان: 

م�ستقلة،  ب�سورة  العي�ص  خيار  للمعاقني  يكون  اأن  التفاقية  لأحكام  وفقا  يجب 
ومع  فيه  العي�ص  يريدون  الذي  املكان  يختاروا  واأن  املجتمع،  من  جزءا  يكونوا  واأن 
واأن يتمكنوا من احل�سول على خدمات دعم منزلية و�سكنية  العي�ص،  من يريدون 

واجتماعية )املادة 19(.

)85( 1-نظرا لرتباط هذا احلق بالتاأهيل مبا ي�سمن اعتماد املعاق على ذاته ودجمه يف املجتمع فقد جرى ن�ص املادة )27( من التفاقية على اأن 
"تعرتف الدول الأطراف بحق الأ�سخا�ص ذوي الإعاقة يف العمل، على قدم امل�ساواة مع الآخرين؛ وي�سمل هذا احلق اإتاحة الفر�سة لهم لك�سب الرزق 
يف عمل يختارونه اأو يقبلونه بحرية يف �سوق عمل وبيئة عمل منفتحتني اأمام الأ�سخا�ص ذوي الإعاقة و�ساملتني لهم وي�سهل انخراطهم فيهما. وحتمي 
اأولئك الذين ت�سيبهم الإعاقة خالل عملهم، وذلك عن طريق اتخاذ اخلطوات  الدول الأطراف اإعمال احلق يف العمل وتعززه، مبا يف ذلك حق 

املنا�سبة، مبا يف ذلك �سن الت�سريعات، لتحقيق عدة اأهداف منها ما يلي:
)اأ(   حظر التمييز على اأ�سا�ص الإعاقة فيما يخت�ص بجميع امل�سائل املتعلقة بجميع اأ�سكال العمالة، ومنها �سروط التوظيف والتعيني والعمل، وا�ستمرار 

العمل، والتقدم الوظيفي، وظروف العمل الآمنة وال�سحية.
)ب(  حماية حقوق الأ�سخا�ص ذوي الإعاقة يف ظروف عمل عادلة ومالئمة، على قدم امل�ساواة مع الآخرين، مبا يف ذلك تكافوؤ الفر�ص وتقا�سي 

اأجر مت�ساو لقاء القيام بعمل مت�ساوي القيمة، وظروف العمل املاأمونة وال�سحية، مبا يف ذلك احلماية من التحر�ص، والنت�ساف من املظامل.
)ج( كفالة متكني الأ�سخا�ص ذوي الإعاقة من ممار�سة حقوقهم الُعمالية والنقابية على قدم امل�ساواة مع الآخرين.

)د(  متكني الأ�سخا�ص ذوي الإعاقة من احل�سول ب�سورة فعالة على الربامج العامة للتوجيه التقني واملهني وخدمات التوظيف، والتدريب املهني 
وامل�ستمر.

)هـ(  تعزيز فر�ص العمل والتقدم الوظيفي لالأ�سخا�ص ذوي الإعاقة يف �سوق العمل، ف�سال عن تقدمي امل�ساعدة على اإيجاد العمل واحل�سول عليه 
واملداومة عليه والعودة اإليه.

)و( تعزيز فر�ص العمل احلّر، ومبا�سرة الأعمال احلرة، وتكوين التعاونيات، وال�سروع يف الأعمال التجارية اخلا�سة.
)ز( ت�سغيل الأ�سخا�ص ذوي الإعاقة يف القطاع العام.

)ح(  ت�سجيع عمالة الأ�سخا�ص ذوي الإعاقة يف القطاع اخلا�ص من خالل انتهاج �سيا�سات واتخاذ تدابري منا�سبة، قد ت�سمل الربامج الت�سحيحية، 
واحلوافز، وغري ذلك من التدابري.

)ط(كفالة توفري ترتيبات تي�سريية معقولة لالأ�سخا�ص ذوي الإعاقة يف اأماكن العمل.
)ي( ت�سجيع اكت�ساب الأ�سخا�ص ذوي الإعاقة للخربات املهنية يف �سوق العمل املفتوحة.

)ك( تعزيز برامج اإعادة التاأهيل املهني والوظيفي، والحتفاظ بالوظائف، والعودة اإىل العمل ل�سالح الأ�سخا�ص ذوي الإعاقة.
2-   تكفل الدول الأطراف عدم اإخ�ساع الأ�سخا�ص ذوي الإعاقة للرق اأو العبودية، وحمايتهم على قدم امل�ساواة مع الآخرين، من العمل اجلربي اأو 

الق�سري.
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خام�س ع�ضر- احلق يف العي�س الكرمي الالئق: 
العي�ص مب�ستوى لئق ويف  للمعاق احلق يف  توؤمن  اأن  البلدان  التفاقية على  اأوجبت 
احلماية الجتماعية، مبا يف ذلك ال�سكن العام واخلدمات وامل�ساعدة العامة لتلبية 
الحتياجات املتعلقة باملعاقني، واأن ت�ساعد على ت�سديد امل�سروفات املتعلقة بالإعاقة 

يف حالة الفقر )املادة 28(. 

�ضاد�س ع�ضر- احلق يف تكوين اأ�ضرة: 
والعالقات  والأ�سرة  بالزواج  املتعلق  التمييز  على  الق�ساء  التفاقية  اأوجبت 
ال�سخ�سية، فينبغي اأن تتاح الفر�سة للمعاقني على قدم امل�ساواة مع غريهم لإقامة 
عالقات جن�سية وحميمة)86(، واأن ميروا بتجربة الأبوة، واأن يتزوجوا ويوؤ�س�سوا اأ�سرة، 
واأن يقرروا عدد اأطفالهم والفرتة الزمنية التي تف�سل بني طفل واآخر، واأن يح�سلوا 
بحقوق  يتمتعوا  واأن  الأ�سرة،  وتنظيم  الإجناب  جمال  يف  والو�سائل  التثقيف  على 
وم�سئوليات مت�ساوية ب�ساأن الولية والقوامة والو�ساية على الأطفال وتبنيهم )املادة 

.)23

�ضابع ع�ضر- احلق يف امل�ضاركة يف احلياة ال�ضيا�ضية: 
اأوجبت التفاقية على البلدان اأن تكفل للمعاقني امل�ساركة على قدم امل�ساواة يف احلياة 
ال�سيا�سية واحلياة العامة، مبا يف ذلك حق الت�سويت وامل�ساركة يف النتخابات و�سغل 

املنا�سب )املادة 29(.

ثامن ع�ضر- احلق يف امل�ضاركة يف احلياة الثقافية والجتماعية والريا�ضية: 
اأوجبت التفاقية على البلدان ت�سجيع م�ساركة املعاق يف احلياة الثقافية، والأن�سطة 
الرتفيهية والريا�سية من خالل كفالة توفري الربامج التلفزيونية والأفالم وامل�سرح 
واملواد الثقافية باأ�سكال ميكن الو�سول اإليها، ومن خالل اإتاحة الو�سول اإىل امل�سارح 
واملتاحف ودور ال�سينما واملكتبات العامة، ومن خالل �سمان اإتاحة الفر�سة للمعاقني 

)86( يتعار�ص هذا البند مع قوانني الدول العربية من حيث خمالفته للنظام العام اأو الآداب العامة فيها وخا�سة يف ظل الن�ص يف د�ساتري بع�سها على 
اأن مبادئ ال�سريعة الإ�سالمية م�سدر للت�سريع، ومن ثم فال ت�سمح اأنظمتها القانونية عموما بعالقات جن�سية خارج نطاق الزواج.
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لتطوير وا�ستخدام طاقاتهم الإبداعية ل ملنفعتهم اخلا�سة فقط، بل لإثراء املجتمع 
)املادة 30(. 

تا�ضع ع�ضر- تقدمي الدعم وامل�ضاعدة للمعاقني يف الدول النامية: 
من  التفاقية  لتطبيق  النامية  البلدان  تبذلها  التي  اجلهود  دعم  التفاقية  اأوجبت 

خالل التعاون الدويل وامل�ساعدة الإمنائية )املادة 32(. 

الإعاقة: ذوي  الأ�ضخا�س  حقوق  اتفاقية  •		اأهمية 
�سعت التفاقية اإىل حتديد وبيان احلقوق املقررة لالأ�سخا�ص ذوي الإعاقة وتاأكيد 
اأكرث  املعاق  ال�سخ�ص  يجعل  مبا  البيان،  ال�سالف  النحو  على  و�سمانها،  حمايتها 

اندماجا وتفاعال مع جمتمعه.

وتعك�ص التفاقية التغري يف النظرة اإىل الإعاقة من منوذج طبي اإىل منوذج اجتماعي 
اإىل مقاربة حقوقية، وتكت�سب التفاقية اأهميتها من عدة نواح اأهمها اأن ثمة فارقا 
يف  الإن�سان  حلقوق  الدولية  واملواثيق  الإعالنات  من  وغريها  التفاقية  بني  مهما 
جمال حقوق املعاقني، حيث اإن هذه الأخرية تظل مبثل الن�سيحة اأو اللتزام الأدبي 
اإن  اإذ  الأمر خمتلف  فاإن  التفاقية  اإىل  بالن�سبة  اأما  الدولة،  اإىل  بالن�سبة  اأكرث  ل 
الوطني، يتحتم  ت�سريعها  اإذا ما �سدقت عليها �سارت جزءا ل يتجزاأ من  الدولة 
اإعماله وتطبيقه، وتتعر�ص الدولة لنوع من امل�سئولية عند خمالفة اأحكام التفاقية 

التي �سدقت عليها.

هذا، وقد اأكد رئي�ص جلنة �سياغة التفاقية اأن ما ت�سعى التفاقية اإىل حتقيقه هو 
اأن ت�سرح حقوق املعاقني بالتف�سيل واأن ت�سع مدونة للتنفيذ ... واأن ت�سعى اإىل بناء 
اإ�سراكهم  اإىل  مييل  اجتاه  اإىل  املعاقني  عزل  اإىل  مييل  اجتاه  من  منوذجي  حتول 
اأعمالهم فعال، ويعي�سون وي�سهمون ب�سكل  يوؤدون  يف احلياة الجتماعية، فاملعاقون 

اأف�سل عندما ي�ساركون يف املجتمع.
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واملالحظ اأن التفاقية �سملت بحمايتها خمتلف اأنواع احلقوق التي ينبغي اأن يتمتع 
اقت�سادية)89(  اأو  وفكرية)88(  ثقافية  اأو  اجتماعية)87(  حقوقا  كانت  �سواء  املعاق،  بها 
اأحكامها  لتفعيل  مهمة  اآلية  التفاقية  ت�سمنت  وقد  قانونية)91(.  اأو  �سيا�سية)90(،  اأو 
ومتابعة تنفيذ الدول الأطراف لاللتزامات الواردة فيها وهذه الآلية هي اإن�ساء جلنة 
معنية بحقوق الأ�سخا�ص ذوي الإعاقة، كما حلق بالتفاقية بروتوكول اختياري مكمل 

لالتفاقية يتيح للجنة تلقي �سكاوى من الأفراد ب�ساأن انتهاكات حقوق املعاقني.

الإعاقة: ذوي  الأ�ضخا�س  بحقوق  املعنية  •		اللجنة 
هي جلنة مت اإن�ساوؤها مبقت�سى املادة الـ)34( من التفاقية ملتابعة ور�سد كيفية و�سع 
التفاقية مو�سع التنفيذ، وتتكون من عدد من اخلرباء امل�ستقلني )18 خبريا يجرى 

انتخابهم بوا�سطة الدول الأطراف( )92(. 

اإذ  اإليها،  الأطراف  الدول  تقدمها  التي  التقارير  خالل  من  الر�سد  عملية  وجترى 
اللجنة عن كيفية تفعيلها  اإىل  تلتزم جميع الدول الأطراف تقدمي تقارير منتظمة 
التفاقية  بنود  مع  املتوافق  العمل  يف  تقّدمها  ومدى  التفاقية  يف  الواردة  للحقوق 
وتو�سيات  اقرتاحات  ب�ساأنه  لتقدم  تقرير،  كل  يف  اللجنة  وتنظر  ومتطلباتها)93(، 
عامة، وفقا ملا تراه منا�سبا، وتر�سلها اإىل الدولة الطرف املعنية، وقد تطلب اللجنة 
الدولة  ا�ستجابة  مدى  ب�ساأن  والرد  املعلومات،  من  املزيد  التقرير  مقّدم  البلد  اإىل 

ملالحظات اللجنة.

)87( كحق املعاق يف احلياة ويف املعاملة احل�سنة وحظر التمييز ، وحقه يف العي�ص مع اأبويه، وحقه يف التنقل )موا�سالت مهياأة ومرافق مالئمة، 
وبيئة �سحية( وحقه يف الزواج وتكوين اأ�سرة، وحقه يف حرمة حياته اخلا�سة، وحقه يف احل�سول على التعليم والتدريب، وحقه يف احل�سول على 

اخلدمات ال�سحية والطبية ...الخ.
والرتفيهية  الثقافية  الأن�سطة  يف  امل�ساركة  يف  وحقه  واملعلومات،  والإنرتنت  الت�سال  ويف  احلديثة  التكنولوجيا  و�سائل  ا�ستخدام  يف  كحقه    )88(

والريا�سية، ...الخ.
)89(  كحقه يف التاأهيل واإعادة التاأهيل ويف التدريب ويف العمل وك�سب الرزق، وحقه يف التملك واإدارة �سئونه اخلا�سة، وحقه يف م�ستوى معي�سة لئق 

وكرمي، وحقه يف احل�سول على قرو�ص واعتمادات م�سرفية... الخ.
)90(  كحقه يف امل�ساركة ال�سيا�سية ويف احلياة العامة...الخ.

)91(  كحقه يف التقا�سي ويف التملك، ويف اإدارة �سئونه املالية وحقه يف امل�ساعدة القانونية.
)92( تعقد اللجنة اجتماعاتها يف جنيف، فتنعقد لذلك دورتان كل �سنة.

)93( فتقدم كل دولة طرف يف التفاقية تقريرا اأوليا يف غ�سون �سنتني من قبول التفاقية، وتقدم بعد ذلك تقريرا كل اأربع �سنوات.
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عامة حول  تعليقات  لآخر  وقت  ت�سدر من  اأن   - �سبق  ما  اإىل  بالإ�سافة   - وللجنة 
تف�سري بنود التفاقية )94(، وتقدم اللجنة كل �سنتني تقارير عن اأن�سطتها اإىل اجلمعية 

العامة واملجل�ص القت�سادي والجتماعي بالأمم املتحدة.

•  الربوتوكول الختياري لتفاقية حقوق الأ�ضخا�س ذوي الإعاقة:
وهو  2008م،  مايو  النفاذ يف  ودخل حيز  2006م  عام  اعتماده يف  بروتوكول مت  هو 
هذه  كتابة  حتى  عليه  املوقعة  الدول  عدد  و�سل  وقد  نف�سه،  التفاقية  نفاذ  تاريخ 
76 دولة �سدقت عليه)95(، ومينح الربوتوكول جلنة  91 دولة من بينها  ال�سطور اإىل 
حقوق الأ�سخا�ص ذوي الإعاقة الخت�سا�ص ببحث ما يقدم اإليها من �سكاوى فردية 
ب�ساأن ادعاءات بحدوث انتهاكات للحقوق الواردة يف التفاقية من الدول الأطراف 
اىل  ال�سكاوى  تقدمي  لالأفراد حق  تعطي  التي  القانونية  الآلية  فهو  الربوتوكول،  يف 
جلنة مراقبة التفاقية، وذلك بعد تقدميهم ال�سكاوى اإىل حكومتهم من دون جناح 
يف حلها. ومن ثم فاإن الربوتوكول يعد اآلية ر�سد فعالة لتجاوزات الدول الأطراف 
اإذ ي�سمح للفرد بالتوجه بال�سكوى اإىل اللجنة  ب�ساأن احلقوق الواردة يف التفاقية، 
اإذا مل تقم الدولة بحل م�سكلته املرتبطة بانتهاك حق اأو اأكرث من احلقوق الواردة 
يف التفاقية، فتقوم اللجنة بفح�سها ومناق�ستها مع الدولة الطرف املعنية، واإ�سدار 
تو�سيات ب�ساأنها، وجدير بالذكر اأن اللجنة ل تفر�ص اأي اأحكام على الدولة، غري اأن 
تو�سياتها �سيكون لها دعم عاملي قوي، اإذ ت�سعر احلكومات ب�سغط �سيا�سي يحثها 

على المتثال.

)94( ول ميكن للجنة املراقبة  تقدمي اأو فر�ص اأي اأحكام، لكن تو�سياتها �سيكون لها دعم عاملي قوي، وتاأثري �سيا�سي.
 /http://www.un.org/arabic/disabilities. : 95( راجع موقع الأمم املتحدة )التمكني( ورابطه(
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املطلب الثاين
املجتمع الدويل يوؤكد حق املعاق يف امل�ضاعدة القانونية

منا�سبات  عدة  يف  القانونية  امل�ساعدة  يف  ذهنيا  املعاق  حق  الدويل  املجتمع  اأكد 
واإعالنات نورد منها ما يلي:

اأول- الإعالن اخلا�س بحقوق املعاقني ذهنيا عام 1971م:
خا�ص  اإعالن  املتحدة  لالأمم  العامة  اجلمعية  عن  �سدر  1971م  دي�سمرب   20 يف 
بحقوق املعاقني ذهنيا لي�سكل اأ�سا�سا م�سرتكا حلماية حقوقهم، وقد ا�ستعمل وا�سع 
الإعالن، يف ذلك الوقت، م�سطلح "املتخلفني عقليا" قبل �سيوع م�سطلح املعاقني، 
الناحية  من  ممكن  حد  اأق�سى  اإىل  عقليا،  للمعاق  اأن  واأكد  الإعالن  اأو�سى  وقد 
الرعاية  ، وبحقه يف احل�سول على  نف�سها)96(  الب�سر من حقوق  ل�سائر  العقلية، ما 
وبحقه يف  العمل يف حدود قدراته،  وبحقه يف  والتاأهيل  والتدريب  والتعليم  الطبية 

العي�ص مع اأ�سرته وبحقه يف م�ستوى معي�سي لئق)97(.

و�سي  له  يكون  بحيث  القانونية  امل�ساعدة  يف  عقليا  املعاق  حق  الإعالن  اأكد  كما 
موؤهل عند لزوم ذلك حلماية �سخ�سه وم�ساحله، و حقه يف حمايته من ال�ستغالل 
اأن  حقه  من  كان  ق�سائيا  لوحق  فاإذا  بالكرامة،  احلاطة  املعاملة  ومن  والتجاوز 
يقا�سى وبح�سب الأ�سول القانونية، مع املراعاة التامة لدرجة م�سئوليته العقلية)98(.

كما اأكد الإعالن اأنه اإذا اأ�سبح املعاقون غري قادرين، ب�سبب خطورة عاهاتهم، على 
اأو تعطيل  اإذا اقت�ست ال�سرورة تقييد  اأو  ممار�سة جميع حقوقهم ممار�سة فعالة، 
اأو  التقييد  هذا  يف  املتبع  الإجراء  يت�سمن  اأن  وجب  احلقوق،  هذه  جميع  اأو  بع�ص 
التعطيل �سمانات قانونية منا�سبة حلمايتهم من اأي جتاوز ممكن، ويتعني اأن يكون 

)96( راجع املادة الأوىل من الإعالن ال�سادر بقرار اجلمعية العامة لالأمم املتحدة رقم 2856/ د 26، يف 1971/12/20م.
الذكر. ال�سالف  الإعالن  من  )97( راجع املواد  2 ,3 ,4 

)98( راجع املادتني 5 ,6 من الإعالن ال�سالف الذكر .
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هذا الإجراء م�ستندا اإىل تقييم للقدرات الجتماعية لل�سخ�ص املعاق عقليا يجريه 
خرباء موؤهلون، واأن ي�سبح هذا التقييد اأو التعطيل حمل اإعادة نظر ب�سورة دورية، 

واأن يكون خا�سعا لال�ستئناف لدى �سلطات اأعلى)99(.

ثانيا- الإعالن اخلا�س بحقوق املعاقني عام 1975م.
خا�ص  اإعالن  املتحدة  لالأمم  العامة  اجلمعية  عن  �سدر   1975 عام  دي�سمرب  يف 
بحقوق املعاقني)100(، اأكد اأن توؤخذ حاجات املعاق اخلا�سة بعني العتبار يف مراحل 
من  املعاق  ّكن  مُيَ اأن  اأوجب  كما   ،)101( كافة  والجتماعي  القت�سادي  التخطيط 
ال�ستعانة مب�ساعدة قانونية من ذوي الخت�سا�ص حني يتبني اأن مثل تلك امل�ساعدة 
ل غنى عنها حلماية �سخ�سه اأو ماله، واإذا اأقيمت �سد املعاق دعوى ق�سائية وجب اأن 

تراعى، يف الإجراءات القانونية املتبعة، حالته البدنية اأو العقلية مراعاة تامة)102(.

واأوجبت  للمعاق  القانونية  امل�ساعدة  الإعالن كفالة حق  )11( من  املادة  اأكدت  وقد 
�سرورة متكينه من ال�ستعانة مب�ساعدة قانونية من ذوي الخت�سا�ص، حني يتبني 
اأن مثل هذه امل�ساعدة ل غنى عنها حلماية �سخ�سه اأو ماله، فاإذا اقيمت �سده دعوى 
ق�سائية، وجب اأن تراعى يف الإجراءات القانونية املطبقة حالته البدنية اأو العقلية 

مراعاة تامة. 

ول �سك اأن هذا الن�ص يوؤكد حق املعاق يف امل�ساعدة القانونية، ويوجب على الدول 
اأن ت�سن الت�سريعات وتتخذ التدابري الالزمة ل�سمان ح�سول املعاق على امل�ساعدة 
القانونية من ذوي الخت�سا�ص كلما �سكل الإجراء املتخذ م�سا�سا ب�سخ�سه اأو مباله، 
كما اأ�سارت املادة )12( من الإعالن ذاته اإىل اأنه من املفيد يف هذه الأحوال ا�ست�سارة 

منظمات املعاقني يف كل الأمور املتعلقة بحياتهم. 

ثالثا- برنامج عمل الأمم املتحدة للمعاقني عام 1982م:

)99( راجع املادة 7 من الإعالن ال�سالف الذكر.
)100( �سدر بقرار اجلمعية العامة لالأمم املتحدة رقم 3447/د 30، يف 1975/12/9م .

)101( راجع املادة 8 من الإعالن ال�سالف الذكر.
)102( راجع املادة 11 من الإعالن ال�سالف الذكر.
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)103(  �سدر بقرار اجلمعية العامة لالأمم املتحدة رقم )A 37/52(يف الدورة ال�سابعة والثالثني، راجع من�سورات الأمم املتحدة، الوثائق الر�سمية 
للجمعية العامة، الدورة 37، ملحق رقم 51، 1983.

والعمل،  التعليم  وفر�ص  وال�سحية  الجتماعية  واخلدمات  والنقل  والإ�سكان  والثقافية  الطبيعية  البيئات  هنا  العام  النظام  مفهوم  ي�سمل   )104(
واحلياة الثقافية والجتماعية مبا فيها املرافق الريا�سية والرتفيهية.

يف 3 دي�سمرب 1982م اعتمدت اجلمعية العامة لالأمم املتحدة برنامج العمل العاملي 
التاأهيل  واإعادة  العجز  من  للوقاية  الفعالة  التدابري  تعزيز  بهدف  للمعاقني)103(، 
وحتقيق امل�ساواة وامل�ساركة الكاملة لهم يف احلياة الجتماعية والتنمية، وقد اأو�سى 
هذا الإعالن باإدماج املعاقني يف جمالت احلياة املختلفة، واأكد اأهمية الوقاية من 
الإعاقة، واأهمية برامج التاأهيل للو�سول اإىل اأف�سل م�ستوى وظيفي عقلي اأو ج�سماين، 
اأو اجتماعي، واأبرز املحور الثالث من الإعالن مبداأ تكافوؤ الفر�ص واأن يكون النظام 
العام للمجتمع يف متناول اجلميع معاقني وغري معاقني)104(، واأكد الربنامج �سرورة 
تر�سم  التي  النمطية  ال�سورة  ونبذ  عجزهم،  على  ل  املعاقني  قدرات  يف  الرتكيز 
للمعاقني من خالل الع�سا البي�ساء والعكاز والكر�سي املتحرك، واأو�سى الربنامج 
ب�سرورة اإعادة النظر يف ال�سمان الجتماعي والتاأمني الجتماعي لأجل التاأكد من 
ح�سول املعاقني واأ�سرهم على ا�ستحقاقات وخدمات كافية للوقاية والتاأهيل وتوفري 

الفر�ص املتكافئة لهم بال متييز اأو ا�ستثناء.

رابعا- اتفاقية حقوق الطفل 1989م:
لالأطفال  كفالتها  الدولة  على  يجب  التي  احلقوق  من  جملة  التفاقية  هذه  اأوردت 
من  تتخذه  فيما  الف�سلى  الطفل  م�سلحة  مراعاة  و�سرورة  لوليتها،  اخلا�سعني 
قرارات اأو تدابري بوا�سطة �سلطاتها، واأفردت التفاقية للطفل املعاق ن�سو�سا توفر 
له مزيدا من احلماية التي تقت�سيها ظروفه اخلا�سة، فقد ن�ست املادة )23/2( منها 
على اأن "تعرتف الدول الأطراف بحق الطفل املعاق يف التمتع برعاية خا�سة وت�سجع 
وتكفل للطفل ... وللم�سئولني عن رعايته..... تقدمي امل�ساعدة التي يقدم عنها طلب، 

والتي تتالءم مع حالة الطفل وظروف والديه اأو غريهما ممن يرعونه". 

كما اأوجبت التفاقية اأن يكون توفري هذه امل�ساعدة للمعاق جمانا كلما اأمكن ذلك، 
مع مراعاة املوارد املالية للوالدين اأو غريهما ممن يقومون برعاية الطفل، وينبغي 
والتدريب،  التعليم  على  فعال  املعاق  الطفل  ح�سول  اإمكانية  �سمان  اإىل  تهدف  اأن 
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عمل،  ملمار�سة  والإعداد  التاأهيل،  اإعادة  وخدمات  ال�سحية،  الرعاية  وخدمات 
الجتماعي  الندماج  حتقيق  اإىل  توؤدي  ب�سورة  ذلك  وتلقيه  الرتفيهية  والفر�ص 
للطفل ومنوه الفردي، مبا يف ذلك منوه الثقايف والروحي، على اأكمل وجه ممكن)105(.

خام�ضا- مبادئ حماية الأ�ضخا�س امل�ضابني مبر�س عقلي عام 1991م:
يف 17 دي�سمرب عام 1991م �سدر عن اجلمعية العامة لالأمم املتحدة اإعالن مبادئ 
تكون  التي  التدابري  املحاكم  تتخذ  اأن  و�سرورة  ذهنيا  املعاق  م�سالح  حماية  اأكد 
�سرورية وفعالة ومنا�سبة يف حماية م�سالح املعاق ذهنيا، فقد ورد يف البند ال�سابع 
التي يتمتع بها املري�ص  الأول من الإعالن، اخلا�ص باحلقوق واحلريات  املبداأ  من 
ال�سخ�ص  اأن  اأخرى  اأو هيئة ق�سائية خمت�سة  تتبني حمكمة  " عندما  اأنه  العقلي، 
يلزم  ما  التدابري، يف حدود  تتخذ  �سئونه،  اإدارة  امل�ساب مبر�ص عقلي عاجز عن 

وينا�سب حالة هذا ال�سخ�ص، ل�سمان حماية م�ساحله")106(.

بانعدام  يتخذ  قرار  اأي  اأن  ال�ساد�سة  فقرته  يف  الإعالن  من  الأول  املبداأ  اأكد  كما 
الأهلية القانونية ل�سخ�ص، ب�سبب اإ�سابته مبر�ص عقلي، اأو بتعيني ممثل �سخ�سي 
له نتيجة ذلك)107(، ل يجوز اتخاذه اإل بعد حماكمة عادلة جتريها حمكمة م�ستقلة 
ونزيهة، من�ساأة مبوجب القانون املحلي، ويحق لل�سخ�ص الذي تكون اأهليته مو�سع 
النظر اأن ميثله حمام، واإذا مل تتوافر له الإمكانيات الكافية للدفع ملحام وجب اأن 

يوفر له هذا التمثيل من دون اأن يدفع اأجرا عنه)108(. 

اأن يعاد النظر يف القرارات املتعلقة بالأهلية وباحلاجة اإىل ممثل �سخ�سي  ويجب 
تكون  الذي  لل�سخ�ص  ويحق  املحلي،  القانون  يحددها  معقولة  متفرقة  على فرتات 
اأن  معني  اآخر  �سخ�ص  ولأي  وجد،  اإن  ال�سخ�سي،  وملمثله  النظر،  مو�سع  اأهليته 

ي�ستاأنف اأي قرار من هذا القبيل اأمام حمكمة اأعلى)109(.
)105( راجع البند 3 من املادة 23 من التفاقية ال�سالفة الذكر.

)106( اعتمدت هذه املبادئ ون�سرت على املالأ مبوجب قرار اجلمعية العامة لالأمم املتحدة  46/119 املوؤرخ يف 17 كانون الأول/دي�سمرب 1991م.
)107( تعني عبارة "املمثل ال�سخ�سي" �سخ�سا يكلفه القانون مبهمة متثيل م�سالح املري�ص يف اأي ناحية خا�سة اأو ممار�سة حقوق خا�سة نيابة عن 

املري�ص، وي�سمل ذلك الأب اأو الأم اأو الو�سي القانوين على قا�سر ما مل ين�ص القانون املحلي على غري ذلك.
)108( ل يجوز اأن ميثل املحامي يف الدعوى نف�سها م�سحة لالأمرا�ص العقلية اأو العاملني فيها، ول يجوز اأي�سا اأن ميثل اأحد اأفراد اأ�سرة ال�سخ�ص 

الذي تكون اأهليته مو�سع النظر، ما مل تقتنع املحكمة بانعدام التعار�ص يف امل�سلحة.
)109( الفقرة الأخرية من البند ال�ساد�ص من املبداأ الأول من الإعالن ال�سالف الذكر.
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)110( انظر ما �سبق ذكره يف املطلب الأول.
)111( الفقرة الثانية من املادة )12( من التفاقية.

)112( املادة )13( من التفاقية.
)113( البند الثالث من املادة )12( من التفاقية.

�ضاد�ضا- القواعد املوحدة ب�ضاأن تكافوؤ الفر�س للمعاقني عام 1993م.
رغم كون هذه القواعد لي�ست ملزمة بح�سب ما ورد يف مقدمتها فاإنها تنطوي على 
التزامني معنوي و�سيا�سي، وتت�سمن مبادئ مهمة بخ�سو�ص حتقيق تكافوؤ الفر�ص 
للمعاقني وامل�ساركة وامل�ساواة الكاملني، وقد مت اإقرار 22 قاعدة لتحقيق هذا التكافوؤ 
بني املعاقني وغريهم، ومن ذلك مثال اأنها جتعل الدولة م�سئولة عن توفري ال�سمان 
الجتماعي للمعاقني واملحافظة على دخلهم حني يحرمون منه نتيجة عجزهم اأو ما 
التمييز �سدهم،  اأو  يت�سل به، ول يجوز ا�ستبعادهم من نظم ال�سمان الجتماعي 
اأن توفر دعما لدخل الأ�سخا�ص الذين ي�سطلعون برعاية املعاق، واأن  وعلى الدولة 
على  قدرتهم  لي�ستعيدوا  عمل  عن  البحث  من  متكنهم  حوافز  املعاقني  اإىل  تقدم 

الك�سب.
وي�سكل ما ورد يف هذه القواعد خطوة مهمة نحو تقدمي الدعم وامل�ساعدة للمعاقني، 

بغر�ص حتقيق امل�ساركة وامل�ساواة للمعاقني مع غريهم.

�ضابعا- اتفاقية حقوق الأ�ضخا�س ذوي الإعاقة 2006م:
اأكدت التفاقية، كما عرفنا �سلفا)110(، �سرورة متتع الأ�سخا�ص ذوي الإعاقة عموما 
باأهلية قانونية على قدم امل�ساواة مع اآخرين يف جميع مناحي احلياة)111(، و حقهم 
يف اللجوء اإىل الق�ساء)112(.  و�سرورة تزويدهم بالدعم القانوين الذي قد يحتاجون 

اإليه اأثناء ممار�سة اأهليتهم القانونية)113(.

اأوردته الإعالنات ال�سادرة عن الأمم املتحدة وما ورد يف  وجملة القول هي اأن ما 
اأحكام التفاقيات الدولية وخا�سة اتفاقية حقوق الأ�سخا�ص ذوي الإعاقة لهو دليل 
وا�سح على حجم الهتمام العاملي بحقوق املعاقني والرغبة امللحة يف تبني ق�ساياهم 
على امل�ستوى الدويل ودعمهم وم�ساعدتهم ليتمتعوا بحقوقهم وي�ساركوا مع غريهم 

يف تنمية جمتمعهم.  فما هو حجم الهتمام بهم على امل�ستوى الإقليمي؟
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املبحث الثاين
الهتمام بحقوق املعاقني على امل�ضتوى الإقليمي

وجوب  توؤكد  باملعاقني  لالهتمام  الإقليمي،  امل�ستوى  على  كثرية،  �سور  ظهرت 
حمايتهم، ون�سوق لذلك بع�ص النماذج على امل�ستوى الأوروبي والأمريكي والإفريقي 

والعربي على النحو الآتي:

املطلب الأول
الهتمام بحقوق املعاق على امل�ضتوى الأوروبي والأمريكي 

والإفريقي

اأول- على امل�ضتوى الأوروبي:
تدابري  لعتماد  ر�سمية  �سالحية  باأي  الأوروبي  الوزراء  جمل�ص  متتع  عدم  رغم 
يتوان  مل  1977م،  عام  اأم�سرتدام  معاهدة  توقيع  حتى  الإعاقة  جمال  يف  ت�سريعية 
املجل�ص عن اعتماد تو�سيات وقرارات غري ملزمة )114(، فقد اعتمد يف 1986م تو�سية 
للمعوقني  التدابري الالزمة ل�سمان فر�ص عادلة  الأع�ساء على اتخاذ  الدول  حتث 
يف جمال ال�ستخدام والتدريب املهنيَّني، ويف اأبريل من عام 1992م، اعتمدت جلنة 
املعاقني"،  تاأهيل  "�سيا�سة متما�سكة لإعادة  92 حتت عنوان  التو�سية رقم  الوزراء 
حتت  والندماج  للتاأهيل  برنامج  فيها  ورد  وقد  �سمول،  التو�سيات  اأكرث  من  وتعد 
عنوان "برنامج منوذجي لل�سلطات الوطنية حول اإعادة التاأهيل والندماج" ي�سف 
ما يتعلق بالوقاية والرتبية ال�سحية والتعليم والتوجيه املهني وال�ستخدام والندماج 
الجتماعي والبيئة واحلماية الجتماعية والقت�سادية والقانونية وتدريب املوظفني 

والإح�ساءات والبحوث.

)114(تتمتع الدول الأع�ساء ال�ست الأوىل: اإيطاليا، بلجيكا، اأملانية الحتادية، فرن�سا، لك�سمبورج، هولندا،  يف املجموعة الأوروبية القت�سادية )التي 
تعرف اليوم بالحتاد الأوروبي( باأنظمة اجتماعية ومعدلت منو اقت�سادية مت�سابهة ن�سبيا، وهي مل تنظر اإىل ال�سيا�سة الجتماعية على اأنها مو�سوع 
خالف حمتمل، ومن ثم وعند اأول تو�سيع لع�سوية املجموعة عام 1973م بان�سمام اإيرلندا والدمنارك واململكة املتحدة اإليها، مل ت�سكل ال�سيا�سة 
الجتماعية �سببا للقلق با�ستثناء م�ساألتني: هما حرية تنقل العمال وت�ساوي الفر�ص، وان�سبت ت�سريعات ت�ساوي الفر�ص على امل�ساواة بني الرجل 
واملراأة، وازداد القلق حيال �سرورة اعتماد �سيا�سة اجتماعية نا�سطة مع ان�سمام اليونان اإىل املجموعة القت�سادية عام 1981م، وكل من ا�سبانيا 

والربتغال عام 1986م، وال�سويد والنم�سا وفنلندا عام 1995م.
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)115( طرح امليثاق للتوقيع عام 1961م، ودخل حيز النفاذ عام 1965م، وخ�سع للمراجعة عام 1996م.
)116( يق�سد بالعمالة املحلية الن�سبة املئوية التي يخ�س�سها امل�سرع للمعاقني يف نطاق املن�ساآت واملوؤ�س�سات بحيث يتعني  عليها �سغلها من املعاقني 

ممن مت تاأهليهم.
)117( املادة )21( من امليثاق.

تاأكيد  يعيد  قرارا  الجتماعي  الأوروبي  اعتمد جمل�ص الحتاد  1996م  دي�سمرب  ويف 
جمال  يف  �ساملة  �سيا�سات  و�سع  لدى  الفر�ص  تكافوؤ  مببداأ  الأع�ساء  الدول  التزام 
اأ�سا�ص  ال�سلبية على  التمييز  اأ�سكال  اإزالة خمتلف  اأو  تفادي  التاأهيل، ومبداأ  اإعادة 
الإعاقة، ثم اأكد الحتاد الأوروبي ب�سكل وا�سح يف املادة )13( من معاهدة ام�سرتدام 
عام 1997م اأن املجل�ص، اإذ يعمل باإجماع اأع�سائه على مقرتح رفعته املفو�سية وبعد 
ا�ست�سارة الربملان الأوروبي، ميكن اأن ياأخذ التدابري الالزمة ملكافحة التمييز على 
اأ�سا�ص اجلن�ص اأو العرق اأو الأ�سل القومي اأو الدين اأو املعتقد اأو الإعاقة اأو ال�سن اأو 

امليل اجلن�سي.

احلقوق  قانونا،  ملزمة  معاهدة  وهو  الجتماعي)115(،  الأوروبي  امليثاق  عالج  كما 
والندماج  ال�ستقاللية  يف  املعاقني  حق  بينها  ومن  والجتماعية،  القت�سادية 
الجتماعي وامل�ساركة يف احلياة املجتمعية، وطالب الدول باتخاذ التدابري الالزمة 
لتعزيز النفاذ اإىل فر�ص العمل من خالل التدابري التي ت�سجع اأ�سحاب العمل على 
توظيف املعاقني والإبقاء عليهم يف بيئة عمل عادية وتكييف ظروف العمل مع حاجات 
املعاقني، وعندما يتعذر ذلك ب�سبب الإعاقة، العمل على تدبري العمالة املحمية )116(، 
يف  الكاملة  وم�ساركتهم  املعاقني  واندماج  وتعزيز  الإعاقة،  وم�ستوى  يتنا�سب  مبا 
احلياة وبخا�سة من خالل التدابري التي ت�سمل امل�ساعدات التقنية وتخطي عقبات 
التوا�سل واحلركة وت�سمن النفاذ اإىل و�سائل النقل والن�ساطات الثقافية والرتفيهية.
كما �سدر ميثاق الحتاد الأوروبي ب�ساأن احلقوق الأ�سا�سية يف دي�سمرب عام 2000م، 
اخلا�سة  والجتماعية  والقت�سادية  وال�سيا�سية  املدنية  احلقوق  جمموعة  حمددا 
باملواطنني الأوروبيني، وكذا املقيمني يف الحتاد مبن فيهم املعاقون، وقد ن�ص امليثاق 
على حظر اأي متييز مرتكز على اأي اأ�سا�ص كان مبا فيه الإعاقة)117(، وحق املعاقني يف 
ال�ستفادة من التدابري امل�سممة ل�سمان ا�ستقالليتهم ودجمهم يف املجتمع والعمل 
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عمل  فر�ص  يف  احلق  عن  ف�سال  الجتماعية)118(،  احلياة  يف  م�ساركتهم  و�سمان 
حترتم ال�سحة وال�سالمة والكرامة)119(، واحل�سول على خدمة توظيف جمانية، ويف 

التعليم والتدريب املهني والتدريب امل�ستمر)120(.

على  احلقوق  بهذه  الكامل  متتعهم  وتعزيز  املعاقني  بحقوق  الوعي  اإذكاء  وبهدف 
قدم امل�ساواة، اأعلن الحتاد الأوروبي اأن عام 2003م هو عام املعاقني، كما اأطلقت 
ذوي  بحقوق  والعمال  العمل  اأ�سحاب  لتوعية  اإعالمية  حملة  الأوروبية  املفو�سية 
2004م  من  الفرتة  خالل  لالإعاقة  عمل  خطة  الأوروبي  الحتاد  واعتمد  الإعاقة، 
املتكافئة  واملعاملة  الكرامة  يف  بحقه  التمتع  من  املعاق  متكني  بهدف  2010م،  اإىل 
واحلياة امل�ستقلة وامل�ساركة يف املجتمع، وترتكز ال�سرتاتيجية يف هذه اخلطة، على 
دعامات ثالث هي الت�سريعات والتدابري امل�سادة للتمييز، والق�ساء على احلواجز 
التي متنع املعاقني من ممار�سة قدراتهم، ودمج ق�سايا الإعاقة يف �سل�سلة  املادية 

ال�سيا�سات الأوروبية، وقد مت تنفيذها على مرحلتني.

ويف مايو 2003م اعتمد وزراء جمل�ص اأوروبا، امل�سئولون عن �سيا�سات دمج الأ�سخا�ص 
ذوي الإعاقة، اإعالنا عرف باإعالن مالغا، حتت عنوان "التقدم نحو امل�ساركة الكلية 
كمواطنني" وير�سخ الإعالن التزام الدول الأع�ساء حماية حقوق الإن�سان وحرياته 
على  الق�ساء  لتعزيز  اعتماد خطة عمل  اإىل  ويدعو  اأرا�سيها،  على  يعي�ص  من  لكل 
جميع اأ�سكال التمييز �سد الأ�سخا�ص ذوي الإعاقة من كل الأعمار وبخا�سة الن�ساء، 

واإىل اعتماد مقاربة لو�سع ت�سريعات و�سيا�سات وطنية ب�ساأن الإعاقة.

وبناء على الإعالن ال�سالف البيان اعتمدت جلنة وزراء الدول الأع�ساء يف جمل�ص 
اأوروبا خطة عمل لتعزيز حقوق ذوي الإعاقة وم�ساركتهم الكاملة يف املجتمع حتت 
�سعار" امل�ساركة للجميع، الإبداع والفاعلية" وهي عبارة عن خريطة طريق ل�سانعي 
ال�سيا�سات متكنهم من تركيز وتنفيذ اخلطط والربامج وال�سرتاتيجيات لأجل دمج 
املعلومات  تت�سمن  حياتيا  جانبا   15 اخلطة  نطاق  وي�سمل  ال�سيا�سات،  يف  الإعاقة 

)118( املادة )26( من امليثاق.
)119( املادة )31/1( من امليثاق.
)120( املادة )14/1( من امليثاق.
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)121(  اآرثر اأوريلي، املرجع ال�سابق، �ص 36.
)122( راجع املادة )2-1 -اأ ( من التفاقية.

)123( يف جمال التوظيف، يحظر القانون على اأي جهة عمل، �سواء كانت �سركة خا�سة اأو هيئة حكومية، التمييز �سد ال�سخ�ص املعاق اإذا توافرت 
فيه املوؤهالت املطلوبة للوظيفة، وي�سري ذلك على اإجراءات وطلبات التقدم للوظيفة، واإجراءات التوظيف، والرتقية، والت�سريح والف�سل، والأجور 
على  ت�سري  ل  الأمريكيني  املعاقني  قانون  �سروط  اأن  غري  بالوظيفة،  املتعلقة  واملزايا  والأحكام  ال�سروط  من  وغريها  للوظيفة،  الالزم  والتدريب 
ال�سركات اإل عندما يزيد عدد املوظفني بها على 15 موظفا. انظر اأبو احلجاج حممد ب�سري، حقوق املعاقني يف الغرب 2 -الوليات املتحدة الأمريكية 

منوذجا، مقالة من�سورة مبلحق �سحيفة الأهرام اليومية، العدد 46036 ال�سادر يف 21 /2012/12م.

وت�ستهدف  والتوعية.  التاأهيل  واإعادة  والنقل  املادية  والبيئة  والتعليم  والت�سالت 
املفتوحة،  العمل  �سوق  يف  الإعاقة  ذوي  الأ�سخا�ص  ل�ستخدام  الرتويج  اخلطة 
ومكافحة التمييز �سدهم وتعزيز م�ساركتهم يف التقييم والتوجيه والتدريب املهني 
واخلدمات، ومراعاة حاجات الن�ساء ذوات الإعاقة عند و�سع الربامج وال�سيا�سات 

املتعلقة بتكافوؤ الفر�ص. 

اهتماما  ولقت  الأوروبي  ال�سعيد  على  كبريا  �سوطا  املعاقني  وهكذا قطعت حماية 
ملحوظا، فما هو القدر الذي بلغته على ال�سعيد الأمريكي؟

ثانيا- على امل�ضتوى الأمريكي: 
اأ�سكال  البينية ملكافحة جميع  على امل�ستوى الأمريكي اعتمدت التفاقية الأمريكية 
التمييز  حتظر  اإقليمية  معاهدة  اأول  وهي  1999م،  يونيو  يف  املعوقني  �سد  التمييز 
يحول  الذي  ما�سية)121(،  اأو  حالية  اإعاقة  �سجل  اأو  اإعاقة  على  املبني  الإق�ساء  اأو 
اأو  بها  متتعه  اأو  الأ�سا�سية،  حرياته  اأو  الإن�سانية  املعاق  بحقوق  العرتاف  دون 

ممار�ستها)122(.

ويف 6 يونيو 2006م اأعلن املجل�ص الدائم ملنظمة الدول الأمريكية عقد الأمريكيتني 
حلقوق وكرامة الأ�سخا�ص ذوي الإعاقة 2006- 2016م، ومت ت�سكيل فريق عمل لو�سع 

برنامج عمل لذلك.

يوليو  يف  الأمريكيني  املعاقني  قانون  �سدر  فقد  املتحدة  الوليات  �سعيد  على  اأما 
1990م وهو ي�سمن للمعاقني حقوقا مماثلة لغريهم من املواطنني من دون متييز، 

ويكفل لهم حقوقا مكافئة لالأ�سحاء يف الإعا�سة والتوظيف)123( والنقل واخلدمات 
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احلكومية �سواء كانت فيدرالية اأو على م�ستوى الوليات، وفى الت�سالت، وي�سري 
كذلك على حق الرت�سح للكوجنر�ص الأمريكي.

ثالثا- على امل�ضتوى الإفريقي:
عقد  الإفريقية  الوحدة  منظمة  يف  الأع�ساء  الدول  روؤ�ساء  اأعلن  2000م  يوليو  يف 
اعتمد  اإفريقيا  عقد  حول  الإفريقي  املوؤمتر  ويف   ، 2009-1999م  للمعاقني  اإفريقيا 
امل�ساركون بالإجماع خطة عمل للقارة الإفريقية تهدف اإىل توجيه الدول الأع�ساء يف 
منظمة الوحدة الإفريقية نحو التمكني وامل�ساركة الكاملة وامل�ساواة للمعاقني، وت�سم 
اخلطة جملة تدابري ي�ستوجب على الدول الأع�ساء اتخاذها لتعزيز م�ساركة املعاقني 
التدريب  اإىل  النفاذ  حت�سني  و�سمان  والجتماعية  القت�سادية  التنمية  عملية  يف 
وال�ستخدام، ويتمثل الهدف الرئي�ص خلطة العمل يف تعزيز حقوق املعوقني، �سمان 
التنمية الجتماعية  الكاملة، وم�ساواتهم ومتكينهم وكذلك دجمهم يف  م�ساركتهم 

والقت�سادية لبلدانهم. 

وخطة العمل هي عبارة عن اإطار لإر�ساد وتوجيه الدول الأع�ساء يف عملية اإعداد 
التي  التحديات  الهياكل وال�سيا�سات والربامج والقدرات الوطنية املالئمة ملواجهة 
يعي�سها املعاقون واملت�سلة مبتطلباتهم واحتياجاتهم اخلا�سة واإدماجهم يف مبادرات 
وت�سمل  لالألفية،  الإمنائية  والأهداف  الفقر  خف�ص  ا�سرتاتيجيات  مثل  اأخرى، 
املجالت ذات الأولوية املحددة يف خطة العمل، من بني جملة اأمور اأخرى: �سياغة 
�سيا�سات وت�سريعات وطنية حول م�ساركة مت�ساوية للمعاقني، وامل�ساركة يف التنمية 
اخلدمات  وتعزيز  القرار،  ل�سنع  العامة  الهياكل  ويف  والجتماعية  القت�سادية 
امل�ساندة للمعوقني، وحت�سني اإمكانيات الو�سول اإىل اإعادة التاأهيل والتدريب والعمل 
والريا�سة والبيئتني الثقافية واملادية، والوقاية �سد اأ�سباب الإعاقة وحماية حقوق 

ذوي الإعاقة وحقوق الإن�سان.
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املطلب الثاين
الهتمام بحقوق املعاق على امل�ضتوى العربي

بداأ الهتمام العربي بق�سايا املعاقني قبل اإن�ساء منظمة العمل العربية)124(، وذلك 
منذ التفاقية رقم )1( ل�سنة 1966م ب�ساأن م�ستويات العمل، التي قررت يف املادة )15( 
العاجزين)املعاقني( لكي  للعمال  املهني  التاأهيل  "تقدم كل دولة خدمات  اأن  منها 
ي�ستعيد املعاق قدرته على مبا�سرة عمله الأ�سلي اأو اأداء عمل اآخر منا�سب حلالته"، 
)19( منها تخ�سي�ص ن�سبة مئوية يحددها الت�سريع الوطني من  اأوجبت املادة  كما 
الهتمام  ظهر  وقد  مهنيا،  املوؤهلني  للمعاقني  تخ�س�ص  باملن�ساآت  العاملني  عدد 
م�ستوى  وعلى  العربية  العمل  منظمة  م�ستوى  على  املعاقني  بحقوق  وا�سحا  العربي 

جامعة الدول العربية.

اأول- منظمة العمل العربية والهتمام باملعاقني:
املعاقني  حماية  يف  الدولية  املواثيق  مع  ومتا�سيا  العربية،  العمل  منظمة  اإن�ساء  مع 
ورعايتهم، ظهر الهتمام العربي جليا بحقوق املعاقني، فقد ن�ست املادة )9/2( من 
اتفاقية العمل العربية رقم )3( ل�سنة 1971م ب�ساأن م�ستويات التاأمني الجتماعي على 
التزام الدول الأطراف تقدمي خدمات التاأهيل و�سرف الأجهزة التعوي�سية الالزمة 
اأكدت  ثم  الوطني،  الت�سريع  يحددها  التي  امل�ستويات  وفق  العمل  حوادث  حالة  يف 
املنظمة لحقا هذا اللتزام �سمن نظم الرعاية ال�سحية الوارد يف التو�سيتني رقمي 

)1( ل�سنة 1977م، و)6( ل�سنة 1983م)125(.

وا�ستجابة لالهتمام باملعاقني انعقد يف الكويت عام 1981م املوؤمتر الإقليمي للمعاقني 
ومنظمات  العربية  الدول  وفود  فيه  و�ساركت  املتحدة،  الأمم  مع  الفني  بالتعاون 

)124(  تعد منظمة العمل العربية وكالة متخ�س�سة تتبع جامعة الدول العربية ُتعنى ب�سئون العمل والعمال، عر�ست د�ستور وميثاق اإن�سائها عام 
1965م على جمل�ص اجلامعة العربية فوافق عليهما، ثم جرى الت�سديق عليها، ثم وافق املوؤمتر اخلام�ص لوزراء العمل العرب الذي عقد بالقاهرة 
خالل الفرتة من 5-1970/1/8م، بالقرار رقم )97( على قيام منظمة العمل العربية، ومت عقد الدورة الأوىل ملوؤمتر العمل العربي يف القاهرة 

خالل الفرتة من 3/29-1971/4/5م، وتثبت الع�سوية فيها للدول العربية اأع�ساء جامعة الدول العربية.
)125( ن�ست املادة )3( منها على اأن تت�سمن اخلدمات الجتماعية توفري الرعاية لبع�ص الفئات اخلا�سة من العاملني الذين ت�ستوجب ظروفهم 

ال�سحية والنف�سية رعاية خا�سة كالأحداث وامل�سنني واملعاقني.
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اأ�سدر املوؤمتر اإعالنا عرف بالإعالن العربي للمعاقني ت�سمن  اإقليمية اأخرى، وقد 
واملحافظة  ا�ستثمارها  يجب  خالقة  ب�سرية  طاقة  املعاقني  اأن  اأكدت  تو�سيات  عدة 
واإدماجهم  وتاأهيلهم  املعاقني  رعاية  �سرورة  والأ�سر  املجتمع  على  واأوجبت  عليها، 
يف املجتمع، واأن يكفل لهم حقوق الرعاية والتعليم والت�سغيل من دون متييز اأيا كان 

�سببه اأو مرده.

غري اأن حماية حقوق املعاقني ظهرت فيما بعد ب�سورة مركزة يف بوؤرة اهتمام منظمة 
ل�سنة   )17( رقم  العربية  التفاقية  العربي  العمل  موؤمتر  اعتمد  العربية حني  العمل 
1993م، ب�ساأن تاأهيل وت�سغيل املعاقني)126(، وهي اأول وثيقة عربية تتناول بالتف�سيل 

ت�سنيف  واأمناط  بتاأهيله)127(  واملق�سود  املعاق  مدلول  حددت  وقد  املعاقني،  حقوق 
املعاقني)128(.

العمل  ومكتب  العربية  الدول  بني  والتعاون  التن�سيق  باأهمية  التفاقية  نوهت  وقد 
العربي يف جمال تاأهيل وت�سغيل املعاقني بهدف ر�سم �سيا�سة عربية موحدة يف هذا 
اإليها،  ان�سمت  التي  الدول  البحرين يف �سدارة  كانت مملكة  وقد  اخل�سو�ص)129(، 
اأوردتها  التي  اللتزامات  واأبرز  1996م،  ل�سنة   )3( رقم  بقانون  املر�سوم  مبقت�سى 

التفاقية هي:

و�سع  والتزامها  اأميتهم،  وحمو  املعاقني  وتاأهيل  رعاية  عن  الدولة  1-  م�سئولية 
ال�سيا�سات اخلا�سة برعاية وتاأهيل املعاقني وت�سغيلهم بالتعاون مع اأ�سحاب العمل.

واأنواع  وفئاتهم  املعاقني  بعدد  املتعلقة  الإح�سائية  املعلومات  با�ستق�ساء  2- القيام 
اإعاقاتهم عند اإجراء التعداد العام لل�سكان.

تت�سمن  اأن  على  املعاقني،  وت�سغيل  وتاأهيل  لرعاية  املنظمة  الت�سريعات  3- اإ�سدار 
)126( وكان ذلك يف دورته الع�سرين يف ابريل 1993م.

لدى  املتاحة  القدرات  من  ال�ستفادة  اإىل  تهدف  علمية،  اأ�س�ص  على  مبنية  وم�ستمرة  منظمة  "عملية  هو  التاأهيل  اأن  على  التفاقية  ن�ست   )127(
املعاق، ويتم توجيهها وتنميتها عرب برامج تاأهيلية �ساملة، تكفل حتقيق اأعلى م�ستوى لقدراته الأدائية، مبا ي�ساعده على الإدماج يف بيئته الطبيعية".

)128( بح�سب نوع الإعاقة ذهنية كانت اأو ج�سدية اأو ح�سية.
)129( يبذل مكتب العمل العربي جهودا حثيثة لدعم اجلهود الرامية اإىل معاونة املعاقني وتدريبهم وتاأهيلهم ودخولهم اإىل �سوق العمل، كما اأن 
جمل�ص وزراء ال�سئون الجتماعية العرب يويل املعاقني اهتماما خا�سا يف جمال تقدمي امل�ساعدات الفنية واملالية لإقامة مراكز التاأهيل والدورات 

التدريبية املتخ�س�سة لهم. راجع حممود �سالمة، احلماية القانونية، املرجع ال�سابق، �ص 208.
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)130( مل توقعه غري دولة واحدة من بني 22 من الدول الأع�ساء يف اجلامعة.
)131( وذلك بعد 60 يوما من الت�سديق عليه من قبل 7 دول يف اجلامعة العربية هي على التوايل: اجلزائر، البحرين، الإمارات العربية املتحدة، 

الأردن، ليبيا، فل�سطني و�سورية.

اإعطاء اأولوية للمعاقني يف �سغل الوظائف يف القطاعني احلكومي وغري احلكومي يف 
حدود ن�سبة معينة.

4- اتخاذ الإجراءات التي تكفل قيام اأ�سحاب العمل باتخاذ تدابري الأمن ال�سناعي 
وال�سالمة املهنية.

5- اتخاذ الإجراءات الالزمة لتدريب عنا�سر فنية موؤهلة للتعامل مع املعاقني بطريقة 
�سليمة.

ثانيا- جامعة الدول العربية والهتمام باملعاقني:
نقطة البداية يف اهتمام جامعة الدول العربية بحقوق املعاقني كانت عند اإ�سدارها 
امليثاق العربي حلقوق الإن�سان الذي اعتمده جمل�ص جامعة الدول العربية يف عام 
1994م، غري اأنه مل يدخل حيز النفاذ)130(، ثم نقح امليثاق وا�ستحدثت ن�سخة معدلة 

منه، اعتمدها موؤمتر القمة العربية يف تون�ص يف 2004م، ودخل حيز الإنفاذ يف 16 
مار�ص 2008م )131(. وقد كانت مملكة البحرين من باكورة الدولة التي �سدقت على 

امليثاق بالقانون رقم )7( ل�سنة 2006م.

وقد ت�سمن امليثاق بع�ص اجلوانب اخلا�سة بحماية املعاقني، ابتداء بدور الدولة يف 
الوقاية من الإعاقة، وذلك باتخاذ التدابري للحد من الإعاقة بكل ال�سبل املمكنة من 
خالل الربامج ال�سحية والوقائية ون�سر الوعي، وانتهاء بالدور العالجي و�سرورة 
يف  وم�ساركتهم  اأنف�سهم  على  اعتمادهم  وتعزيز  للمعاقني  الكرمية  احلياة  توفري 
املجتمع، و�سرورة تقدمي اخلدمات الجتماعية اإليهم ب�سورة جمانية، وتوفري الدعم 
املادي لهم ولأ�سرهم، واإن�ساء وتطوير املوؤ�س�سات الرعائية لهم مع مراعاة م�سلحة 
املعاق الف�سلى، وتوفري اخلدمات التعليمية وال�سحية والتاأهيلية والتدريبية، وتوفري 

فر�ص العمل ومتكينهم من ا�ستخدام املرافق.

2004م  يف جمال حماية املعاقني على امل�ستوى  اآخر مهم يف عام  وقد حدث تطور 
للمعاقني  العربي  العقد  اإعالن  العربية،  الدول  جامعة  جمل�ص  اعتمد  حني  العربي 
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ا�سرتاتيجياتها  و�سع  يف  الأع�ساء  الدول  به  لت�سرت�سد  وذلك   ،)2013-2004(

الوطنية)132(، وا�ستهدف العقد اإدراج ق�سايا الإعاقة على �سلم اأولويات احلكومات 
العربية باأن توفر لها العتمادات الالزمة، واأوجب عليها اإن�ساء قاعدة بيانات �ساملة 
عن املعاقني، واأوجب تطوير وحت�سني اخلدمات والربامج احلكومية والأهلية املقدمة 
اإىل املعاقني مبا يكفل تلبية احتياجاتهم، وتوفري التكنولوجيا احلديثة لدعم برامج 
العلمية حول  البحوث  واإجراء  املجتمع،  وت�سغيلهم ودجمهم يف  وتاأهيلهم  تدريبهم 
ق�سية الإعاقة، و�سرورة تغيري نظرة املعاق اإىل نف�سه وتثمني قدراته وتغيري نظرة 
اإن�ساء جمعيات للمعاقني وعائالتهم، و�سرورة  املجتمع ال�سلبية له، ودعم وت�سجيع 
توفري الدعمني املادي واملعنوي لهم ولأ�سرهم، مع �سرورة و�سول خدمات ال�سحة 
والرعاية اإليهم، وتطوير مهارات العاملني الفنيني املتعاملني مع الأ�سخا�ص املعاقني، 
واإن�ساء املوؤ�س�سات الإيوائية لهم على اأن تكون مق�سورة على الأ�سخا�ص ذوي الإعاقة 

ال�سديدة والظروف ال�ستثنائية.

وقد عالج العقد العربي الهتمام بحقوق املعاقني من خالل عدة حماور اأهمها:
-  حمور الت�سريعات: حيث طالب العقد الدول الأطراف ب�سرورة اإ�سدار الت�سريعات   
احلقوق  يف  وامل�ساواة  الجتماعي  الدمج  يف  املعاق  حق  ي�سمن  مبا  وتفعيلها 
وغريها  الت�سهيالت  ومنح  والنتقال  وال�سكن  والريا�سية  والفنية  الثقافية 

وجترمي �سوء معاملة املعاقني.
-  حمور ال�سحة: وفيه طالب العقد الدول الأطراف بتوفري الربامج الوقائية   
واتخاذ ما يلزم للوقاية من الإعاقة وكذلك اخلدمات الت�سخي�سية والعالجية 

والتاأهيلية للمعاقني.
-  حمور التعليم: حيث اأو�سى العقد الدول الأطراف باأن تعمل على �سمان فر�ص   
متكافئة للرتبية والتعليم جلميع الأ�سخا�ص املعاقني يف مرحلة الطفولة، ويف 
الب�سرية  الكوادر  بتوفري  وطالب  ذلك،  الأمر  اقت�سى  كلما  موؤ�س�سات خا�سة 
يف  املعاقني  دمج  ب�سرورة  التوعية  مع  والتعليم  الرتبية  جمال  يف  املدربة 
مع اجلامعات  املتبادلة  وال�ستفادة يف ذلك من اخلربات  العادية،  املدار�ص 

واملوؤ�س�سات الأخرى.
بوؤرة  يف  املعاقني  ق�سايا  العتماد  بذلك  وا�سعة  للمعاقني  عقدا  تعتمد  العامل  يف  منطقة  اآخر  كانت  العربية  املنطقة  اأن  بالإ�سارة  اجلدير   )132(

اهتمامها.
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-  حمور التاأهيل والعمل: حث العقد الدول الأطراف على �سرورة اإن�ساء وتطوير   
مراكز التاأهيل، واإعداد وتطوير املدربني العاملني بها، من اأجل تاأهيل املعاقني 
�سوق  واحتياجات  والعلمية  التكنولوجية  املتغريات  تاأهيلهم، يف �سوء  واإعادة 
العمل وتعزيز دجمهم يف املجتمع ، وكذلك دعم وت�سجيع املعاقني على اإقامة 

م�سروعات فردية مدرة للدخل.
-  حمور التنقل والت�سهيالت: يف هذا املحور طالب العقد الدول الأطراف باأن تي�سر   
دون  من  والبلدان  واملرافق  الأماكن  اإىل  والو�سول  والتنقل  ال�سفر  للمعاقني 
عوائق، من خالل تهيئة البيئة ومراعاة املعايري الإن�سائية التي تلبي احتياجات 
املعاقني، كما طالب الدول مبنح املعاقني تخفي�سات جمزية يف و�سائل النقل 

املختلفة وتخ�سي�ص مواقف لو�سائل انتقالهم.
-  حمور املراأة املعاقة: اأوىل العقد حماية للمراأة املعاقة وطالب الدول الأطراف   
الجتاهات  وت�سحيح  املعاقة،  املراأة  واحتياجات  بو�سع  العام  الراأي  بتوعية 
املجتمعية  حقوقها  اإىل  التعرف  من  متكينها  و�سرورة  قدرتها  جتاه  ال�سلبية 

واملدنية، وتدريبها وتاأهيلها.
-  حمور الطفل املعاق: حث العقد الدول الأطراف على �سرورة ح�سول الطفل   
املعاق على احلقوق واخلدمات كافة بامل�ساواة مع اأقرانه من الأطفال، وطالب 
بتوعية الأ�سرة واملجتمع باأ�سباب الإعاقة وطرائق احلد منها وتدريب الكوادر 
الرتبوية احلديثة، كما  الأ�ساليب  املعاقني على  الأطفال  العاملة مع  الب�سرية 

طالب بتقدمي الدعم وامل�ساعدة لأ�سرة املعاق والأ�سر املعولة ملعاقني.
-  حمور امل�سن املعاق: طالب العقد الدول الأطراف بت�سجيع امل�سنني املعاقني على   
ال�ستقاللية، وتوفري فر�ص التاأهيل لتمكينهم من امل�ساركة يف املجتمع، وتوفري 
التكيف  ت�ساعدهم على  التي  البيئة واخلدمات  املنا�سبة لهم وتهيئة  الرعاية 

ووقايتهم من العزلة، وتقدمي امل�ساعدة املادية لهم.
�سرورة  على  الأطراف  الدول  العقد  حث  فيه  والتوعية:  الإعالم  -   حمور   
من  يقلل  ما  كل  عن  والبتعاد  الإعاقة،  نحو  املجتمع  روؤية  تغيري  على  العمل 
واإبراز  عنهم،  ال�سحيحة  الإعالمية  التوعية  ببث  املعاقني،  الأ�سخا�ص  �ساأن 
جمالت  اإ�سدار  وت�سجيع  جمعياتهم  واأن�سطة  الناجحة  وجتاربهم  جهودهم 

ون�سرات متخ�س�سة لهم.
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-  حمور الفقر والإعاقة: طالب العقد الدول الأطراف ببذل اجلهود للتخفيف من   
انعكا�سات الفقر على املعاقني واحلد من تعر�سهم للبطالة، وو�سع الربامج 

التي حتولهم اإىل طاقة منتجة وفعالة داخل الأ�سرة واملجتمع.
-  حمور الريا�سة والرتفيه: حث العقد العربي الدول الأطراف على اإتاحة الفر�سة   
للمعاقني يف ممار�سة الأن�سطة الريا�سية والرتويحية وتوفري الأندية واملراكز 
الطبية واملعدات والأجهزة الريا�سية الالزمة لذلك، وتوفري الكوادر الب�سرية 
املوؤهلة التي ت�ساعدهم على ذلك، والتغطية الإعالمية للمناف�سات وامل�ساركات 

الريا�سية اخلا�سة بهم.  
   

وقد اأ�سهم العقد العربي يف ت�سجيع عدد من الدول الأع�ساء على مراجعة القوانني 
الداخلية لت�سمينها حماية املعاقني ب�سورة تتما�سى اأو تقرتب مع ما ورد من حقوق 
حماية  طريق  يف  مهمة  خطوة  وميثل  الإن�سان،  حلقوق  العربي  العقد  يف  للمعاقني 

املعاقني على امل�ستوى العربي.
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الف�ضل الثالث
الهتمام بحقوق املعاق بني الواقع والقانون يف مملكة البحرين

مل يعد الهتمام باملعاق وق�ساياه ترفا اجتماعيا اأو ت�سريعيا بل اأ�سبح �سرورة ملحة 
يفر�سها الواقع، وبات الهتمام بتاأهيل املعاق ودجمه اأحد مرتكزات تقدم الأمم، 
فما هي الربامج واخلدمات التي تقدمها مملكة البحرين اإىل املعاقني من الناحية 
الفعلية، اأي على اأر�ص الواقع، من اأجل رعايتهم وتاأهيلهم ودجمهم يف املجتمع؟ وهل 
حقق التنظيم القانوين احلماية املن�سودة للمعاق يف مملكة البحرين؟ وما هي �سور 

هذه احلماية؟ هذه اأ�سئلة نحاول الإجابة عنها يف مبحثني متتابعني:

املبحث الأول: الربامج واخلدمات التي تقدمها مملكة البحرين اإىل املعاقني على 
اأر�ص الواقع.

املبحث الثاين: الهتمام الت�سريعي يف مملكة البحرين بحقوق املعاق وم�ساركته يف 
التنمية.

املبحث الأول
الربامج واخلدمات التي تقدمها مملكة البحرين اإىل املعاقني 

على اأر�س الواقع

وتاأهيل  رعاية  جمال  يف  البحرين  مملكة  وتبذلها  بذلتها  التي  اجلهود  اأن  �سك  ل 
املعاقني متثل نقلة نوعية حلماية املعاقني ورعايتهم، وتتمثل هذه اجلهود يف العديد 

من الربامج واخلدمات املوجهة اإىل املعاقني على م�ستويات عدة.

 )133( البحرين منخف�سة جدا  املعاقني بني �سكان مملكة  ن�سبة  اأن  الرغم من  فعلى 

)133(يف عام 1991م بلغ عدد املعاقني يف مملكة البحرين )4114( معاقا بن�سبة 0.09%  من اإجمايل عدد ال�سكان البالغ وقتئذ )508.037( 
مواطنا(،   584.688( )1.195.020( وي�سمل ذلك املواطنني  2011م من جممل عدد ال�سكان البالغ   )7447( يف عام  يف حني بلغ عددهم نحو 

واملقيمني، للمزيد راجع موقع اجلهاز املركزي للمعلومات مبملكة البحرين ورابطه: 
/http://www.cio.gov.bh/CIO_ARA/English/Publications/Statistical%20Abstract/ABS2011

CH2/1.pdf.
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فهي ل تتجاوز 1% مقارنة بنحو  6‚2% يف اأغلب الدول النامية، فاإن اململكة قامت 
باإن�ساء عدة مراكز لرعاية املعاقني وتاأهيلهم، بالإ�سافة اإىل املراكز الأهلية الأخرى 
التي تقدم اخلدمات النف�سية والجتماعية التاأهيلية اإىل فئات حمدودة من املعاقني، 
واأدخلت برامج التاأهيل املرتكزة على الأ�سرة واملجتمع �سمن �سيا�ساتها الجتماعية، 
خدمات  كانت  �سواء  ملمو�سا،  تطورا  املعاقني  اإىل  املقدمة  اخلدمات  �سهدت  وقد 
الوعي  درجة  رفع  على  ذاته  الوقت  يف  العمل  مع  تدريبية،  اأو  تعليمية  اأو  تاأهيلية 
واأهمية دمج املعاقني يف املجتمع، ومن ثم فقد ارتكزت  املجتمعي بق�سايا الإعاقة 
�سيا�سة اململكة يف ذلك على فكرة الرعاية والتاأهيل والدمج، وقد اأكد تقرير الأمني 

العام لالأمم املتحدة تفرد مملكة البحرين يف هذا اخل�سو�ص)134(.

برعاية  وا�سحا  اهتماما  الجتماعية)135(  التنمية  وزارة  تويل  الواقع  اأر�ص  فعلى 
اأ�سرهم،  واإىل  اإليهم  تقدمها  التي  واخلدمات  الربامج  خالل  من  املعاقني  وتاأهيل 
وي�سارك القطاع اخلا�ص واجلمعيات الأهلية يف دعم املعاق يف جمالت عدة، وتاأخذ 

هذه الرعاية واخلدمات عدة �سور خمتلفة اأهمها:

-  ت�سافر اجلهود يف اإن�ساء مراكز التاأهيل لرعاية وتاأهيل املعاقني.  
-  اخلدمات التي تقدم اإىل املعاق على اأر�ص الواقع يف مملكة البحرين.  

بها  يتمتع  التي  ومدى احلماية  الأمرين ل�ستجالء حجم  لهذين  نعر�ص  يلي  وفيما 
املعاق على اأر�ص الواقع يف مملكة البحرين:

)134( ورد يف التقرير ما ن�سه "ولتعزيز اإدماج املعوقني يف املجتمع، اعتمدت البحرين ا�سرتاتيجية �ساملة لتعزيز احلقوق وتكافوؤ الفر�ص للمعوقني 
مع اإيالء اهتمام خا�ص حلاجات الن�ساء املعوقات" راجع يف ذلك موقع الأمم املتحدة، التمكني، التنمية وحقوق الإن�سان للجميع ورابطه:

 http://www.un.org/arabic/disabilities/default.asp?id=1362.
)135( اأن�سئت وزارة التنمية الجتماعية يف عام 2005م، ثم تغري ا�سمها اإىل وزارة حقوق الإن�سان والتنمية الجتماعية، ثم اأن�سئت وزارة حلقوق 
بهم، خا�سة  والنهو�ص  املجتمع  اأبناء  الهتمام مب�ساعدة  رائد يف  بدور  الوزارة  وت�سطلع  هذا  الأول،  ا�سمها  لها  فعاد  ذلك،  بعد  م�ستقلة  الإن�سان 
ال�سعفاء والأرامل وذوي الحتياجات اخلا�سة، وقبل اإن�ساء وزارة التنمية الجتماعية كانت مهمة الهتمام باملعاقني موكلة اإىل وزارة العمل، التي 

كانت تعمل على تاأهيلهم وم�ساعدتهم وتوظيفهم.
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)136(  عملية تاأهيل املعاق هي عبارة عن جمموعة اخلدمات والأن�سطة واملعينات الجتماعية والنف�سية والطبية والرتبوية والتعليمية واملهنية التي 
متكن املعاقني من ممار�سة حياتهم با�ستقاللية وكرامة، اأو مبعنى اآخر هي العملية التي ت�ستمل على جمموعة متكاملة من الربامج والأن�سطة التي 
ت�ساعد الفرد املعاق على تنمية وتطوير قدراته وحتقيق القدر املنا�سب له من ال�ستقاللية التي متكنه من ممار�سة اأن�سطة احلياة املختلفة )راجع 

املادة 2 من القانون امل�سري رقم 39 ل�سنة 1979م(.
 وللتاأهيل اأنواع عديدة منها: 

- التاأهيل النف�سي: وهو التاأهيل الذي ي�ساعد املعاق على مواجهة امل�سكالت وحتديد اأ�سبابها ومعاجلتها. 
- التاأهيل الطبي: وهو التاأهيل الذي يعيد املعاق اإىل اأعلى م�ستوى وظيفي ممكن من الناحية اجل�سدية والعقلية. 

- التاأهيل الأكادميي: وهو التعليم امل�سمم خ�سي�سا لينا�سب حاجات املعاق. 
- التاأهيل املهني: وهو التاأهيل الذي عن طريقه يح�سل املعاق على اخلدمات املهنية كالتوجيه والتدريب املهني. 

- التاأهيل الجتماعي: وهو التاأهيل الذي ي�ساعد املعاق على التكيف الجتماعي بغر�ص دجمه يف املجتمع.
)137(  �سنعر�ص لأحكام هذه الرعاية لحقا.

)138(  وقد بلغ عدد امللتحقني بهذه املراكز )1907( معاقا يف عام 2011 - 2012م.

املطلب الأول
ت�ضافر اجلهود يف اإن�ضاء مراكز تاأهيل لتقدمي خدمات الرعاية 

والتاأهيل للمعاقني

اأول- تنوع املراكز العاملة يف جمال رعاية وتاأهيل املعاقني:
اأن�ساأت مملكة البحرين عدة مراكز لرعاية وتاأهيل املعاقني)136(، ت�سرف عليها وزارة 
خمتلف  املعاقني  اإىل  تقدم  اململكة  اإن  اإجمال:  القول  وميكن  الجتماعية،  التنمية 
املجهزة  الرعاية  ودور  املراكز  لهم  وتوفر  الإعاقة)137(،  لذوي  الرعاية  خدمات 
الرعاية  تقدمي  اأو  ال�سديدة  الإعاقة  ذوي  الأطفال  لإيواء  �سواء  الأجهزة،  باأحداث 
النهارية اإىل ذوي الإعاقات اجل�سدية والذهنية الب�سيطة واملتو�سطة، بالإ�سافة اإىل 
تقدمي الإر�سادات والرعاية اإىل اأ�سر املعاقني، ومن اأهم املراكز املوجودة على اأر�ص 

الواقع يف مملكة البحرين)138( ما ياأتي:

1- مركز التاأهيل الأكادميي واملهني: وهو مركز مت افتتاحه يف اأبريل 1980م لتقدمي 
اخلدمات التاأهيلية والرتبوية واملهنية اإىل فئات الأطفال وال�سباب من ذوي الإعاقة 
ووحدة  الأكادميي  التاأهيل  وحدة  هما  متخ�س�ستني  وحدتني  خالل  من  الذهنية 

التاأهيل املهني.
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اإجمايل عدد امل�ضتفيدين من مراكز ودور التاأهيل بح�ضب املركز واجلن�س لعام 
2011 – 2012م

2-  مركز �سيخان الفار�سي للتخاطب ال�سامل: جرى افتتاحه عام 1997م، وهو موؤ�س�سة 
حكومية تتبع وزارة التنمية الجتماعية، ويقدم اخلدمات التاأهيلية والتعليمية كافة 
العجز  الأطفال ذوي  وي�ستهدف  لهم  القوقعة  زراعة  وكذلك  ال�سمعي  العجز  لذوي 

ال�سمعي من �سن ثالث �سنوات اإىل �سن ال�ساد�سة ع�سرة)139(.

التاأهيل  لإدارة  تابع  وهو  1993م  عام  افتتح   : النهارية  للرعاية  الطفل  3-  مركز 
الإعاقة  متعددي  الأطفال  برعاية  ويعنى  الجتماعية  التنمية  بوزارة  الجتماعي 

  http://www.social.gov.bh/disabled :راجع موقع وزارة التنمية ورابطه

)139( يعد مركز �سيخان الفار�سي للتخاطب ال�سامل موؤ�س�سة اجتماعية �ساملة وقد تاأ�س�ص عام 1997م وكان تابعا لوزارة العمل، وهو امتداد لوحدة 
العجز ال�سمعي، ويوفر املركز برامج تاأهيلية مبكرة لذوي العجز ال�سمعي م�ستملة على جميع املناهج املطبقة يف وزارة الرتبية والتعليم، بعد اإجراء 
التعديالت عليها، متبعني طريقة التخاطب املتكاملة، كما يوفر اخلدمات الجتماعية والنف�سية وال�سحية والرتفيهية والثقافية والريا�سية، وي�سعى 

املركز اإىل بلوغ الأهداف الآتية:
1-  ت�سخي�ص حالت ذوي العجز ال�سمعي للك�سف عن ا�ستعداداتهم وقدراتهم العقلية وال�سمعية.

2-  تدريب الأطفال على ا�ستعمال اللغة الكالمية وفق برامج مكثفة يف التدريب ال�سمعية والنطقية واللغوية.
3- تعليم الأطفال اأكادمييا وفق اأ�ساليب التعليم احلديثة وطرائق التخاطب ال�سامل )التنطيق، قراءة ال�سفاه، القراءة والكتابة، لغة الإ�سارة، اأبجدية 

الأ�سابع(.
4- دمج الأطفال �سعاف ال�سمع والقادرين على التح�سيل الدرا�سي والعتيادي يف املدار�ص العادية بعد تاأهيلهم لغويا و�سمعيا.

5- تدريب الكوادر العاملة باملركز ورفع كفاءاتهم وتطوير قدراتهم يف جمال تاأهيل الأطفال ذوي العجز ال�سمعي.
6- تدريب اأ�سر الأطفال على كيفية التفاهم والتعامل مع اأبنائهم.

7- تنمية الوعي ال�سحي واكت�ساب العادات ال�سحية ال�سليمة عن طريق برنامج متكامل للرتبية ال�سحية والوقاية من الأمرا�ص واحلوادث.
8- تنمية وت�سجيع جمموعة امليول والهوايات لدى العاجزين �سمعيا مما ي�ساعد على اإثراء حياتهم وي�سغل اأوقات فراغهم عن طريق برامج الأن�سطة 

الرتفيهية والرتويحية الجتماعية.
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)140(  ي�سطلع املركز بالأهداف الآتية:
1-  رعاية الأطفال متعددي الإعاقة رعاية نهارية مل�ساعدتهم وتخفيف العبء عن اأ�سرهم. 

2-  تدريب اأمهات الأطفال على كيفية العناية باأطفالهن املعاقني.
3-  قيا�ص قدرات الأطفال املعاقني وو�سع الأن�سطة التي تنا�سب م�ستوياتهم وا�ستغالل قدراتهم لأق�سى حد ممكن.

)141(  ي�سعى مركز بنك البحرين والكويت للتاأهيل اإىل حتقيق الأهداف الآتية:
- تاأهيل ال�سباب املعاقني من خالل برامج وخطط فردية تنا�سب م�ستواهم وقدراتهم. 

- ت�سجيع ال�سباب على امل�ساركة وتدريبهم على توظيف اإمكانياتهم والعتماد على النف�ص يف اأمور احلياة العامة. 
- تطوير املهارات لدى ال�سباب من خالل اأعمال مهنية ب�سيطة تالئم م�ستوياتهم. 

- اإتاحة فر�ص العمل لل�سباب املعاقني.
)142( تهدف الدار اإىل حتقيق الآتي:

1-  تاأهيل الأطفال املعاقني واإك�سابهم املهارات ال�سرورية لالعتماد الذاتي يف �سئونهم احلياتية.
2- توفري اأوجه الرعاية واخلدمات التاأهيلية وال�سحية والنف�سية والجتماعية لذوي الإعاقة من الأطفال.

3- دمج الأطفال من ذوي الإعاقة يف املجتمع لي�سبحوا اأع�ساء نافعني به.
4-  توفري الرعاية والتاأهيل.                            

واملعي�سية  والريا�سية  والرتويحية  والطبية  واملهنية  والنف�سية  والجتماعية  والرتبوية  التعليمية  اخلدمات  منها  اخلدمات  من  العديد  الدار  وتقدم 
وخدمة الأمن وال�سالمة واخلدمات التطوعية والتقييمات الدورية.  

)143( انظر قرار وزيرة التنمية الجتماعية ال�سادر يف 2008/10/26م واملن�سور يف اجلريدة الر�سمية العدد 2871، بتاريخ 2008/11/21م.

وال�سلل الدماغي، ويقوم بتقدمي اخلدمات التاأهيلية وال�سحية والنف�سية والرتفيهية 
والجتماعية اإىل هذه الفئة)140(.

وميثل  1992م  يناير  يف  افتتاحه  جرى  للتاأهيل:  والكويت  البحرين  بنك  4-  مركز 
خدماتها  بداأت  التي  واملهنية  الأكادميية  التاأهيلية  املراكز  ق�سم  خلدمات  امتدادا 
عام 1980م ب�ساأن تهيئة ال�سباب من ذوي الإعاقة الذهنية املتو�سطة وال�سديدة غري 
املجال  باإتاحة  وذلك  العمل،  ب�سوق  العتيادية  الظروف  يف  العمل  على  القادرين 

لتدريبهم يف الور�ص املحمية على احلرف اليدوية)141(.

5-  دار بنك البحرين الوطني لتاأهيل املعوقني: تاأ�س�ست عام 1970م وهي اأول موؤ�س�سة 
ال�سلل  اإعاقة  وذوي  وال�سديدة  املتو�سطة  الذهنية  الإعاقة  بذوي  تعنى  حكومية 

الدماغي)142(.

6-  مركز خدمات املعاقني )ل�ست وحدك( : �سدر به قرار وزيرة التنمية الجتماعية 
على  يقوم  بالوزارة،  الجتماعي  التاأهيل  اإدارة  يتبع  وهو  2008م،  ل�سنة    )39( رقم 
توفرها  التي  والإر�سادية  والتاأهيلية  الجتماعية  الرعاية  اأوجه  خمتلف  تقدمي 
الوزارة للمعاقني واأ�سرهم)143(، والعمل على اإيجاد احللول املنا�سبة لهم، بالتن�سيق 
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وي�ستفيد من  ا�ستفاد  وقد  والأهلية واخلا�سة)144(،  والهيئات احلكومية  مع اجلهات 
خدمات هذا املركز عدد كبري من ذوي الإعاقة)145(.

)144( يهدف مركز خدمات املعاقني "ل�ست وحدك" اإىل الآتي:
املعاقني.  من  عمل  عن  للباحثني  العمل  فر�ص  •		توفري 

لها.  حلول  اإيجاد  على  والعمل  الأخرى  اجلهات  من  واأ�سرهم  املعاقني  طلبات  •		تلقي 
املعاقني.  خدمات  عن  واأدلة  معلومات  •		توفري 

للمعاقني.  الأ�سرية  ال�ست�سارات  •		توفري 
الإعاقات.  خمتلف  مع  التعامل  على  •		التدريب 

واأهم اخلدمات التي يقدمها املركز هي:  توظيف املعاقني وتدريبهم وتوعيتهم واإر�سادهم وتقدمي ال�ست�سارات النف�سية والجتماعية والقانونية لهم 
واإجراء الأبحاث املتخ�س�سة يف �سئون الإعاقة، وتدريب ال�سائقني املعاقني واإ�سدار البطاقة التعريفية للمعاقني، راجع موقع وزارة التنمية ورابطه:

http://www.social.gov.bh/disabled.
)145( بلغ عدد امل�ستفيدين من خدمات هذا املركز يف عام  2011 قرابة 638 م�ستفيدا من جملة  938 متقدما بطلب لال�ستفادة.

)146( ي�سم املجمع مركز الإعاقة املتعددة ال�سمعية والعقلية ومركز التوحد ومركزا للدعم النف�سي والجتماعي ومركز التعليم والتدريب ومعر�ص 
http://www.social.gov.bh/disabled.  :املعدات والأجهزة، للمزيد انظر موقع وزارة التنمية الجتماعية ورابطه

)147( بلغ عدد اخلريجني املوؤهلني يف هذه املراكز يف الفرتة من 2005 اإىل 2011م نحو 472 خريجا.

عدد الطلبات وامل�ضتفيدين من وحدة اخلدمات الجتماعية يف مركز خدمات 
املعاقني بح�ضب اخلدمة والنوع لعام 2011م

1-  جممع الإعاقة ال�سامل: يهدف املجمع اإىل توفري الرعاية املتكاملة والتاأهيل، وتقدمي 
الأ�سري  والتوجيه  الإر�ساد  وتقدمي  الطبيعي،  والعالج  والنف�سية  ال�سحية  العناية 
التعوي�سية،  بالأجهزة  والتعريف  املعاقني  منتجات  وت�سويق  وعر�ص  والجتماعي، 
عدة  املجمع  وي�سم  الأهلية،  اجلمعيات  واأع�ساء  والعاملني  املعاقني  اأ�سر  وتدريب 

مراكز)146(، وقد تخرج يف هذه املراكز عدد كبري من املعاقني ممن مت تاأهيلهم)147(.
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)148( من ذلك م�ساهمة بنك البحرين والكويت يف اإن�ساء مركز بنك البحرين والكويت للتاأهيل، وم�ساهمة بنك البحرين الوطني يف اإن�ساء دار بنك 
البحرين الوطني، وم�ساهمة بيت التمويل اخلليجي يف اإن�ساء مركز التعليم والتدريب مبجمع الإعاقة ال�سامل، وم�ساهمة نادي روتاري ال�سلمانية يف 
بناء مركز الطفل للرعاية النهارية، وم�ساهمة مركز خطوات للتاأهيل يف اإن�ساء مركز املرتوك للتاأهيل الإر�سادي، للمزيد انظر موقع وزارة التنمية 

http://www.social.gov.bh/disabled :الجتماعية ورابطه
اأو ب�سرية  اأو �سمعية  اإعاقته ذهنية  اأيا كانت  اأ�سرته  املعاق يف منزله وبني  اإىل  وال�سحية  والنف�سية  )149( هي وحدة تقدم خدماتها الجتماعية 
اأو ج�سدية اأو متعددة، بهدف م�ساعدته على العتماد على الذات والعمل على الندماج الجتماعي وم�ساعدة اأ�سرة املعاق يف التدريب على رعاية 
الأطفال يف املنزل باأ�سلوب �سليم، وحتظى الوحدة مب�ساندة ودعم عدة برامج كربنامج التدخل املبكر وبرنامج ماكتون للتطور اللغوي وبرنامج منظمة 

ال�سحة العاملية للتاأهيل املجتمعي.

عدد خريجي املراكز التاأهيلية الأكادميية املهنية لالأعوام من 2005 اإىل 2011 – 2012م

راجع موقع وزارة التنمية الجتماعية ال�سالف الذكر.

ثانيا- دور القطاع اخلا�س يف رعاية وتاأهيل املعاقني:
ي�سهم القطاع اخلا�ص يف مملكة البحرين، وب�سورة تطوعية، يف توفري الدعم املادي 
وبناء مراكز التاأهيل وجتهيزها خدمة ورعاية للمعاقني، وذلك اإميانا مببداأ ال�سراكة 
التجاري  القطاعان  اأ�سهم  فقد  بهم،  والنهو�ص  الإعاقة  ذوي  م�ساعدة  يف  املجتمعية 
واملايل يف دعم موؤ�س�سات الرعاية والتاأهيل يف �سورة الدعم املايل لبناء وتاأثيث املراكز 
واملعينات  التجهيزات  و�سراء  العاملة  القوى  تدريب  نفقات  وتغطية  واملوؤ�س�سات)148( 
للمعاقني، كما بادر القطاع اخلا�ص اإىل اإدارة وت�سغيل عدد من املراكز التي تعمل على 
رعاية املعاقني ودعمهم منها مثال: مركز البحرين ال�سامل لرعاية وتاأهيل املعاقني، 
والأمرا�ص  التوحد  ملر�سى  التاأهيلي  واملعهد  اخلا�سة،  للرتبية  البحرينية  واملوؤ�س�سة 
املتعلقة به، ومركز خطوات التاأهيل، ومركز �سحى للتوحد والتوا�سل والتنمية الذاتية، 

ومركز الرعاية النهارية لذوي الإعاقة، والوحدة املتنقلة لذوي الإعاقة)149(.

  
  

 
  

16 24 0 33 73 
2006-2007 19 20 17 34 90 
2007-2008 6 19 25 23 73 
2008-2009 12 30 24 15 81 
2009-2010 23 28 3 19 73 
2010-2011 20 22 15 25 82 

2011-2012 0 0 0 0 0 

 96 143 84 149 472 
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بع�ص  مع  جمتمعية  �سراكة  اإقامة  على  الجتماعية  التنمية  وزارة  حر�ست  كما 
املوؤ�س�سات اخلا�سة العاملة يف جمال الإعاقة، كما هو احلال بالن�سبة اإىل منح موؤ�س�سة 
خا�سة اإدارة وت�سغيل مركز املرتوك للتاأهيل الإر�سادي، فتتوىل الوزارة متويل خدمات 
امللتحقني به من فئة ال�سلل الدماغي وذوي الإعاقة اجل�سدية وتقوم املوؤ�س�سة اخلا�سة 
بالإدارة والت�سغيل حتت رقابة الوزارة. وكذلك الأمر بالن�سبة اإىل الوحدة املتنقلة لذوي 
الإعاقة التي اأوكلت الوزارة مهمة اإدارتها اإىل اجلمعية البحرينية للتخلف العقلي، اإذ 
ودفع  املطلوبة  واملعينات  والحتياجات  الأجهزة  ل�سراء  املايل  الدعم  الوزارة  تتحمل 

رواتب العاملني بها، على اأن تقوم اجلمعية باإدارة الوحدة حتت رقابة الوزارة.

ثالثا- دور اجلمعيات الأهلية يف دعم وم�ضاعدة املعاقني: 
ق�سايا  دعم  يف  1979م  عام  البحرين  يف  انطالقها  منذ  الأهلية  اجلمعيات  اأ�سهمت 
املعاقني من خالل اإن�ساء العديد من املراكز الأهلية اخلدمية لرعاية وتعليم وتاأهيل 
املراكز  عدد  وتزايد  اجلمعيات)151(  هذه  عدد  تزايد  وقد  البحرين)150(،  يف  املعاقني 
التابعة لها، ومن املراكز واملعاهد التي اأن�سئت يف البحرين يف هذا اخل�سو�ص: معهد 
الأمل للرتبية اخلا�سة)152( ومركز الأمل للرعاية املبكرة التابعان للجمعية البحرينية 
التابعان  للتوحد  الوفاء  ومركز  للتوحد  الر�ساد  ومركز  والأمومة،  الطفل  لرعاية 
للجمعية البحرينية لالإعاقة الذهنية والتوحد، ومركز الرحمة لرعاية ال�سباب التابع 
�سعود  اآل  عبدالعزيز  بن  �سلطان  الأمري  ومركز  املعاقني،  لرعاية  الرحمة  جلمعية 
العناية  ومركز  الطفولة،  لتنمية  البحرينية  للجمعية  التابع  والنطق  ال�سمع  لتنمية 
مبتالزمة داون التابع للجمعية البحرينية ملتالزمة داون، ومركز عالية للتدخل املبكر 
التابع للجمعية البحرينية لالأطفال ذوي ال�سعوبات يف التعلم، ومركز احلد لتاأهيل 
التابع  �سنيها  ومركز  الوالدين،  لرعاية  يوكو  لدار  التابع  اخلا�سة  الحتياجات  ذوي 
جلمعية ال�سيدات الهنديات، واملركز الزراعي للتدريب املهني للمعاقني التابع للجمعية 

)150( بلغ عدد امل�ستفيدين من هذه املراكز 1058 معاقا.
)151( بلغ عدد املنظمات الأهلية العاملة منها يف جمال الإعاقة قرابة اأربع ع�سرة ما بني جمعية وناد ومركز ومعهد.

)152( قامت جمعية رعاية الطفل والأمومة بتاأ�سي�ص املعهد بغر�ص �سد حاجة املجتمع من اخلدمات الرتبوية املتخ�س�سة يف جمال الرتبية اخلا�سة، 
وُيقبل يف هذا املعهد الطفل اأو الطالب املعاق اإعاقة ب�سيطة غري م�سحوبة باإعاقة اأخرى اإىل جانب املعاق ذهنيا من �سن )6 اإىل 12( �سنة يف الق�سم 
الرتبوي ومن �سن )12 اإىل 15( �سنة يف الق�سم املهني، ويتم ت�سنيف الطلبة ح�سب قدراتهم التعليمية ولي�ست املراحل الدرا�سية، ويقدم معهد الأمل 
خدمات فردية للمعاقني ذهنيا اأي�سا، من خالل ت�سميم خطة تربوية فردية وخطة تعليمية فردية لكل طالب، با�ستخدام مناهج خا�سة تتالءم مع 

قدراتهم واحتياجاتهم، ت�ستمل على مهارات خمتلفة مثل احل�ساب واللغة واملهارات الجتماعية واحلركية.
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البحرينية لالإعاقة الذهنية والتوحد، ومركز البحرين ال�سامل لرعاية وتاأهيل ذوي 
ورو�سة  البحرينية،  والنطق  وال�سمع  الب�سر  جلمعية  التابع  اخلا�سة  الحتياجات 
الدويل، ورو�سة  للحراك  البحريني  للمركز  التابعة  الدويل  اأزهار احلراك  وح�سانة 

ال�سداقة للمكفوفني التابعة جلمعية ال�سداقة للمكفوفني. 
اإجمايل عدد امل�ضتفيدين من املراكز – املوؤ�ض�ضات الأهلية لذوي الإعاقة بح�ضب 
اجلمعية ونوع الإعاقة وفئات ال�ضن واجلن�س لالأ�ضهر يناير – مار�س لعام 2011م
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التعاون لدول  اأ�سهمت دول جمل�ص  التعاون اخلليجي  اأنه على �سعيد  اجلدير بالذكر 
اخلليج العربي يف دعم ق�سايا املعاقني يف البحرين، وميثل اإن�ساء اجلمعية اخلليجية 
لالإعاقة)153(، واملعهد ال�سعودي البحريني للمكفوفني)154(، مناذج واقعية لهذا الإ�سهام.

تقدمي  جمال  يف  البحرين  مملكة  وتبذلها  بذلتها  التي  اجلهود  اإن  القول:  وخال�سة 
اخلدمات والرعاية والتاأهيل، والتي عر�ست لها الدرا�سة يف هذا ال�ساأن، تاأتي متفقة 
2006م  لعام  الإعاقة  ذوي  الأ�سخا�ص  حقوق  اتفاقية  من   )26( املادة  يف  ورد  ما  مع 
التي عر�سنا لها فيما �سبق، والتي اأوجبت على الدول الأطراف اتخاذ تدابري فعالة 
ال�ستقاللية  من  قدر  اأق�سى  بلوغ  من  الإعاقة  ذوي  الأ�سخا�ص  لتمكني  ومنا�سبة، 
على  واملهنية  والجتماعية  والعقلية  البدنية  اإمكاناتهم  وحتقيق  عليها،  واملحافظة 
التاأهيل  واإعادة  للتاأهيل  �ساملة  وبرامج  خدمات  توفري  خالل  من  الأكمل،  الوجه 
وتعزيزها وتو�سيع نطاقها، وبخا�سة يف جمالت ال�سحة والعمل والتعليم واخلدمات 

الجتماعية)155(.

)153( كانت احلاجة ملحة اإىل التعاون بني دول جمل�ص التعاون لدول اخلليج العربية يف جمال رعاية وتاأهيل املعاقني، فقد عقد اجتماع تن�سيقي بني 
املراكز واجلمعيات والأفراد املهتمني باملعاقني يف مدينة الريا�ص تقرر على اإثره ت�سكيل جمعية خليجية لالإعاقة بدول جمل�ص التعاون. واحت�سنت 
البحرين الجتماع الأول يف عام 1999م لإقرار النظام الأ�سا�سي، وكذلك الجتماع الثاين للموؤ�س�سني يف عام 1999م، لنتخاب اأول جمل�ص اإدارة 
للجمعية اخلليجية، وبناًء على ذلك فقد مت اإ�سهار "اجلمعية اخلليجية لالإعاقة" بدول جمل�ص التعاون يف عام 1999م، بحيث تكون مدينة املنامة 

مبملكة البحرين مقرها ومركز اإدارتها، وتقوم اجلمعية بالعمل على حتقيق الأهداف التالية: 
1 - توحيد اجلهود املبذولة يف جمال الإعاقات بني دول جمل�ص التعاون اخلليجي بالتن�سيق مع اجلهات املعنية. 

2- توفري قاعدة معلومات لذوي الإعاقة واإ�سدار املطبوعات والدوريات.                  
3- اإيجاد اأف�سل الو�سائل وامل�ساعدات لتوفري وتطوير اخلدمات التي تقدم اإىل املعاقني يف دول املجل�ص بالتن�سيق مع اجلهات املعنية. 

4- ال�سعي لدى دول جمل�ص التعاون اخلليجي لتطوير الت�سريعات و�سن القوانني والأنظمة اخلا�سة بحقوق املعاقني. 
5- تقدمي الإر�سادات الالزمة يف جمالت الإعاقة والتعاون يف تقييم م�ستوى ونوعية اخلدمات املقدمة يف هذا ال�ساأن. 

6- ال�سعي لدى دول جمل�ص التعاون اخلليجي لتنمية وتطوير املوؤ�س�سات واجلمعيات والحتادات يف جمال الإعاقة.                                                                                                       
    وت�سعى اجلمعية اإىل حتقيق اأهدافها بالو�سائل الآتية: 

1- اإن�ساء مركز معلومات يف جمال الإعاقة.                                 
2- اإقامة املوؤمترات، وعقد الندوات واللقاءات العلمية يف جمال عمل ن�ساط اجلمعية.

3- اإ�سدار ن�سرات دورية وكتب ودرا�سات متخ�س�سة يف جمال الإعاقة بدول جمل�ص التعاون اخلليجي. 
4- اإ�سدار البحوث والدرا�سات وتقدمي ال�ست�سارات الفنية. 

5- اإ�سدار جملة علمية تعنى بن�ساط عمل اجلمعية.
6- اإقامة العالقات الوثيقة مع املجال�ص العلمية واملنظمات العربية والدولية املخت�سة بالإعاقة.

)154( وهو معهد اإقليمي ومقره البحرين يتبع وزارة الرتبية والتعليم يف البحرين بالتعاون مع وزارة الرتبية والتعليم يف ال�سعودية، ويقدم املعهد 
تدريبا تربويا وبرامج ثقافية بالإ�سافة اإىل الرعاية ال�سحية والجتماعية والنف�سية لكفيفي اأو �سعاف الب�سر من البنني والبنات يف �سن التعليم، 
للمرحلتني  واملناهج  التعليم  بنية  حيث  من  احلكومية  املدار�ص  يف  الأ�سوياء  تعليم  يف  املتبعة  نف�سها  بالنظم  للمكفوفني  الأكادميي  التعليم  ويجرى 
البتدائية والإعدادية. وعند اإمتام الطالب املرحلة الإعدادية يحول اإىل املدار�ص الثانوية العادية التي تقدم اإليه الرعاية اخلا�سة ويجرى التدري�ص 

يف املعهد با�ستخدام طريقة برايل. 
)155( راجع ب�ساأن هذه التفاقية ما �سلف بيانه يف الف�سل الأول.
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تقوم  دور  وهو  باملعاقني،  اخلا�سة  الإح�ساءات  وعمل  البيانات  جمع  عملية  وتاأتي 
من   )31( املادة  ورد يف  ملا  ا�ستجابة  اأ�سلفنا)156(،  كما  الجتماعية  التنمية  وزارة  به 

التفاقية ذاتها.

كما اأن اجلهود ال�سالفة الذكر متثل اإعمال ملا ورد يف اتفاقية العمل العربية رقم )17( 
وتت�سق  2008م،  مار�ص  يف  ال�سادر  الإن�سان  حلقوق  العربي  وامليثاق  1993م،  ل�سنة 
ب�ساأن  فيه  ورد  فيما  )2004-2014م(  للمعاقني  العربي  العقد  متطلبات  مع  كذلك 

رعاية وتاأهيل املعاقني)157(.

وتهدف هذه اجلهود وغريها اإىل م�ساعدة املعاق ورعايته على نحو ي�سمح بدجمه يف 
املجتمع، من خالل ما تقدم ذكره وعلى وفق برامج �سحية وتربوية وتاأهيلية وتعليمية 

واجتماعية نعر�ص لها يف املطلب الآتي:

املطلب الثاين
امل�ضاعدة واخلدمات التي تقدم اإىل املعاق على اأر�س الواقع

احتياجاته  �سائر  لتغطي  البحرين  مملكة  يف  املعاق  اإىل  تقدم  التي  اخلدمات  تتنوع 
ال�سحية والنف�سية والرتبوية والتعليمية، كما متتد اإىل اخلدمات الريا�سية والرتفيهية 
والإعالمية والتوعوية وتقدمي امل�ساعدات املالية والت�سهيالت يف التنقل ومواءمة البيئة 

وخدمات الإر�ساد الأ�سري وغريها،  ونربز فيما يلي اأهم هذه اخلدمات:

اأول- اخلدمات ال�ضحية الوقائية والعالجية:
من  �سواء  حلالته،  امل�ستمرة  ال�سحية  املتابعة  ت�ستلزم  �سحية  احتياجات  للمعاق 
الطبيعي حلالت  بالعالج  الأخرى، مع الهتمام  الأمرا�ص  اأو  الإعاقة  ناحية عالج 
اخلدمات  وتوفري  لذلك،  الالزمة  التعوي�سية  الأجهزة  وتوفري  اجل�سيمة  الإعاقات 

)156(  للمزيد من الإح�ساءات راجع موقع وزارة التنمية الجتماعية لالطالع على البيانات والإح�سائيات املتعلقة باملعاقني، ورابطه: 
http://www.social.gov.bh/sites/default/files/img/files/Report_on_Disability_Final.pdf.

)157( راجع ما �سلف ذكره يف الف�سل الثاين من هذه الدرا�سة.
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اأو  املعاق  بعالج  تقوم  التي  العالج  ودور  امل�ست�سفيات  داخل  والجتماعية  التعليمية 
الإ�سراف على عالجه. 

ول �سك اأن الوقاية خري من العالج، فوجود اخلدمات ال�سحية والتوعية باأ�ساليب 
التغذية ال�سليمة والوقاية من الأمرا�ص، وتوفري و�سائل الأمن ال�سناعي التي حتمي 
الأفراد من اإ�سابات العمل، �سيكون لذلك مردوده الإيجابي على احلد من الإعاقة.  

فالإجراءات الوقائية كالتطعيم �سد احل�سبة الأملانية، مثال، يقلل من انت�سار الإعاقة 
�ساأنه  من  لالأ�سرة  والقت�سادي  الجتماعي  امل�ستويني  حت�سني  اأن  كما  الذهنية، 
اللتهابات)158(،  اأو  الت�سمم  اأو  التغذية  �سوء  الناجمة عن  الأمرا�ص  اأن يق�سي على 
والكت�ساف املبكر لالإعاقة من �ساأنه اأن مينع تفاقم احلالة وميّكن من مواجهتها، 
وخا�سة خالل فرتة احلمل الأوىل، اإذ يقع على الطبيب م�سئولية اإعالم الأم باحلالة 

ال�سحية للجنني، وموؤ�سرات وجود اإعاقة من عدمه)159(.

ونظرا اإىل ما لالإعاقة من تاأثري نف�سي يف املعاق ينعك�ص على انفعالته ف�سيكون يف 
حاجة اإىل خدمات نف�سية لتغيري نظرته لنف�سه يف ظل حالة النطواء التي قد يلجاأ 
اإليها ب�سبب الإعاقة اأو حماولته اإخفاء اإ�سابته اأو املبالغة يف حجمها، وهي اأمور قد 
تدفعه اإىل الإحباط والإح�سا�ص باحلرمان، ولذا يحتاج املعاق يف مثل هذه احلالت 
اإىل تدخل الأبوين واملدربني املخت�سني لإ�سعاره باحلب والنتماء وتدريبه  وغريها 
على العتماد على نف�سه يف الأمور ال�سخ�سية ما اأمكن، فالعتماد على النف�ص اأحد 

اأهم مكونات ال�سخ�سية ال�سوية )160(.

الد�ستوري  احلق  من  وانطالقا  للمعاقني،  اخلدمات  هذه  حتقيق  �سبيل  ويف 
و�سائل  توفري  الدولة  كفالة  من  ذلك  يت�سمنه  مبا  ال�سحية  الرعاية  يف  والإن�ساين 
الوقاية والعالج)161(، فقد اأن�ساأت مملكة البحرين العديد من امل�ست�سفيات واملراكز 

)158(  م�سطفى اأحمد الق�ساة، حقوق املعوقني بني ال�سريعة والقانون، املرجع ال�سابق، �ص 481.
)159( حول موقف الق�ساء الفرن�سي من م�سئولية الطبيب عن التعوي�ص عن ميالد الطفل معاقا انظر: اأ�سامة اأبو احل�سن جماهد، تعوي�ص الطفل 

عن ميالده معاقا، دار النه�سة العربية، ط 2002م . 
)160( حممد �سيد فهمي، ال�سلوك الجتماعي للمعوقني، الدرا�سة ال�سابقة، �ص 12.

)161( راجع املادة )5( واملادة )8( من د�ستور مملكة البحرين اللتني تن�سان على هذا احلق.
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ويف  لهم،  ال�سحية  والرعاية  العالج  وتوفري  واملقيمني  املواطنني  ال�سحية، خلدمة 
الأولية  ال�سحة  بربامج  واملجتمع  الأ�سرة  على  املرتكز  التاأهيل  برامج  ربط  اإطار 
الأ�سا�سية، ت�سطلع وزارة ال�سحة بدور اأ�سا�سي يف ذلك، واأهم اخلدمات املقدمة يف 

جمال الوقاية من الإعاقة والكت�ساف املبكر لها يف مملكة البحرين هي:

1-  فح�ص املواليد والفح�ص الدوري لالأطفال: تقدم هذه اخلدمة منذ الولدة حتى 
ما قبل دخول املدار�ص، ويتم تقييم النمو اجل�سدي واحل�سي والعقلي للطفل والتعامل 

مع احلالت املكت�سفة بح�سب ما تقت�سي ظروف كل حالة.
2-  التطعيم املبكر للوقاية من الأمرا�ص امل�سببة لالإعاقة: وذلك �سد �سلل الأطفال 
والتيتانو�ص وال�سعال الديكي والدفرتيا وغري ذلك من الأمرا�ص اخلطرة، ويجرى 

التطعيم لالأطفال واأفراد املجتمع بح�سب تو�سيات منظمة ال�سحة العاملية)162(. 
3-  خدمة العناية باحلوامل وتنظيم الأ�سرة: حيث تخ�س�ص املراكز ال�سحية عيادات 
للحوامل توفر فيها خدمة ت�سوير بالأ�سعة فوق ال�سوتية لالأجنة، وذلك لالكت�ساف 
املبكر لأي اإعاقة قد حت�سل للجنني، كما جترى عمليات الولدة على اأيدي متدربات 
الكت�ساف  واملولود، ويجرى فح�سه وفح�ص حوا�سه بهدف  بالأم  للعناية  موؤهالت 
املبكر لالإعاقة، كما توفر عيادات رعاية الأمومة باملراكز و�سائل تنظيم الأ�سرة مما 

ي�سهم يف احلد من الإعاقة.
4-  م�سروع فح�ص ما قبل الزواج: تقدم اخلدمة اإىل جميع املقبلني على الزواج مع 
اإليهم، ويجرى ذلك بهدف احلد من ن�سبة الإ�سابة باأمرا�ص الدم  تقدمي امل�سورة 

الوراثية كالأنيميا املنجلية والثال�سيميا، وانتقال الأمرا�ص املعدية.
5-  خدمات فح�ص العني وبرنامج مكافحة العمى: يجرى تقدميه يف املراكز ال�سحية 
�سمن التقييم الذاتي املبدئي للمرتددين من خالل فح�ص العني وفح�ص قاع العني، 
وحتويل احلالت التي تعاين م�ساكل يف النظر اإىل الرعاية الثانوية للمتابعة والعالج.
6-  عيادة ال�سكري: هي عيادات يف املراكز ال�سحية تقوم مبتابعة مر�سى ال�سكري 
وتاليف  واملتابعة  للعالج  عيادات  وهي  لديهم،  ال�سكر  ومعدل  تطور حالتهم  ومدى 

امل�ساعفات.

)162(   ت�سل ن�سبة التغطية لهذه التطعيمات اإىل 99% بح�سب ما اأورده تقرير وزارة التنمية الجتماعية يف هذا ال�ساأن ال�سادر عام 2007م بعنوان 
63، ومن�سور على موقعها الإلكرتوين على الرابط التايل:  �ص   ،"2007 – تقرير  البحرين  مملكة  يف  واملعاقون  "الإعاقة 

 http://www.social.gov.bh/sites/default/files/img/files/Report_on_Disability_Final.pdf.
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7-  خدمات �سحة الفم والأ�سنان: يتم توفري خدمات �سحة الفم والأ�سنان للمعاقني 
يف املراكز ال�سحية من خالل عيادات الفم والأ�سنان بها.

8-  خدمات ال�سحة املدر�سية: تقدم الوزارة برنامج ال�سحة املدر�سية يف املدار�ص 
احلكومية لأجل الكت�ساف املبكر للحالت املر�سية والإعاقات باأنواعها.

التثقيف  خدمات  باململكة  ال�سحية  املراكز  توفر  ال�سحي:  التثقيف  9-  خدمات 
ال�سحي بهدف ن�سر التوعية يف جمال ال�سحة العامة و�سحة الأم والطفل وامل�سكالت 

ال�سحية والأمرا�ص املعدية وتقدمي الإر�سادات ال�سحية لذلك.
لك�سف  والنمو  التطوير  وحدة  تقدمها  الثانوية:  ال�سحية  الرعاية  10-  خدمات 

وت�سخي�ص الأطفال ذوي الإعاقات، واإجراء اختبارات حلالت التوحد.
ال�سحية  املراكز  خالل  من  ال�سحة  وزارة  توفرها  الطبيعي:  العالج  11-  خدمات 

التابعة لها يف �سورتها العالجية والوقائية والـتاأهيلية.
ال�سلل  وذوي  اجل�سدية  الإعاقة  ذوي  لالأطفال  ال�سناعية  الأطراف  12-  توفري 

الدماغي.
اأن  على  وتعمل  بها،  العاملة  الب�سرية  الكوادر  بتدريب  ال�سحة  وزارة  وتهتم  هذا، 
�سكلت  كما  املعاقني،  وتاأهيل  الإعاقة  جمال  يف  متخ�س�سة  كوادر  بينها  من  يكون 
"جلنة الإعاقة" لت�سطلع بتطوير اخلدمات ال�سحية املقدمة  الوزارة جلنة ت�سمى 

اإىل املعاقني.
وخال�سة القول: اإن اجلهود املبذولة يف اإطار الرعاية ال�سحية للمعاقني متثل تلبية 
املرتبطة  واملواثيق  التفاقيات  من  العديد  يف  ورد  ملا  واإعمال  البحرين  مملكة  من 
وجه  وعلى  عنها،  احلديث  �سلف  التي  عموما  الإن�سان  وحقوق  املعاقني  بحقوق 
اخل�سو�ص فهي ت�ستجيب ملا ورد يف املادة )25( من اتفاقية حقوق الأ�سخا�ص ذوي 
على  متييز  دون  من  ال�سحة  م�ستويات  باأعلى  التمتع  يف  احلق  بخ�سو�ص  الإعاقة 
اجلن�سني،  بني  الفروق  تراعي  �سحية  خدمات  على  وبح�سولهم  الإعاقة،  اأ�سا�ص 
يف  تعادل  لهم  الكلفة  معقولة  اأو  جمانية  �سحية  وبرامج  رعاية  توفري  على  والعمل 
خدمات  ذلك  يف  مبا  لالآخرين،  توفرها  التي  تلك  ومعايريها  ونوعيتها  نطاقها 
يحتاج  ما  وتوفري  لل�سكان،  العامة  ال�سحة  وبرامج  والإجنابية  اجلن�سية  ال�سحة 
ت�سمل  �سحية،  خدمات  من  اإعاقتهم  ب�سبب  حتديدا  الإعاقة  ذوو  الأ�سخا�ص  اإليه 
الك�سف املبكر والتدخل عند القت�ساء، وخدمات تهدف اإىل التقليل اإىل اأدنى حد 
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من الإعاقات ومنع حدوث املزيد منها، وحظر التمييز �سد الأ�سخا�ص ذوي الإعاقة 
يف توفري التاأمني ال�سحي اأو الرعاية ال�سحية اأو اخلدمات ال�سحية ب�سبب الإعاقة، 
فكل هذه النقاط جتد لها تغطية وتفعيال على اأر�ص الواقع العملي يف البحرين -كما 

اأ�سلفنا- ب�ساأن هذه اخلدمات.

ثانيا- اخلدمات الرتبوية والتعليمية: 
يحتاج املعاق اإىل نوع من الرتبية اخلا�سة التي ت�ستهدف متكينه من التكيف النف�سي 
اأو  عقليا  اأو  اجتماعيا  ينحرفون  الذين  فالأطفال  احلياة،  يف  والجتماعي  واملهني 
ج�سميا، عن املعدل الطبيعي يحتاجون اإىل تعديالت رئي�سة يف املتطلبات الرتبوية 
اإىل  املعاق  الطفل  تنمية قدرات  اإىل  الرتبية اخلا�سة  واملدر�سية)163(، وبهذا تهدف 
اأكادمييا ومهنيا لالعتماد على نف�سه  اأق�سى درجة وم�ساركته يف املجتمع واإعداده 

واإ�سعاره بذاته وقيمته يف املجتمع.

كما يحتاج املعاق اإىل تعليم متخ�س�ص، وهي عملية تقع م�سئوليتها، يف املقام الأول، على 
اأجهزة الرتبية والتعليم يف الدولة، ويقت�سي ذلك وجود معلمني متخ�س�سني ومدعومني 
بح�سب ظروفها،  الإعاقة  مع حالت  للتعامل  ويف غريه،  النف�ص  علم  باخت�سا�سيني يف 
ولكي تكون عملية تعليم املعاق اأكرث جناحا ل بد من م�ساركة الأهل فيها ليتمكن املعاق 

من تطبيق ما يتعلمه يف املدار�ص على ما يحدث يف البيت وعلى اأر�ص الواقع.

وا�سطالعا بهذا الدور الرتبوي والتعليمي)164( تويل مملكة البحرين اهتماما وا�سحا 
باملعاقني برز يف قيام وزارة الرتبية والتعليم بتقدمي العديد من اخلدمات الرتبوية 

والتعليمية الآتية:
1-  اإتاحة التعليم اأمام اجلميع من الأ�سوياء واملعاقني على حد �سواء من دون متييز 

يف مراحله املختلفة)165(.

)163(   حممد حممود عبداجلابر، حممد �سالح النبابتة، �سيكولوجية اللعب والرتويح عند الطفل العادي واملعوق، دار العدوى للطباعة، الأردن ، 
1983م، �ص 21.

)164( بداأ التعليم النظامي يف مملكة البحرين باإن�ساء اأول مدر�سة للبنني يف عام 1919م )مدر�سة الهداية للبنني باملحرق( ثم اأول مدر�سة للبنات 
عام 1928م.

)165( وجترى هذه الإتاحة من خالل اإن�ساء العديد من املدار�ص التي جتاوز عددها 205 مدار�ص، منها 103 للذكور و102 لالإناث، يلتحق بها ما 
يزيد على 125 األف طالب وطالبة، راجع تقرير املعاقني ال�سادر عن وزارة التنمية الجتماعية ال�سالف الذكر، �ص 67 و68.
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يف  ت�سم  جلنة  وهي  والتعليم،  الرتبية  بوزارة  اخلا�سة  الرتبية  جلنة  2-  اإن�ساء 
ع�سويتها م�سئولني من الرتبية والتعليم مهمتها اإيجاد احللول للمعاقني يف املدار�ص 

واملعاهد ومتابعتهم.
درا�سيا  منهم  باملتاأخرين  للعناية  اإ�سافية  ح�س�سا  املدار�ص  يف  املعاقون  3-  يتلقى 
متهيدا لإدماجهم يف التعليم الفني، ومتكينهم من احل�سول على فر�ص متكافئة مع 

غريهم.
4-  تقوم الوزارة بدمج املكفوفني من التالميذ مع الأ�سوياء يف املدار�ص الثانوية العامة 

يف ال�سفوف العتيادية)166(، وقد اأظهر بع�سهم تفوقا درا�سيا يف هذه التجربة.
5-  يتلقى املعاقون بدنيا درو�سهم جنبا اإىل جنب مع التالميذ الأ�سوياء، وي�سرتكون 

معهم يف الأن�سطة الجتماعية والثقافية والريا�سية والرتفيهية.
ومديري  وامل�سرفني  للمدر�سني  تدريبية  دورات  والتعليم  الرتبية  وزارة  6-  توفر 
منهم)167(،  درا�سيا  املتاأخرين  ول�سيما  املعاقني،  مع  التعامل  على  للتدرب  املدار�ص 
وتقدمي الدعم الرتبوي للموؤ�س�سات التي ترعى املعاقني ذهنيا، اإدراكا منها باأهمية 

ذلك لنجاح عملية التاأهيل والدمج.
وتدعيمه  الرتبوية  اخلدمات  جهاز  تو�سيع  اإىل  والتعليم  الرتبية  وزارة  7-  ت�سعى 

مبتخ�س�سني يف جمالت اخلدمات النف�سية والجتماعية للمعاقني.
الأهلي  للقطاع  التابعة  املعاقني  مراكز  تزويد  على  والتعليم  الرتبية  وزارة  8-  تعمل 

بالكوادر التعليمية واملنح الدرا�سية يف جمالت الرتبية اخلا�سة.
حما�سرات  وتنفيذ  الأمور  اأولياء  دور  تفعيل  على  والتعليم  الرتبية  وزارة  9-  تعمل 
وندوات توعية لهم، يف املدار�ص التي جترى فيها عملية دمج املعاقني وم�ساركتهم 

يف الأن�سطة املدر�سية. 
التعليمية  للربامج  املنهجي  البناء  تطوير  على  والتعليم  الرتبية  وزارة  10-  تعمل 

واملرافق  الدرا�سية  ال�سفوف  تهيئة  ب�ساأن  الالزمة  التعديالت  واإجراء  والأجهزة 
لتالئم حركة وتنقل املعاقني.

)166(   جرى دمج املعاقني ج�سديا وب�سريا دجما كليا يف ال�سفوف الدرا�سية، ودمج املعاقني من ذوي متالزمة داون والإعاقات الذهنية الب�سيطة 
و�سعوبات التعلم يف ف�سول درا�سية خا�سة يف املدار�ص، كما يجرى دمج جزئي للمعاقني يف الأن�سطة الجتماعية وح�س�ص الر�سم والفنون والريا�سة، 

راجع تقرير الإعاقة واملعاقني ال�سادر عن وزارة التنمية، ال�سالف الإ�سارة اإليه.
)167( وكذلك تخ�سي�ص بعثات درا�سية متخ�س�سة ، للمعلمني العاملني يف جمال الإعاقة والرتبية اخلا�سة، راجع تقرير الإعاقة واملعاقني، ال�سالف 

الذكر، �ص 67 وما بعدها.



89

11-  توفر وزارة الرتبية والتعليم خدمات التقييم والت�سخي�ص واخلدمات التعليمية 

والإر�سادية والتوعوية التي ت�سهل عملية دمج املعاقني يف املدار�ص العامة.
والب�سرية  ال�سمعية  املعينات  لتوفري  البحريني  ال�سعودي  املعهد  مع  12-  تن�سق 

امل�ساعدة على تعلم املعاقني يف املدار�ص. 
 

كما تقوم وزارة الرتبية والتعليم بالتعاون مع وزارة التنمية الجتماعية باإجراء م�سح 
ذوي  لإدماج  خا�سة  برامج  واإعداد  املعاقني،  اأعداد  ملعرفة  لآخر،  وقت  من  �سامل 

الحتياجات اخلا�سة يف املدار�ص النظامية.

وميكن القول: اإن اجلهود احلكومية وغري احلكومية التي تبذل يف جمال اخلدمات 
الرتبوية والتعليمية متثل اإعمال وا�سحا من مملكة البحرين ملا ورد يف العديد من 
التفاقيات واملواثيق املرتبطة بحقوق املعاقني وحقوق الإن�سان عموما يف هذا ال�ساأن، 
وعلى وجه اخل�سو�ص مع امليثاق العربي حلقوق الإن�سان عام 2008م، والعقد العربي 
للمعاقني، واتفاقية العمل العربية 1993م، ب�ساأن حق املعاق يف احل�سول على اخلدمات 
الرتبوية والتعليمية، كما تتفق مع ما ورد يف املادة الـ)24( من حق الأ�سخا�ص ذوي 
الإعاقة يف التعليم من دون متييز، وعلى اأ�سا�ص تكافوؤ الفر�ص، واأن يكِفل لهم نظاما 
طاقاتهم  تنمية  لأجل  احلياة،  مدى  وتعلما  امل�ستويات،  جميع  على  جامعا  تعليميا 
الإن�سانية الكامنة و�سعورهم بالكرامة وتقدير الذات، وتعزيز احرتام حقوق الإن�سان 
واحلريات الأ�سا�سية والتنوع الب�سري وتنمية مواهبهم واإبداعهم، وقدراتهم العقلية 

والبدنية، للو�سول بها اإىل اأق�سى مدى.

الأ�سخا�ص ذوي  ا�ستبعاد  اآنفا، عدم  املذكورة  اأي�سا، من خالل اجلهود  كما نلحظ 
الإعاقة من النظام التعليمي العام على اأ�سا�ص الإعاقة، وعدم ا�ستبعاد الأطفال ذوي 
الإعاقة من التعليم البتدائي اأو الثانوي املجاين والإلزامي على اأ�سا�ص الإعاقة، فلهم 
احل�سول على التعليم املجاين البتدائي والثانوي، على قدم امل�ساواة مع الآخرين، 
مع ح�سولهم على الدعم الالزم يف نطاق نظام التعليم العام، ومتكينهم من تعلم 
مهارات حياتية ومهارات يف جمال التنمية الجتماعية لتي�سري م�ساركتهم الكاملة يف 

التعليم على قدم امل�ساواة مع اآخرين بو�سفهم اأع�ساء يف املجتمع.
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الكتابة  واأنواع  برايل  طريقة  تعلم  تي�سري  ب�ساأن  اململكة  تبذله  ما  اجلهود  بني  ومن 
م املكفوفني، وتي�سري تعلم  م اأو ال�سُ البديلة، وكفالة توفري التعليم للمكفوفني وال�سُ
لغة الإ�سارة وطرائق وو�سائل واأ�سكال الت�سال املعززة والبديلة، ومهارات التوجيه 
والتنقل، وتي�سري الدعم والتوجيه عن طريق الأقران، وهو ما ميثل اأعمال وا�سحا 
مل�سمون احلق يف التعليم على نحو ما ورد يف اتفاقية حقوق الأ�سخا�ص ذوي العاقة.

ثالثا- اخلدمات الريا�ضية والرتويحية: 
اإىل  بارز يف جمال تقدمي اخلدمات  بدور  والريا�سة  ال�سباب  �سئون  وزارة  ت�سطلع 
املعاقني يف املجال الريا�سي، كما ي�سرف الحتاد البحريني لريا�سة املعاقني على 
خمتلف الأن�سطة الريا�سية اخلا�سة بهم وتقدمي العون وامل�ساعدة لإتاحة الفر�ص 
للم�ساركة يف الألعاب الريا�سية والتناف�سية والرتويحية)168(، ولعل من بني اخلدمات 
التي تقدمها وزارة �سئون ال�سباب والريا�سة اإىل املعاقني اإن�ساء الحتاد البحريني 

لريا�سة املعاقني،  ومنها اأي�سا اخلدمات الآتية:

1-  تقدمي الدعم املايل لأن�سطة املعاقني الريا�سية. 
وامل�ساركة يف  باملعاقني  اخلا�سة  الريا�سية  وامل�سابقات  البطولت  واإقامة  2-  اإعداد 

البطولت على امل�ستويات املحلية واخلليجية والعربية والدولية)169(.
3-  ابتعاث اخت�سا�سيني يف دورات تدريبية داخلية وخارجية يف جمال ريا�سة املعاقني.

وميثل تقدمي هذه اخلدمات وغريها اإىل املعاقني يف مملكة البحرين دعما وا�سحا 
للمعاقني لأجل امل�ساركة يف الأن�سطة الريا�سية والرتفيهية على النحو الذي قررته 
املادة الـ)30( من اتفاقية حقوق الأ�سخا�ص ذوي الإعاقة الثقافية، ومتكينا لهم من 
والريا�سة،  والت�سلية  الرتفيه  اأن�سطة  يف  اآخرين،  مع  امل�ساواة  قدم  على  امل�ساركة، 
اأن  كما  امل�ستويات،  جميع  على  العامة  الريا�سية  الأن�سطة  يف  مل�ساركتهم  وتعزيزا 
الإعاقة  لذوي  اأتاحت  اخلدمات  هذه  ب�ساأن  البحرين  مملكة  يف  املبذولة  اجلهود 

)168( للمزيد حول جمالت الأن�سطة الريا�سية بالن�سبة اإىل املعاقني انظر: اإبراهيم رحومة واآخرون، املعاقون وجمالت الأن�سطة الريا�سية، املن�ساأة 
العامة للن�سر والتوزيع والإعالن، طرابل�ص، ط 1، 1984م، �ص 196 وما بعدها.

األعاب القوى وكرة ال�سلة على الكرا�سي املتحركة وكرة الهدف وال�سباحة ورفع  34 بطولة يف ريا�سات متنوعة منها  اأكرث من  )169(  �ساركت يف 
الأثقال والبولنج والفرو�سية، راجع تقرير الإعاقة واملعاقني ال�سالف الذكر ، �ص 85.
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فر�ص تنظيم الأن�سطة الريا�سية والرتفيهية اخلا�سة بالإعاقة وتطويرها وامل�ساركة 
ب�سبب  دون متييز �سدهم  من  والرتفيهية  الريا�سيـة  الأماكن  اإلـى  والدخول  فيها، 
�سئون  وزارة  قبل  من  الفئة  هذه  به  حتظى  الذي  الدعم  ظل  يف  خا�سة  اإعاقتهم، 

ال�سباب والريا�سة.
رابعا- اخلدمات الإعالمية والتوعوية: 

يعد ن�سر الوعي وتثقيف املواطنني بق�سايا الإعاقة و�سيلة اأ�سا�سية لتغيري الجتاهات 
واإدراكا من  ت�سهم يف دعمه ودجمه يف املجتمع،  اإيجابية  وتاأ�سي�ص روح  املعاق  نحو 
خمتلف الوزارات يف مملكة البحرين، وخا�سة وزارة الإعالم، باأهمية هذا الدور، 

حر�ست على تقدمي خدمات اإعالمية وتوعوية ب�ساأن املعاقني متثلت يف الآتي:
1-  ا�ستخدام لغة الإ�سارة يف بع�ص الربامج التلفزيونية املحلية لتكون نافذة معرفة 

للمعاق مفتوحة على ما يحدث يف جمتمعه.
2-  اإعداد وبث برامج متخ�س�سة ب�سئون املعاقني �سمن خريطة الربامج التلفزيونية 
يف وزارة الإعالم، وبرامج تثقيفية ومعلومات �سحية عن الإعاقة والوقاية منها)170(.

ن�سر  يف  الأهلية  واجلمعيات  الجتماعية  التنمية  ووزارة  ال�سحة  وزارة  3-  تتعاون 
الوعي وتثقيف املجتمع بق�سايا املعاقني، واإقامة الحتفالت واملهرجانات اخلا�سة 

بهم، وا�ستخدام الو�سائل ال�سمعية واملرئية واملقروءة لإي�سال ذلك اإليهم. 
للتوعية  الفعاليات  تنظيم  يف  الجتماعية  التنمية  ووزارة  الإعالم  وزارة  4-  تتعاون 

بالإعاقة.
واملل�سقات  والن�سرات  املطبوعات  واإ�سدار  باإعداد  واجلمعيات  الوزارات  5-  تقوم 

واملطويات التي تهتم ب�سئون الإعاقة والتوعية بحقوق املعاقني.
املعاقني  واإبداعات  اإ�سهامات  تتناول  حمالت  الجتماعية  التنمية  وزارة  6-  تطلق 
للتوعية  الق�سرية  الر�سائل  وحملة  "اإرادتنا"  كحملة   ، كافة  املختلفة  امليادين  يف 

والإر�ساد بق�سايا الإعاقة)171(.
7-  يقوم املجل�ص الأعلى للمراأة بدور رائد يف خدمة ق�سايا املراأة عموما واملراأة املعاقة 
من خالل اإعداد الدرا�سات واإقامة الور�ص والدورات اخلا�سة باملراأة املعاقة، يف اإطار 

)170( راجع تقرير وزارة التنمية ال�سالف الإ�سارة اإليه �ص 83.
)171( حول خماطر زواج الأقارب على الأبناء وانت�سار الإعاقة ودور الختبارات املعملية التي ت�سبق الزواج يف الوقاية من ذلك، راجع هاليل

 عبد الاله اأحمد، حقوق الطفولة يف ال�سريعة الإ�سالمية، درا�سة مقارنة بالقانون الو�سعي، دار النه�سة العربية، القاهرة، ط 2006م .
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خطة تهدف اإىل التمكني القت�سادي وال�سيا�سي وال�ستقرار الأ�سري للمراأة)172(.

وميكن القول: اإن اجلهود التي بذلتها وتبذلها مملكة البحرين يف هذا املجال اأ�سهمت 
وهو  �سحيحة،  ب�سورة  وفهمها  املعاقني  بق�سايا  الوعي  رفع  يف  فعالة  ب�سور  وت�سهم 
الذي يف�سح لهم الطريق اأمام التعبري عن اآرائهم واإطالق اإبداعاتهم، كما ت�سهم هذه 
اجلهود يف ت�سجيعهم على امل�ساركة يف احلياة ال�سيا�سية والعامة، وبذلك فهي تتوافق 
مع املقت�سيات التي اأوردتها اتفاقية حقوق الأ�سخا�ص ذوي الإعاقة يف املادة الـ)8( منها 
اأن هذه  تقديري  والراأي، ويف  التعبري  ب�ساأن حرية   )21( املادة  الوعي، ويف  رفع  ب�ساأن 

اجلهود يف تنام م�ستمر ومطرد نحو حتقيق املزيد من احلماية والهتمام باملعاقني.

خام�ضا- امل�ضاعدات املالية والإعفاءات ال�ضريبية لتلبية متطلبات احلياة:
انطالقا من  املعاقني  اإىل  مالية  وم�ساعدات  الجتماعية دعما  التنمية  وزارة  تقدم 
بني  الإن�سانية  الروابط  وتعميق  التعاون  فكرة  على  يرتكز  واأخالقي  قانوين  واجب 
خم�س�ص  املعاق  منح  على  البحريني  امل�سرع  ن�ص  وقد  و�سرائحه،  املجتمع  اأبناء 
�سلال  اأو  �سمعية  اأو  ب�سرية  اأو  ذهنية  اأو  ج�سدية  اإعاقته  كانت  �سواء  �سهريا  اإعاقة 
دماغيا اأو كان لديه عدة اإعاقات، وي�ستفيد من هذه املكافاآت عدد كبري من املعاقني 

جتاوز �سبعة اآلف واأربعمائة معاق يف عام 2011م.

)172( من اأجل اإطالق الطاقة القت�سادية الق�سوى للمراأة عرب حتقيق تكافوؤ الفر�ص وتوفري �سبل العي�ص الهنيء لها من خالل حفزها اإىل العمل 
واملبادرة لتعزيز دورها ك�سريك كامل يف جميع قطاعات القت�ساد الوطني اأطلق املجل�ص "م�سروع تدريب ذوات الإعاقة الب�سرية على ا�ستخدام= 

عدد امل�ضتفيدين من مكافاأة املعاقني بح�ضب نوع الإعاقة واملحافظة والنوع لعام 2011م
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كما تعمل الوزارة -يف املقابل- على انتهاج �سيا�سة موازية ت�سمن اعتماد املعاق على 
الرتزاق  لهم  تكفل  للمعاقني  �سغرية  اقت�سادية  م�ساريع  اإقامة  خالل  من  نف�سه،  
ذلك  ومن  اأف�سل،  ب�سورة  املجتمع  يف  ودجمهم  تفاعلهم  وت�سمن  كرمي،  ب�سكل 
د�سنتها  التي  املبادرات  اأبرز  من  وهو  الإعاقة"  ذوي  لالأ�سخا�ص  "دانات  م�سروع 
لذوي  ال�سغرية  القت�سادية  امل�سروعات  ورعاية  لدعم  الجتماعية  التنمية  وزارة 
الإعاقة)173(، متمثلة يف اإن�ساء "اأك�ساك" يف احلدائق واملتنزهات واملواقع احليوية يف 
خمتلف حمافظات اململكة، بهدف بلورة الدور التنموي الفاعل لهذه الفئة والنتقال 

بها من دائرة الرعاية اإىل دائرة الإنتاج والبتكار.

الأجهزة  املالية  وزارة  فتعفي  للمعاقني،  ت�سهيالت  الوزارات  خمتلف  تقدم  كما 
واملعدات والأدوات اخلا�سة باملعاقني من ال�سرائب اجلمركية، اأما وزارة الإ�سكان 
فتوفر اخلدمات ال�سكنية للمعاقني ومتنحهم القرو�ص لبناء امل�ساكن، ومتنح وزارة 
املوا�سالت تذاكر �سفر بالطريان خمف�سة للمعاقني وتعفيهم من اأجرة ركوب النقل 
النتظار  اأماكن  لهم  وتوفر  للمعاقني  القيادة  الداخلية رخ�ص  وزارة  العام، ومتنح 
للمعاقني  جتارية  تراخي�ص  والتجارة  ال�سناعة  وزارة  ومتنح  ب�سياراتهم،  اخلا�سة 
لإدارة م�سروعاتهم اخلا�سة بهم، وت�سمح لهم با�ستخراج �سجالت جتارية بوا�سطة 

القائمني على اأمرهم الخ.

ويعد ما تقوم به اململكة يف هذا املجال متفقا يف جممله مع ما تق�سي به التفاقيات 
واملواثيق الدولية التي عر�سنا لها فيما �سلف، ويت�سق مع ما ورد يف اتفاقية حقوق 
الأ�سخا�ص ذوي الإعاقة وخا�سة يف املادة )28( منها ب�ساأن التمتع مب�ستوى املعي�سة 
الالئق لهم ولأ�سرهم وباحلق يف احلماية الجتماعية من دون متييز ب�سبب الإعاقة، 

)173(  بالتعاون مع اإحدى �سركات القطاع اخلا�ص وبنك الأ�سرة.

الآيل  احلا�سب  ل�ستخدام  الأ�سا�سية  املفاهيم  تعرفيهن  اإىل  يهدف  الذي  للمراأة  القت�سادي  التمكني  حمور  م�سروعات  الآيل" كاأحد  =احلا�سب 
وتدريبهن على مهارات ا�ستخدامها، ما من �ساأنه تنويع جمالت وفر�ص العمل الالئقة للكفيفات، كما عقد املجل�ص عدة ور�ص توعوية وحما�سرات 
وامل�سروعات  الربامج  ا�ستعرا�ص  واأ�سدقائهم" حيث مت  املعاقني  رعاية  للمراأة يف جمال  الأعلى  املجل�ص  "دور  منها حما�سرة حول  املعاقة  للمراأة 
املتعلقة باملراأة املعاقة �سمن املحور القت�سادي، وحمور التعليم والتدريب، وحمور الأ�سرة وحمور ال�سحة. للمزيد حول دور املجل�ص الأعلى للمراأة 
http://www.scw.bh/default. :يف دعم ق�سايا املراأة املعاقة راجع الدرا�سات والفعاليات التي نفذها يف ذلك على الرابط الإلكرتوين الآتي

.aspx?lang=a
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ويتفق كذلك مع بع�ص املتطلبات التي اأوردتها املادة )91( من التفاقية ب�ساأن العي�ص 
اإقامتهم  يختاروا مكان  واأن  الإ�سكان،  والإدماج، وح�سولهم على خدمات  امل�ستقل 

وحمل �سكناهم والأ�سخا�ص الذين يعي�سون معهم على قدم امل�ساواة مع الآخرين.

�ضاد�ضا- ت�ضهيالت يف التنقل وخدمات م�ضاندة:
حر�سا على �سهولة تنقل املعاق يف خمتلف الأماكن العامة واخلا�سة تقدم الوزارات 
حدود  يف  كل  البحرين  مملكة  يف  الإعاقة  ب�سئون  املعنية  واملراكز  واجلمعيات 

اخت�سا�سه  جمموعة من الت�سهيالت منها:
واخلا�سة  العامة  والأماكن  الطرق  يف  �سواء  للمعاق  املحيطة  البيئة  تهيئة     -  
واإقامة املنحدرات الالزمة لت�سهيل تنقل املعاقني، وعمل نغمات يف الإ�سارات 

ال�سوئية لعبور امل�ساة، وعمل حمالت توعية بذلك.
-  تهيئة البيئة املدر�سية واإجراء ما يلزم من تعديالت على مرافقها مبا ي�سهل تنقل   

املعاق فيها ويتنا�سب مع اإعاقته.
-  تزويد املعاقني بالأجهزة واملعينات املجانية امل�ساعدة على التنقل مثل الكرا�سي   

املتحركة والعكاكيز وال�سماعات الطبية وغريها.
-  تقوم وزارة التنمية بتوفري مدربني ب�سورة جمانية لتدريب املعاقني اإعاقة �سمعية   
التدريب  رخ�ص  على  للح�سول  واليدوية  التلقائية  ال�سياقة  على  حركية  اأو 

ال�سادرة عن الإدارة العامة للمرور والرتاخي�ص بوزارة الداخلية)174(.
-  تخ�سي�ص مواقف خا�سة ل�سيارات املعاقني يف خمتلف امل�سالح احلكومية واأماكن   

التجمعات العامة واخلا�سة لت�سهيل ح�سولهم على اخلدمات.
-  منح املعاقني تخفي�سات على تذاكر �سفر و�سائل النقل اجلوي يبلغ 50% ومنح   

اإعفاء كلي يف و�سائل التنقل الداخلي.

من  م�ستحقيها  اإىل  اخلدمات  تقدمي  املعاقني  رعاية  وجمعيات  مراكز  تتوىل  كما 
املعاقني مبختلف فئات اإعاقتهم بعد ت�سجيل طالبي اخلدمات لديها واإجراء البحوث 
الأو�ساع  اإىل  والتعرف  احلاجة  مدى  وتقدير  الحتياجات،  وح�سر  الجتماعية 

)174(  يقت�سر توفري هذه اخلدمة على املعاقني ج�سديا وذوي الإعاقة ال�سمعية.



95

تربز  للمعاق  تعريفية  بطاقات  وعمل  لهم،  والنف�سية  والجتماعية  القت�سادية 
�سخ�سيته ونوع اإعاقته.

واإمكانية  التنقل  يف  احلق  ملتطلبات  الواقع  اأر�ص  على  ترجمة  اجلهود  هذه  ومتثل 
الو�سول، التي ن�ست عليها اتفاقية حقوق الأ�سخا�ص ذوي الإعاقة، وذلك يف املادة 
)9( التي تكفل اإمكانية و�سول الأ�سخا�ص ذوي الإعاقة، على قدم امل�ساواة مع غريهم، 

اإىل البيئة املادية املحيطة وتوفري و�سائل النقل واملعلومات والت�سالت، مبا يف ذلك 
تكنولوجيات ونظم املعلومات والت�سال، واملرافق واخلدمات الأخرى املتاحة لعامة 

اجلمهور اأو املقدمة اإليهم. 

كما تعد ا�ستجابة ملا ورد يف املادة )20( من التفاقية ذاتها ب�ساأن كفالة حرية التنقل 
املعينة  والأجهزة  الو�سائل  وتوفري  ال�ستقاللية  من  ممكن  قدر  باأكرب  ال�سخ�سي 
وامل�ساعدة الب�سرية للم�ساعدة على كفالة حرية تنقل املعاقني، وتتفق كذلك مع ما 

ورد يف العقد العربي للمعاقني يف جمال ت�سهيالت التنقل والو�سول.

�ضابعا- خدمات الإر�ضاد الأ�ضري: 
يف  دجمه  عملية  يف  بارزا  دورا  توؤدي  للمعاق  الجتماعي  الو�سط  تهيئة  اأن  �سك  ل 
جمتمعه)175(، ومن بني و�سائل هذه التهيئة نظام الإر�ساد الأ�سري الذي يتوىل درا�سة 
واأ�سرته من م�سكالت  املعاق  ما ي�سادف  للتغلب على  الإر�سادات  وتقدمي  احلالت 
نف�سية اأو اجتماعية، كما اأن التاأهيل املجتمعي ميثل يف الوقت ذاته و�سيلة مهمة يف 
دعم املعاق �سمن اإطار ا�سرتاتيجية للتنمية ال�ساملة تهدف اإىل احلد من الفقر)176(.
م�ساكنهم  يف  املعاقني  اإىل  اخلدمات  تقدمي  على  الجتماعية  التنمية  وزارة  وتعمل 

)175(  للمزيد حول التاأهيل املجتمعي، راجع التاأهيل املجتمعي، الدلئل الإر�سادية للتاأهيل املجتمعي، كتيب �سادر عن منظمة ال�سحة العاملية، 
املكتب الإقليمي لل�سرق الأو�سط، عام 2012م، ومن�سور على الرابط التايل:

http://apps.who.int/iris/bitstream/10665/44405/37/9789290218777_introductory_ara.pdf.
  Wolfensbberger 176( عرفت فكرة التهيئة الجتماعية يف منت�سف القرن الع�سرين، واأكدها كثري من موؤيدي فكرة الدمج، فقد نادى كل من(
و Nirge Nikkelson و  Grunewold  يف الرنويج بعدم عزل املعاقني يف موؤ�س�سات خا�سة بهم ونادوا بفكرة تهيئتهم وتهيئة ظروف بيئتهم 

ليندجموا يف جمتمعاتهم وقالوا بفكرة تطبيع املعاق مع البيئة املحيطة وتطبيع البيئة مع املعاق Normalisation، راجع يف ذلك:
 Gérard Zribi : L´ avenir du travail protégé, les ESAT dans le dispositive d´emploi des personnes -

handicapées, ed. EHESP, 2008, P.20 et S.
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وبني اأ�سرهم، وتوفري احتياجاتهم ال�سحية واملعي�سية والنف�سية والعالجية، وتقدمي 
امل�ساعدة لهم لتحقيق العتماد على الذات وتوفري فر�ص التاأهيل والت�سغيل.

وتاأتي اخلدمات املقدمة يف جمال الإر�ساد الأ�سري ا�ستجابة ملا اأوردته الفقرة )ب( 
ح�سول  اإمكانية  من  الإعاقة  ذوي  الأ�سخا�ص  حقوق  اتفاقية  من   )16( املادة  من 
الأ�سخا�ص ذوي الإعاقة على طائفة من خدمات املوؤازرة يف املنـزل ويف حمل الإقامة 
ال�سرورية  ال�سخ�سية  امل�ساعدة  ذلك  يف  مبا  املجتمعية،  اخلدمات  من  وغريها 
عنه،  النف�سال  اأو  النعزال  من  ووقايتهم  املجتمع،  واإدماجهم يف  عي�سهم  لتي�سري 
كما تعد ا�ستجابة ملا ورد يف املادة )16( من التفاقية ذاتها ب�ساأن عدم تعري�ص املعاق 
اأ�سكال  جميع  ملنع  املنا�سبة  التدابري  جميع  واتخاذ  والعتداء،  والعنف  لال�ستغالل 
لالأ�سخا�ص  والدعم  امل�ساعدة  توفري  مع  املعاق  �سد  والعتداء  والعنف  ال�ستغالل 
ذوي  الأ�سخا�ص  جن�ص  نوع  تراعي  لهم  الرعاية  ومقدمي  واأ�سرهم  الإعاقة  ذوي 
الإعاقة و�سنهم، مع توفري املعلومات والتثقيف ب�ساأن كيفية جتنب حالت ال�ستغالل 

والعنف والعتداء والتعرف اإليها والإبالغ عنها.

للفقرة  ت�ستجيب  اخلدمات  هذه  جند  للمعاقني  العربي  العقد  اإىل  كذلك  وبالنظر 
امل�ساعدة  الدولة  تقدمي  ب�سرورة  تق�سي  التي  املعاق،  الطفل  حمور  من  اخلام�سة 

والدعم لالأ�سرة وتدريبها على التعامل ال�سليم مع الأطفال املعاقني.

تعقيب:
امل�ستوى  على  �سواء  البحرين،  مملكة  يف  وتبذل  بذلت  التي  اجلهود  اإىل  بالنظر 
اجلمعيات  وجهود  واخلا�ص  العام  القطاعني  موؤ�س�سات  م�ستوى  على  اأو  احلكومي 
املبحث-  هذا  يف  بيانه  �سلف  ما  نحو  -على  وغريها  الفردية،  واملبادرات  الأهلية 
نلحظ اهتماما وا�سحا على اأر�ص الواقع بتوفري الرعاية والتاأهيل للمعاقني، ورغبة 
جمتمعية يف اأن حتظى هذه الفئة وتتمتع بحقوق الإن�سان وكذلك بحقوقها املرتبطة 
نحو  على  الدولية  واملواثيق  التفاقيات  يف  الواردة  املعايري  وفق  بالإعاقة،  ذلك  يف 

يي�سر لها الندماج يف املجتمع. 
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ملا  وا�سحا  تفعيال  البحرين  مملكة  يف  الواقع  اأر�ص  على  املبذولة  اجلهود  ومتثل 
ت�سمنته اتفاقية حقوق الأ�سخا�ص ذوي الإعاقة من تدابري والتزامات ب�ساأن حماية 
املعاقني و�سمان حقوقهم، وميكن القول اإجمال: اإن هذه اجلهود متثل ا�سطالعا من 
مملكة البحرين بجانب مهم من اللتزامات الواردة يف التفاقيات واملواثيق الدولية 
املتعلقة بحماية ورعاية املعاقني، وبخا�سة اتفاقية حقوق الأ�سخا�ص ذوي الإعاقة، 

ويف املبحث التايل نعر�ص للجهود الت�سريعية يف جمال حماية املعاق.

املبحث الثاين
الهتمام الت�ضريعي يف مملكة البحرين بحماية حقوق املعاق 

وم�ضاركته يف التنمية

نق�سم هذا املبحث اإىل مطلبني: نعر�ص يف اأولهما: حماية امل�سرع البحريني لأموال 
والدمج  الرعاية  يف  املعاق  حلق  امل�سرع  حماية  ثانيهما:  ويف  وم�ساحله،  املعاق 

وامل�ساركة يف املجتمع، على النحو الآتي:

املطلب الأول 
حماية امل�ضرع البحريني لأموال املعاق وم�ضاحله

قبل التعرف اإىل حماية امل�سرع البحريني لأموال وم�سالح املعاق، ن�سري اإىل اأن اأهمية 
هذا احلق دفعت معظم الت�سريعات املقارنة اإىل تنظيمه مبا يكفل امل�سلحة الف�سلى 
للمعاق، فعلى �سبيل املثال نظمه امل�سرع الفرن�سي من خالل ما ورد يف اأحكام التقنني 
 )5-68( رقم  الق�سائية  احلماية  وقانون  بعدها()177(،  وما   491( املواد  يف  املدين 
املواد)L.326/1 وما بعدها(،  العامة يف  3/1/1968م، وقانون ال�سحة  ال�سادر يف 
ثالثة  بني  من  واحد  اختيار  يف  احلرية  املو�سوع  لقا�سي  التنظيم  هذا  اأعطى  وقد 
اأنظمة قانونية، عند تقرير امل�ساعدة املنا�سبة ملن لديهم �سعف يف الإدراك اأو اإعاقة 

)177( Bernard TEYSSIE; droit civil, Les personnes, 2émé éd. LITEC,1995, P.&197.
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ذهنية، وهذه الأنظمة هي احلماية الق�سائية)178(، والقوامة)179(، والو�ساية)180(.

الالحقة  وتعديالته  1952م  ل�سنة   119 رقم  القانون  يف  امل�سري  امل�سرع  نظم  كما 
من  الذهنية  الإعاقة  درجة  بح�سب  واأمواله  ذهنيا يف حماية م�ساحله  املعاق  حق 
خالل نظام الولية على املال، ففي حالة ال�سفه والغفلة، وهي درجة ب�سيطة لالإعاقة 
قّيم  تعيني  يتم  الذهنية،  لالإعاقة  �سديدة  والعته، وهي درجة  اأو اجلنون  الذهنية، 
القانون  وو�سع  ذلك،  على  وم�ساعدته  اأمواله  لإدارة  املحكمة  قبل  من  املعاق  على 

�سوابط اختيار القيم، وبنّي �سلطاته وحقوقه وواجباته.

ونتناول فيما يلي تنظيم امل�سرع البحريني حلماية م�سالح املعاقني ذهنيا، ثم حماية 
م�سالح املعاقني ح�سيا وحركيا.

الفرع الأول
الإعاقة الذهنية توؤثر يف اأهلية املعاق وتوجب حماية م�ضاحله

نظرا اإىل تاأثري الإعاقة الذهنية يف قدرة ال�سخ�ص على مبا�سرة ت�سرفاته بنف�سه 
ورعاية م�ساحله، وتاأثريها يف اأهليته القانونية �سواء بالفقد اأو النق�سان، فقد نظم 
امل�سرع البحريني يف املر�سوم بقانون رقم )7 ( ل�سنة 1986م، باإ�سدار قانون الولية 
عدميي  من  حكمهم  يف  ومن  ر  الق�سَّ حماية  وحالت  و�سروط  اأو�ساع  املال،  على 
باعتباره يف  واملعاق ذهنيا  لهم،  القانونية  امل�ساعدة  اآليات  وبنّي  الأهلية،  وناق�سي 
البحريني،  املدين  القانون  يف  نظم  كما  امل�ساعدة،  هذه  ي�ستحق  فهو  هوؤلء  حكم 
ال�سادر باملر�سوم بقانون رقم 19 ل�سنة 2001م، اأهلية القا�سرين ومن يف حكمهم 

للتعاقد يف املواد )77-83(.

اأبا  كان  اإذا  ويل  فهو  بالولية،  امل�سمول  حالة  باختالف  ال�سخ�ص  م�سمى  ويختلف 
و�سيا،  عندئذ  �سمي  جدا  اأو  اأبا  يكن  مل  فاإن  بالولية،  امل�سمول  للقا�سر  جدا  اأو 
)178( Sauvegarde de justice.
)179( Curatelle.
)180( Tutelle.
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ب�سبب عار�ص من  واإذا عني على معاق ذهنيا  الغائب �سمي وكيال،  واإذا عني على 
العوار�ص)جنون اأو عته اأو �سفه اأو غفلة( �سمي "قيما"، وهكذا تختلف ت�سمية من 

يتوىل اإدارة اأموال القا�سرين ومن يف حكمهم.

ب�سبب  ذهنيا،  املعاق  اأموال  على  الولية  له  الذي  ال�سخ�ص  هو  فالقيم  ذلك  وعلى 
وتتقرر  م�ساعدته،  بغر�ص  وذلك  الغفلة،  اأو  ال�سفه  اأو  العته  اأو  باجلنون  الإ�سابة 
بلوغه  بعد  لل�سخ�ص  الإعاقة  اإذا طراأت  املخت�سة،  املحكمة  بقرار من  الولية  هذه 
املحكمة  تق�سي  فعندئذ  التاريخ  قبل هذا  الإعاقة  كانت هذه  اإذا  اأما  الر�سد،  �سن 
با�ستمرار ولية من كان وليا اأو و�سيا، بح�سب الأحوال، على امل�سمول قبل بلوغه �سن 

الر�سد.

عن  يتوىل  �سخ�ص  تعيني  مبقت�ساه  يتم  قانوين  نظام  هي  املال  على  فالولية  اإذًا 
اأعماله واإمتام ت�سرفاته، فهي �سلطة  اأو عدمي الأهلية مبا�سرة  اأو ناق�ص  القا�سر 
اآثارها  يقررها القانون ل�سخ�ص تخوله مبا�سرة ت�سرفات قانونية معينة تن�سرف 
اإىل �سخ�ص اآخر يف حاجة اإىل امل�ساعدة، فهل كفل القانون حماية مال املعاق اإذا 
الت�ضرفات  مبا�ضرته  يف  توؤثر  ب�ضورة  حركيا  اأو  ذهنيا  معاقا  كان  اأو  طفال  كان 
والأعمال القانونية ما يحتاج معه اإىل امل�ضاعدة القانونية اأو الق�ضائية؟ وما هي 

�ضور هذه احلماية؟

النقاط  يف  لذلك  نعر�ص  �سوف  اأحكام  من  البحريني  امل�سرع  نظمه  ما  خالل  من 
التالية حتى تت�سح جوانب املو�سوع:

اأول: العوار�س املوؤثرة يف الإدراك والتمييز.
ثانيا: اجلهة امل�ضئولة عن حماية ذوي الإعاقة واآليات احلماية.

ثالثا: نظام القوامة على ذوي الإعاقة الذهنية.
رابعا: حق املعاق ذهنيا يف قبول العالج اأو رف�ضه، وامل�ضئولية عن اإ�ضراره بالغري.

اأول- العوار�س املوؤثرة يف الإدراك والتمييز:
ومتييزه،  اإدراكه  يف  يوؤثر  الأهلية  عوار�ص  من  عار�ص  ال�سخ�ص  على  يطراأ  قد 
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وبح�سب �سدة هذا العار�ص تتاأثر اأهليته )181(، فتنعدم اأهليته يف التعبري عن نف�سه 
تعبريا يحدث اآثارا قانونية يف حالة اجلنون والعته، وهو ما يطلق عليه انعدام اأهلية 
والغفلة،  ال�سفه  العار�ص خفيفا كما يف حالة  اإذا كان  اأهليته  وتنتق�ص من  الأداء، 

و�سوف نلقي ال�سوء على هذه العوار�ص ب�سورة موجزة على النحو التايل:

)اأ (  اجلنون والعته:
يعرف اجلنون باأنه فقدان العقل واختالل توازنه، اأو هو اآفة ت�سيب الإن�سان، فتوؤدي 

اإىل ذهاب العقل وفقد التمييز، فال يعتد عندئذ باأقواله ول باأفعاله.

اأما العته فهو خلل ي�سيب العقل فيجعل ال�سخ�ص قليل الفهم خمتلط الكالم من 
دون اأن يبلغ ذلك حد اجلنون، فهو نق�سان للعقل ولي�ص فقدا كليا له، ولذا ل ي�سل 
اإىل مرتبة اجلنون، ومن ثم ل يوؤدي العته اإىل زوال العقل ول يعدم الإدراك والتمييز 
كاجلنون، بل يقت�سر على النتقا�ص منه، فيكون املعتوه م�سو�ص الفكر غري قادر على 

تدبري اأموره على نحو �سليم.

اأثرهما  اإن  اإذ  بينهما،  فرق  ثمة  فلي�ص  الأهلية  والعته يف  اجلنون  تاأثري  ويف جمال 
واحد من الناحية القانونية، فكل منهما يوؤدي اإىل انعدام الأهلية، فريجع ال�سخ�ص 
اإىل مرحلة انعدام التمييز، كما لو كان دون �سن ال�سابعة، ومن ثم تقع كل ت�سرفاته 

باطلة بطالنا مطلقا ولو كانت نافعة نفعا حم�سا.

من  نوعني  بني  الإ�سالمية  ال�سريعة  فقهاء  يفرق  الإ�سالمي  الفقه  �سعيد  وعلى 
اإفاقة وتكون  اأو امل�ستمر وهو نوع ل تتخلله فرتات  اأولهما: اجلنون املطبق  اجلنون: 
يف ظله كل ت�سرفات املجنون باطلة بطالنا مطلقا، وثانيهما: اجلنون املتقطع وفيه 
تتخلل ال�سخ�ص فرتات اإفاقة، فاإن �سدر عنه ت�سرف خالل فرتة من فرتات الإفاقة 

كان ت�سرفا �سحيحا منتجا لآثاره.

اأن كل  واعترب  بها،  ياأخذ  البحريني مل  امل�سرع  فاإن  التفرقة  الرغم من هذه  وعلى 

)181( تن�ص املادة )13( من املر�سوم بقانون رقم )7( ل�سنة 1986م لإ�سدار قانون الولية على املال على اأنه "�سن الر�سد اإحدى وع�سرون �سنة ميالدية كاملة".
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عنه  �سدر  و�سواء  متقطعا،  اأم  مطبقا  جنونه  كان  �سواء  باطلة،  املجنون  ت�سرفات 
اأن جميع  قاعدة مفادها  امل�سرع  وو�سع  اأو يف غريها،  اإفاقة  الت�سرف خالل فرتة 
ت�سرفات املجنون اأو املعتوه الالحقة على ت�سجيل قرار احلجر تبطل بطالنا مطلقا، 
�ساأنها �ساأن ت�سرفات ال�سغري غري املميز)182(، وقد يكون دافعه اإىل هذا احلكم هو 
�سد باب النزاع الذي قد ين�ساأ من ادعاء ح�سول الت�سرف يف وقت اإفاقة، اأو العك�ص.

قرار احلجر عليه فال  ت�سجيل  قبل  املعتوه  اأو  املجنون  الت�سرف عن  اإذا �سدر  اأما 
وقت  �سائعة  العته  اأو  اجلنون  حالة  كانت  اإذا  اأولهما:  حالتني:  اإل يف  باطال  يكون 
التعاقد �سواء علمها املتعامل معه اأو مل يعلم بها، وثانيتهما: اإذا مل تكن حالة اجلنون 

اأو العته  �سائعة غري اأن الطرف الآخر كان على بينة منها)183(.

اأي منهما بقرار من املحكمة  ويكون توقيع احلجر على املجنون واملعتوه ورفعه عن 
القواعد  مبراعاة  الإ�سالمية)184(،  ال�سريعة  لأحكام  وفقا  املخت�سة  ال�سرعية 

والإجراءات املقررة اأمام املحاكم ال�سرعية.

)ب( ال�ضفه والغفلة:
ال�سفه هو تبذير املال والإ�سراف يف اإنفاقه على غري مقت�سى العقل وال�سرع، وميكن 
القول: اإن ال�سفيه هو �سخ�ص كامل العقل ولكنه يبدد اأمواله وينفقها من دون �سابط 
اأو منطق، فتخرج ت�سرفاته عن دائرة املاألوف ول تتفق مع العقل ول مع  من عقل 
ال�سرع، وهذه م�ساألة مرنة ل تتقيد مب�سمون حمدد ثابت يف كل املجتمعات، بل يرجع 
يف �ساأنها اإىل ما يتعارف اإليه النا�ص واإىل التجارب الجتماعية؛ للتعرف اإىل �سوء 

الت�سرف من عدمه.
اأما الغفلة فهي عدم اهتداء ال�سخ�ص اإىل الت�سرفات الرابحة ب�سبب طيب القلب 

)182( تن�ص املادة )78( من القانون املدين البحريني على اأنه "يقع باطال ت�سرف املجنون واملعتوه اإذا �سدر الت�سرف بعد ت�سجيل قرار احلجر. 
اأما اإذا �سدر الت�سرف قبل ت�سجيل قرار احلجر فال يكون باطال اإل اإذا كانت حالة اجلنون والعته �سائعة وقت التعاقد اأو كان الطرف الآخر على 

بينة منها". 
)183( راجع املادة )77( من القانون املدين البحريني.

)184(  تن�ص املـادة )46( من املر�سوم بقانون رقم )7( ل�سنة 1986م باإ�سدار قانون الولية على املال على اأنه "يحكم باحلجر على البالغ للجنون 
اأو للعته اأو لل�سفه اأو للغفلة من املحكمة املخت�سـة ول يرفع احلجر اإل بحكم منها. وتخطر املحكمة الإدارة بحكم توقيع احلجر وعلى الإدارة عر�ص 

الأمر على املجل�ص ليقيم على من حجر عليه قيما لإدارة اأمواله وفقا لالأحكام املقررة يف هذا القانون". 
 وتن�ص املادة )47( من هذا القانون على اأن "تكون القوامة لالبن البالغ لأب املحجور عليه ثم لالإدارة. ويجوز للمجل�ص تعيني الإدارة دون غريها 

قيما على املحجور عليه اإذا راأى اأن م�سلحة للمحجور عليه يف ذلك. وي�سرتط يف القيم ما ي�سرتط يف الو�سي وفقا للمادة )25( من هذا القانون".



102

و�سالمة النية املفرطة، ومن ثم فاإن �ساحب الغفلة هو �سخ�ص كامل العقل غري اأنه 
عند التعامل ل يح�سن التمييز بني الرابح واخلا�سر من الت�سرفات، وينخدع ب�سهولة 
يف معامالته، فهو �ساذج ميكن اأن تنطلي عليه �سلبيات التعامل مع الغري، لكن لي�ص 
معنى ذلك اأنه فاقد التمييز متاما، كما يف حالة اجلنون، ولكن يكون من �ساأن الغفلة 

التاأثري يف ح�سن تدبريه لالأمور فقط.

وقد �سوى القانون بني ال�سفه والغفلة، واعترب كال منهما ينق�ص الأهلية القانونية، 
فتكون ت�سرفات ال�سخ�ص كما لو �سدرت عن �سخ�ص مميز بلغ �سن ال�سابعة ومل 

ي�سل اإىل �سن الر�سد)185(.

الذهنية: الإعاقة  ذوي  على  احلجر  وقرار  •			املحكمة 
القاعدة اأن انعدام الأهلية للجنون اأو للعته اأو اإنقا�سها لل�سفه اأو للغفلة ل يكون اإل 
بقرار من املحكمة ال�سرعية املخت�سة، من خالل احلجر على ال�سخ�ص املعني، كما 

يلزم ت�سجيل هذا القرار لإعالم النا�ص باحلجر الذي مت.

وكل  الأهلية،  املعتوه عدمي  اأو  املجنون  ُيَعّد  ت�سجيل قرار احلجر  تاريخ  وابتداء من 
ت�سرف يقوم به يف هذا ال�ساأن يقع باطال بطالنا مطلقا، ويظل هذا احلكم قائما 
حالة  بزوال  املحكمة  قرار  مبقت�سى  املعتوه  اأو  املجنون  على  احلجر  يرفع  اأن  اإىل 

اجلنون اأو العته.

قرار  ت�سجيل  قبل  املعتوه  اأو  املجنون  عن  ال�سادرة  الت�سرفات  اإىل  بالن�سبة  اأما 
احلجر، فالقاعدة وفقا للمادة )78 من القانون املدين( اأن هذه الت�سرفات تكون 

�سحيحة ول تبطل اإل يف حالتني هما:

-  اإذا كانت حالة اجلنون اأو العته �سائعة وقت التعاقد، ويعلم بها اأغلب النا�ص، حتى    
لو كان املتعاقد مع املجنون يجهلها، فعندئذ يكون ت�سرف املجنون باطال ولو 

اأو من ال�سفيه بعد ت�سجيل قرار احلجر �سرى على هذا  "اإذا �سدر ت�سرف من ذي الغفلة  اأنه  )79( من القانون املدين على  تن�ص املادة   )185(
الت�سرف ما ي�سري على ت�سرفات ال�سبي املميز من اأحكام، اأما الت�سـرف ال�سادر قبل ت�سجيل قرار احلجر فال يكون باطال اأو قابال لالإبطال اإل 

اإذا كان نتيجة ا�ستغالل اأو تواطوؤ".
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�سدر عنه قبل ت�سجيل قرار احلجر عليه.
-  اأو اإذا كانت حالة اجلنون اأو العته غري �سائعة، ومع ذلك كان املتعاقد مع املجنون   
حكم  وياأخذ  باطال،  املجنون  ت�سرف  فيعترب  منها  بينة  على  اأو  بها  يعلم 

الت�سرف الذي ي�سدر بعد ت�سجيل قرار احلجر.

اأما عن ال�سفه والغفلة فالقاعدة اأن ما ي�سدر عن ال�سفيه اأو ذي الغفلة من ت�سرفات 
لحقة على قرار احلجر تطبق عليه ت�سرفات ال�سبي املميز، مبعنى اأن الت�سرف 
يكون �سحيحا اإذا كان بالن�سبة اإىل ال�سفيه اأو ذي الغفلة نافعا نفعا حم�سا، ويكون 
لالإبطال  قابال  ويكون  الغفلة �سررا حم�سا،  اأو ذي  بال�سفيه  كان �سارا  اإذا  باطال 

مل�سلحة ال�سفيه اأو ذي الغفلة اإذا كان مرتددا بني النفع وال�سرر.

�سحيحة  تقع  اأنها  فالقاعدة  احلجر،  قرار  على  �سابقة  تكون  التي  الت�سرفات  اأما 
هذه  اأن  غري  الآخر،  للطرف  معروفة  اأو  �سائعة،  الغفلة  اأو  ال�سفه  حالة  كانت  ولو 

الت�سرفات تبطل يف حالتني هما:

-  اإذا كان الت�سرف ينطوي على ا�ستغالل من جانب املتعاقد الآخر حلالة ال�سفه   
اأو الغفلة للح�سول على مغامن كبرية اأو منافع على ح�ساب ال�سفيه اأو �ساحب 

الغفلة مبا يحدث اختالل فاح�سا بني التزامات الطرفني.
-  اإذا كان املتعاقد الآخر مع ال�سفيه اأو ذي الغفلة يق�سد التواطوؤ، وذلك للتهرب من   
قرار احلجر، كما هو احلال بالن�سبة اإىل من يعلم بدنو قرار احلجر فيتواطاأ 
مع ال�سفيه للتحايل على حكم القانون، فعندئذ يرد عليه ق�سده ويكون ت�سرف 

ال�سفيه اأو ذي الغفلة كما لو كان قد مت بعد احلجر.

)اإعاقة  ال�سابقة  العوار�ص  من  عار�ص  اعرتاه  الذي  ال�سخ�ص  مل�سالح  ومراعاة 
ما  وهو  اإليه  امل�ساعدة  وتقدمي  اأمواله  ورعاية  حمايته  امل�سرع  نظم  فقد  ذهنية( 

�سنعر�ص له فيما يلي:



104

ثانيا- اجلهة امل�ضئولة عن حماية م�ضالح ذوي الإعاقة الذهنية واآليات احلماية:
1986م  ل�سنة   )7( رقم  املال  على  الولية  قانون  مبقت�سى  البحريني  امل�سرع  اأن�ساأ 
هيئتني اإداريتني لتويل الإ�سراف على حماية اأموال القا�سرين وذوي الإعاقة: هما 
جمل�ص الولية على املال، واإدارة اأموال القا�سرين ومن يف حكمهم، واملجل�ص عبارة 
عن هيئة ذات اخت�سا�ص ق�سائي، وقد و�سع امل�سرع اآليات هذه احلماية على النحو 

الآتي:

)اأ( جمل�س الولية على اأموال القا�ضرين ومن يف حكمهم ونطاق اخت�ضا�ضه:
اأن�ساأ امل�سرع البحريني جمل�ص الولية على اأموال القا�سرين ومن يف حكمهم ليكون 
م�سئول عن جميع م�سائل الولية على املال بالن�سبة اإىل البحريني اأيا كان دينه ولو 

مل يكن له موطن اأو حمل اإقامة يف البحرين.

ويخت�ص املجل�ص كذلك بالولية على مال غري البحريني القا�سر اأو املحجور عليه 
اأو املطلوب م�ساعدته ق�سائيا، طاملا كان له موطن اأو حمل اإقامة يف البحرين)186(.

ذات  اإدارية  هيئة  هو  حكمهم  يف  ومن  القا�سرين  اأموال  على  الولية  وجمل�ص 
اخت�سا�ص ق�سائي ي�سكل على النحو الآتي:

-  وزير العدل وال�سئون الإ�سالميةوالأوقاف...رئي�سا.  )ويحل حمله عند غيابه وكيل   
وزارة العدل وال�سئون الإ�سالمية والأوقاف(. 

-  ثمانية من املواطنني )اأع�ساء(، ل تقل �سن اأي منهم عن ثالثني �سنة ممن عرفوا   
باخلربة والأمانة، يعينون بقرار من رئي�ص جمل�ص الوزراء بناء على تر�سيح 

وزير العدل وال�سئون الإ�سالمية والأوقاف ملدة �سنتني قابلة للتجديد)187(.

)186( فيما يتعلق بطلبات الولية على املال، ومع مراعاة اأحكام املادة )22( مرافعات بحريني، اإذا كان املق�سود باحلماية اأجنبيا غري م�سلم فيطبق 
القانون البحريني يف جميع امل�سائل الإجرائية ويطبق على امل�سائل املو�سوعية قانون ال�سخ�ص الذي جتب حمايته )املادة 21/5 من القانون رقم 12 
ل�سنة 1986م(، اأما اإذا كان املق�سود باحلماية اأجنبيا م�سلما فيطبق القانون البحريني وحده على امل�سائل الإجرائية واملو�سوعية املتعلقة بالولية 
على املال، وتن�ص املادة )22( مرافعات بحريني )املر�سوم بقانون رقم 12 ل�سنة 1971م( على اأنه "ي�سرتط يف القانون الواجب التطبيق على النحو 

الوارد يف املادة ال�سابقة، األ تكون اأحكامه خمالفة للنظام اأو الآداب يف البحرين".
)187( يح�سر جل�سات املجل�ص مدير اإدارة اأموال القا�سرين ومن يف حكمهم اأو من ينوب عنه ول يكون له �سوت معدود يف املداولت.
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ويكون للمجل�ص اأمانة �سر من عدد من املوظفني الفنيني والإداريني ي�سدر بتعيينهم 
قرار عن وزير العدل وال�سئون الإ�سالمية والأوقاف، ويح�سر جل�سات املجل�ص اأحد 
اأمانة ال�سر يندبه وزير العدل وال�سئون الإ�سالمية والأوقاف لهذا الغر�ص  موظفي 

ويتوىل تدوين حما�سر جل�سات اجتماعات املجل�ص.

دعوة  للرئي�ص  ويجوز  اأ�سبوعني،  كل  الأقل  على  مرة  دورية  ب�سفة  املجل�ص  ويجتمع 
املجل�ص اإىل النعقاد كلما دعت احلاجة اإىل ذلك)188(.

ويزول اخت�سا�ص املجل�ص يف الولية على امل�سمول بها ببلوغ القا�سر �سن الر�سد اأو 
وفاته اأو برفع احلجر عن املحجور عليه اأو وفاته اأو عودة الغائب اأو ثبوت وفاته. ومع 
ذلك يظل املجل�ص خمت�سا بالف�سل يف احل�ساب ويف ت�سليم الأموال ولو بعد بلوغ �سن 

الر�سد اأو رفع احلجر اأو عودة الغائب اأو ثبوت وفاته)189(.

)ب (الإدارة اأموال القا�ضرين ومن يف حكمهم:
الإ�سالمية  وال�سئون  العدل  وزارة  حكمهم  يف  ومن  القا�سرين  اأموال  اإدارة  تتبع 
والأوقاف، وهي هيئة اإدارية تتوىل رعاية اأموال عدميي الأهلية وناق�سيها والغائبني 
عار�ص  اعرتاه  من  الأهلية  عدميي  زمرة  يف  ويدخل   ،)190( اإدارتها  على  وت�سرف 
اأو �ساحب غفلة، وتتوىل  اأو العته، كما يدخل يف ناق�سيها من كان �سفيها  اجلنون 
الهيئة الإ�سراف على الويل اأو القّيم على ناق�ص الأهلية اأو فاقدها، وفقا لالأحكام 
الإدارة  تتوىل  قّيم  وجود  عدم  حالة  ويف  املال)191(،  على  الولية  قانون  يف  املقررة 
اأو حركيا،  للمعاق ح�سيا  الق�سائية  امل�ساعدة  تتوىل  املعاق ذهنيا كما  القوامة على 
وذلك بناء على قرار ي�سدر عن املجل�ص بذلك، وي�سري على الإدارة عند قيامها مبا 

)188( تكون اجتماعات املجل�ص �سحيحة اإذا ح�سرها خم�سة من الأع�ساء على الأقل من بينهم رئي�ص املجل�ص وتكون مداولت املجل�ص �سرية وت�سدر 
القرارات بالأغلبية املطلقة لعدد الأع�ساء احلا�سرين فاإذا ت�ساوت يرجح اجلانب الذي منه الرئي�ص ".

)189( راجع املادة )8( من قانون الولية على املال.

)190( راجع املادة )9( من قانون الولية على املال.
)191( راجع املادة )11( من قانون الولية على املال.
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تقدم الأحكام املقررة يف قانون الولية على املال يف �ساأن القّيم اأو امل�ساعد الق�سائي 
بح�سب الأحوال)192(.

جمل�ص  من  قرار  مبوجب  مهامها  تتوىل  واإ�سرافية  تنفيذية  جهة  فالإدارة  ثم  ومن 
وال�سئون  العدل  وزير  من  قرارات  فيها  العمل  �سري  وينظم  الذكر،  ال�سالف  الولية 

الإ�سالمية والأوقاف، وهدفها حماية م�سالح القا�سرين ومن يف حكمهم. 
 

)ج( اآليات حماية م�ضالح ذوي الإعاقة:
ثمة العديد من الآليات القانونية حلماية م�سالح ذوي الإعاقة، غري اأننا �سنقت�سر 
الولية  جمل�ص  يتبعها  التي  واخلطوات  والإجراءات  الإعاقة،  عن  الإبالغ  اآلية  على 

حلماية م�ساحلهم.

1-  واجب الإبالغ عن الإعاقة واأهميته يف حماية م�ضالح املعاق.
يقع واجب الإبالغ عن الإعاقة الذهنية وفقا لقانون الولية على املال على الأفراد 

واجلهات الآتي ذكرهم:

)اأ(  على الأقارب البالغني اأن يبلغوا اإدارة اأموال القا�سرين عن فقد اأهلية    
اأحد اأفراد الأ�سرة اإذا كان مقيما معهم يف معي�سة واحدة.

)ب(  على الأطباء واملعاجلني ومديري امل�ست�سفيات وامل�سحات، على ح�سب    
النا�سئة عن عاهة  الأهلية  فقد  الإدارة عن حالت  يبلغوا  اأن  الأحوال، 

عقلية مبجرد ثبوت ذلك لديهم اأثناء تاأدية اأعمالهم)193(. 
)ج(  على ال�سلطات الإدارية والق�سائية اأن تبلغ الإدارة عن حالت فقد الأهلية    

)192(  تن�ص املادة )12( من قانون الولية على املال على اأن "ي�سدر وزير العدل وال�سئون الإ�سالمية قرارا بتنظيم اإدارة اأموال القا�سرين ومن 
يف حكمهم وعلى الأخ�ص ال�سئون الآتية: 

1.  تنظيم الأعمال الإدارية والدفاتر وال�سجالت فيما يتعلق باإدارة اأموال الق�سر ومن يف حكمهم. 
2.  تنظيم الأعمال املحا�سبية فيما يتعلق باأموال الق�سر ومن يف حكمهم. 

3.  طرق وو�سائل ا�ستثمار واإدارة اأموال الق�سر ومن يف حكمهم. 
4.  نظام حما�سبة املجل�ص لإدارة اأموال القا�سرين ومن يف حكمهم عند قيامها باأعمال الو�ساية اأو القوامة اأو الوكالة اأو امل�ساعدة الق�سائية".

)193( تن�ص املادة )62( على اأن "كل خمالفة لأحكام املواد ال�سابقة يعاقب عليها بغرامة ل تزيد على خم�سني دينارا، فاإذا كان عدم التبليغ مقرونا 
بنية الإ�سرار بعدميي الأهلية اأو الغائبني تكون العقوبة احلب�ص ملدة ل جتاوز �سهرا والغرامة التي ل تزيد على 200 دينار اأو باإحدى هاتني العقوبتني".
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النا�سئة عن عاهة عقلية مبجرد ثبوت ذلك لديها اأثناء تاأدية اأعمالها. 
2- الإجراءات واخلطوات التي يتبعها جمل�س الولية حلماية م�ضالح املعاق:

اأهلية  اأو عدميي  ر  اأحد الأ�سخا�ص عن ق�سّ اإبالغها بوفاة  على الإدارة)194( مبجرد 
حقوق  على  للمحافظة  الالزمة  الإجراءات  تتخذ  اأن  قيم،  بوفاة  اأو  ناق�سيها،  اأو 
عدميي الأهلية باأن حت�سر موؤقتا ما لهم من الأموال الثابتة اأو املنقولة وما عليهم 

من التزامات يف حم�سر يوقعه ذوو ال�ساأن.

ويكون لالإدارة احلق يف اإجراء الآتي:
-  احلق يف دخول م�سكن املتوفى اأو املطلوب احلجر عليه، والأماكن التي يف حيازته   
اأو  للمتوفى  فيها  اأموال  وجود  لديها  ترجح  التي  الأخرى،  الأماكن  وكذلك 

املطلوب احلجر عليه، لتخاذ الإجراءات املقررة طبقا لهذا القانون)195(. 
-  ولها – عند القت�ساء – اأن تاأذن لو�سي الرتكة، اأو منفذ الو�سية اأو مديرها اإن   
وجد اأو اأي �سخ�ص اأمني اآخر، يف ال�سرف على جنازة املتوفى والإنفاق على 

من تلزمه نفقتهم واإدارة الأعمال التي يخ�سى عليها من فوات الوقت. 
-  ولها – بناء على اأمر ي�سدر عن رئي�ص املجل�ص – اأن تنقل النقود والأوراق املالية   
وامل�ستندات وامل�سوغات وغريها مما يخ�سى عليه اإىل خزانة اأحد امل�سارف 

اأو اإىل اأي مكان اآمن.
-  لالإدارة اأن تقدم طلبا اإىل املحكمة املخت�سة للحكم باحلجر على البالغ للجنون اأو   
للعته اآو لل�سفه، وكذلك لها اأن تطلب اإىل املحكمة املخت�سة رفع احلجر عند 
زوال �سببه، وعلى الإدارة اأن تبني يف طلبها الأ�سانيد التي تربر ذلك، ويتبع يف 

هذه الطلبات الأحكام املقررة ب�ساأن الدعوى)196(.

واإذا راأت الإدارة اأن طلب توقيع احلجر قد ي�ستغرق فرتة من الزمن، يخ�سى خاللها 
من �سياع حق اأو من ت�سرف يف الأموال، فعليها اأن ترفع الأمر اإىل رئي�ص املجل�ص 

)194( يق�سد بالإدارة اإدارة اأموال القا�سرين ومن يف حكمهم.
)195( تن�ص املادة )67( من قانون الولية على املال على اأن “يعاقب باحلب�ص مدة ل تتجاوز �سهرا وبغرامة ل تزيد على 200 دينار اأو باإحدى هاتني 

العقوبتني كل من اأخفى بق�سد الإ�سرار مال منقول مملوكا لعدميي الأهلية اأو الغائبني”. 
)196( ويجوز لالإدارة الطعن بطرق الطعن املقررة قانونا يف احلكم ال�سادر يف الطلبات التي تقدمها وفقا لأحكام املادة )71( من قانون الولية 

على املال. 
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منع  يف  لينظر  اأو  ال�سابقة،  التحفظية  الإجراءات  من  اإجراء  اأي  اتخاذ  يف  لياأذن 
تعيني  اأو  منها،  اأو احلد  وقفها  اأو  وليته  �سلب  اأو  ال�سفر  من  عليه  املطلوب احلجر 
اأموال املطلوب احلجر عليه، وعند القت�ساء ياأمر رئي�ص  اإدارة  مدير موؤقت يتوىل 

املجل�ص باتخاذ اإجراء اأو اأكرث من هذه الإجراءات)197()198(. 

•  حظر الت�ضرف يف اأموال املتوفى: 
الولية على  قانون  )69( من  املادة  تق�سي  الأهلية،  الق�سر وعدميي  حماية حلقوق 
حمل  اأو  ق�سر  عن  املتوفى  �سركاء  اأو  البالغني  الورثة  من  لأي  يجوز  "ل  باأنه  املال 
م�ستكن اأو عدميي الأهلية اأو ناق�سيها الت�سرف يف اأموال الرتكة اأو املال امل�سرتك 
اعتبارا من تاريخ الوفاة واإىل اأن تتم الإجراءات املن�سو�ص عليها يف املواد ال�سابقة، 

ويقع باطال كل ت�سرف من جانبهم يف هذه الفرتة".

وعلى ذلك فطاملا كان اأحد الورثة قا�سرا اأو ناق�ص الأهلية اأو عدميها اأو كان حمال 
منذ  الرتكة  اأموال  يف  الت�سرف  البالغني  الورثة  باقي  مبقدور  يكون  فلن  م�ستكنا 
ح�سول الوفاة حتى تنتهي اإدارة اأموال الق�سر من الإجراءات ال�سالفة البيان، كما 
اأو  اأموال ال�سركة  لن يكون مبقدور �سركاء املتوفى الت�سرف خالل ذات الفرتة يف 

املال امل�سرتك، فاإذا وقع ت�سرف من هذه الت�سرفات كان باطال.

ثالثا- نظام القوامة على ذوي الإعاقة الذهنية:
يهدف نظام القوامة اإىل حماية م�سالح ذوي الإعاقة الذهنية، وثمة �سوابط لتعيني 
القيم، ليتمكن من ال�سطالع بالقيام بواجباته على النحو ال�سحيح املرجو له)199(، 

وهو ما �سنعر�ص له يف الآتي:

)197( انظر املادة )65( من قانون الولية على املال، ول تتبع الإجراءات املن�سو�ص عليها يف قانون الولية على املال اإذا مل يتجاوز مال ال�سخ�ص 
املطلوب حمايته خم�سمائة دينار اأو األف دينار يف حالة تعدد الق�سر ومن يف حكمهم اإل اإذا دعت ال�سرورة لذلك، ويكتفي رئي�ص املجل�ص عند عر�ص 

الأمر عليه بت�سليم املال ملن يقوم على �سئون القا�سر اأو �سئون من يف حكمه )املعاق ذهنيا(، انظر املادة )68( من قانون الولية على املال.
)198( ت�سهيال لعمل الإدارة فقد اأوجب امل�سرع على كل من يدعى للح�سور اأمام الإدارة ل�سماع اأقواله اأو لأداء �سهادته اأمامها اأن يح�سر يف الوقت 
الذي حتدده الإدارة لذلك، فاإذا تخلف اأو ح�سر وامتنع عن الإجابة بغري مربر قانوين فلموظف الإدارة القائم بالإجراء اأن يحرر حم�سرا يثبت فيه 
ذلك، ويحيله اإىل الدعاء العام، ولالدعاء العام اإذا راأى مقت�سى لذلك اأن يحيل ال�ساهد اإىل املحكمة اجلنائية املخت�سة، متهيدا للحكم عليه بغرامة 
ل تزيد على ع�سرة دنانري، ويجوز للمحكمة اجلنائية املخت�سة اأن تقيل ال�ساهد من الغرامة، بناء على طلب الإدارة اإذا راأت مربرا لذلك. ولالإدارة 

اأن تاأمر باإح�سار اأي �ساهد ممتنع عن احل�سور اإذا كان قد �سبق تكليفه باحل�سور يف مرة �سابقة وامتنع عن احل�سور اأمامها.
)199( قارن يف �سروط الأولياء والأو�سياء يف القانون امل�سري هاليل عبدالاله، حقوق الطفولة، املرجع ال�سابق، �ص 975 وما بعدها. 
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)اأ ( �ضوابط تعيني قيم على ذوي الإعاقة الذهنية:
اإذا طراأ على ال�سخ�ص بعد بلوغه �سن الر�سد عار�ص من عوار�ص عدم الأهلية ب�سبب 
اجلنون اأو العته اأو ال�سفه اأو الغفلة، تعني على املحكمة، حني ت�سدر حكمها بتوقيع 
تعر�ص  اأن  الإدارة  وعلى  احلكم،  بهذا  القا�سرين  اأموال  اإدارة  تخطر  اأن  احلجر، 
الأمر على جمل�ص الولية على املال؛ ليقوم هذا الأخري بتعيني قيم على املحجور عليه 

لإدارة اأمواله)200(.

اأما اإذا كانت الإعاقة �سابقة على البلوغ فتحكم املحكمة با�ستمرار الولية التي تثبت 
بقوة القانون لالأب اأو للجد ال�سحيح، اأو حتكم بالو�ساية للو�سي املختار اأو الو�سي 
املعني، كما يكون للمحكمة اأن تق�سي بعزل القّيم اأو الو�سي اإذا قام �سبب من اأ�سباب 
اأو  ذهنيا،  املعاق  م�سالح  حماية  يف  اأهمل  اأو  جانبه،  يف  للقوامة  ال�سالحية  عدم 

عر�سها للخطر. 

وتكون القوامة لالبن البالغ حال احلجر على الأب املحجور عليه ثم لالإدارة، ويجوز 
للمجل�ص تعيني الإدارة دون غريها قيما على املحجور عليه اإذا راأى م�سلحة للمحجور 

عليه يف ذلك.

عليه  املحجور  ديانة  ومن  وكفوؤا،  الأهلية، عدل،  كامل  يكون  اأن  القيم  وي�سرتط يف 
نف�سها، ولذا فهي تكون حمظورة على من فقد اأيا من هذه ال�سفات)201(.

بعد حتديد املجل�ص �سخ�ص القيم يقوم باإبالغه بقرار التعيني اإذا �سدر يف غيبته، ولهذا الأخري اأن يرف�ص التعيني بخطاب م�سجل بعلم   )200(
الو�سول، ير�سله اإىل اأمانة املجل�ص خالل ثالثة اأيام من اإبالغه، وللمجل�ص عندئذ تعيني غريه. 

)201( يحظر اأن يتوىل القوامة �سخ�ص من بني الأ�سخا�ص الآتي ذكرهم: 
1-  املحكوم عليه يف جرمية من اجلرائم املخلة بال�سرف اأو املا�سة بالأمانة اأو النزاهة، ومع ذلك اإذا رد اإليه اعتباره بحكم نهائي جاز عند ال�سرورة 

التجاوز عن هذا ال�سرط. 
2-  من حكم عليه بجرمية كانت تقت�سي قانونا �سلب وليته على القا�سر نف�سه لو كان يف وليته. 

3-  من كان م�سهورا ب�سوء ال�سرية وال�سلوك. 
4-  املحكوم عليه يف جرمية من جرائم الإفال�ص اإىل اأن يحكم برد اعتباره. 

5-  من �سبق اأن �سلبت وليته اأو عزل من الو�ساية. 
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وعلى الإدارة بعد �سدور قرار املجل�ص بتعيني القيم اأن جترد اأموال عدميي الأهلية 
مبح�سر يحرر من ن�سختني)202(، ولها اأن ت�ستعني يف ذلك بخبري ثم ت�سلم املال اإىل 
القيم، وترفع املح�سر اإىل املجل�ص للت�سديق عليه، بعد حتققه من �سحة بياناته)203(. 

ويف جميع الأحوال التي ين�ص فيها قانون الولية على املال على ح�سول ممثل املعاق 
على اإذن للقيام بعمل من اأعمال اإدارة املال مينح الإذن من رئي�ص املجل�ص بعد اأن 
تبدي الإدارة راأيها يف ذلك، ولرئي�ص املجل�ص اأن يطلب ا�ستيفاء ما يراه لزما من 

البيانات وامل�ستندات وله اأن يحيل الطلب اإىل املجل�ص عند القت�ساء)204(. 

)ب( حقوق القيم على ذوي الإعاقة وواجباته:
تق�سي املادة )51( من قانون الولية على املال باأن "ي�سري على القوامة والوكالة عن 
الغائب الأحكام املقررة يف �ساأن الو�ساية على القا�سر، وي�سري على القيم والوكيل 
عن الغائب الأحكام املقررة يف �ساأن الو�سي" وبالعودة اإىل ما ورد من اأحكام يف �ساأن 
الو�سي جند املواد )29-33( من القانون ذاته حتدد واجبات الو�سي، ومن ثم ميكن 

)202(  يراعى يف حم�سر اجلرد ما يلي: 
1-  دعوة ذوي ال�ساأن حل�سور اجلرد وكذلك القا�سر اإذا بلغت �سنه �ست ع�سرة �سنة.

2-  اإثبات ح�سور من ح�سر واأقواله.
3-  بيان اأو�ساف الأموال وتقدير قيمتها بدقة وا�سم اخلبري الذي قام بالتقدير اإن وجد، وامل�ستندات املوؤيدة للملكية اإن وجدت. 

4-  بيان نوع ما يوجد من املعادن والأحجار الثمينة واحللي ووزنهما وعيارهما، وبيان ما يوجد من النقود ونوعها وعددها.    
5-  بيان الأ�سهم وال�سندات التي للرتكة اأو عليها وترقيم الأوراق ويوؤ�سر على كل منها وتثبيت حالة الدفاتر وال�سجالت التجارية وترقيم �سفحاتها 

ويوؤ�سر عليها ما مل يكن موؤ�سرا عليها من قبل، وميالأ ما يكون يف ال�سفحات املكتوبة من بيا�ص.
)203( ينظر املجل�ص عند الت�سديق على حم�سر اجلرد على وجه ال�سرعة من تلقاء نف�سه يف امل�سائل الآتية: 

1-  ال�ستمرار يف ملكية الأ�سرة اأو اخلروج منها ويف ا�ستغالل املحال التجارية اأو ال�سناعية اأو ت�سفيتها والت�سرف يف كل اأو بع�ص املال وفاء للديون. 
2-  تقدير النفقة الالزمة للمحجور عليه. 

3-  اتخاذ الطرق املوؤدية حل�سن اإدارة الأموال و�سيانتها.
)204( مادة )81( من قانون الولية على املال.

وللمجل�ص ولو من تلقاء نف�سه اأن يعدل عن اأي قرار اأ�سدره يف امل�سائل املبينة يف املادة )80( من قانون الولية على املال اأو اأي اإجراء من الإجراءات 
التحفظية، اإذا تبني ما يدعو لذلك، ويجوز لرئي�ص املجل�ص اأن يعدل عن اأي اأمر اأ�سدره بالتطبيق لأحكام هذا القانون اإذا تبني ما يدعو لذلك، ويف 

جميع الأحوال ل مي�ص العدول بحق الغري ح�سن النية النا�سئ عن التفاقات )مادة 82(.                          
ول يقبل طلب ا�سرتداد القوامة اأو امل�ساعدة الق�سائية اأو رفع الو�ساية اأو الولية اأو اإعادة الإذن للقا�سر اأو املحجور عليه اإذا كان قد �سبق رف�سه اإل 

بعد انق�ساء �ستة اأ�سهر من تاريخ القرار النهائي بالرف�ص )مادة 83(.
فيما عدا ما ن�ص عليه يف قانون الولية على املال من نظام التظلم من بع�ص القرارات يجوز لذوي ال�ساأن التظلم اأمام املجل�ص من القرارات التي 
اأو رئي�سه بالتطبيق لأحكام هذا القانون، ويكون ميعاد التظلم ثالثني يوما من تاريخ �سدور القرار، اإذا �سدر القرار يف ح�سور  ي�سدرها املجل�ص 

املتظلم، اأو من تاريخ تبليغه اإليه اأو علمه به اإذا �سدر القرار يف غيبته، ويقدم التظلم من اأ�سل و�سورة اإىل اأمانة �سر املجل�ص. 
وي�سري على التظلم ما ي�سري على الطلبات من اإجراءات، ول يجوز الطعن يف القرار ال�سادر يف التظلم باأي طريقة من طرق الطعن املقررة )مادة 84(. 
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اأن تتحدد واجبات القيم قيا�سا عليها على النحو الآتي:
-   يت�سلم القيم اأموال املحجور عليه ويقوم على رعايتها واإدارتها حتت اإ�سراف   

الإدارة، وعليه اأن يبذل يف ذلك ما يبذله الوكيل من العناية.
-   ل يجوز للقيم اأن يتربع مبال املحجور عليه. ومع ذلك اإذا كان يف مال املحجور   
عليه �سعة جاز للقيم اأن يتربع من مال املحجور عليه، مبا ل يبهظه، اإذا كان 

ذلك لأداء واجب عائلي اأو اإن�ساين وب�سرط اإذن املجل�ص. 
اأن يعر�ص على املجل�ص بغري تاأخري ما يرفع على املحجور  -   يجب على القيم   
عليه من دعاوى وما يتخذ قبله من اإجراءات التنفيذ، واأن يتبع يف �ساأنها ما 

ياأمر به املجل�ص.
-   على القيم اأن يودع با�سم املحجور عليه يف امل�سرف الذي ي�سري به املجل�ص كل   
ما يح�سله من نقود بعد ا�ستبعاد النفقة املقررة واملبلغ الذي يقدره املجل�ص 
اإجماليا حل�ساب م�سروفات الإدارة، وكذلك ما يرى املجل�ص لزوما لإيداعه 
من اأوراق مالية وجموهرات وم�سوغات وغريها يف خالل خم�سة ع�سر يوما 

من تاريخ ت�سلمها، ولي�ص له اأن ي�سحب �سيئا مما ذكر بغري اإذن املجل�ص.
-   على القيم اأن يقدم ح�سابا موؤيدا بامل�ستندات عن اإدارته قبل اأول يناير من كل   
�سنة، ويعفى القيم من تقدمي احل�ساب ال�سنوي اإذا كانت اأموال املحجور عليه 

ل تزيد على خم�سة اآلف دينار ما مل ير املجل�ص غري ذلك. 
يوما من  اأن يقدم ح�سابا خالل ثالثني  القيم  الأحوال يجب على      ويف جميع 

تاريخ انتهاء قوامته. 

امل�ساعدة  يتوىل  من  بها  ي�سطلع  عدة  واجبات  تربز  الواجبات  هذه  خالل  ومن 
املعاق ذهنيا من �سياع حقوقه  اإىل حماية  تهدف  واجبات  وهي  للمعاق،  القانونية 

واأمواله، بل اإن امل�سرع حر�ص على و�سع حماذير على القّيم تتجلى يف الآتي:

الآتية: الت�ضرفات  مبا�ضرة  املجل�س  من  باإذن  اإل  للقيم  يجوز  •		ل 
1-  جميع الت�سرفات التي من �ساأنها اإن�ساء حق من احلقوق العينية العقارية الأ�سلية 

اأو التبعية اأو نقله اأو تغيريه اأو زواله. 
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2-  الت�سرف يف املنقولت اأو احلقوق ال�سخ�سية اأو الأوراق املالية ما عدا ما يدخل 
يف اأعمال الإدارة. 

3-  ال�سلح والتحكيم اإل ما يت�سل باإعمال الإدارة. 
4-  حوالة احلقوق والديون وقبول احلوالة. 

5-  ا�ستثمار الأموال وت�سفيتها. 
6-  اقرتا�ص املال واإقرا�سه. 

7-  اإيجار عقار املحجور عليه ملدة تزيد على �سنة يف املباين، وعلى ثالث �سنوات يف 
الأر�ص الزراعية.

8-  قبول التربعات املقرتنة ب�سرط اأو رف�سها. 
9-  الوفاء الختياري باللتزامات التي تكون على املحجور عليه. 

10-  رفع الدعاوى اإل ما يكون يف تاأخري رفعه �سرر اأو �سياع حق للمحجور عليه، على 

اأن يعر�ص على املجل�ص بغري تاأخري ما رفعه من دعاوى، واأن يتبع يف �ساأنها ما ياأمر 
به املجل�ص. 

11-  التنازل عن احلقوق والدعاوى وقبول الأحكام القابلة للطعون العادية والتنازل 

عن هذه الطعون بعد رفعها ورفع الطعون غري العادية يف الأحكام. 
12-  التنازل عن التاأمينات اأو اإ�سعافها. 

13-  اإيجار اأموال املحجور عليه لنف�سه اأو لزوجته اأو لأحد اأقربائها)205( اإىل الدرجة 

الرابعة اأو ملن يكون القّيم نائبا عنه.
املحجور  ملبا�سرة  الالزم  والإنفاق  النفقة،  اإىل  احتاج  اإذا  عليه  املحجور  14-  تعليم 

عليه مهنة معينة. 
اأذن  فاإذا  له م�سلحة يف ذلك،  اإذا كانت  بالرتا�سي  15-  ق�سمة مال املحجور عليه 

املجل�ص عني الأ�س�ص التي جترى عليها الق�سمة والإجراءات الواجبة التباع، وعلى 
القيم اأن يعر�ص على املجل�ص عقد الق�سمة للتثبت من عدالتها، وللمجل�ص يف جميع 

الأحوال اأن يقرر اتخاذ اإجراءات الق�سمة الق�سائية. 
اأو  ال�سفه  هي  الإعاقة  كانت  لو  )فيما  عليه  املحجور  تزويج  على  ي�سرف  16-  ما 

الغفلة(. 

)205( يف تقديري اأن الأدق يف ال�سياغة ا�ستخدام لفظ اأقاربهما لي�سمل ذلك اأقارب القيم واأقارب زوجته غري اأن الن�ص الوارد يف موقع دائرة 
ال�سئون القانونية ورد فيه كلمة اأقاربها. 
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لهذا  يعني  اأن  القّيم،  طلب  على  بناء  املجل�ص،  ير  مل  ما  اأجر  بغري  القوامة  وتكون 
الأخري اأجرا اأو اأن مينحه مكافاأة عن عمل معني.

اأمواله يدير  اأن  ذهنيا  •		للمعاق 
املجل�ص  من  باإذن  للغفلة  اأو  لل�سفه  عليه  للمحجوز  "يجوز  باأنه   )48( املادة  تق�سي 
اأو لالجتار، ويف هذه احلال ت�سري عليه  اأو بع�سها لإدارتها  اأمواله كلها  يت�سلم  اأن 

الأحكام التي ت�سري يف �ساأن القا�سر املاأذون")206(.

ومن خالل هذا الن�ص فاإن املعاق ذهنيا اإذا كانت اإعاقته الذهنية ب�سيطة مل تف�ص 
اإىل انعدام اأهليته، كما لو كانت يف �سورة �سفه اأو غفلة، اأن ي�ستاأذن املجل�ص يف ت�سلم 
اأمواله كلها اأو بع�سها، لإدارتها بنف�سه، غري اأن ت�سرفاته يف هذه الأموال ي�سري يف 

�ساأنها ما ي�سري بخ�سو�ص القا�سر الذي بلغ �سن 18 �سنة)207(.

رابعا: حق املعاق ذهنيا يف قبول العالج اأو رف�ضه وامل�ضئولية عن اإ�ضراره بالغري
اأ– احلق يف قبول العالج اأو رف�ضه:

هل يعتد بتعبري املعاق ذهنيا عند قبوله اأو رف�سه جراحات اأو عالجات قد تقت�سيها 

)206( بخ�سو�ص القا�سر املاأذون فاإن اإدارته للمال تتحدد يف �سوء الأحكام الواردة يف املواد )40 - 45( اإذ تن�ص املادة )40( على اأن "للقا�سر 
املاأذون اأن يبا�سر اأعمال الإدارة وله اأن يفي وي�ستويف الديون املرتتبة على هذه الأعمال. ولكن ل يجوز له اأن يوؤجر العقارات ملدة تزيد عن �سنة ول يفي 
الديون الأخرى ولو كانت ثابتة بحكم واجب النفاذ اأو �سند تنفيذي اآخر اإل باإذن خا�ص من املجل�ص اأو الويل اأو الو�سي فيما ميلكه من ذلك. وللقا�سر 
املاأذون له يف الجتار اأن يبا�سر جتارته وفقا للحدود ال�سادر بها الإذن.  ويف جميع الأحوال ل يجوز للقا�سر اأن يت�سرف يف �سايف دخله اإل بالقدر 

الالزم ل�سد نفقاته ومن تلزمه نفقتهم �سرعا". 
وتن�ص املادة )41( على اأنه "على القا�سر املاأذون له يف الإدارة اأو الجتار اأن يقدم ح�سابا �سنويا عن اإدارته اأو جتارته ما مل يحدد املجل�ص ميعادا اآخر 

لتقدمي هذا احل�ساب. ويجوز للمجل�ص اأن ياأمر باإيداع املتوفر من دخله اأحد امل�سارف ول يجوز له �سحب �سيء منه اإل باإذن منه". 
وتق�سي املادة )42( باأنه "اإذا ق�سر املاأذون له يف الإدارة اأو الجتار يف تنفيذ ما ق�ست به املادة ال�سابقة اأو اأ�ساء الت�سرف اأو قامت اأ�سباب يخ�سى 
معها من بقاء الأموال يف يده اأو ا�ستمراره يف الجتار جاز للمجل�ص من تلقاء نف�سه اأو بناء على طلب الإدارة اأو اأحد ذوي ال�ساأن اأن يحد من الإذن اأو 

ي�سلب القا�سر اإياه بعد �سماع اأقواله". 
وتن�ص املادة )43( على اأن "للقا�سر املاأذون له اأهلية الت�سرف فيما ي�سلم اإليه اأو يو�سع حتت ت�سرفه عادة لأغرا�ص نفقته وي�سح التزامه املتعلق 

بهذه الأغرا�ص يف حدود هذا املال فقط".
وجتيز املادة )44( للمجل�ص اأن ياأذن للقا�سر الذي بلغ ال�ساد�سة ع�سرة من عمره يف اأن يربم عقد العمل وفقا لأحكام قانون العمل، وله بناء على طلب 

الإدارة اأو اأحد ذوي ال�ساأن اإنهاء العقد رعاية مل�سلحة القا�سر اأو م�ستقبله اأو مل�سلحة ظاهرة.
  ويكون القا�سر يف هذه احلالة اأهال للت�سرف فيما يك�سبه من عمله من اأجر اأو غريه ول يجوز اأن يتعدى اأثر التزام القا�سر حدود هذا املال الذي 

يك�سبه من عمله".
ووفقا للمادة )45( "يعترب القا�سر املاأذون له من قبل املجل�ص اأو ن�ص القانون كامل الأهلية فيما اأذن له فيه ويف التقا�سي فيه". 

)207( تق�سي املادة )39( باأنه" يجوز للمجل�ص بعد �سماع اأقوال الويل اأو الو�سي اأن ياأذن للقا�سر الذي بلغ الثامنة ع�سرة من عمره اإذنا مطلقا اأو 
مقيدا يف ت�سلم اأمواله كلها اأو بع�سها لإدارتها وذلك بناء على طلب القا�سر اأو الويل اأو الو�سي". 
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حالته ال�سحية؟ اإن كانت الإجابة بالنفي فمن ميلك عندئذ تقرير هذا الأمر الذي 
قد يكون له خطره على احلالة ال�سحية للمعاق ذهنيا؟

اأو ندرة الأحكام الق�سائية يف هذا  ال�سوؤال علينا، يف ظل نق�ص  لالإجابة عن هذا 
ال�سدد، اأن نتعرف حكم القواعد العامة يف الولية ويف التعبري عن الإرادة، ولي�ص 

هناك ما مينع من اأن نبداأ اأول بالتعرف اإىل اأحكام الق�ساء يف النظم املقارنة.

ا�ستقر  واإن كان قد  اأنه  النقطة جند  الأمريكي يف هذه  الق�ساء  اإذا طالعنا موقف 
يف  اأنه،  غري  اأهلية،  ذي  عن  �سدر  اإذا  اإل  به  يعتد  ل  الإرادة  عن  التعبري  اأن  على 
بع�ص الأحوال، ميكن العتداد باإرادة املري�ص العقلي طاملا كان يتفهم طبيعة العالج 
وخماطره، كما هو احلال بالن�سبة اإىل مري�ص ينتابه، على فرتات متقطعة، بع�ص 
ق�سية  يف   )New Jersey( حمكمة  ق�ست  فقد  ثم  ومن  ال�سرع،  اأو  اجلنون  نوبات 
)Quackenbush( الذي كان يعاين نوبات متقطعة من اجلنون، باأن "تغيري املري�ص 
لراأيه و�سحب موافقته ال�سابقة على العالج ل يعنيان انعدام الإدراك لديه، ومن ثم 

ل ترى املحكمة �سرورة لتعيني من ينوب عنه لقبول العالج")208(.

)Massachusetts( برف�ص طلب البنة )Lane( بتعيينها و�سيا  كما ق�ست حمكمة 
الراف�ص  راأيها  اإبداء  يف  املري�سة  الأم  وباأحقية   ،)Candura( والدتها  على  موؤقتا 
اإجراء اجلراحة، حيث كانت الأم امل�سابة مبر�ص نف�سي قد تعر�ست لتعفن اجلزء 
ال�سفلي من القدم، واأ�سار الطبيب املعالج اإىل �سرورة برت القدم امل�سابة، غري اأن 
الأم رف�ست ن�سيحة الطبيب؛ لأنها ترغب يف املوت، حتى تلحق بزوجها ول ت�سكل 
عبئا على اأولدها، فطلبت البنت اأن تكون و�سية موؤقتة على الأم، حتى تتمكن من 
الإذن باجلراحة نيابة عنها، وتتو�سل اإىل اإجبار الأم على اخل�سوع للجراحة، لكن 
املحكمة رف�ست ذلك، على اأ�سا�ص اأن البنة مل تتمكن من اإثبات انعدام الإدراك لدى 

الأم، كما اأنه يتعني، وفقا حلكم املحكمة، احرتام املربرات التي ذكرتها الأم)209(.

)208( م�سار اإىل هذه الق�سية لدى حممد �سامي عبدال�سادق، حقوق ذوي الحتياجات اخلا�سة بني الواقع والقانون، دار النه�سة العربية، 2004م، 
�ص 166. 

اأو رف�ص العالج، درا�سة مقارنة بني النظامني امل�سري  )209(  م�سار اإىل هذه الق�سية لدى م�سطفى عبداحلميد عدوي، حق املري�ص يف قبول 
والأمريكي، بدون �ص ط، �ص 144 وما بعدها. 
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اأما يف حالة غياب املقدرة لدى املعاق ذهنيا على مبا�سرة اخليار بني قبول العالج 
اأو رف�سه، فيعتد عندئذ براأي من ينوب عنه من اأقربائه ، فاإن اختلفت وجهات نظر 
الأقرباء فال مفر من الأخذ مبا يقرره الطبيب املعالج، وقد حدث اأن �سيدة م�سابة 
مبر�ص نف�سي وعمرها 88 عاما تعر�ست لالإ�سابة بحروق بليغة باإحدى قدميها مما 
كانت  وملا  حلياتها،  اإنقاذا  امل�سابة  القدم  لبرت  جراحية  بعملية  التدخل  ا�ستوجب 
حالتها ل ت�سمح باإبداء راأيها ب�ساأن القبول اأو الرف�ص، فقد وافق اثنان من اأبنائها 
على اجلراحة واعرت�ص الثالث، وملا نظر النزاع اأمام الق�ساء قررت املحكمة اأنه " 
اإجراء اجلراحة من  اأقرباء املري�ص فاإن القول الف�سل يف  اآراء  عند التعار�ص بني 

عدمه يكون للقرار الطبي")210(.

اأما يف حالة رف�ص الأقرباء اأو النائب عالج املعاق ذهنيا فيتعني احرتام هذا الرف�ص 
اإل اإذا كان من �ساأن ذلك اأن يوؤدي اإىل التهديد الوا�سح حلياة املري�ص، خا�سة اإذا 
يبا�سر  اأن  احلالة  الأخري يف هذه  فلهذا  املر�ص،  من  ال�سفاء  اإمكانية  الطبيب  قرر 
لالعتبارات  تغليبا  القانوين  نائبه  اأو  اأقاربه  رف�ص  رغم  ذهنيا  املعاق  على  العالج 

الطبية يف هذا ال�سدد)211(. 

ولي�ص ما مينع من الأخذ باحللول ال�سالفة الذكر واإعمالها يف القانون البحريني على 
احلالت املماثلة، ول�سيما اأنه ل توجد ن�سو�ص �سريحة تق�سي بخالف ذلك، وهي 

حلول ل تتعار�ص مع حماية املعاق وتقدمي امل�ساعدة اإليه.

 ب- امل�ضئولية عن اإ�ضرار املعاق ذهنيا بالغري:
امل�سئولية  مبعنى  للمعاق،  ال�سخ�سي  الفعل  عن  تنجم  التي  تلك  بالأ�سرار  نق�سد 

التق�سريية املتعلقة باأفعاله.

وقد عالج امل�سرع الفرن�سي هذه امل�ساألة يف التقنني املدين الفرن�سي، فاأقر م�سئولية 
الأ�سخا�ص عن اأفعالهم التق�سريية، ولو كانت قواهم العقلية فا�سدة، ومن ثم فيكون 

)210( م�سار اإىل هذه الق�سية لدى حممد �سامي عبدال�سادق، املرجع ال�سابق، �ص 166. 
)211( م�سطفى عبداحلميد عدوي، املرجع ال�سابق، �ص 144. 
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املعاق  اأفعال  ب�سبب  به  تلحق  التي  كافة  الأ�سرار  من  احلماية  يف  احلق  للم�سرور 
ذهنيا، اأيا كانت درجة اإدراكه للت�سرف، فاملادة 489-2 من التقنني املدين الفرن�سي 
ت�سري اإىل م�سئولية املعاق ذهنيا عما ياأتيه من اأفعال ت�سر بالغري، ومفادها اأن "من 
�سبب وهو حتت تاأثري ا�سطراب عقلي �سررا للغري فاإن هذا ال�سطراب ل يعفيه من 
اللتزام بالتعوي�ص")212( ول يعني امل�سرع بال�سطراب العقلي هنا الفقدان الكامل اأو 

.Pert de connaissance التام للعقل بل يكتفي مبجرد فقد ال�سعور اأو الوعي

ومن ثم فقد اأقر امل�سرع الفرن�سي، من حيث املبداأ، حق الغري امل�سرور يف احل�سول 
هذا  حتمل  عبء  ويكون  ذهنيا،  املعاق  له  ي�سببها  التي  الأ�سرار  عن  تعوي�ص  على 
كان  �سواء  تبعية،  الرقابة ب�سفة  وعلى متويل  اأ�سلية،  املعاق ب�سفة  التعوي�ص على 

متويل الرقابة �سخ�سا طبيعيا كالأب، اأو اعتباريا كمركز التاأهيل والرعاية )213(.

ي�ساأل  ال�سخ�ص  نف�سه، فجعل  الفرن�سي  امل�سرع  البحريني موقف  امل�سرع  تبنى  وقد 
عن فعله ال�سار بالغري ولو كان غري مميز، اإذ تن�ص املادة )159( من القانون املدين 
"يلزم ال�سخ�ص بتعوي�ص  اأن  2011م، على  19 ل�سنة  ال�سادر باملر�سوم بقانون رقم 

ال�سرر النا�سئ عن فعله اخلاطئ ولو كان غري مميز".

الذهنية ل يحول دون م�ساءلة غري  الإعاقة  ب�سبب  التمييز  انعدام  فاإن  وعلى ذلك 
املميز عن الأفعال التي ت�سدر عنه وت�سر بالغري، ويكون بالتايل م�سئول عن اأفعاله، 
غري اأن امل�سرع البحريني يف املادة )170 مدين( قرر يف الوقت ذاته م�سئولية متويل 
الرقابة عن اأفعال امل�سمول بالرقابة ب�سبب حالته العقلية التي ت�سر بالغري، فن�ص 
يف الفقرة )اأ(  منها على اأن " كل من يجب عليه قانونا اأو اتفاقا رقابة �سخ�ص يف 
حاجة اإىل الرقابة ب�سبب ق�سره اأو ب�سبب حالته العقلية اأو اجل�سمية، يكون ملزما 
غري  بعمله  ال�سخ�ص  ذلك  له  يحدثه  الذي  ال�سرر  بتعوي�ص  امل�سرور،  مواجهة  يف 

)212( يجري ن�ص املادة 489/2 من التقنني املدين الفرن�سي على الآتي:
"Celui qui a causé un dommage à autrui alors qu´il était sous l´empire d´ un trouble mental, n´ en est 
pas moins obligé a réparation".

)213(  Philipe MALAURIE et Laurent AYNES: Droit civil, Les obligations,éd. Cujas, 1994, n.42, p.34.
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امل�سروع، وذلك ما مل يثبت اأنه قام بواجب الرقابة على نحو ما ينبغي، اأو اأن ال�سرر 
كان ل بد واقعا لو قام بهذا الواجب".

وال�سوؤال الذي يطرح نف�سه على ب�ساط البحث يف ظل تعدد امل�سئولني عن تعوي�ص 
ال�سرر، من هو امل�سئول الأ�سلي ومن هو امل�سئول بالتبعية؟

امل�سئول ب�سفة  املعاق ذهنيا هو  املتقدم ذكره يكون  الن�ص  اأنه يف ظل  يف تقديري 
اأ�سلية ول يرجع على متويل الرقابة اإل ب�سفة احتياطية، كما لو كانت اأموال املعاق 

ل تكفي اأو لي�ص له مال اأ�سال.

فاإن رجع امل�سرور على املعاق وا�ستطاع احل�سول منه على التعوي�ص، فال حق للمعاق 
يف الرجوع بعد ذلك على من يتوىل رقابته، لأنه هو امل�سئول الأ�سلي عن فعله ال�سار، 
اأن  الرقابة  فلمتويل  بتعوي�ص  له  وحكم  الرقابة  متويل  على  امل�سرور  رجع  اإذا  اأما 
يرجع على املعاق ذهنيا في�ستويف من اأمواله قيمة ما دفعه من تعوي�ص يف احلدود 

التي يكون فيها املعاق م�سئول عن تعوي�ص ال�سرر)املادة 173 مدين(.

على اأن متويل الرقابة ي�ستطيع التخل�ص من امل�سئولية قبل امل�سرور اإذا اأثبت اأنه قام 
بواجب الرقابة كما يجب، واأن الأ�سرار ناجمة عن �سبب اأجنبي اأو اأنها كانت �ستقع 

رغم اتخاذ الحتياطات الالزمة.

اأما بالن�سبة اإىل امل�سرع امل�سري فقد جاء موقفه خمتلفا عن موقف امل�سرع البحريني 
وامل�سرع الفرن�سي، اإذ جعل م�سئولية متويل الرقابة م�سئولية اأ�سلية، وم�سئولية املعاق 
ذهنيا م�سئولية احتياطية، ل تتحقق اإل اإذا تعذر ح�سول امل�سرور على التعوي�ص من 
متويل الرقابة، اإذ يكون للقا�سي عندئذ اأن يلزم من وقع منه ال�سرر بتعوي�ص عادل 
مراعيا يف ذلك مراكز اخل�سوم، وبالتايل فالأمر مرتوك ل�سلطة القا�سي يف احلكم 
على املعاق ذهنيا بتعوي�ص ال�سرر من عدمه، وهذا الجتاه من امل�سرع يف ترك الأمر 
ل�سلطة القا�سي رمبا يكون دافعه رعاية املعاق ذهنيا والنظر اإىل و�سعه اأو مركزه 

املايل بعني العتبار عند احلكم بالتعوي�ص.
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الفرع الثاين
الإعاقة احل�ضية اأو احلركية وحماية م�ضالح املعاق

توؤثر الإعاقة، �سواء كانت ح�سية اأو حركية)214(، يف تلبية احتياجات املعاق وجتعله اأكرث 
من غريه حاجة اإىل امل�ساعدة وحماية م�ساحله، ففي الوقت الذي يتمتع فيه غريه 
بقدرات متكنهم من وزن الأمور ب�سورة �سليمة، والتعبري عن اإرادتهم تعبريا منتجا 
لآثاره القانونية، فيتولون �سئونهم باأنف�سهم، يحتاج ذوو الإعاقة احل�سية واحلركية، 
بن�سب متفاوتة فيما بينهم، اإىل امل�ساعدة على تدبري اأمورهم ومبا�سرة ت�سرفاتهم، 
وتظهر هذه امل�ساعدة يف �سورة اأ�سا�سية يطلق عليها امل�ساعدة الق�سائية، على وفق 
نظام ر�سم امل�سرع حدوده، يتقرر لالأ�سخا�ص امل�سابني بعاهتني من ثالث )ال�سمم 
احلال  هو  كما  ال�سديد،  اجل�سماين  بالعجز  للم�سابني  وكذلك  والعمى(،  والبكم 

بالن�سبة اإىل امل�سابني بال�سلل الن�سفي.

وقد جاء اإقرار امل�سرع للمعاق ح�سيا اأو حركيا بهذا احلق يف املادة )52( من قانون 
الولية على املال)215( التي تق�سي باأنه" اإذا كان ال�سخ�ص اأعمى اأ�سم اأو اأ�سم اأبكم 
اأن يعني  اإرادته جاز للمجل�ص  التعبري عن  اأبكم وتعذر عليه، ب�سبب ذلك،  اأعمى  اأو 
)30( من هذا  له م�ساعدا ق�سائيا يعاونه يف الت�سرفات املن�سو�ص عليها يف املادة 
مببا�سرة  ال�سخ�ص  انفراد  من  يخ�سى  كان  اإذا  ذلك  للمجل�ص  ويجوز  القانون)216(. 
الإملام  عليه  ي�سعب  اأن  �ساأنه  من  �سديد  ج�سماين  عجز  ب�سبب  ماله  يف  الت�سرف 
املطلوب  �سخ�ص  بناء على طلب  الق�سائي  امل�ساعد  تعيني  ويكون  التعاقد.  بظروف 

م�ساعدته اأو ذوي ال�ساأن".

ونفهم من خالل الن�سو�ص ال�سالفة الذكر اأن تعيني امل�ساعد الق�سائي يجرى عند 
توافر حالة من احلالت الآتية:

)214(  ملعرفة مدلول الإعاقة احل�سية واحلركية راجع ما �سبق ذكره يف املبحث الثاين من الف�سل الأول. 
)215( �سدر باملر�سوم بقانون رقم )7( ل�سنة 1986م، يف 1986/3/27م.

باإ�سدار  1986م  ل�سنة   )7( )30( من املر�سوم بقانون رقم  املادة  القيم مبقت�سى  الت�سرفات املحظورة على  )216( انظر ما �سبق ذكره يف �ساأن 
قانون الولية على املال. 



119

-  الإعاقة املزدوجة كما يف حالة الأعمى الأ�سم، اأو الأعمى الأبكم، اأو الأ�سم الأبكم،   
طاملا كان من املتعذر على املعاق التعبري عن اإرادته.

  - العجز اجل�سماين ال�سديد الذي يحول دون اإملام �ساحبه بظروف التعاقد.

جمل�ص  اإىل  يتقدم،  اأن  حركيا  اأو  ح�سيا  املعاق  حق  من  يكون  احلالت  هذه  ففي 
الولية على اأموال القا�سرين ومن يف حكمهم، بطلب تعيني م�ساعد ق�سائي له، كما 
يكون لذوي ال�ساأن امل�سئولني عن اأي ممن ذكروا التقدم بهذا الطلب اإىل املجل�ص، 
وللمجل�ص بناء على الطلب املقدم اإليه اأن يقوم بتعيني م�ساعد ق�سائي ي�ساعد املعاق 
على تدبري اأموره والتعبري عن اإرادته ب�سورة �سليمة خا�سة يف احلالت التي يتعذر 
على املعاق فيها التعبري عن اإرادته ب�سكل �سحيح، كما يكون للمجل�ص، اإذا راأى يف 

ذلك م�سلحة للمعاق، اأن ي�سند هذه املهمة اإىل اإدارة اأموال الق�سر.
 

ويثبت هذا احلق للمعاق البحريني ولو مل يكن له موطن اأو حمل اإقامة يف البحرين، 
كما يثبت للمعاق غري البحريني اإذا كان له موطن اأو حمل اإقامة يف البحرين )217(، 
فقد ارتكز امل�سرع على اعتبارات اإن�سانية واأخالقية يف مد مظلة احلماية لل�سخ�ص 

بغ�ص النظر عن جن�سيته.

ويلتزم امل�ساعد الق�سائي مب�ساعدة املعاق على اإجراء الت�سرفات والتعبري عن اإرادة 
مع  التعاون  عليه  بل  بذلك،  وحده  ينفرد  اأن  له  يحق  ول  �سحيحة،  ب�سورة  الأخري 
املعاق، فال املعاق ينفرد بالت�سرف ول امل�ساعد يفعل ذلك، فاإن انفرد املعاق باإجراء 
ت�سرفه  كان  امل�ساعد  اإىل  الرجوع  دون  من  امل�ساعدة  قرار  ت�سجيل  بعد  الت�سرف 
اأذن  امل�ساعدة،  عن  امل�ساعد  امتنع  فاإن  معا،  التعاون  فعليهما  لالإبطال)218(،  قابال 
املجل�ص يف حال وجود م�سلحة للمعاق باإجراء الت�سرف منفردا، ويجوز له اأن يعني 
م�ساعدا اآخر وفق توجيهات حمددة بدل من الأول ليتوىل امل�ساعدة، اأو ي�سند املهمة 
اإىل اإدارة اأموال الق�سر. ويف حال امتنع املعاق عن التعاون مع امل�ساعد الق�سائي، 

)217(  املادة )6( من قانون الولية على املال.
)218( تق�سي املادة )80( من القانون املدين البحريني ال�سادر باملر�سوم بقانون رقم )19( ل�سنة 2001م. باأن "يكون قابال لالإبطال كل ت�سرف 
من الت�سرفات التي تقررت م�ساعدة ق�سائية فيها طبقا لأحكام القانون، متى �سدر الت�سرف من ال�سخ�ص الذي تقررت م�ساعدته ق�سائيا بغري 

معاونة من امل�ساعد، اإذا �سدر الت�سرف بعد ت�سجيل قرار امل�ساعدة".
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وراأى الأخري ثمة خطرا على م�سالح الأول من عدم اإجراء الت�سرف، رفع الأمر اإىل 
الت�سرف منفردا)219(، ويف  اإجراء  ياأذن له يف  اأن  التحقيق  املجل�ص، وللمجل�ص بعد 

هذه احلالة وحدها يعترب امل�ساعد الق�سائي نائبا عن املعاق)220(.

وقد اأحال امل�سرع يف املادة )54( من القانون اإىل الأحكام الواردة يف املادة )37()221( 
من ذات القانون، وهي اأحكام تتعلق بالتزام الو�سي بت�سليم الأموال التي يف عهدته 
مبح�سر حتت اإ�سراف اإدارة اأموال الق�سر اإىل القا�سر، متى بلغ �سن الر�سد، اأو اإىل 
ورثته اأو اإىل الويل اأو الو�سي املوؤقت على ح�سب الأحوال، وعليه اأن يقدم اإىل الإدارة، 
خالل �سهر من انتهاء مهمته، ح�سابا عن اإدارته وفقا للكيفية الواردة يف املادة )33(

)222(، وهذه الأخرية تلزم الو�سي بتقدمي ح�ساب موؤيدا بامل�ستندات عن اإدارته قبل 

بداية يناير من كل عام، وكذلك خالل �سهر من انتهاء و�سايته عند ا�ستبدال و�سي 
اآخر به.

وتبدو هذه الإحالة - يف تقديري-  حمل نظر من ناحيتني؛ اأولهما: اأن ثمة فارقا 
جوهريا بني طبيعة عمل امل�ساعد الق�سائي وعمل الو�سي، فامل�ساعد، بح�سب الأ�سل، 
ل ينفرد بالعمل من دون املعاق، بل يقت�سر دوره على م�ساعدة املعاق اإدارة اأمواله، 
هذه  بت�سليم  ليلتزم  عنه  نيابة  حركيا  اأو  ح�سيا  املعاق  اأموال  يدير  ل  فهو  ثم  ومن 
احلالت  من  كثري  يف  تتقرر  قد  الق�سائية  امل�ساعدة  اأن  هي  وثانيتهما:  الأموال، 
ملخاطبة   )37( املادة  حكم  ي�سلح  فال  ولذا  الر�سد،  �سن  بلوغه  بعد  معاق  ل�سخ�ص 
لإدارتها،  املعاق  اأموال  فعليا  فيها  يت�سلم  التي  احلالت  يف  اإل  الق�سائي،  امل�ساعد 
اأو  انتهاء امل�ساعدة لوفاة املعاق  الت�سليم فقط يف حالت  ويف هذه احلالة ينح�سر 
بامل�ساعد  م�ستقلة  مادة  تخ�سي�ص  �سرورة  نرى  ولذا  به،  اآخر  م�ساعد  ل�ستبدال 

)219( املادة )53( من قانون الولية على املال.
)220( راجع يف حكم هذه احلالة يف القانون امل�سري ح�سام الدين كامل الأهواين، اأ�سول القانون، القاهرة ، ط 1988م، �ص 540.

)221( تق�سي املادة )37( باأنه" على الو�سي خالل الثالثني يوما التالية لنتهاء الو�ساية اأن ي�سلم الأموال التي يف عهدته مبح�سر حتت اإ�سراف 
الإدارة اإىل القا�سر متى بلغ �سن الر�سد اأو اإىل ورثته اأو اإىل الويل اأو الو�سي املوؤقت على ح�سب الأحوال، وعليه اأن يقدم لالإدارة يف امليعاد املذكور 

احل�ساب املن�سو�ص عليه يف املادة 33،  وعلى الإدارة عر�ص احل�ساب وحم�سر الت�سليم على املجل�ص لفح�سه والت�سديق عليه".
)222( تق�سي املادة )33( باأنه "على الو�سي اأن يقدم ح�سابا موؤيدا بامل�ستندات عند اإدارته قبل اأول يناير من كل �سنة. 

 ويعفى الو�سي من تقدمي احل�ساب ال�سنوي اإذا كانت اأموال القا�سر ل تزيد على خم�سة اآلف دينار ما مل ير املجل�ص غري ذلك. 
ويف جميع الأحوال يجب على الو�سي الذي ي�ستبدل به غريه اأن يقدم ح�سابا خالل ثالثني يوما من تاريخ انتهاء و�سايته". 
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الق�سائي تعالج هذا الأمر معاجلة خمتلفة مبا يتفق وطبيعة عمل امل�ساعد الق�سائي، 
ونقرتح اأن تكون �سياغة املادة )54( على الوجه الآتي:

القا�سر  بوفاة  لنتهاء مهمته  التالية  يوما  الثالثني  الق�سائي خالل  امل�ساعد  "على 
املعاق،  تخ�ص  م�ستندات  اأو  اأموال  من  عهدته  يف  ما  ي�سلم  اأن  املجل�ص،  بقرار  اأو 
وذلك مبح�سر حتت  الأحوال  على ح�سب  الو�سي  اأو  الويل  اإىل  اأو  املعاق  ورثة  اإىل 
اإ�سراف الإدارة، ويف حال وفاة امل�ساعد الق�سائي اأو احلجر عليه اأو اعتباره غائبا 
الأمر  عر�ص  الإدارة  وعلى  عنه،  ينوب  من  اأو  ورثته  اإىل  بالت�سليم  اللتزام  ينتقل 

وحم�سر الت�سليم على املجل�ص لإ�سدار ما يلزم ب�ساأنه".

تعقيب:
الإعاقة  نتيجة  واأمواله  املعاق  مل�سالح  القانونية  للحماية  املطلب  هذا  يف  عر�سنا 
امل�سرع  وتبني من خالله حر�ص  وت�سرفاته،  اأعماله  ملبا�سرة  اأهليته   توؤثر يف  التي 
ي�ستهدف  الذي   )223( القوامة  امل�سالح من خالل نظام  البحريني على حماية هذه 
ي�ستهدف م�ساعدة  الذي  الق�سائية  امل�ساعدة  املعاق ذهنيا، ونظام  حماية م�سالح 
املعاق ح�سيا اأو حركيا، ومدى كفالة امل�سرع لهذه احلماية على نحو ي�ستجيب ملا ورد 
عام  املتحدة  لالأمم  العامة  ال�سادر عن اجلمعية  ذهنيا  املعاقني  اإعالن حقوق  يف 
1971م، الذي يوجب تقدمي امل�ساعدة القانونية للمعاق بحيث يكون له و�سي موؤهل 

حلماية �سخ�سه وم�ساحله، ومنع ا�ستغالله، ويوجب منع اأي جتاوز ممكن يف حالة 
تعطيل اأهلية املعاق اأو تقييدها وفق �سمانات قانونية وا�سحة )224(.

�سلف  ما  نحو  على  البحريني  امل�سرع  اأوردها  -التي  املعاق  م�سالح  حماية  اأن  كما 
بيانه- تتفق كذلك مع ما ورد يف اإعالن حقوق املعاقني ال�سادر عن اجلمعية العامة 
لالأمم املتحدة يف 1975م، الذي يوجب تقدمي امل�ساعدة القانونية للمعاق لأجل حماية 
متوافقة  تاأتي هذه احلماية  كما  والعقلية،  البدنية  ومراعاة حالته  وماله،  �سخ�سه 
ب�ساأن  منها   )12( املادة  يف  الإعاقة  ذوي  الأ�سخا�ص  حقوق  اتفاقية  اأوردته  ما  مع 

)223( اأو الو�ساية اإن مل تتوافر القوامة.
)224( راجع ما �سلف ذكره ب�ساأن هذا الإعالن �سمن املبحث الأول من الف�سل الثاين من هذه الدرا�سة.
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القانون،  اأمام  اآخرين  مع  امل�ساواة  قدم  على  الإعاقة  ذوي  بالأ�سخا�ص  العتـراف 
وبتمتعهم باأهلية قانونية على قدم امل�ساواة مع اآخرين يف جميع مناحي احلياة، مع 
توفري الدعم الذي قد يتطلبونه اأثناء ممار�سة اأهليتهم القانونية، وباحرتام حقوق 
ال�سخ�ص املعني واإرادته واأف�سلياته، وباأن تكون التدابري املتخذة جمردة من ت�سارب 

امل�سالح ومن التاأثري الذي ل م�سوغ له، وبحقه يف التملك ووراثة املمتلكات.

على  بالإ�سراف  حكمهم  يف  ومن  الق�سر  اأموال  على  الولية  جمل�ص  قيام  اأن  كما 
م�سالح املعاق ذهنيا يتفق مع ما ن�ست عليه املادة )12( من التفاقية ال�سالفة الذكر 
ملراجعة  تخ�سع  واأن  ال�سخ�ص،  ظروف  مع  ومتما�سية  متنا�سبة  التدابري  تكون  باأن 

منتظمة من جانب �سلطة خمت�سة وم�ستقلة وحمايدة اأو من جانب هيئة ق�سائية.

غري  وب�سورة  ذاته  الوقت  يف  تت�سمن  احلقوق  هذه  كفالة  اإن  اأي�سا:  القول  وميكن 
مبا�سرة متكينا للمعاق من اللجوء اإىل الق�ساء وهو اأحد احلقوق التي ن�ست عليها 

املادة )13( من اتفاقية حقوق الأ�سخا�ص ذوي الإعاقة.



123

املطلب الثاين
حماية امل�ضرع البحريني حلق املعاق 

يف الرعاية وامل�ضاواة وامل�ضاركة يف التنمية

الأ�سا�سية،  امل�سكالت  من  واحدة  متثل  باأ�سره  العامل  يف  املعاقني  م�سكلة  اأن  عرفنا 
الفردي  النمط  من  معها  التعامل  منط  وتغيري  ملواجهتها،  مكثفة  جهودا  وتتطلب 
اإىل  واملوا�ساة  ال�سدقة  فكرة  على  القائمني  واخلريية  الدينية  اجلماعات  وجهود 
النمط الجتماعي القائم على فكرة الرتبية والتاأهيل، ويف ظل هذا التغيري ظهرت 
الت�سريعات التي تنظم عمل املوؤ�س�سات التي تعنى  يف مملكة البحرين ويف غريها، 
ا�ستثمارا  وميثل  جهودهم  من  ال�ستفادة  يف  ي�سهم  مبا  وتاأهيلهم  املعاقني  ب�سئون 
لطاقاتهم الإنتاجية، وقد عرفنا يف املبحث ال�سابق اجلهود واخلدمات التي تقدمها 
مملكة البحرين على اأر�ص الواقع اإىل املعاقني، ويف هذا املطلب �سوف نعالج حماية 
امل�سرع البحريني حلق املعاق يف الرعاية ويف امل�ساواة وعدم التمييز �سده، يف فرع 
اأول، ويف الفرع الثاين نتناول احلماية الت�سريعية حلق املعاق يف العمل وامل�ساركة يف 

التنمية.

الفرع الأول
حماية امل�ضرع البحريني حلق املعاق 

يف الرعاية وامل�ضاواة وعدم التمييز �ضده

اأول-احلق يف الرعاية:
مل تتوقف احلماية الت�سريعية للمعاق عند حدود تاأهيله ولكن امتد نطاقها اإىل رعاية 
�سئون املعاق و�سمان العي�ص الكرمي له من خالل حتقيق الأمن القت�سادي له، وقد 
اأقر امل�سرع البحريني للمعاق باحلق يف ال�سمان الجتماعي واحلق يف اإعفاءات مالية 

من بع�ص اللتزامات التي يتحملها غري املعاقني.

املالية  امل�ساعدة  بتقدمي  مواطنيها،  نحو  الدولة  التزام  يعني  الجتماعي  وال�سمان 
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يوفر  رزق  مورد  اأو  دخل  لهم  يكن  متى مل  لذلك،  املوجبة  للمحتاجني يف احلالت 
التكافل  نظام  وعن  الجتماعي  التاأمني  نظام  عن  يختلف  وهو  الكفاية،  حد  لهم 

الجتماعي)225(.

ال�سمان  ب�ساأن  2006م  ل�سنة   )18( رقم  القانون  البحريني  امل�سرع  اأ�سدر  وقد 
"امل�ساعدة  هو  الجتماعي  ال�سمان  اأن  على  الأوىل  مادته  يف  ون�ص  الجتماعي 
الجتماعية التي تقدمها الدولة للمواطنني من اأفراد واأ�سر من الفئات املن�سو�ص 
متطلبات  من  الأدنى  احلد  تاأمني  على  م�ساعدتهم  بهدف  القانون،  هذا  يف  عليها 

احلياة الأ�سا�سية")226(.

الجتماعي،  ال�سمان  قانون  بن�ص  للم�ساعدة  امل�ستحقة  الفئات  اإحدى  هو  واملعاق 
اأنه يحتاج ب�سببها  "كل فرد لديه اإعاقة يثبت بتقرير طبي  الذي عرف املعاق باأنه 
اإىل عناية خا�سة قبل �سن العمل، اأو متنعه كليا اأو جزئيا يف �سن العمل من ك�سب 
عي�سه اأو عي�ص اأ�سرته ولي�ص له يف احلالتني عائل مقتدر ملزم بالإنفاق عليه ول مال 

كان يعتمد عليه يف معي�سته".

وقد ن�ص امل�سرع على حق املعاق يف م�ساعدة مالية ل تقل عن �سبعني دينارا، فاإن 
فاإن  دينارا،   120 عن  املالية  امل�ساعدة  تقل  األ  وجب  اأ�سرة  عن  م�سئول  املعاق  كان 
زاد عدد اأفراد اأ�سرته على خم�سة وجب األ تقل امل�ساعدة عن 150 دينارا �سهريا، 
ويح�سل املعاق على امل�ساعدة ولو كان له دخل طاملا كان دخله يقل عن احلد الأدنى 

للم�ساعدة وعندئذ ي�ستحق الفرق بينهما.

ويجب على م�ستحق امل�ساعدة الجتماعية، اأو من ينوب عنه قانونا، اأن يبلغ الوزارة 
اأو لأ�سرته  له  اأو ال�سحية  اأو القت�سادية  بكل تغيري يطراأ على احلالة الجتماعية 

التاأمني الجتماعي، ويتطلب م�ساهمة  الدولة عادة من خالل هيئات  تتوله  التاأمني الجتماعي، فالأخري  ال�سمان الجتماعي عن  يختلف   )225(
امل�ستفيد با�سرتاكات يوؤديها، ويكون يف مواجهة اأخطار حمددة، كخطر ال�سيخوخة اأو العجز اأو الوفاة مثال، ويح�سل مقابل ذلك على مزايا تاأمينية 
بح�سب توافر �سروطها فيه، ويعد التاأمني الجتماعي اإحدى اأدوات ال�سمان الجتماعي، اأما التكافل الجتماعي فهو اأو�سع من ال�سمان الجتماعي 
والتاأمني الجتماعي، اإذ ل يقت�سر على كفالة املجتمع لأفراده يف الطعام وامللب�ص وامل�سكن واإمنا ميتد اإىل النواحي املعنوية من �سعور باحلب والت�ساند 
والتعاون والأمر باملعروف والنهي عن املنكر، راجع يف ذلك، القا�سي ح�سني عبداللطيف حمدان، ال�سمان الجتماعي، اأحكامه وتطبيقاته، من�سورات 

احللبي احلقوقية، بريوت، الطبعة الثالثة، �ص 2002م، �ص 43 وما بعدها.
 )226( راجع البند 14 من املادة الأوىل من قانون ال�سمان الجتماعي البحريني. 
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الإقامة  تغيري حمل  اإلغاءها، كما يجب عليه يف حالة  اأو  امل�ساعدة  تعديل  ويقت�سي 
تاريخ  من  يوما  ع�سر  خم�سة  خالل  اجلديد  اإقامته  مبحل  الوزارة  اإخطار  الدائم 

حدوث التغيري.

وف�سال عما تقدم فقد ن�ست املادة )7( من القانون رقم )74( ل�سنة 2006م، ب�ساأن 
رعاية وتاأهيل وت�سغيل املعاقني، على اأن "مُينح املعاق خم�س�ص اإعاقة �سهريا، طبقا 
ل  العليا،  اللجنة  موافقة  بعد  الوزير  من  قرار  بها  ي�سدر  التي  والأو�ساع  لل�سروط 
يقل عن مائة دينار �سهريا)227(، على األ يوؤثر �سرف هذا املخ�س�ص على اأية حقوق 
ا�ستفاد من هذه  وقد  اآخر)228(،  قانون  اأي  للمعاق مبوجب  اأخرى مقررة  اإعانات  اأو 
عدد امل�ضتفيدين من مكافاأة املعاقني بح�ضب نوع الإعاقة واملحافظة والنوع لعام 2011م

)227(   تن�ص املادة )2( من قرار وزير التنمية الجتماعية رقم 24 ل�سنة 2008م ب�ساأن معايري ا�ستحقاق خم�س�ص الإعاقة، املعدلة باملادة الأوىل 
من القرار رقم )36( ل�سنة 2011م ،على اأن " ُي�سرف خم�س�ص اإعاقة بواقع مائة دينار �سهريا لكل معاق م�ساب باإعاقة واحدة اأو اأكرث من بني 
الإعاقات التالية: الإعاقة اجل�سدية، الإعاقة الذهنية، الإعاقة الب�سرية، الإعاقة ال�سمعية، التوحد، ال�سلل الدماغي، الإعاقة املتعددة. ويكون �سرف 
ال�سرف طبقا  اأولوية  تكون  لذلك يف ميزانيتها، ويف حالة عدم كفايتها  املخ�س�سة  املالية  العتمادات  الوزارة ويف حدود  وفقا خلطة  املخ�س�ص 

لأ�سبقية التقدم بالطلب وبح�سب درجة الإعاقة و�سدتها واحلالة املادية للمعاق وعائلته".
2010م، وكان امل�سرع ي�سرتط قبل التعديل �سدور قرار بذلك وا�سرتط للح�سول على  )40( ل�سنة  )228( معدلة باملادة الأوىل من القانون رقم 

امل�ساعدة عدة �سروط هي:  
1-  اأن يكون ال�سخ�ص معاقا ثبتت اإعاقته بتقرير طبي �سادر عن اجلهات ال�سحية الر�سمية املخت�سة. 

2-  اأن يكون طالب املكافاأة بحريني اجلن�سية اأو لأم بحرينية اجلن�سية. 
3-  اأن يكون مقيما يف مملكة البحرين. 

4-  األ يكون املتقدم من امل�ستفيدين من امل�ساعدات الأخرى التي تقدمها اجلهات الر�سمية يف اململكة. 
كما ا�سرتط ل�ستحقاق �سرف املكافاأة اتباع الإجراءات الآتية : 

1-  ملء ا�ستمارة طلب املكافاأة. 
2-  اإرفاق ن�سخة من البطاقة ال�سكانية ل�ساحب الطلب. 

3-  اإرفاق �سورة �سخ�سية للمعوق. 
4-  اإرفاق ن�سخة من التقرير الطبي الذي يثبت نوع الإعاقة. 

5-  ن�سخة من ك�سف احل�ساب البنكي للمعوق اأو من ينوب عنه.
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املخ�س�سات عدد كبري من املعاقني يف مملكة البحرين جاوز �سبعة اآلف معاق")229(.
املعاقني"  �سئون  لرعاية  العليا  "اللجنة  فاأن�ساأ  املعاقني  برعاية  امل�سرع  اهتم  كما 
مبقت�سى املادة )16( من القانون رقم )74( ل�سنة 2006م ب�ساأن رعاية وتاأهيل وت�سغيل 
املعاقني، وهي جلنة تتبع وزارة التنمية الجتماعية، تخت�ص بدرا�سة واإعداد ال�سيا�سة 

العامة لرعاية املعاقني وتاأهيلهم وت�سغيلهم، وحدد لها اخت�سا�سات اأهمها الآتي:

1-  العمل على تخطيط وتن�سيق الربامج اخلا�سة برعاية وتاأهيل وت�سغيل املعاقني. 
وت�سغيل  وتاأهيل  لرعاية  الأ�سا�سية  الحتياجات  بتحديد  اخلا�سة  القواعد  2-  و�سع 

املعاقني و�سروط قبولهم مبراكز التاأهيل.
املن�سو�ص  الوزارة  التزامات  بتنفيذ  املتعلقة  الإجراءات  وحتديد  اللوائح  3-  و�سع 

عليها يف هذا القانون ب�ساأن املعاقني. 
4-  قبول الإعانات والهبات وحتديد اأوجه �سرفها. 

5-   اقرتاح م�سروعات القوانني والأنظمة املتعلقة برعاية وتاأهيل وت�سغيل املعاقني.

يف  التاأهيل  اأو  الرعاية  اأو  التعليم  مبهام  القائمني  للموظفني  وت�سجيعا  وتكرميا 
لوزارة  التابعة  التاأهيل  والتعليم ومراكز  الرتبية  لوزارة  التابعة  املدار�ص احلكومية 
التنمية الجتماعية، فقد �سدر قرار جمل�ص الوزراء رقم )16( ل�سنة 2013م، مبنحهم 
القرار مقدارها و�سوابط منحها)230(، مبا  الغر�ص، وقد حدد  لهذا  �سهرية  عالوة 
يعني ت�سجيع اململكة لهذه الفئة ودعمها مبا �سيكون له مردوده الإيجابي على خدمة 

ورعاية املعاق.

قيمة  وجاوزت  معاقا،   )7447( نحو   2011 عام  يف  الإعاقة  خم�س�ص  من  امل�ستفيدين  املعاقني  عدد  بلغ  التنمية  وزارة  اإح�سائيات  وفق   )229(
املدفوعات لهذه املخ�س�سات 9 ماليني و198 األف دينار، كان توزيعها بح�سب اجلدول الآتي:

اأو رعاية  تاأهيل  اأو  تعليم  القائمني مبهام  للموظفني  "متنح  اأن  2013م على  ل�سنة   16 الوزراء رقم  الأوىل من قرار جمل�ص  املادة  )230(  ن�ست 
التنمية الجتماعية، عالوة �سهرية  لوزارة  التابعة  التاأهيل  والتعليم ومراكز  الرتبية  لوزارة  التابعة  املدار�ص احلكومية  الإعاقة يف  الأ�سخا�ص ذوي 

ت�سمى "عالوة تعليم اأو تاأهيل اأو رعاية الأ�سخا�ص ذوي الإعاقة"، ويحدد مقدارها وت�سرف على النحو التايل:
1( مائة دينار للموظفني مبجموعة الوظائف التعليمية.

2(  خم�سون دينارا للموظفني مبجموعة الوظائف العمومية.
ول يجوز اجلمع بني العالوة املقررة يف هذه املادة واأية عالوة اأو بدل اآخر مرتبط بطبيعة عمل الوظائف التي ي�سغلها هوؤلء املوظفون" وقد �سدر 

القرار املذكور يف 2013/3/27م  ون�سر يف العدد 3098 من اجلريدة الر�سمية بتاريخ 2013/3/27م .



127

املعاق  برعاية  الدولة  التزام  على  2012م  ل�سنة   )37( رقم  الطفل  قانون  ن�ص  كما 
فق�ست املادة )31( باأن "... تلتزم الدولة باأن تقدم للطفل املعاق الرعاية الجتماعية 
وتي�سري  نف�سه  على  لالعتماد  ال�سبل  له  توفر  واأن  والتعليمية  والنف�سية  وال�سحية 
التاأهيل  يف  احلق  املعاق  للطفل  الدولة  وتكفل  املجتمع،  يف  وم�ساركته  اندماجه 
واحل�سول على اخلدمات الجتماعية والنف�سية والطبية والتعليمية واملهنية لتمكينه 

من التغلب على الآثار الناجمة عن اإعاقته".

األزم امل�سرع الدولة مبقت�سى هذا الن�ص اأن تكفل للمعاق، من خالل خمتلف  فقد 
والنف�سية  والجتماعية  )ال�سحية  واأ�سكالها  �سورها  ب�ستى  الرعاية  موؤ�س�ساتها، 
على  يعتمد  اأن  للمعاق  تكفل  التي  والو�سائل  ال�سبل  وبتوفري  ...الخ(،  والتعليمية 
اأن  نف�سه ويتي�سر له من خاللها امل�ساركة والندماج يف املجتمع، كما تلتزم الدولة 
الجتماعية  واحل�سول على جميع اخلدمات  التاأهيل  املعاق احلق يف  للطفل  تكفل 
الناجمة  الآثار  على  التغلب  من  متكنه  التي  واملهنية  والتعليمية  والطبية  والنف�سية 
عن اإعاقته، حتى ل يكون �سحية متييز ب�سبب هذه الآثار، وقد عر�سنا فيما �سبق 
ملختلف اخلدمات والرعاية التي تقدمها مملكة البحرين يف هذا ال�ساأن على اأر�ص 

الواقع)231(. كما تلتزم الدولة توفري الدعم وامل�ساندة لأ�سر الأطفال املعاقني.

وحماية للمعاق من اإهماله من قبل القائم على اأمره فقد عاقب امل�سرع جنائيا كل 
�سخ�ص، كان ملزما برعاية اأحد الأ�سخا�ص املعاقني، واأهمل يف القيام بواجباته اأو 
يف اتخاذ ما يلزم لتنفيذ هذه الواجبات اأيا كان م�سدر التزامه بهذه الواجبات)232(.
وحماية للمعاقني من ال�ستغالل واملتاجرة فيهم اأو يف اإعاقاتهم، فقد �سدد امل�سرع 
العقوبة، يف القانون رقم )1( ل�سنة 2008م ب�ساأن مكافحة الجتار يف الب�سر، يف حال 

)231( راجع ما �سبق ذكره يف املبحث الأول من هذا الف�سل. 
)232( تن�ص املادة )21( من القانون رقم )74( ل�سنة 2006م ب�ساأن رعاية وتاأهيل وت�سغيل املعاقني على اأنه "مع عدم الإخالل باأية عقوبة اأ�سد 
ين�ص عليها قانون العقوبات اأو اأي قانون اآخر يعاقب باحلب�ص مدة ل تزيد على �سنة واحدة وبغرامة ل جتاوز األف  دينار اأو باإحدى هاتني العقوبتني 
كل �سخ�ص  يلزم برعاية اأحد الأ�سخا�ص املعاقني اأيا كان م�سدر هذا الإلزام ويهمل يف القيام بواجباته اأو يف اتخاذ  ما يلزم لتنفيذ هذه الواجبات. 
وتكون العقوبة احلب�ص مدة ل تزيد على ثالث �سنوات وبغرامة ل جتاوز ثالثة اآلف دينار اأو باإحدى هاتني العقوبتني اإذا ترتب على هذا الإهمال 

وفاة ال�سخ�ص املعاق". 
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جرمية  يعد  الب�سر  يف  فالجتار  اخلا�سة)233(،  الحتياجات  ذوي  من  ال�سحية  كون 
تنتهك اإن�سانية الإن�سان يف القرن احلادي والع�سرين، ومل يكتف امل�سرع البحريني 
بالعقاب عليها، بل و�سع اآليات قانونية واإدارية وتنفيذية للق�ساء على هذه الظاهرة 
الوطنية  "اللجنة  اأن�ساأ  اأنه  بالذكر  اجلدير  من  اأنه  غري  لذكرها،  املقام  يت�سع  ل 
كذلك  واأن�ساأ  اخلارجية،  لوزارة  تابعة  الأ�سخا�ص" وهي جلنة  الجتار يف  ملكافحة 
" جلنة تقييم و�سعية ال�سحايا الأجانب لالجتار يف الأ�سخا�ص"، وهي جلنة تتبع 

وزارة التنمية الجتماعية وذلك ملتابعة ورعاية �سحايا الجتار يف الب�سر.

م�ستوى  وتوفري  املعاق  رعاية  جمال  يف  والإدارية،  الت�سريعية  اجلهود  هذه  وتاأتي 
معي�سي لئق له وحمايته من الإهمال وال�ستغالل، متفقة مع ما توجبه التفاقيات 

والعهود ومواثيق حقوق الإن�سان ب�ساأن رعاية املعاق وحمايته. 

ثانيا – حق املعاق يف امل�ضاواة وعدم التمييز �ضده ب�ضبب اإعاقته:
ميثل مبداأ امل�ساواة حجر الزاوية يف كل تنظيم دميقراطي للحقوق واحلريات العامة، 
الدميقراطية  معنى  ينتفي  بغريه  اجل�سد،  من  الروح  مبثل  الدميقراطية  من  فهو 
حماية  �سمانات  اأهم  من  فهو  ثم  ومن  واحلريات)234(،  للحقوق  مدلول  كل  وينهار 
احلقوق واحلريات العامة، وميثل �سياجا واقيا �سد التع�سف بها اأو التنكر مل�سمونها 

على امل�ستويني الفردي اخلا�ص واجلماعي العام.

احلقوق  مت�ساوين يف  ما  ملجتمع  املكونون  الأفراد  يكون  اأن  امل�ساواة  ويق�سد مببداأ 
من  �سواء)235(،  القانون  اأمام  يكونوا  واأن  العامة،  والواجبات  والتكاليف  واحلريات 

)233( ن�ست املادة الرابعة من قانون مكافحة الجتار يف الب�سر على اأنه "... يعد ظرفا م�سددا للعقوبة يف جرمية الجتار بالأ�سخا�ص ما يلي:
1-  ارتكاب اجلرمية بوا�سطة جماعة اإجرامية.

2-  اإذا كان املجني عليه دون اخلام�سة ع�سرة اأو اأنثى اأو من ذوي الحتياجات اخلا�سة". 
)234( راجع يف مبداأ امل�ساواة، د. عبداحلميد متويل، احلريات العامة نظرات يف تطورها و�سماناتها وم�ستقبلها، من�ساأة دار املعارف بالإ�سكندرية، 
ط 1974م �ص 69، د. �سحاتة اأبو زيد �سحاتة، مبداأ امل�ساواة يف الد�ساتري العربية، ر�سالة دكتوراه، جامعة عني �سم�ص، ط 2001م، �ص 28 وما 

بعدها، د. فوؤاد عبداملنعم اأحمد، مبداأ امل�ساواة يف الإ�سالم، ر�سالة دكتوراه، جامعة عني �سم�ص، كلية احلقوق، 1972م، �ص 21. 
)235( من مظاهر مبداأ امل�ساواة، امل�ساواة اأمام القانون، وامل�ساواة اأمام الق�ساء، وامل�ساواة اأمام الوظائف العامة، وامل�ساواة اأمام املرافق العامة، 

وامل�ساواة اأمام الأعباء العامة. 
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دون متييز بينهم ب�سبب الأ�سل اأو اجلن�ص اأو الدين اأو اللغة اأو املركز الجتماعي، يف 
اكت�ساب احلقوق وممار�ستها والتحمل باللتزامات واأدائها)236(.

ومتيزهم  واملواهب،  وامللكات  القدرات  يف  الأفراد  بني  الفعلي  التفاوت  اإىل  ونظرا 
عن غريهم ممن حرموا من هذه القدرات، كان ل بد من تدخل ال�سلطة لإ�سالح 
هذا اخللل من خالل فكرة العدالة الجتماعية، وهي فكرة تقرر مبقت�ساها ال�سلطة 
الفوارق  وطاأة  من  لتخفف  واقت�سادية  اجتماعية  حقوقا  ال�سعفاء  لهوؤلء  العامة 
املادية بني هذه الفئات وغريها، وتعو�سهم عما حرموا منه من قدرات، من خالل 
منظومة الت�سريعات الجتماعية التي توؤدي دورا بارزا يف حتقيق امل�ساواة الفعلية بني 

الأفراد و�سمان حد اأدنى من الرعاية واحلماية)237(. 

وقد اأكد امل�سرع البحريني حق املعاق يف عدم التمييز �سده ب�سبب اإعاقته ويف متتعه 
بحقوقه وحرياته الأ�سا�سية اأ�سوة بغريه، كما �سمله، يف الوقت ذاته، بحماية اجتماعية 
وقد  اأمامه،  الفر�ص  تكافوؤ  واإتاحة  اآثارها،  والتغلب على  اإعاقته،  متكنه من جتاوز 

اأورد امل�سرع �سورا لهذه احلماية يف اأكرث من منا�سبة ويف اأكرث من ت�سريع.

فحماية للطفل املعاق من التمييز �سده ن�ص قانون الطفل رقم )37( ل�سنة 2012م، يف 
املادة الثانية منه على اأن "تكفل الدولة للطفل التمتع باحلقوق املن�سو�ص عليها يف 
هذا القانون دون متييز ب�سبب اجلن�ص اأو الأ�سل اأو اللون اأو الإعاقة اأو اللغة اأو الدين 
اأحكام ومزايا  النافذة الأخرى من  اأو العقيدة مع مراعاة ما ن�ست عليه القوانني 

خا�سة بالطفل البحريني". 

فمن خالل هذا الن�ص اأر�سى امل�سرع املبداأ العام القائم على عدم جواز التمييز يف 
احلقوق على اأ�سا�ص الإعاقة، فال ي�سح اأن تكون اإعاقة الطفل �سببا يف التمييز بينه 

وبني غريه من الأطفال الأ�سوياء يف التمتع باحلقوق التي وردت يف القانون.

)236( د. حمدي عطية م�سطفى عامر، حماية حقوق الإن�سان وحرياته العامة الأ�سا�سية يف القانون الو�سعي والفقه الإ�سالمي، درا�سة مقارنة، دار 
الفكر اجلامعي، ط 2010م، �ص 673. 

)237( د. حمدي عطية م�سطفى عامر، حماية حقوق الإن�سان وحرياته العامة الأ�سا�سية ، املرجع ال�سابق، �ص 678.
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كما ن�ست املادة )31( من الباب اخلام�ص اخلا�ص برعاية وتاأهيل الطفل املعاق)238(، 
وله،  الأطفال،  جلميع  املقّررة  احلقوق  بنف�ص  التمتع  حق  املعاق  للطفل  اأن"  على 

بالإ�سافة اإىل ذلك، التمتع باحلقوق التي يقت�سيها و�سعه".

وبهذا الن�ص ال�سالف الإ�سارة تتاأكد �سمانة ت�سريعية للمعاق حلماية حقوقه، لي�ص 
يف التمتع باحلقوق التي يتمتع بها ال�سخ�ص ال�سوي فح�سب، واإمنا اأي�سا يف احلقوق 

الأخرى التي تقت�سيها حالة الإعاقة لديه.

وتاأكيدا على فكرة امل�ساواة وعدم التمييز �سدهم فقد ن�ست املادة )32( من قانون 
الطفل على التزام الدولة تقدمي الدعم وامل�ساندة لأ�سر الأطفال املعاقني لتمكينها 
اأو اأجنبيا)239(،   من توفري الرعاية الالزمة للمعاق، �سواء كان والد الطفل بحرينيا 
كما تكفل الدولة لالأطفال ذوي الإعاقة حقوقا مت�ساوية فيما يتعلق باحلياة الأ�سرية، 

وتعمل على منع اإخفاء الأطفال ذوي الإعاقة اأو هجرهم اأو اإهمالهم اأو عزلهم.

وميثل هذا الن�ص حماية للطفل املعاق يف مواجهة اأي متييز �سده يف جمال احلقوق 
الأ�سرية، اإذ يقع على الدولة مبقت�سى الن�ص ال�سالف الذكر ثالثة واجبات: اأولها: 
واجب تقدمي الدعم اإىل اأ�سرة املعاق، لكي يحظى املعاق بالرعاية الالزمة، بغ�ص 
اأيا  املعاق  الطفل  بحماية  الأول  املقام  يرتبط يف  فالأمر  والده،  النظر عن جن�سية 
للمعاقني  مت�ساوية  اأ�سرية  حقوق  كفالة  يف  الدولة  واجب  وثانيها:  جن�سيته،  كانت 
ذوي  الأطفال  اإخفاء  ومتنع  حتظر  اأن  يف  الدولة  واجب  وثالثها:  متييز،  دون  من 
الإعاقة واحليلولة دون هجرهم اأو اإهمالهم اأو عزلهم، نظرا لت�سور وقوع مثل هذه 
املمار�سات يف الواقع العملي، ومن ثم فقد حظرها �سراحة باعتبارها متييزا �سلبيا 
�سد املعاق ل تقف منه الدولة موقف املتفرج، بل عليها منع ح�سوله، فاإن وقع كان 

عليها اأن حتول دون ا�ستمراره وتقوم مب�ساءلة املت�سببني يف ذلك.

)238( يق�سد بالطفل املعاق هنا من كان اأقل من 18 �سنة ميالدية، وكان معاقا وفق ما �سلف بيانه. 
)239(  متتد حماية الإن�سان اإىل ما قبل تكونه جنينا يف بطن اأمه، فيكون من حقه اأن يح�سن كل من اأبويه املنتظرين اختيار كل منهما لالآخر، من 
ناحية �سالحهما وخلوهما من الأمرا�ص وكونهما من القرابات البعيدة، وبعد اأن توجد رابطة زوجية بينهما، وبعد تكونه جنينيا يكون له خالل فرتة 
حمله احلق يف اأن ت�سطلع اأمه بواجباتها ال�سحية والغذائية والجتماعية والنف�سية، وكما يكون له احلق يف عدم العتداء عليه اأو على حياته، ويكون 
له بعد اأن يولد، حتى �سن التمييز، احلق يف ح�سن ا�ستقباله وت�سميته ويف الن�سب ويف الر�ساعة ويف احل�سانة، اأما بعد �سن التمييز فيكون له احلق 
يف التعليم ويف التاأديب ويف الرعاية الجتماعية واخللقية، ويف املحافظة على النف�ص واملال، للمزيد يف ذلك راجع د. هاليل عبدالاله اأحمد، حقوق 

الطفولة ، املرجع ال�سابق، �ص 69 وما بعدها. 



131

وتاأكيدا للنهج ال�سابق ورغبة يف اأن يعي�ص املعاق ب�سكل طبيعي يف كنف اأ�سرته، فال 
يعزل عنها ب�سبب اإعاقته اأو اإعاقة اأبويه، فقد ن�ص امل�سرع �سراحة يف املادة )33( من 
قانون الطفل ال�سالف الذكر على اأنه "ل يجوز باأي حال من الأحوال ف�سل الطفل 
اأو كليهما اإل اإذا كان هذا الف�سل  اأو اإعاقة اأحد الوالدين  اأبويه ب�سبب اإعاقته  عن 
�سروريا مل�سلحة الطفل الف�سلى. وينبغي يف هذه احلالة توفري رعاية بديلة له داخل 

اأ�سرته املمتدة، واإذا تعّذر ذلك ففي اأ�سرة تكفل له الرعاية الأ�سرية ال�سرورية".

ومعنى ذلك اأن الإعاقة ل يجوز اأن تكون �سببا يف حرمان الطفل املعاق من اأن ين�ساأ 
ويربى ويعي�ص ب�سورة طبيعية يف اأح�سان اأ�سرته، لكي يحظى بالدفء الجتماعي 
واحلنان الفطري املعهودين يف اأجواء اأ�سرته، �سواء كانت الإعاقة لديه اأو لدى اأحد 
الف�سلى  اقت�ست م�سلحته  اإذا  اإل  اأبويه  يف�سل عن  اأن  يجوز  ول  كليهما،  اأو  اأبويه 
ذلك وب�سورة �سرورية، وهذه م�ساألة تخ�سع لظروف كل حالة على حدة، يقدرها 
املخت�سون يف هذا ال�ساأن، فاإذا تقرر ف�سل املعاق عن اأبويه وجب توفري رعاية بديلة 
عن رعاية الأبوين، يف نطاق الأ�سرة املمتدة له مبعنى اأقربائه وذويه، فاإن تعذر ذلك 
ففي اأ�سرة اأخرى تكون قادرة على توفري الرعاية له مبا ميكنه من العي�ص ب�سورة 

طبيعية يف اأجواء اأ�سرية �سليمة و�سحية. 

وت�ستهدف ال�سيا�سة الت�سريعية على هذا النحو اأن يعي�ص املعاق حياة اأ�سرية طبيعية 
فال يعزل ويجرى التمييز �سده ب�سبب اإعاقته اأو ما تخلف عنها من اآثار.

ودعما حلماية املعاق وعدم التمييز �سده يف جمال العمل واحلقوق الوظيفية، اأكد 
املعاقني،  وت�سغيل  وتاأهيل  رعاية  ب�ساأن  2006م  ل�سنة   )74( رقم  القانون  يف  امل�سرع 
اأن  على  فن�ص  اإعاقته،  ب�سبب  بحقوقه  امل�سا�ص  وعدم  املعاق،  �سد  التمييز  حظر 
احلقوق  بجميع  القانون  هذا  لأحكام  طبقا  ت�سغيلهم  يتم  الذين  املعاقون  "يتمتع 

املقررة لعمال املن�ساأة التي يعملون فيها")240(. 

ول تعني هذه امل�ساواة م�ساواة يف الأعباء، فقد ل يكلف املعاق بال�سرورة مبا يكلف 

)240( املادة )13( من القانون رقم )74( ل�سنة 2006م ب�ساأن رعاية وتاأهيل وت�سغيل املعاقني. 
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به ال�سخ�ص ال�سوي، واإمنا يكون التكليف يف الإطار الذي ت�سمح به حالته واإمكانياته 
بعد تاأهيله.

فقد  العمل  اإ�سابة  ب�سبب  خف�سها  وعدم  الأخرى  واملزايا  الأجر  يف  للحق  وحماية 
نتج عنها عجز ل مينعه  اإ�سابة عمل  اأي عامل   اأ�سيب  "اإذا  اأنه  امل�سرع على  ن�ص 
من اأداء عمل اآخر غري عمله ال�سابق وجب على �ساحب العمل الذي وقعت اإ�سابة 
العامل ب�سبب العمل لديه، توظيفه يف العمل املنا�سب باأجر ل يقل عن الأجر ال�سابق 
الذي يح�سل عليه هذا العامل")241(. ومن ثم فال تكون ال�سابة �سببا للتمييز �سد 
العامل)242(، ول يحق خف�ص الأجر واحلقوق املالية التي كان يح�سل عليها يف عمله 

ال�سابق اإذا مت تغيري العمل له ليتنا�سب مع حالته اجلديدة بعد الإ�سابة.

حقوقا  وتعديالته  1976م  ل�سنة   )24( رقم  الجتماعي  التاأمني  قانون  ت�سمن  كما 
تاأمينية للعمال يف حالة اإ�سابات العمل تتحملها الهيئة العامة للتاأمينات الجتماعية، 
مبا ي�سمله ذلك من رعاية �سحية وعالج وحقوق مالية )اأجور بديلة وتعوي�ص، واإذا 
العجز  اأكرث من  اأو   %30 ن�سبة  تعادل  العمل  اإ�سابة  الناجم عن  العجز  ن�سبة  كانت 
الكلي ا�ستحق امل�ساب معا�سا، وغريها من احلقوق( مما ل يت�سع املقام لذكرها، 
القانون  ت�سمن  فقد  الجتماعي  التاأمني  لقانون  اخلا�سعني  غري  العمال  حالة  ويف 
رقم )36( ل�سنة 2012م باإ�سدار قانون العمل يف القطاع الأهلي حماية حقوق العامل 
امل�ساب اإذ يكون للعامل امل�ساب حق العالج يف اإحدى املوؤ�س�سات ال�سحية احلكومية 
�ساحب  ويتحمل  العمل.  �ساحب  يراه  ملا  وفقا  املنا�سبة،  العالج  دور  من  غريها  اأو 
وخدمات  النتقال  وم�ساريف  الأدوية  ذلك  يف  مبا  كاملة  العالج  تكاليف  العمل 

التاأهيل، وتكاليف الأجهزة التعوي�سية الالزمة التي يقررها الطبيب املعالج)243(.

التاأمني  قانون  واأحكام  الأهلي  القطاع  يف  العمل  قانون  لأحكام  طبقا  اإ�سابته  عن  م�ستحقات  من  العامل  هذا  ي�ستحقه  مبا  ذلك  يخل  ل   )241(
الجتماعي، انظر املادة )15( من القانون رقم )74( ل�سنة 2006م ال�سالف الذكر. 

)242( بغ�ص النظر عن عدد املعاقني يف م�سروع �ساحب العمل فاملالحظ اأن امل�سرع األغى احلكم املناظر يف قانون العمل ال�سابق رقم )23( ل�سنة 
1976م الذي كان يجعل هذا اللتزام يف حدود ن�سبة 5% فقط من جملة العمال، وبذلك فقد و�سع يف قانون املعاقني من دائرة احلماية ف�سارت 

مطلقة بعد اأن  كانت مقيدة بن�سبة معينة يف الن�ص امللغى.
)243( راجع املادة )87( من القانون رقم )36( ل�سنة 2012م باإ�سدار قانون العمل يف القطاع الأهلي.
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كما يكون للعامل احلق يف قب�ص اأجره خالل فرتة عالجه، واإذا زادت فرتة العالج 
يثبت عدم  اأو  ي�سفى  اأن  اإىل  الأجر  ن�سف  العمل  �ساحب  له  يدفع  اأ�سهر  �ستة  على 
قدرته على العمل)244(، من دون اأن يخل ذلك مبا له من حق يف التعوي�ص عن الإ�سابة 

التي جنمت عن حوادث العمل)245(.

املعاقني  وت�سغل  وتاأهيل  رعاية  ب�ساأن  2006م  ل�سنة   )74( رقم  القانون  ت�سمن  كما 
املوؤهلة حل�سوله على  املدد  بتخفي�ص  ويق�سي  للمعاق  ا�ستثنائية  يوفر حماية  ن�سا 
املعا�ص التقاعدي ب�سبب الإعاقة غري الراجعة اإىل العمل فن�ست املادة )6( منه على 
والع�سكريني  للمدنيني  التقاعد  ومكافاآت  معا�سات  قوانني  اأحكام  "ا�ستثناء من  اأنه 
والتاأمني الجتماعي ي�ستحق املوؤمن عليه اأو امل�ستفيد الذي تقرر اللجنة الطبية اأنه 
معاق معا�سا تقاعديا اإذا بلغت مدة اخلدمة املح�سوبة يف املعا�ص خم�ص ع�سرة �سنة 
ل  منهم  اأي   كان  اإذا  لالإناث،  بالن�سبة  �سنوات  وع�سر  للذكور  بالن�سبة  الأقل  على 
اإليها، ويح�سب املعا�ص يف هذه احلالة  ي�ستحق معا�سا وفقا لأحكام القوانني امل�سار 

على اأ�سا�ص مدة خدمته اأو خم�ص ع�سرة �سنة اأيهما اأكرب". 

فرتة  خالل  فيها  التاأثري  عملها  �ساأن  من  ويكون  تعمل  التي  املعاقة  للمراأة  وحماية 
احلمل اأو يف جنينها، ن�ص امل�سرع على حماية متفردة لها وغري م�سبوقة يف قوانني 
عربية اأخرى، وهي حقها يف احل�سول على اإجازة خا�سة باأجر كامل يف حالة احلمل 
اأنها �سرورية لذلك،  اأن حالتها ت�ستلزم ذلك، وللفرتة التي يرون  اإذا قرر الأطباء 
للمراأة  تتوافر  ل  حماية  وهي  الأخرى)246(،  اإجازاتها  من  الإجازة  هذه  حت�سب  ول 
املر�سية  الإجازة  عن  احلال  بطبيعة  الإجازة  هذه  وتختلف  املعاقة،  غري  العاملة 
املقررة جلميع العاملني، ومتثل متكينا من امل�سرع للمراأة املعاقة وتغليبا لالعتبارات 
الإن�سانية وال�سحية على غريها من العتبارات الأخرى من دون الت�سحية يف الوقت 

ذاته باحلقوق املالية للعاملة املعاقة خالل فرتة الإجازة.

)244(  راجع املادة )91( من القانون رقم )36( ل�سنة 2012م باإ�سدار قانون العمل يف القطاع الأهلي.
)245( وذلك طبقا للجدول الذي ي�سدر به قرار عن الوزير، راجع املادة )92( من القانون رقم )36( ل�سنة 2012م باإ�سدار قانون العمل يف القطاع 

الأهلي.
واأنظمة  الأهلي  القطاع  العمل يف  اأحكام قانون  "ا�ستثناء من  اأنه  2006م، على  ل�سنة  القانون رقم )74(  املادة اخلام�سة من  )246( يجري ن�ص 
اإذا كانت حامال واأو�ست  اللجنة الطبية باأن  اإجازاتها الأخرى  اخلدمة املدنية، ت�ستحق املوظفة املعاقة اإجازة خا�سة مبرتب كامل ل حت�سب من 

حالتها تتطلب ذلك وفقا لل�سروط والقواعد التي حتدد بقرار من الوزير". 
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رعاية  )قانون  املختلفة  حلقاتها  يف  البحرينية  الت�سريعات  اإن  القول:  وخال�ضة 
ال�سمان  التاأمني الجتماعي، قانون  العمل، قانون  املعاقني، قانون  وتاأهيل وت�سغيل 
ت�سمن  وغريها(  الب�سر،  يف  الجتار  مكافحة  قانون  الطفل،  قانون  الجتماعي، 
والأ�سرية  الجتماعية  الرعاية  متطلبات  تغطي  للمعاق  حماية  قانونية  كمنظومة 
واملالية، مبا يكفل ح�سول املعاق على حقوقه الأ�سا�سية كغريه من الأ�سوياء وحقوقه 
الأخرى املرتبطة بالإعاقة التي متكنه من التغلب على اآثار اإعاقته حتى ل يقع �سحية 
متييز ب�سبب هذه الإعاقة، كما حتظر هذه املنظومة امل�سا�ص بهذه احلقوق من خالل 
العقاب على انتهاكها، فهل ت�سمن الت�سريعات البحرينية اأي�سا حق املعاق يف العمل 

وم�ساركته يف تنمية املجتمع؟
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الفرع الثاين
 حماية امل�ضرع البحريني حلق املعاق 

يف العمل وامل�ضاركة يف التنمية

ميثل ال�ستثمار يف املوارد الب�سرية اأحد اأهم �سبل التقدم والرقي، فالإن�سان يجب اأن 
يكون غاية يف برامج التنمية وبناء املجتمع، واملعاق هو جزء ل يتجزاأ من املجتمع، 
ومن �ساأن تاأهيل املعاق، تاأهيال �سليما، اأن ي�سهم يف التحاقه بقطار العمل والإنتاج، 
فم�سكلة املعاق لي�ست يف اإعاقته واإمنا يف اإعطائه احلق الكامل يف الرعاية والتاأهيل 
املعاق  لتاأهيل  يلي  فيما  نعر�ص  و�سوف  وا�ستغاللها)247(.  وقدراته  طاقاته  وتفجري 

وحلقه يف امل�ساركة يف التنمية:

اأول- تاأهيل املعاقني ركيزة للحق يف العمل: 
التحدي احلقيقي هو كيف ت�ستطيع الإرادة الب�سرية على امل�ستويني اجلماعي والفردي 
اأن حتول الإن�سان املعاق ج�سمانيا اأو ذهنيا اأو نف�سيا، اإىل كائن فاعل اجتماعيا، ومن 
فرد يتملكه الإح�سا�ص بالنق�ص اإىل اإن�سان يتملكه الإح�سا�ص بالتحدي اخلالق، ومن 
اإىل  اأربعة  اإىل جعله منتجا، ومن �سخ�ص منزو ومنطو بني جدران  كونه م�ستهلكا 
�سخ�ص مندمج يف احلياة يتفاعل مع الآخرين، ل �سك اأن ذلك يحدث من خالل 
عملية التاأهيل التي ت�ساعد املعاق على اكت�ساف قدراته وا�ستعمالها على اأف�سل وجه 

ممكن.

الطبية،  املجالت  يف  املنظمة  اخلدمات  جمموعة  من  الإفادة  هو  والتاأهيل 
الفرد،  تدريب  اإعادة  اأو  تدريب  اأجل  من  املهني  والتعليم  والرتبوية،  والجتماعية، 

والو�سول به اإىل اأق�سى م�ستوى من م�ستويات القدرة الوظيفية)248(.

)247(  م�سطفى اأحمد الق�ساة، املرجع ال�سابق، �ص 496.
)248( حول التاأهيل يف القانون امل�سري انظر، حممد �سامي عبدال�سادق، املرجع ال�سابق، �ص 37 وما بعدها.
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على  يزيد  ما  العامل  يف  يوجد  اإذ  بالتنمية،  املعاقني  تاأهيل  عملية  ترتبط  وبذلك 
اليومية  احلياة  يف  طبيعية  ب�سورة  امل�ساركة  ميكنهم  ل  معاق،  مليون  خم�سمائة 
يواجهون  لأنهم  وتاأهيلهم،  خا�سة  تربية  تربيتهم  على  العمل  دون  من  العادية، 
تقف  وقد  والتعلم...الخ،  وال�سمع  والتكلم  الطعام  وتناول  التحرك  يف  �سعوبات 
اإعاقاتهم دون ا�ستطاعتهم القيام مبا ينتظرونه من اأنف�سهم، اأو مبا تنتظره منهم 

عائالتهم وجمتمعاتهم.

كما يوؤثر التاأهيل تاأثريا اإيجابيا يف القت�ساد، اإذ توؤكد الدرا�سات اأهمية دور املعاقني 
بالفائدة  الدولة  خزانة  على  يعود  التاأهيل  برامج  على  فالإنفاق  القت�ساد)249(،  يف 
�سواء يف �سورة �سرائب على عمل املعاقني، اأو يف �سورة زيادة الإنتاج بدخول املعاقني 
اإىل �سوق العمل)250(، كما اأن الأموال التي تنفق على التاأهيل ل يتكرر �سرفها فتتوقف 

بعد عملية التاأهيل.

)اأ ( �ضور واأ�ضكال التاأهيل:
التعامل،  التي يواجه فيها املعاق �سعوبات يف  التاأهيل بتنوع املجالت  اأ�سكال  تتنوع 

واأهم هذه الأنواع هي:

-    التاأهيل ال�ضحي: يعني ذلك الوقوف على نوع الإعاقة والعمل على ا�ستعادة   
اإمداد  اأق�سى ما ميكن من قدرات بدنية. فمثال يف حالة �سعف ال�سمع يتم 
الب�سر  ا�ستعماله، ويف حالة �سعف  ال�سمع وتدريبه على  املعاق بجهاز تقوية 
يتم  الأطراف،  برت  حالة  ويف  الطبية،  بالعد�سات  الب�سر  �سعيف  اإمداد  يتم 
وتدريب  البرت  جراحة  بعد  ال�سناعية  بالأطراف  املعاق  باإمداد  التاأهيل 
كيفية  على  الع�سلي  توازنه  وتدريب  ال�سناعي  الطرف  حتمل  على  ع�سالته 

)249(  ي�سري بع�ص الدرا�سات التي اأجريت يف 1000 من املوؤ�س�سات الكربى ال�سناعية والتجارية، اإىل اأن معدل غياب املعاقني عن العمل يقل عن 
معدل غياب غريهم يف 55% منها، وي�ساويه يف 40% منها ويزيد يف 5% منها، كما اأن اإنتاجهم يزيد على غريهم يف 24% منها وي�ساويه يف %65  
منها ويقل عنه يف 11% منها، ويقل معدل حوادث العمل بني املعوقني عنه بني غريهم يف 56% منها وي�ساويه يف 41%منها ويزيد عليه يف %3 
منها، راجع عبدالعزيز اخلياط، املجتمع املتكافل يف الإ�سالم، الطبعة الثالثة، دار ال�سالم للطباعة والن�سر والتوزيع والرتجمة، القاهرة،1986م،  

�ص 223  .
)250( اإذا اأنفق على برامج التاأهيل مثال 1000 دولر فاإن مردود ذلك على الفرد وعلى الدولة �سيكون يف حدود 40000 دولر كما يقدره بع�ص 
العربية  البالد  يف  واملعوقني  املوهوبني  تربية  حلقة  �سمن  من�سور  العربي،  الوطن  يف  املعوقني  تاأهيل  احلم�ساين،  الدين  �سالح  راجع  الدرا�سات، 

املنعقدة يف الكويت 17-1973/3/22م، جامعة الدول العربية، ط الهيئة العامة ل�سئون املطابع الأمريية، القاهرة 1974م، �ص 71 .
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ا�ستخدام الطرف يف �سئون احلياة العامة، وبذا ميتد التاأهيل اإىل ا�ستغالل 
ليتمكن  الطبيعي  العالج  طريق  عن  العلمية  والو�سائل  العالجية  الإمكانات 

املعاق من اإحياء وتن�سيط اجلزء املعطل لديه)251(. 

-  التاأهيل الجتماعي: ي�سمل التاأهيل الجتماعي تاأهيل املعاق يف عالقته بنف�سه   
نف�سه  اإىل  الأول  النوع  يف  املعاق  فيتعرف  املعاق،  لقدرات  املجتمع  وتفهم 
وذاته وعلى قدراته واإمكاناته، لكي يوؤمن بها ويتخطى بذلك العقد النف�سية 
يعود  مبا  القدرات  هذه  ا�ستغالل  خالل  من  ال�سلبية،  الجتماعية  واملوؤثرات 
عليه بالفائدة، اأما يف النوع الثاين فيتعرف املجتمع قدرات املعاق وكم العطاء 
املعاق  قبول  على  بذلك  فيت�سجع  املجتمع،  اإىل  املعاق  يقدمه  اأن  ميكن  الذي 

وتقبل ما يقدمه اإىل املجتمع.
-  التاأهيل التعليمي: من خالله يتعلم املعاق كيفية العتماد على نف�سه ويتعرف   
حاجاته الأ�سا�سية يف حياته، وكلما منا املعاق منت حاجاته، فتقوم الربامج 

التعليمية بتلبية هذه احلاجات.
تقدمي اخلدمات  ينطوي على  التاأهيل  املهني: هو جانب من عملية  -  التاأهيل   
املهنية، كالتوجيه املهني والتدريب املهني والت�سغيل، مما يجعل املعاق قادرا 
التي  النافذة  مثل  فهو  فيه،  وال�ستمرار  منا�سب  عمل  على  احل�سول  على 
املعاق  تعليم  اإعادة  اإىل  يوؤدي  املهني  فالتاأهيل  املجتمع،  املعاق على  بها  يطل 
ميكنه  معينة  لأعمال  توجيهه  واإعادة  وقدراته،  مواهبه  لكت�ساف  واإعداده؛ 
ممار�ستها والتفوق فيها يف بيئته، وما يركز فيه التاأهيل املهني هو القدرات 
اأن ي�سهم  التاأهيل املهني بذلك  املتاحة ولي�ست الإعاقة الظاهرة، ومن �ساأن 
يف ممار�سة املعاقني حقوقهم ويف دفع عجلة التنمية، وتوفري الأيدي العاملة 

وتغيري نظرة املجتمع اإىل املعاق.

)ب( امل�ضرع البحريني نظم عملية تاأهيل املعاقني:
تويل مملكة البحرين اهتماما خا�سا بتاأهيل املعاقني �سواء على امل�ستوى الت�سريعي 

)251(  حممد اأحمد ال�ستالن، عالقة املعوق باملجتمع، بحث �سمن احللقة الدرا�سية لرعاية املعوقني، كلية العلوم الجتماعية، جامعة الإمام حممد 
بن �سعود الإ�سالمية، الريا�ص 1984م، �ص 7.
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الأهلي  القطاع  العمل يف  قانون  وقد ظهر ذلك جليا يف  امليداين،  امل�ستوى  على  اأو 
اإذ خ�س�ص امل�سرع الباب الرابع منه لتنظيم ت�سغيل املعاقني  1976م(،  )23 ل�سنة 
)املواد 25-17( وعرف التاأهيل املهني يف املادة )18( باأنه اخلدمات التي تقدم للعاجز 
منا�سب  اآخر  عمل  اأي  اأو  الأ�سلي  عمله  مبا�سرة  على  قدرته  ا�ستعادة  من  لتمكينه 

حلالته )252(.

غري اأن امل�سرع البحريني األغى الباب الرابع من قانون العمل مبقت�سى املادة )24( 
من القانون رقم )74( ل�سنة 2006م، ب�ساأن رعاية وتاأهيل وت�سغيل املعاقني، واأفرد يف 

الأخري حماية خا�سة لذوي الإعاقة اأو�سع نطاقا من ذي قبل.

وقد ن�ست املادة الأوىل من قانون رعاية وتاأهيل املعاقني على تعريف التاأهيل ال�سامل 
للمعاق باأنه "عملية منظمة وم�ستمرة مبنية على اأ�س�ص علمية، تهدف اإىل ال�ستفادة 
�ساملة،  تاأهيلية  برامج  عرب  وتنميتها  وتوجيهها  املعاق،  لدى  املتاحة  القدرات  من 
تكفل حتقيق اأعلى م�ستوى لقدراته الأدائية، مبا ي�ساعده على الندماج يف املجتمع". 
اإن�ساء  على  تعمل  باأن  الجتماعية  التنمية  وزارة  امل�سرع  األزم  املعاق  تاأهيل  ولأجل 
مراكز ومعاهد تاأهيل، ودور رعاية وور�ص  للمعاقني، ودور اإيواء  للحالت ال�سرورية 
بتنفيذه فعليا  الواقع  اأر�ص  الوزارة على  ال�سديدة، وهو ما قامت  الإعاقة  من ذوي 

وتعمل على تطويره)253(. 

ومل يجز امل�سرع اإن�ساء مراكز اأو معاهد للتاأهيل اأو دور للرعاية اأو الإيواء اأو ور�ص 
للمعاقني اإل برتخي�ص من وزارة التنمية الجتماعية، وفقا لل�سروط والأو�ساع التي 
ي�سدر بها قرار عن الوزير بعد التفاق مع  الوزارات املعنية وموافقة اللجنة العليا 

لرعاية �سئون املعاقني. 

)252(  اأكد امل�سرع يف قانون العمل ال�سابق رقم )23( ل�سنة 1976م  حق املعاق يف التاأهيل املهني وفو�ص وزير العمل، بالتفاق مع الوزارات املختلفة 
واملجل�ص الأعلى للتدريب، يف اإ�سدار القرارات املنظمة لإن�ساء املعاهد الالزمة لتوفري خدمات التاأهيل املهني، ويح�سل املعاق عقب انتهاء تاأهيله 
�سهادة تاأهيل متكنه من ت�سجيل ا�سمه يف ك�سوف املتعطلني بوزارة العمل متهيدا لرت�سيحه لإحدى الوظائف ال�ساغرة مثله مثل غريه من غري املعاقني، 
مع اإعفائه من �سرط اللياقة ال�سحية. واألزم امل�سرع اأ�سحاب العمل، اإذا بلغ عدد عمالهم مائة عامل، ت�سغيل املعاقني لديهم يف حدود ن�سبة 2% من 
عدد العمال لديهم، ون�ص امل�سرع على جزاء مدين واآخر جنائي على امتناع �ساحب العمل عن تنفيذ هذا اللتزام وفقا للمادة )160( التي كانت 
تن�ص على اأنه "يعاقب كل من يخالف اأحكام الباب الرابع يف تنظيم ت�سغيل العاجزين املوؤهلني مهنيا بغرامة ل تقل عن خم�سني دينارا ول جتاوز 

مائتي دينار".
)253( راجع يف ذلك ما �سبق تناوله يف املبحث الأول من هذا الف�سل ب�ساأن ت�سافر اجلهود يف اإن�ساء مراكز التاأهيل.
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التنمية  وزارة  مع  بالتن�سيق  املعنية  الأخرى  واجلهات  الوزارات  امل�سرع  األزم  كما 
الجتماعية ب�ساأن تقدمي خمتلف اخلدمات املنظمة واملتكاملة وامل�ستمرة للمعاقني.

ون�ست املادة التا�سعة من القانون على اأن ي�سدر  الوزير - بعد موافقة اللجنة العليا 
لرعاية �سئون املعاقني)254( قرارا ب�سروط قبول املعاقني يف مراكز ومعاهد التاأهيل 
على اأن يت�سمن قراره مدة التاأهيل واحلالت التي يجوز فيها الإعفاء من كل اأو بع�ص 

هذه  ال�سروط. 

وتلتزم مراكز ومعاهد التاأهيل باأن متنح �سهادة لكل معاق مت تاأهيله فيها، ويجب 
اأن يبني يف ال�سهادة املهنة اأو الأعمال التي ي�ستطيع اأداءها بالإ�سافة اإىل البيانات 
هذه  وت�سلم  الجتماعية.  التنمية  وزير  عن  قرار  بتحديدها  ي�سدر  التي  الأخرى 
ال�سهادة اإىل املعاق الذي تثبت �سالحيته للقيام بعمل منا�سب من دون تاأهيل بناء 
تاأهيله قيد ا�سمه يف  اأن يطلب  بناًء على �سهادة  تاأهيله  على طلبه. ولكل معاق مت 

وزارة العمل توطئة لإحلاقه بعمل)255(. 

وخال�سة القول: فقد كفل امل�سرع البحريني حق املعاق يف التاأهيل من خالل ما �سنه 
املعاق يف  فيه، ومتثل هذه خطوة �سرورية متهد حلق  املعاق  ت�سمن حق  اأحكام  من 
القومي  والدخل  الإنتاج  يف  وامل�ساركة  عي�سه،  لك�سب  نف�سه  على  والعتماد  العمل، 

ملجتمعه.

1975م،  ل�سنة   )39( رقم  القانون  من  الثالثة  املادة  امل�سري  الت�سريع  يف  ويقابلها   ، ذكره  �سلف  ما  اللجنة  هذه  اخت�سا�سات  يف  راجع    )254(
اخلا�سة باإن�ساء جمل�ص اأعلى لتاأهيل املعاقني فقد جعل امل�سرع من اخت�سا�سه رعاية املعاقني وتخطيط وتن�سيق الربامج اخلا�سة بهم وال�ستفادة من 

خرباتهم، راجع يف دور هذا املجل�ص حممد �سيد فهمي، الت�سريعات الجتماعية، ط 2007م، دار الوفاء لدنيا الطباعة والن�سر. 
)255( وردت كلمة الوزارة يف ن�ص املادة )10( من القانون رقم )74( ل�سنة 2006م، التي ن�ست على اأن" ولكل معاق مت تاأهيله اأن يطلب  بناًء على 
�سهادة تاأهيله قيد ا�سمه يف الوزارة، وتقيد الوزارة هذه الأ�سماء  يف �سجل خا�ص ين�ساأ لذلك، وت�سلم الطالب دون مقابل  �سهادة دالة على ت�سجيله 
مو�سحا بها املهنة اأو الأعمال  التي مت تاأهيله لها وتلك التي ميكنه مزاولتها بالتن�سيق مع وزارة العمل" واملق�سود بالوزارة كما اأو�سحته الفقرة )اأ( 
من املادة الأوىل من القانون هو وزارة التنمية الجتماعية، ويف تقديري اأن املق�سود بالوزارة لي�ص وزارة التنمية الجتماعية واإمنا وزارة العمل فقد 
نقل وا�سع القانون هذا الن�ص من الباب الرابع امللغى من قانون العمل، واجلهة املخت�سة بت�سجيل اأو قيد بيانات الراغبني يف العمل هي وزارة العمل 
ولي�ست وزارة  التنمية الجتماعية، فهي التي تر�سح العمال لأ�سحاب العمل ولو كانوا من املعاقني ويوؤكد ذلك ما ن�ص عليه امل�سرع يف املادة احلادية 
ع�سرة الالحقة التي تق�سي باأن "على اأ�سحاب العمل الذين  ي�ستخدمون خم�سني عامال فاأكرث �سواء كانوا ي�ستغلون يف مكان واحد اأو يف اأماكن متفرقة 
ا�ستخدام من تر�سحهم وزارة العمل من واقع �سجل قيد الذين مت تاأهيلهم، وذلك يف حدود الن�سبة التي حتددها اللجنة العليا مبا ل يقل عن اثنني يف 

املائة من جمموع عدد العمال"، وهو ما يعني اأن �سياغة الن�ص ل تتفق مع الق�سد اأو املعنى الذي اأراده امل�سرع . 



140

ثانيا- حماية امل�ضرع حق املعاق يف العمل وحقه يف امل�ضاركة يف التنمية:
عرفنا اأن لكل معاق  بعد ح�سوله على �سهادة تاأهيله اأن يطلب قيد ا�سمه يف وزارة 
العمل)256(، وتقيد الوزارة هذه الأ�سماء يف �سجل خا�ص ين�ساأ لذلك، وت�سلم الطالب 
مت  التي  الأعمال  اأو  املهنة  بها  مو�سحا  ت�سجيله  على  دالة  �سهادة  مقابل   دون  من 
تاأهيله لها وتلك التي ميكنه مزاولتها. ويعفى احلا�سلون على �سهادة  التاأهيل من 
�سروط اللياقة ال�سحية - اإن وجدت - وذلك بالن�سبة اإىل حالة العجز املبينة يف تلك 

ال�سهادة وكذلك من �سرط اجتياز المتحان املقرر ل�سغل الوظيفة)257(. 

ومن حيث املبداأ، ل يجوز ت�سغيل الطفل �سواء كان معاقا اأو مل يكن قبل �سن اخلام�سة 
ع�سرة)258(، كما ل يجوز ت�سغيل من هم دون الثامنة ع�سرة يف الأعمال ال�ساقة اأو املرهقة 
العمل)259(،  وزير  عن  قرار  بتحديدها  ي�سدر  التي  بهم،  خلقيا  اأو  �سحيا  ال�سارة  اأو 
خا�سة اأن مملكة البحرين قد �سدقت باملر�سوم بقانون رقم )16( ل�سنة 1991م على 
ان�سمامها اإىل اتفاقية الأمم املتحدة اخلا�سة بحقوق الطفل التي اعتمدتها اجلمعية 
العامة عام 1989م)260(، كما �سدقت باملر�سوم بقانون رقم )12( ل�سنة 2001م باملوافقة 
على ان�سمامها اإىل اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم )182( ل�سنة 1999م ب�ساأن حظر 
فالأعمال  ثم  ومن  عليها،  للق�ساء  الفورية  والإجراءات  الأطفال  عمل  اأ�سكال  اأ�سواأ 
الوارد حظرها يف التفاقية ل يجوز ت�سغيل الأطفال فيها. كما �سدقت اململكة بالقانون 
رقم )19( ل�سنة 2004م باملوافقة على الن�سمام اإىل الربوتوكولني الختياريني ب�ساأن 
ا�سرتاك الأطفال يف ال�سراعات امل�سلحة وبيع الأطفال وبغاء الأطفال واملواد الإباحية 

)256( وردت كلمة الوزارة يف ن�ص املادة )10( من القانون رقم )74( ل�سنة 2006م، التي ن�ست على اأن" ولكل معاق مت تاأهيله اأن يطلب  بناًء على 
�سهادة تاأهيله قيد ا�سمه يف الوزارة، وتقيد الوزارة هذه الأ�سماء  يف �سجل خا�ص ين�ساأ لذلك، وت�سلم الطالب دون مقابل  �سهادة دالة على ت�سجيله 
مو�سحا بها املهنة اأو الأعمال  التي مت تاأهيله لها وتلك التي ميكنه مزاولتها بالتن�سيق مع وزارة العمل" واملق�سود بالوزارة كما اأو�سحته الفقرة )اأ( 
من املادة الأوىل من القانون هو وزارة التنمية الجتماعية، ويف تقديري اأن املق�سود بالوزارة لي�ص وزارة التنمية الجتماعية واإمنا وزارة العمل فقد 
نقل وا�سع القانون هذا الن�ص من الباب الرابع امللغى من قانون العمل، واجلهة املخت�سة بت�سجيل اأو قيد بيانات الراغبني يف العمل هي وزارة العمل 
ولي�ست وزارة  التنمية الجتماعية، فهي التي تر�سح العمال لأ�سحاب العمل ولو كانوا من املعاقني ويوؤكد ذلك ما ن�ص عليه امل�سرع يف املادة احلادية 
ع�سرة الالحقة التي تق�سي باأن "على اأ�سحاب العمل الذين  ي�ستخدمون خم�سني عامال فاأكرث �سواء كانوا ي�ستغلون يف مكان واحد اأو يف اأماكن متفرقة 
ا�ستخدام من تر�سحهم وزارة العمل من واقع �سجل قيد الذين مت تاأهيلهم، وذلك يف حدود الن�سبة التي حتددها اللجنة العليا مبا ل يقل عن اثنني يف 

املائة من جمموع عدد العمال"، وهو ما يعني اأن �سياغة الن�ص ل تتفق مع الق�سد اأو املعنى الذي اأراده امل�سرع . 
اأحكام قانون العمل والتاأمينات الجتماعية يف مملكة  )257( للمزيد حول �سوابط ت�سغيل املعاقني، راجع �سالح حممد اأحمد، الو�سيط يف �سرح 

البحرين، مطبعة جامعة البحرين، ط 2006م، �ص 103 وما بعدها. 
)258( ن�ست املادة )24( من قانون العمل رقم )36( ل�سنة 2012م على اأنه " يحظر ت�سغيل كل من مل يبلغ من العمر خم�ص ع�سرة �سنة". 

)259( �سدر قرار وزير العمل رقم )23( ل�سنة  2013م ب�ساأن حتديد ال�سروط والأحوال والظروف الأخرى لتنظيم ت�سغيل الأحداث، وكذلك املهن 
وال�سناعات والأعمال ال�ساقة واخلطرة التي يحظر ت�سغيلهم فيها اأو التي ت�سر ب�سحة احلدث اأو �سالمته اأو �سلوكه الأخالقي تبعا ملراحل ال�سن 

املختلفة، ون�سر يف العدد رقم  3108 من اجلريدة الر�سمية بتاريخ 2013/06/13م. 
)260( اجلريدة الر�سمية العدد رقم 1971 من�سور بتاريخ 1991/09/04م. 
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عن الأطفال امللحقني باتفاقية الأمم املتحدة حلقوق الطفل.

املادة  يف  للمعاق  امل�سرع  كفل  فقد  الأطفال  ت�سغيل  على  ال�سابق  احلظر  خارج  ويف 
وت�سغيل  وتاأهيل  رعاية  ب�ساأن  2006م  ل�سنة   )74( رقم  القانون  من  ع�سرة  احلادية 
املعاقني، احلق يف العمل، فاألزم اأ�سحاب الأعمال الذين ي�ستخدمون خم�سني عامال 
فاأكرث)261(، �سواء يف مكان واحد اأو يف اأماكن متفرقة، وت�سري عليهم اأحكام قانون 
العمل، ا�ستخدام املعاقني الذين تر�سحهم لهم وزارة العمل من واقع �سجل قيد من 
مت تاأهيلهم لديها يف حدود الن�سبة التي حتددها اللجنة العليا لرعاية �سئون املعاقني 
مبا ل يقل عن ن�سبة 2% من جمموع عدد العمال يف املن�ساأة املراد اللتحاق بها، ومن 
ثم فن�سبة ا�ستخدام املعاقني لدى �ساحب العمل يجوز اأن تزيد على 2% لكن ل يجوز 

اأن تقل عن ذلك)262()263(.

ويجوز لأ�سحاب العمل �سغل الن�سبة املتقدمة با�ستخدام معاقني من غري املر�سحني من 
قبل الوزارة ب�سرط قيد بياناتهم لدى هذه الأخرية، ويلتحق املعاق باملهن التي مت تاأهيله 

لها وبالأعمال الأخرى التي ي�ستطيع اأن يوؤديها وفقا ملا هو مبني ب�سهادة القيد)264(.

الذكر، يف  ال�سالفة  الن�سبة  واأعمال، يف حدود  للمعاقني وظائف  امل�سرع  كما �سمن 
اأنه  )12( منه على  الوزارات واملوؤ�س�سات احلكومية والهيئات العامة، فن�ست املادة 
"بعد موافقة جمل�ص الوزراء يجوز لوزير العمل بالتن�سيق مع الوزير )وزير التنمية 
الوظائف  فيه  يحدد  قرار  اإ�سدار  املدنية  اخلدمة  ديوان  ورئي�ص  الجتماعية( 
اأن  التعيني فيها...". غري  اأولوية  املوؤهلني  للمعاقني  يكون  التي  والأعمال احلكومية 
حكم هذه املادة مل يجر تفعيله حتى كتابة هذه ال�سطور، وذلك يف حدود ما نعلم، 
ونرجو اأن يتم تفعيلها باإ�سدار قرار وزاري يف �ساأنها يف اأقرب وقت ممكن ا�ستكمال 

ملنظومة حماية املعاق وتوفري العمل له.

)261( كانت الن�سبة يف قانون العمل ال�سابق، رقم )23( ل�سنة 1976م، مائة عامل، ثم اأ�سبحت خم�سني عامال مبقت�سى املادة )11( من القانون 
رقم)74( ل�سنة 2006م.

)262( راجع املادة )11( من القانون رقم )74( ل�سنة 2006م.
)263( تزيد هذه الن�سبة يف بع�ص القوانني العربية على ما هو عليه يف القانون البحريني، ففي القانون امل�سري ن�ص امل�سرع يف املادة )3( من 
القانون رقم )39( ل�سنة 1975م، على التزام �ساحب العمل ممن لديه 50 عامال فاأكرث بت�سغيل ن�سبة 5% من العمال لديه من بني املعاقني الذين 

تر�سحهم له وزارة العمل.
)264( املادة )11( من القانون رقم )74( ل�سنة 2006م.
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واإحكاما للرقابة على تنفيذ هذه الواجبات وفق قانون رعاية وتاأهيل املعاقني األزم 
امل�سرع املن�ساآت اإعداد �سجل خا�ص لقيد املعاقني العاملني لديها، مت�سمنا بيانات 
وافية عنهم، واأوجب عليها اإخطار وزارة العمل كل عام ببيان عدد الوظائف والأعمال 

التي ي�سغلها املعاقون وما يتقا�ساه كل منهم من اأجر)265(.

كما جعل امل�سرع للموظفني الذين ي�سدر بتحديدهم قرار عن وزير العدل بالتفاق 
مع الوزير املخت�ص �سفة ماأموري ال�سبط الق�سائي، ولهم احلق يف دخول الأماكن 
اخلا�سعة لأحكام هذا القانون وتفتي�سها بالن�سبة اإىل املخالفات التي تقع يف دوائر 
التي  والإجراءات  للقواعد  وفقا  وظائفهم،  باأعمال  متعلقة  وتكون  اخت�سا�سهم 
فيهم  العمال مبن  ي�سمن حماية  ما  وهو  املخت�ص)266(،  الوزير  من  قرار  يحددها  
املعاقون ومتابعة مدى ح�سولهم على حقوقهم املرتبطة بالعمل، وحترير حما�سر 

باملخالفات التي يرتكبها �ساحب العمل يف هذا ال�ساأن)267(.

ويتعر�ص �ساحب العمل اأو املدير امل�سئول الذي يرف�ص من دون عذر مقبول ت�سغيل 
املعاق لنوعني من العقوبات:

 الأول: عقوبة مدنية اأو حرفية، فيجوز للمحكمة اإلزام �ساحب العمل اأن يدفع مبلغا 
اإىل املعاق املوؤهل الذي امتنع عن ا�ستخدامه ي�ساوي الأجر املقرر اأو التقديري للعمل 
اأو الوظيفة التي ر�سح اأو ي�سلح لها، وذلك ابتداًء من تاريخ املخالفة وملدة ل تزيد 
على �سنة، ويتم هذا الإلزام مبقت�سى حكم ق�سائي، ويزول اإذا قام �ساحب العمل 

بتعيني املعاق لديه اأو التحق املعاق بعمل اآخر)268(.

)265( املادة )14( من القانون )74( ل�سنة 2006م ب�ساأن رعاية وتاأهيل وت�سغيل املعاقني.
)266( راجع يف التفتي�ص على اأماكن العمل �سالح حممد اأحمد، الو�سيط ...، املرجع ال�سابق، �ص 51 وما بعدها.

)267( راجع املادة )19( من القانون ال�سالف الذكر.
)268(  تن�ص املادة )20( من القانون رقم )74( ل�سنة 2006م ب�ساأن رعاية وتاأهيل وت�سغيل املعاقني على اأنه "مع عدم الإخالل باأية عقوبة اأ�سد 
ين�ص عليها قانون العقوبات اأو اأي قانون اآخر يعاقب بغرامة ل تقل عن مائتي دينار ول جتاوز خم�سمائة دينار �ساحب العمل اأو املدير امل�سئول الذي  
يرف�ص دون عذر مقبول ت�سغيل املعاق وفقا لأحكام هذا القانون، وتتعدد الغرامات بقدر عدد املعاقني الذين تقع يف �ساأنهم املخالفة. ويجوز احلكم 
باإلزام املن�ساأة باأن تدفع  للمعاق الذي متتنع عن ا�ستخدامه تطبيقا للمادتني )11( و)15( من هذا القانون مبلغا  ي�ساوي الأجر املقرر اأو التقديري  
للعمل اأو الوظيفة التي ر�سح اأو ي�سلح لها، وذلك اعتبارا من تاريخ وقوع املخالفة، ول يجوز مطالبة املن�ساأة بهذا املبلغ ملدة تزيد على �سنة، ويزول هذا 

اللتزام اإذا قامت  بتعيني املعاق لديها اأو التحق املعاق بالفعل يف عمل اآخر".
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والثاين: جزاء جنائي، اإذ يعاقب �ساحب العمل الذي امتنع عن ت�سغيل املعاق املوؤهل 
مهنيا وفقا للن�سبة املقررة بغرامة ل تقل عن 200 دينار ول جتاوز 500 دينار، وتتعدد 
العقوبة بقدر عدد املعاقني الذين وقعت يف �ساأنهم املخالفة، ويف جميع الأحوال تقام 

الدعوى على �ساحب العمل اأو وكيله اأو املدير امل�سئول)269(.

ل�سنة   )33( رقم  بقانون  للمر�سوم  وفقا  النقابية  حقوقه  ميار�ص  اأن  املعاق  وللعامل 
اإىل  الن�سمام  فله احلق يف  وتعديالته،  العمالية،  النقابات  قانون  باإ�سدار  2002م 

املنظمات النقابية بحرية كاملة وممار�سة الأن�سطة النقابية وفقا لأحكام القانون، 
وتاأكيدا حلماية هذا احلق فقد حظر امل�سرع على �ساحب العمل اأن مييز بني عماله 
على اأ�س�ص نقابية، ويتمتع العامل املعاق ب�سائر احلقوق النقابية التي يتمتع بها غريه 

من العمال الأ�سوياء من دون متييز بينهم.  

ومتثل هذه الن�سو�ص دعما للمعاقني على طريق احلق يف العمل، �سواء كان ذلك من 
خالل الن�سبة التي جرى حتديدها يف القانون للمعاقني اأو من خالل تقرير اأولوية 
لهم يف التعيني يف بع�ص الوظائف والأعمال احلكومية، اأو من خالل كفالة احلق يف 
�سلف  واملعاملة، كما  والأجور  الوظيفية  التمييز �سدهم يف احلقوق  امل�ساواة وعدم 

بيانه)270(، فتت�سافر هذه احلماية لتمكني املعاق من حقه يف العمل ب�سورة فعلية.

وجملة القول: اإن امل�سرع البحريني كفل حق املعاق يف التاأهيل ويف العمل، من خالل 
تنظيم قانوين  العمل وفق  والتاأهيل، وبحقه يف  بالرعاية  تتعلق  اأحكام  �سنه من  ما 
ي�سب يف حماية ودعم املعاق ودجمه يف جمتمعه، هذا عما �سبق بيانه ب�ساأن اإ�سهام 
اإقامة م�سروعات �سغرية للمعاقني  وزارة التنمية مع موؤ�س�سات اأخرى جمتمعية يف 

)دانات( مدرة للدخل جتعلهم م�ساركني يف العمل والإنتاج.

ول �سك اأن هذا التنظيم الت�سريعي حلق املعاق يف العمل من �ساأنه اأن يجعل املعاقني 
�سركاء يف التنمية والإنتاج، ويجعلهم م�ساهمني فاعلني يف تطور ورقي جمتمعهم، 

)269( راجع املادة )20( القانون رقم )74( ل�سنة 2006م ب�ساأن رعاية وتاأهيل وت�سغيل املعاقني.
)270( راجع ما �سبق ذكره ب�ساأن احلق يف امل�ساواة وعدم التمييز يف البند "ثانيا" من الفرع الأول من هذا املطلب.
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ويف زيادة الدخل القومي والنمو القت�سادي له، لهم دورهم يف دفع عجلة الإنتاج 
والرخاء قدما، ويف الوقت ذاته تنعك�ص هذه امل�ساركة بدورها على املعاق، في�سعر 
باأهمية الدور الذي ي�سطلع به يف املجتمع، واأنه لي�ص عالة على املجتمع، ول عبئا على 

غريه، وبهذا النهج ترتقي الأمم ويقدر الإن�سان خليفة اهلل يف اأر�سه.

تعقيب:
الت�سريعية  املنظومة  توفرها  التي  القانونية  احلماية  ملدى  املطلب  هذا  يف  عر�سنا 
للمعاقني يف جمال رعايتهم و�سمان الأمن الجتماعي والقت�سادي والعي�ص الالئق 
الكرمي لهم، وكيف تكفل هذه الت�سريعات حقهم يف امل�ساواة وعدم التمييز �سدهم 
كفلت  وكيف  ذلك،  يف  القانونية  احلماية  اململكة  لهم  وفرت  وكيف  الإعاقة  ب�سبب 
لهم احلق يف التاأهيل املهني، ثم بينا كفالة امل�سرع حلق املعاق يف العمل وال�سمانات 
ليكون  التنمية  يف  امل�ساركة  من  املعاق  مكن  وكيف  لذلك،  و�سعها  التي  الت�سريعية 
املنتجني  �سفوف  يف  ويقف  اإعاقته،  بذلك  ويتجاوز  جمتمعه،  يف  فاعال  ع�سوا 

امل�ساهمني يف رقي وتقدم جمتمعه �سواء ب�سواء مع غريه. 

الإعاقة،  الأ�سخا�ص ذوي  اتفاقية  حقوق  اإىل  وبالإ�سارة  �سبق ذكره،  ما  ومن خالل 
تبدو احلماية الت�سريعية للمعاق يف جمال الرعاية واحلماية الجتماعيتني ملبية اإىل 
حد بعيد للم�سامني الواردة يف املادة )28( من التفاقية ال�سالفة الذكر ب�ساأن كفالة 
م�ستوى من العي�ص الالئق من دون متييز ب�سبب الإعاقة، وخا�سة فيما يتعلق بربامج 
احلماية الجتماعية وبرامج احلد من الفقر، وال�ستفادة من امل�ساعدات املالية التي 
تقدمها الدولة لتغطية النفقات املتعلقة بالإعاقة وغريها، مبا فيها التدريب املنا�سب 
الإ�سكان  برامج  من  وال�ستفادة  املوؤقتة  والرعاية  املالية  وامل�ساعدة  امل�سورة  واإ�سداء 

وغريها.

كما اأن جهود الدولة يف جمال التاأهيل املهني للمعاقني، على نحو ما اأظهرت الدرا�سة، 
متثل تلبية للمادة )26( من اتفاقية حقوق الأ�سخا�ص ذوي الإعاقة، وكذلك تعد متهيدا 
للحق يف العمل الذي كفله امل�سرع البحريني للمعاق مع تقرير خ�سو�سية له على نحو 
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وياأتي ذلك ملبيا  الأ�سوياء،  امل�ساواة مع غريه من  ما عرفنا، جتعله يقف على قدم 
)27( منها ب�ساأن احلق يف العمل  اأي�سا مل�سمون ما ورد يف التفاقية ذاتها يف املادة 
والتوظيف مبا ي�سمله من اإتاحة الفر�سة للمعاقني لك�سب الرزق يف عمل يختارونه اأو 
يقبلونه بحرية يف �سوق عمل وبيئة عمل وتعزيز انخراطهم فيهما، وحماية حقوقهم 
يف ظروف عمل عادلة ومالئمة، على قدم امل�ساواة مع الآخرين، مبا يف ذلك تكافوؤ 
الفر�ص وتقا�سي اأجر مت�ساو لقاء القيام بعمل مت�ساوي القيمة، وظروف عمل ماأمونة 
اإيجاد العمل واحل�سول عليه واملداومة عليه  اإليهم على  و�سحية، وتقدمي امل�ساعدة 

والعودة اإليه، ويف ممار�سة الأن�سطة النقابية بحرية من دون متييز.

ت�سغيل  للتزامها  املن�ساآت  خمالفة  على  وجنائيا  مدنيا  البحريني  امل�سرع  عاقب  كما 
املعاقني املوؤهلني مهنيا يف حدود الن�سبة التي حددها امل�سرع، وميثل ذلك تعزيزا لفر�ص 

املعاقني يف العمل على نحو ما ت�سمنه البند )هـ( من املادة )27( ال�سالفة الذكر. 

2008م -على نحو ما عر�سنا- قد  كما اأن قانون الجتار يف الب�سر رقم )1( ل�سنة 
�سدد من العقاب على التجرمي اإذا كان �سحية ال�ستغالل يف عمليات الجتار معاقا 
اأو اأنثى، وهو ما يعني حماية ت�سريعية للمعاق يف مواجهة ا�ستغالله اأو املتاجرة فيه، 
)16( منها ب�ساأن  وميثل ذلك تلبية ملا ورد يف اتفاقية حقوق ذوي الإعاقة يف املادة 

حظر ا�ستغالل املعاق اأو ممار�سة العنف �سده.

الأ�سخا�ص ذوي  اتفاقية حقوق  الواردة يف  الأخرى  بع�ص احلقوق  فيما يخ�ص  اأما 
عدم  يف  واحلق  ال�سخ�سي،  والأمن  احلرية  يف  واحلق  احلياة،  يف  كاحلق  العاقة 
وكذلك احلق يف  الالاإن�سانية،  اأو  القا�سية  العقوبة  اأو  املعاملة  اأو  للتعذيب  التعر�ص 
ال�سالمة ال�سخ�سية، واحلق يف احرتام اخل�سو�سية وغريها، فقد تكفلت ن�سو�ص 
اأيا كان  قانون العقوبات البحريني بحماية هذه احلقوق والعقاب على امل�سا�ص بها 
اأو  املجني عليه  اإىل  بالن�سبة  تعد  الإعاقة  اإن  بل  اأو غري معاق،  املعتدى عليه معاقا 
و�سعية  مراعاة  يعك�ص  ما  وهو  احلالت،  بع�ص  يف  للعقاب  م�سددا  ظرفا  ال�سحية 
الذي  اجلاين  على  العقاب  بت�سديد  اأكرب  حماية  ت�ستوجب  التي  املعاقة  ال�سحية 
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ف�سال  حقوقها،  من  اأكرث  اأو  حق  على  اأو  عليها  العتداء  يف  الو�سعية  هذه  ا�ستغل 
عن امل�سئولية املدنية التي ترتتب على امل�سا�ص بهذه احلقوق، والتي تق�سي بتعوي�ص 

املعاق عن ال�سرر الناجت من امل�سا�ص بحقوقه التي كفلها القانون. 
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خامتة وتو�ضيات
عر�ست الدرا�سة ملدلول املعاق والإعاقة، وتبني اأن هذا املدلول اختلف وتطور بح�سب 
فتباينت  املعاق،  اأو  الإعاقة  عرف  ممن  فريق  كل  منها  انطلق  التي  التناول  زاوية 
اهتم  الإعاقة،  بطبيعة  بع�سها  اهتم  الذي  الوقت  ففي  واملعاق،  الإعاقة  تعاريف 
اآثارها، وان�سغل جانب رابع بطرائق  بع�سها الآخر باأ�سبابها، وركز جانب ثالث يف 
دفع  وقد  بعيد،  اإىل حد  ن�سبيا  مفهوما  واملعاق  الإعاقة  مفهوم  بقي  ولذا  عالجها، 
اإىل  خا�ص  ب�سكل  املعاقني  وحقوق  عامة  ب�سفة  الإن�سان  بحقوق  الدويل  الهتمام 
اإعطاء الأبعاد الجتماعية والثقافية والبيئية وزنها الذي ت�ستحقه فخرجت الإعاقة 

تدريجيا من ال�سياق الطبي اإىل النموذج الجتماعي ثم اإىل املقاربة احلقوقية.

وقد اأبرزت الدرا�سة الهتمامني الدويل والإقليمي باملعاقني، واملعايري الدولية التي 
قررتها التفاقيات الدولية يف حماية املعاقني، ثم عر�ست للجهود التي بذلتها وتبذلها 
كان ذلك على  �سواء  املعاقني،  رعاية  الواقع يف جمال  اأر�ص  البحرين على  مملكة 
اأو  اأو على م�ستوى اجلمعيات الأهلية  امل�ستوى احلكومي والأجهزة الإدارية للدولة، 
القطاع اخلا�ص، ثم اأبرزت الدرا�سة اهتمام امل�سرع البحريني بحماية حقوق املعاق، 
امل�ساواة  والتاأهيل وحقه يف  الرعاية  القانونية وحقه يف  امل�ساعدة  وخا�سة حقه يف 
وعدم التمييز �سده ب�سبب اإعاقته، وحقه يف العمل مبا ي�سمن لي�ص فقط اعتماده 
فالت�سريع  الأ�سوياء،  ب�سواء مع غريه من  �سواء  التنمية  بل م�ساركته يف  نف�سه  على 
ميثل اإحدى اأهم الأدوات الفاعلة يف م�ساعدة املعاق على التغلب على عقبات اإعاقته.

ول �سك اأن امل�سرع البحريني قد خطا خطوات جيدة على طريق حماية املعاق وتقدمي 
امل�ساعدة اإليه لكن هذه اخلطوات وحدها ل متثل نهاية املطاف، واإمنا هي ف�سل من 
ف�سول احلماية التي ناأمل اأن تكتمل �سورها يف قابل الأيام، ويف ختام هذه الدرا�ضة 

ويف اإطار الت�ضريعات وما يت�ضل منها بحماية املعاق نو�ضي بالآتي: 

-  امل�سارعة اإىل اإ�سدار وزير العمل قرارا بتحديد الوظائف والأعمال احلكومية   
يف  الواردة  الن�سبة  حدود  يف  فيها  التعيني  يف  اأولوية  للمعاقني  يكون  التي 
ب�ساأن  2006م،  ل�سنة   )74( بقانون  املر�سوم  من   )12( للمادة  تفعيال  القانون، 
رعاية وتاأهيل وت�سغيل املعاقني، لأن من �ساأن ذلك اأن ي�سهم وب�سورة اإيجابية 
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يف احلماية املن�سودة للمعاقني التي ق�سدها امل�سرع، فاإعمال الن�ص خري من 
اإهماله.

-  اإعادة �سياغة تعريف املعاق الوارد يف الفقرة ) د( من املادة الأوىل من قانون   
ال�سكلية واملو�سوعية  2006م، للعيوب  )74( ل�سنة  رعاية وتاأهيل املعاقني رقم 
النحو  اأن تكون �سياغة تعريف املعاق على  واأقرتح  اأو�سحتها الدرا�سة،  التي 
التايل "كل �سخ�ص يعاين نق�سا يف بع�ص قدراته اجل�سدية اأو الذهنية نتيجة 
مر�ص اأو حادث اأو �سبب خلقي اأو عامل وراثي اأدى اإىل عجزه كليا اأو جزئيا 
باإحدى  القيام  واأ�سعف قدرته على  فيه،  الرتقي  اأو  ال�ستمرار  اأو  العمل  عن 

الوظائف الأ�سا�سية الأخرى يف احلياة".
-  تعديل املادة )54( من املر�سوم بقانون رقم )7( ل�سنة 1986م البحريني ب�ساأن الولية   
على املال لكي تعالج اآثار انتهاء امل�ساعدة الق�سائية معاجلة خمتلفة مبا يتفق 
وطبيعة عمل امل�ساعد الق�سائي، وعدم الكتفاء بالإحالة اإىل حكم املادة )37( 
اخلا�سة بانتهاء الو�ساية، ونقرتح اأن تكون �سياغتها على الوجه الآتي: "على 
امل�ساعد الق�سائي خالل الثالثني يوما التالية لنتهاء مهمته بوفاة القا�سر اأو 
بقرار املجل�ص، اأن ي�سلم ما يف عهدته من اأموال اأو م�ستندات تخ�ص املعاق، 
الأحوال وذلك مبح�سر  الو�سي على ح�سب  اأو  الويل  اإىل  اأو  املعاق  ورثة  اإىل 
اأو  عليه  احلجر  اأو  الق�سائي  امل�ساعد  وفاة  حال  ويف  الإدارة،  اإ�سراف  حتت 
وعلى  عنه،  ينوب  من  اأو  ورثته  اإىل  بالت�سليم  اللتزام  ينتقل  غائبا  اعتباره 
الإدارة عر�ص الأمر وحم�سر الت�سليم على املجل�ص لإ�سدار ما يلزم ب�ساأنه". 
-  تعديل �سياغة ن�ص املادة )10( من القانون رقم 74 ل�سنة 2006م، با�ستبدال عبارة   
وزارة العمل بعبارة الوزارة ، فن�ص هذه املادة يجري على اأن" ولكل معاق مت 
تاأهيله اأن يطلب بناًء على �سهادة تاأهيله قيد ا�سمه يف الوزارة، وتقيد الوزارة 
هذه الأ�سماء  يف �سجل خا�ص ين�ساأ لذلك، وت�سلم الطالب دون مقابل  �سهادة 
دالة على ت�سجيله مو�سحا بها املهنة اأو الأعمال  التي مت تاأهيله لها وتلك التي 
اإذا  اأنه  �سببه  ال�ستبدال  العمل"، وهذا  وزارة  بالتن�سيق مع  ميكنه مزاولتها 
اأطلقت عبارة الوزارة ان�سرفت اإىل وزارة التنمية الجتماعية بحكم التعريف 

الوارد للوزارة يف الفقرة )اأ( من املادة الأوىل.
-  تعديل ن�ص املادة )4( من قانون الجتار يف الب�سر رقم )1( ل�سنة 2008م، وهو تعديل   
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تقت�سيه �سرورة توحيد امل�سطلحات القانونية يف الت�سريعات البحرينية حتى 
امل�سرع  ا�ستخدم  2006م  ل�سنة   )74( رقم  القانون  ففي  الأفهام،  ت�سطرب  ل 
اخلا�سة  الحتياجات  ذوي  م�سطلح  ا�ستخدم  حني  على  معاق،  م�سطلح 
ن�ست  فقد  نف�سه،  املدلول  عن  للتعبري  الب�سر  يف  الجتار  مكافحة  قانون  يف 
املادة الرابعة منه على اأنه "... يعد ظرفا م�سددا للعقوبة يف جرمية الجتار 
بالأ�سخا�ص ما يلي: ... -2  اإذا كان املجني عليه دون اخلام�سة ع�سرة اأو اأنثى 

اأو من ذوي الحتياجات اخلا�سة".
-  الأخذ بالتف�سري الأ�سلح للمعاق وامل�سلحة الف�سلى له عند تطبيق ن�ص املادة   
الن�سبة  التو�سع يف  تف�سري ميلي  املعاقني، وهو  وتاأهيل  قانون رعاية  )11( من 

اإذا   ،%2 املقررة لتعيني املعاقني يف الوظائف مبا يجعل ن�سبتهم تزيد على 
امل�سرع  و�سعه  الذي  فاحلد  فاأكرث،  عامال  خم�سني  املن�ساأة  عمال  عدد  بلغ 
عنه، خا�سة يف  النزول  يجوز  ول  عليه  الزيادة  الذي جتوز  الأدنى  هو احلد 
ك�سلطة  الق�سائية  الأحكام  يف  بتبنيه  نو�سي  تف�سري  وهو  الكبرية،  املن�ساآت 
تقديرية للقا�سي ب�سدد نظر خمالفات المتناع عن ت�سغيل معاقني، وتبنيه 

اأي�سا يف تعامل اجلهات املنوط بها تنفيذ القانون مع اأ�سحاب العمل.
-  ا�ستعرا�ص ومراجعة الت�سريعات وال�سيا�سات القائمة ذات ال�سلة بحماية املعاق   
مبا يتوافق مع التزامات مملكة البحرين بعد ت�سديقها على اتفاقية حقوق 
الأ�سخا�ص ذوي الإعاقة، بالقانون رقم )22( ل�سنة 2011م، لإزالة ما يتعار�ص 

مع اأحكام هذه التفاقية، وين�سجم مع املعايري الدولية حلماية املعاق.
-  تقييم منجزات املراكز واملوؤ�س�سات العاملة يف جمال الإعاقة ورعاية وتاأهيل   
املعاقني، عرب اآلية حتددها وزارة التنمية الجتماعية، ل�سمان جودة اخلدمات 
املقدمة وتطوير م�ستوى الأداء ومتابعة وتطوير الربامج وامل�سروعات املوجهة 

اإىل املعاقني ات�ساقا مع التطور العلمي والتكنولوجي املتالحق.

اأما يف خارج الإطار الت�سريعي، واإدراكا لأهميتها فاإن الدرا�سة توؤكد، وب�سورة عامة، 
اأهمية تفعيل وال�ستمرار يف تفعيل الآليات الآتية حماية للمعاق:
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-  ال�ستمرار يف دعم دور موؤ�س�سات املجتمع املدين يف عملية التوعية والإر�ساد   
الإعاقة مبا  ال�سائد حول  ال�سلبي  املفهوم  تغيري  بهدف  والجتماعي  الأ�سري 

ي�سمن حتقيق التاأهيل املجتمعي. 
اإعداد وتنفيذ  -  توجيه املزيد من الدعم اإىل مراكز الأبحاث وت�سجيعها على   
اأبحاث متخ�س�سة يف خمتلف املجالت ذات ال�سلة باملعاقني، واإن�ساء قواعد 
عقد  وموا�سلة  املعاقني،  لربامج  التخطيط  عند  منها  لال�ستفادة  معلومات 
اجلهات  مع  بالتعاون  املعاقني  بق�سايا  اخلا�سة  التثقيفية  والور�ص  الندوات 

املعنية.
-  توفري الدعَمني املادي واملعنوي جلمعيات ذوي الإعاقة ملا تتمتع به من مرونة   
وا�ستقاللية متكنانها من اأداء دور مهم ومكمل لدور الدولة، وت�سجيع العاملني 
اأو تعليمهم، دعما ماديا ومعنويا، على  اأو تاأهيلهم  القائمني برعاية املعاقني 
نحو ما تقرر، مثال، من منحهم عالوة ت�سجيعية بقرار جمل�ص الوزراء رقم 

)16( ل�سنة 2013م، التي �سيكون لها مردودها الإيجابي عليهم.
ال�سرتاطات  تنفيذ  مدى  اخت�سا�سه،  حدود  يف  كل  الدولة،  اأجهزة  -   متابعة   
املرتبطة بتهيئة املرافق والبيئة املحيطة للمعاق، وتهيئة و�سائل التنقل واملرافق 
)الإن�ساءات واملباين والطرق( القائم منها وما هو يف طور الإن�ساء، وت�سديد 
اجلزاءات على املخالفني، مل�ساعدة املعاق على ارتياد اأماكن العمل والدرا�سة 

والأماكن العامة العلمية والثقافية والفنية والريا�سية وغريها.
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املراجع

اأول- قائمة املراجع العربية:
1- املعاجم وكتب اللغة:

-   القامو�ص املحيط، للفريوزاأبادي، ملف3، من�سور على موقع معر�ص الكتاب 
الإلكرتوين ورابطه هو:

 http://www.ktaap.com/books-language-literature/ocean-dictionary.
للثقافة  العربي  املركز  من�سورات  بريوت،  العربية،  اللغة  جممع  الوجيز،  -  املعجم 

والعلوم، بدون تاريخ ن�سر.
-  املنجد يف اللغة والأعالم، دار امل�سرق، بريوت، 2008م.

الرازي، طبعة  بكر بن عبدالقادر  اأبي  بن  الإمام حممد  لل�سيخ  ال�سحاح  -  خمتار 
مكتبة لبنان،1999م. 

-  ل�سان العرب، لبن منظور، دار املعارف، ج4. 

2-  املوؤلفات العامة:
اإبراهيم رحومة واآخرون:

والإعالن،  والتوزيع  للن�سر  العامة  املن�ساأة  الريا�سية،  الأن�سطة  وجمالت  املعاقون 
طرابل�ص، ط 1، 1984م.

اأبو جعفر حممد بن جرير الطربي:
1978م، املجلد  الفكر، بريوت،  الكرمي، دار  القراآن  البيان يف تف�سري  تف�سري جامع 

رقم 8.
اأ�ضامة اأبو احل�ضن جماهد:

تعوي�ص الطفل عن ميالده معاقا، دار النه�سة العربية، ط 2002م.
اإ�ضماعيل �ضرف:

تاأهيل املعاقني، املكتب اجلامعي احلديث، القاهرة، ط 1982م.
حامت بابكر هالوي: 

اخلرطوم،  والجتماعية،  القت�سادية  الأبحاث  معهد  اخلرطوم،  ولية  يف  الت�سول 
1995م.
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ح�ضام الدين كامل الأهواين:
اأ�سول القانون، القاهرة ، ط 1988م.

د. حمدي عطية م�ضطفى عامر: 
والفقه  الو�سعي  القانون  يف  الأ�سا�سية  العامة  وحرياته  الإن�سان  حقوق  حماية 

الإ�سالمي، درا�سة مقارنة، دار الفكر اجلامعي، ط 2010م.
خو�ضي مانويل �ضالزار: 

الدولية،  العمل  منظمة  اإ�سدارات  من  الالئق،  العمل  يف  املعوقني  الأ�سخا�ص  حق 
http://www.un.org/arabic/news/بريوت، 2007م، موقع اأنباء الأمم املتحدة

index.asp

�ضريف كامل: 
جنح الأحداث، دار ال�سفا للطباعة، القاهرة، ط 1983م.

�ضالح حممد اأحمد دياب:
الو�سيط يف �سرح قانون العمل والتاأمينات الجتماعية يف مملكة البحرين، مطابع 

جامعة البحرين، ط 2006م.
عبدالعزيز اخلياط:

املجتمع املتكافل يف الإ�سالم، الطبعة الثالثة، دار ال�سالم للطباعة والن�سر والتوزيع 
والرتجمة، القاهرة، ط 1986م.

عبدالواحد الفار:
النه�سة  دار  الإ�سالمية،  وال�سريعة  الو�سعي  القانون  بني  الإن�سان  حقوق  قانون 

العربية، القاهرة، ط 1990م.
علي عمر علي امل�ضراتي: 

النظام القانوين للحماية الجتماعية يف الت�سريع الليبي، الف�سيل للن�سر والتوزيع، 
بنغازي، ط 2011م. 

عمر التومي ال�ضيباين: 
الرعاية الثقافية للمعاقني، طرابل�ص، الدار العربية للكتاب، ط 1989م. 

حممد �ضامي عبدال�ضادق:
ط  العربية،  النه�سة  دار  والقانون،  الواقع  بني  اخلا�سة  الحتياجات  ذوي  حقوق 

2004م.
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حممد �ضيد فهمي:
ال�سلوك الجتماعي للمعوقني، املكتب اجلامعي احلديث، ط 1983م.

حممد �ضفوح الأخر�س: 
الرعاية والتنمية الجتماعية، درا�سة ميدانية لواقع املعوقني يف موؤ�س�سات الرعاية 
الثقافة والإر�ساد القومي، دم�سق، ط  الجتماعية مبدينة دم�سق، من�سورات وزارة 

1982م. 

حممد حممود عبداجلابر، حممد �ضالح النبابتة:
للطباعة،  العدوى  دار  واملعوق،  العادي  الطفل  عند  والرتويح  اللعب  �سيكولوجية 

الأردن، 1983م.
حممود �ضالمة جرب:

بدول  املعاقني  وقوانني  البحريني  املعاقني  قانون  يف  للمعاقني  القانونية  احلماية 
درا�سة  والعربية،  الدولية  العمل  وم�ستويات  العربية  اخلليج  لدول  التعاون  جمل�ص 

مقارنة، بدون دار ن�سر، ط 2007م.
م�ضطفى اأحمد الق�ضاة:

حقوق املعوقني بني ال�سريعة والقانون، موؤ�س�سة حمادة للدرا�سات اجلامعية والن�سر 
والتوزيع، ط 2002م.
م�ضطفى بن حمزة:

حقوق املعاقني يف الإ�سالم، مطبعة النجاح اجلديدة، الدار البي�ساء، ط 1993م.
م�ضطفى عبداحلميد عدوي:

امل�سري  النظامني  بني  مقارنة  درا�سة  العالج،  رف�ص  اأو  قبول  يف  املري�ص  حق 
والأمريكي، بدون  د. ن، بدون �ص ط. 

ول ديورانت: 
ق�سة احل�سارة، ترجمة حممد بدران، مطابع الرجوي، القاهرة، ج 1، جملد 3.

هاليل عبدالاله اأحمد:
دار  الو�سعي،  بالقانون  مقارنة  درا�سة  الإ�سالمية،  ال�سريعة  يف  الطفولة  حقوق   

النه�سة العربية، القاهرة، ط 2006م.
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3-  الر�ضائل:
د. �ضحاتة اأبو زيد �ضحاتة: 

مبداأ امل�ساواة يف الد�ساتري العربية، ر�سالة دكتوراه، جامعة عني �سم�ص، ط 2001م.
حميي �ضوقي اأحمد:

عني  -جامعة  احلقوق  كلية  دكتوراه،  ر�سالة  الإن�سان،  حلقوق  الد�ستورية  اجلوانب 
�سم�ص، 1986م.

4-  الأبحاث واملقالت والدرا�ضات:
اأبو احلجاج حممد ب�ضري: 

جريدة  ملحق  منوذجا،  الأمريكية  املتحدة  الوليات   - الغرب  يف  املعاقني  حقوق 
الأهرام اليومية، العدد 46036 ال�سادرة يف 2012/12/21م.

د. اأحمد خطابي:
جملة  العربي،  املجتمع  يف  اخلا�سة  الحتياجات  ذوي  وحقوق  الجتماعي  الواقع   

جامعة ال�سارقة للعلوم ال�سرعية والإن�سانية، ط 2006م.

اآرثر اأوريلي:
حق الأ�سخا�ص املعوقني يف العمل الالئق، درا�سة ن�سرها مكتب العمل الدويل بجنيف، 

على موقع منظمة العمل الدولية عام 2007م، �ص 6، ورابطها هو: 

http://www.ilo.org/public/arabic/region/arpro/beirut/info/publ

disability.htm.

جميل توفيق اإبراهيم:
 اأ�سناف املعاقني وخ�سائ�سهم النف�سية والبدنية ودورهم يف املجتمع، مقال من�سور 
يف  "الإعاقة ورعاية املعاقني يف اأقطار اخلليج"  اإعداد مكتب املتابعة، العدد ١٧، 

1991م.

د. �ضالح الدين احلم�ضاين:
تاأهيل املعوقني يف الوطن العربي، ورقة عمل من�سورة �سمن حلقة تربية املوهوبني 
الدول  جامعة  17-1973/3/22م،  الكويت  يف  املنعقدة  العربية  البالد  يف  واملعوقني 

العربية، ط الهيئة العامة ل�سئون املطابع الأمريية، القاهرة، ط 1974م.
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عدنان اجلزويل:
العامل  دول  يف  الوطنية  التجارب  لبع�ص  درا�سة  املعا�سرة،  الت�سريعات  يف  الإعاقة 
والثقافة،  والعلوم  للرتبية  الإ�سالمية  املنظمة  اإ�سدارات  من  الإ�سالمي،2004م، 

ومن�سورة على موقعها ورابطه هو:
http://www.isesco.org.ma/arabe/publications/iaaka/Menu.php . 

عمر الرما�س: 
 ظاهرة اأطفال ال�سوارع، جملة الوعي الإ�سالمي، العدد 1420411، مار�ص 2000م

فاروق حممد �ضادق:
نظرة عامة اإىل تربية املعاقني يف الدول العربية، جملة الرتبية اجلديدة، العدد 24، 

ال�سنة 1981م، من اإ�سدارات املكتب الإقليمي لليون�سكو، عمان ، الأردن.
فوزي �ضاكر طعيمة، حممد وليد البط�س:

درا�سات،  جملة  الأردن،  يف  العقلية  الإعاقة  حول  الوالدين  ومفاهيم  اجتاهات 
اجلامعة الأردنية، املجلد 11، العدد 6، 1984م، �ص 9.

حممد اأحمد ال�ضتالن:
عالقة املعوق باملجتمع، بحث �سمن احللقة الدرا�سية لرعاية املعوقني، كلية العلوم 

الجتماعية، جامعة الإمام حممد بن �سعود الإ�سالمية، الريا�ص، 1984م.
م�ضطفى الن�ضراوي واآخرون:

التاأهيل املهني للمعوقني، املجلة العربية للرتبية، املنظمة العربية للرتبية والثقافة 
والعلوم، تون�ص، يناير 1982م.

مو�ضى بن ح�ضن ميان:
كيف تعامل الإ�سالم مع املعاقني؟ مقالة من�سورة على موقع �سيد الفوائد، ورابطه 

.http://www.saaid.net/Minute/195.htm.
ناجي اأبو خليل:

العام الدويل للمعاقني، بيانات واجتاهات وتطلعات، مقال من�سور يف جملة الرتبية 
اجلديدة، عدن، العدد 22، يناير 1981م، �ص 3. 

5- تقارير ومو�ضوعات علمية:
-  التاأهيل املجتمعي، الدلئل الإر�سادية للتاأهيل املجتمعي، تقرير �سادر عن املكتب 
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على  ومن�سور  2012م،  عام  العاملية،  ال�سحة  مبنظمة  الأو�سط  لل�سرق  الإقليمي 
موقعها الر�سمي ورابطه:

http://apps.who.int/iris/bitstre

am/10665/44405/37/9789290218777_introductory_ara.pdf.

2011م،  عام  املتحدة  الأمم  منظمة  عن  ال�سادر  الإعاقة،  حول  العاملي  -  التقرير 
ومن�سور على موقعها على الرابط الآتي:

_http://apps.who.int/iris/bitstream/10665/70670/3/WHO_NMH

VIP_11.06_ara.pd.

-  تقرير الإعاقة واملعاقني يف مملكة البحرين ال�سادر عن وزارة التنمية الجتماعية 
عام 2007م، واملن�سور على موقعها على الرابط التايل:

_http://www.social.gov.bh/sites/default/files/img/files/Report_on

 Disability_Final.pdf.

-  التقرير ال�سنوي الأول للمجل�ص العربي للطفولة والتنمية حول الإعاقة وموؤ�س�سات 
رعاية وتاأهيل املعاقني يف الوطن العربي، القاهرة �سنة 2002م.

الطبعة  والتوزيع،  للن�سر  املو�سوعة  اأعمال  موؤ�س�سة  العاملية،  العربية  -  املو�سوعة 
الأوىل.

-  الدليل املوحد مل�سطلحات الإعاقة والرتبية اخلا�سة والتاأهيل الذي اأعده املكتب 
لدول  التعاون  جمل�ص  بدول  الجتماعية  وال�سئون  العمل  وزراء  ملجل�ص  التنفيذي 

اخلليج العربية، طبعة 2011م، رقم )1/26(.

ثانيا- املراجع الأجنبية:
 ,Philipe MALAURIE et Laurent AYNES: Droit civil, Les obligations -

.éd. Cujas, 1994.
.Bernard TEYSSIE; droit civil, Les personnes, 2émè éd. LITEC,1995-

 Gérard Zribi : L´ avenir du travail protégé, Les ESAT dans le dispositif-
.d'emploi des personnes handicapées, éd. EHESP, 2008.

STIKER, Henri-Jaques: Histoire de la notion du Handicap, in : handi--
 cap, famille et société,   ouvrage collectif. Document photocopié, sans

.date de parution ni maison d´ édition.
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ثالثا- املواقع الإلكرتونية:
مو�ضوعة ويكيبيديا:

_http://en.wikipedia.org/wiki/Americans_with_Disabilities_Act

 of_1990.

موقع املنظمة الإ�ضالمية للرتبية والعلوم والثقافة:

http://www.isesco.org.ma/arabe/publications/iaaka/Menu.php.

املوقع الإلكرتوين للمجل�س الأعلى ل�ضئون املعاقني بالكويت :
http://www.q8sneed.com/alldodisablework/hiconcldisabl/disabel

pagonehtml.

موقع الأمم املتحدة، التمكني، التنمية وحقوق الإن�ضان للجميع، ورابطه:

 http://www.un.org/arabic/disabilities/default.asp?id=1362.

موقع الدرر ال�ضنية ورابطه هو:
 http://www.dorar.net/enc/hadith .

موقع منظمة العمل الدولية، ورابطه هو: 
/http://www.ilo.org/public/arabic/region/arpro/beirut/info/publ

disability.htm.

مواقع قانونية باللغة الفرن�ضية:
   http://www.juritravail.com/salaries-handicapes.

http://scolaritepartenariat.chez-alice.fr/page171.htm.
http://scolaritepartenariat.chez-alice.fr/page171.htm.

http://fr.wikisource.org/w/index.php?title=Page:Trousset_-Nou-
_veau_dictionnaire_encyclop%C3%A9dique_universel

illustr%C3%A9_-_tome_3.djvu/230&action=edit&redlink=1.
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