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 : المدخل 

لة حقوق انسان ولذلك استوجب على الدولة ألة طبية وانما مسألم تعد مسألة االعاقة مس

بكل مؤسساتها من توفير المناخ الدامج لالشخاص ذوى االعاقة كالعب اساسى وشريك 

 التنمية الشاملة   وشريك فى جتماعيا واقتصاديا وسياسيا فاعل فى الحياة ا

 

ر نظرا للمتغيرات االقتصادية والسياسية واالجتماعية المتزايدة التي تشهدها مص  

مساهماتها في التنمية االقتصادية مدى رفع الوعي العام بشأن التعاونيات وفاستلزم 

االحتياجات  وتفعيل دورها لتلبية ,، وتعزيز إنشاء التعاونيات مصرواالجتماعية في 

ن وعلى وجه يوالمهمش فقرا تجاة الفئات االكثر صاً االقتصادية واالجتماعية، خصو

 ،،،،،،،،المرأة واالشخاص ذوى االعاقة االخص 

 

المساهمة فى  وعلى نقص االمكانيات نظاماً اقتصادياً للتغلب  تمثل التعاونيات  حيث انو

ونظرا للدور التى تقوم به التعاونيات ومسئوليتها االجتماعية  تحقيق التوازن االقتصادى

فى واجتماعيا  بعداً وطنياً  تشكل  فهىتجاة الفئات االكثر فقرا  ومنهم ذوى االعاقة  

تحقيق الحماية االجتماعية  من خالل مسئوليتها في ها ألهميت,المجتمع المصرى 

فعالة فى التنمية المستدامة مرتكزة على و تعزيز مشاركتهم الاالجتماعية تجاة هذه الفئة 

 ،،،،،،النهج الحقوقى  دون الرعاية 
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 تجاة االشخاص ذوى االعاقة للتعاونيات خصائص النهج الحقوقى 

 

 

ربط اإلعاقة بمجموعة كاملة من الحقوق المدنية والسياسية واالقتصادية من خالل 

 واالجتماعية والثقافية، 

 (–األشخاص ذوي اإلعاقة  )–أصحاب الحقوق تحديد : المساءلة

 قوحماية وتعزيز التمتع بالحقو) كافل الحق (     وتحديد من عليهم واجبات،  

من خالل تفعيل دور  تركز المنهجية القائمة على الحقوق على مبدأ التمكين، : التمكين

من النهج الخيري على العكس االفراد وتعظيم قدرتهم واالستفادة بهم شركاء فى التنمية  

 ويرتكز على مبدء الشفقة واالحسان  الذي يسلب القوة

الحق بفاعلية  يتطلب النهج القائم على الحقوق المشاركة الكاملة لكافة أصحاب : المشاركة

 وادماجهم فى المجتمع كجزء من النسيج المجتمعى واتصالهم بكافة االفراد ذات الصلة 

 المساواة وعدم التمييز 

النهج القائم على الحقوق إلى إيالء اهتمام خاص لعدد من القضايا مثل التمييز يدعو 

) االشخاص ذوى  والمساواة ومجموعات من األشخاص الذين تم تهميشهم بشكل خاص

 االعاقة والمرأة ( 
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حقوق االنسان ذوى االعاقة من خالل القوانين واالتفاقيات الوطنية والعربية 

 والدولية  

 الدستور المصرى و القوانين الوطنية 

  3102الدستور المصرى

( يقوم المجتمع على التضامن االجتماعى وتلتزم الدولة بتحقيق العداله 8مادة ) 

واطنين االجتماعية وتوفير سبل التكافل االجتماعى بما يضمن الحياة الكريمة لجميع الم

 على النحو الذى ينظمة القانون

ام ولكل مواطن اليتمع بنظلدولة توفير خدمات التامين االجتماعى (  تكفل ا01مادة ) 

م يكن التامين االجتماعى الحق فى الضمان االجتماعى بما يضمن له حياة كريمة  اذا ل

   والشيخوخة والبطالةقادرا على اعالة نفسة واسرتة وفى حاالت العجز عن العمل 

   64مادة 

خاذ مايتها واجب وطنى وتلتزم الدولة باتلكل شخص الحق فى بيئة صحية سليمة وح

عية بما التدابير الالزمة للحفاظ عليها وعدم االضرار بها واالستخدام الرشيد للموارد الطبي

 يكفل تحقيق التنمية المستدامة وضمان حقوق االجيال القادمة فيها 

  95مادة 

ل مقيم ينة لمواطنيها ولكالحياة االمنة حق لكل انسان وتلتزم الدولة بتوفير االمن والطمان

 على اراضيها 

  80مادة 

اعيا تلتزم الدولة بضمان حقوق االشخاص ذوى االعاقة واالقزام صحيا واقتصاديا واجتم

نسبة منها  وثقافيا وترفيهيا ورياضيا وتعليميا وتوفير فرص عمل العمل لهم مع تخصيص

ية م لجميع الحقوق السياسلهم وتهيئة المرافق العامة والبيئة المحيطة بهم وممارسته

 ودمجهم مع غيرهم من المواطنين اعماال لمبادئ المساواة والعدالة وتكافؤ الفرص 

 القوانين المصرية 
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0511لسنة  21قانون   

يتم صرف معاش ضمانى طبقا للقانون لحاالت العجز لكل شخص كان رجاال او امراة 

لمرض او حادث او لحاله الزمتة منذ الزوج لها ويكون غير قادر على العمل او الكسب او 

\الوالدة   

  0519لسنة  25قانون 

من عدد  %9عامل فاكثر بتشغيل نسبة  91الزام اصحاب االعمال الذين يستخدمون 

 العاملين لديهم  

من وظائف الجهاز االدارى للدولة ووحدات القطاع  %9تخصيص نسبة   

بشأن تحديد الوظائف التى تخصص للمعاقين المؤهلين   0586لسنة  029قانون   

 

" ليستبعد األشخاص ذوى اإلعاقة من الخضوع  3112لسنة  03قانون العمل الموحد " 

دي للقانون حيث عرف في مادته األولى العامل بأنه ) كل شخص طبيعي يعمل لقاء أجر ل

( صاحب عمل وتحت إدارته أو إشرافه  

 

وخصص  0519لسنة  025المحددة بالقانون  %9مع ذلك حافظ القانون على نسبة ال و

سجالت خاصة لقيد الراغبين من ذوى اإلعاقة، كما أعطى ألصحاب األعمال الحرية في 

06 تعيين النسبة المحددة من خارج هذه السجالت " مادة  ".  

 

 

 

 

القوانين واالتفاقيات والعهد العربى لذوى االعاقة فيما يتعلق بشأن الحماية 

 االجتماعية



6 
 

 اقة عالقانون العربى االسترشادى لحماية حقوق االشخاص ذوى اال
 

 (: الحّق في الحياة:6المادة )
للشخص ذي اإلعاقة حق أصيل في الحياة، يحظى بكامل الحماية المقّررة لهذا الحق 

 في القانون.

 

 (: الحّق في الحرية واألمن والسالمة:9المادة )
للشخص ذي اإلعاقة الحّق في الحرية الشخصية واألمن الشخصي والسالمة  .1

 الشخصية.

 

 (: الحّق في التأهيل واإلندماج المجتمعي:09المادة )
على اختالف  –للشخص ذي اإلعاقة الحّق في الحصول على خدمات التأهيل  .0

لغرض تمكينه من بلوغ أقصى قدر من اإلستقاللية واإلعتماد على  –أنواعها 

الذات، واإلرتقاء بإمكاناته البدنية والعقلية واإلجتماعية والمهنية على الوجه 

 الذي يكفل مشاركته الفاعلة في المجتمع.

 

 (: الحّق في العمل:41المادة )
األشخاص غير  للشخص ذي اإلعاقة الحّق في العمل على قدم المساواة مع .1

ذوي اإلعاقة، ويكفل القانون ممارسة الشخص ذي اإلعاقة هذا الحّق، 

بشروط عادلة وظروف مأمونة وصحية، في مختلف قطاعات العمل العام 

 والخاص والمختلط والتعاوني.

في شروط اإللتحاق في وظائف  –على أساس اإلعاقة  –يحظر التمييز  .2

قطاعات العمل العام والخاص والمختلط والتعاوني، والترقية فيها، والحقوق 

 الناشئة عنها.

التي  –العام والخاص والمختلط والتعاوني  –تلتزم إدارات قطاعات العمل  .2

يستخدم كل منها )....( موظفاً و/أو عامالً على األقل، بتخصيص ما نسبته 

من الوظائف واألعمال لديها في األقل إلشغالها من األشخاص  ).....%(

ذوي اإلعاقة، وفقاً للشروط واإلجراءات التي تتحّدد بقرار تصدره الجهة 

 المختّصة في الدولة.
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.......، بالتنسيق مع الوزير المختّص كٌل في وزارته، أن يُصدر قراراً بقصر  .6

لعام، على األشخاص ذوي إشغال بعض الوظائف واألعمال في القطاع ا

اإلعاقة، أو بإعطائهم األولوية في تولّيها، دون التقيّد بالنسبة المنصوص 

 ( من هذه المادة.2عليها في الفقرة )

على قدم المساواة مع األشخاص  –للشخص ذي اإلعاقة الحّق في اإلنتفـاع  .9

التوجيه من خدمات التشغيل والتدريب وإعادة التدريب و –غير ذوي اإلعاقة 

المهني، مع مراعاة تكييف هذه الخدمات لتتالءم مع خصوصية حالة 

 الشخص ذي اإلعاقة.

وتنظّم بقرار من الجهة المختّصة إجراءات إستفادة األشخاص ذي اإلعاقة 

 من هذه الخدمات.

تلزم الدولة أصحاب العمل الذين يستخدمون أشخاصاً ذوي إعاقة بتوفير  .4

رورية في أماكن العمل، لمالءمتها مع إحتياجات الترتيبات المناسبة الض

 األشخاص ذوي اإلعاقة.

يُعامل الشخص ذو اإلعاقة على قدم المساواة مع األشخاص غير ذوي  .1

اإلعاقة، في اإلنتفاع من اإلعانات والقروض المالية والتسهيالت اإلئتمانية 

 لمدّرة للدخل.وغير اإلئتمانية التي تقّدم لغرض إقامة المشروعات الصغيرة ا

 
 (: الحّق في المعيشة الكريمة والسكن المالئم:40المادة )

 
للشخص ذي اإلعاقة الحّق في الحصول على مستوى معيشة الئق وسكن  .1

 مالئم له وألسرته.

تكفل الدولة للشخص ذي اإلعاقة التمتّع بالحّق المنصوص عليها في الفقرة  .3

 اآلتية:( من هذه المادة، بأحد األساليب 0)

ضمان حصول الشخص ذي اإلعاقة العامل، على أجر مساٍو لألجر  أ.

الذي يحصل عليه عامل غير ذي إعاقة، يؤّدي عمالً مناظراً للعمل 

 الذي يؤّديه الشخص ذو اإلعاقة، ومساٍو له في القيمة.

ضمان حصول الشخص ذي اإلعاقة الذي ال دخل له، وليست لديه  ب.

معاش أو إعانة دورية من نظام الضمان القدرة على العمل، على 

 اإلجتماعي لتغطية تكاليف معيشته وأفراد أسرته.

للشخص ذي اإلعاقة الحّق في الحصول على إعانات خاصة، إضافة  ج.

إلى ما ذكر في الفقرتين )أ( و)ب( من هذه المادة لتغطية التكاليف 

 اإلضافية التي تقتضيها إعاقته.
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قرار من الجهة المختّصة في الدولة  ويصدر بتحديد هذه اإلعانات

 بالتنسيق مع الجهات المختّصة.
 

 

 " مادة 3 من االتفاقية العربية 31 لسنة 3991 بشأن تشغيل المعاقين

اية حق ذوى اإلعاقة حق أصيل وال يعنى مجرد الدعم االقتصادي الناتج عن مفهوم " الرع

 " الذي يكتفي بالشكل دون المضمون

 المساواة

ة تساوى الفرص بين العمال ذوى اإلعاقة من جهة، وبينهم وبين الجميع من جهوتعنى 

095اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم  6أخري " مادة   "  

 

 :حق العمل في القوانين العربية

اوتة وأن تختلف التشريعات العربية في تقنينها لحق ذوى اإلعاقة في العمل بدرجات متف

ل "التمييز اإليجابي" من خالل تحديد نسبة محددة من فرص العمكانت تربطها فكرة 

مثل  %3المتاحة لألشخاص ذوى اإلعاقة، وتتراوح هذه النسبة في القوانين العربية من 

 كما هو الوضع في القانون المغربي. كما تأخذ كثير %1الوضع في القانون السعودي إلى 

اقةكوسيلة لتشغيل األشخاص ذوى اإلعمن القوانين العربية بنظام المنشآت المحمية    

 

ص العمل وترتكز القوانين العربية في مجملها علي رؤية الرعاية، التي ترى أن توفير فر

لك لذوى اإلعاقة يأتي في سياق إعالة فئات اجتماعية عاجزة عن كسب عيشها، ويؤدى ذ

كن كسبه بمقدار ما يمإلى إعداد برامج التشغيل بمقدار التكلفة التي تتحملها الدولة وليس 

،أو على األقل توفيره نتيجة عمل ذوى اإلعاقة  

 

 

 القوانين واالتفاقيات الدولية حول العمل والحماية االجتماعية  
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: أنلىلتيتنصعا( 33) المادة 0568 نإلنساقالحقواالعالن العالمى  

الضمان االجتماعى حقفىالمجتمعاً لكلشخصبوصفهعضو“  

لةدوهيكلكللىودــلونالتعاوالقوميالمجهود التوفرلهمنخالأنهــمنحق،و  

وخصيتهــلتناميشومتهالتيالغنىعنهالكرالثقافيةواعية الجتوايةدالقتصاقالحقوااــهاردموو

  .”حرية

المعيشة الكاف منىمستوفىلحقالكلشخص: “أنعلىلتيتنصا( 39) ـلاالمادة يضاًوأ

لصحةاعلىللمحافظة  

والملبس لتغذيةالكذيتضمن،وسرتة ألوةلهــلرفاهيوا

االجتماعية الالزمة  ،،،،،،، الخ تلخدمااكذلكولطبيةالعنايةواوالسكن  

 

 ) الحماية االجتماعية (االتفاقية الدولية لحماية حقوق االشخاص ذوى االعاقة  

كانون  02اعتُمدت اتفاقية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة وبروتوكولها االختياري في 

 21متحدة في نيويورك، وفُتح باب توقيعها في في مقر األمم ال 3114األول/ديسمبر 

موقِّعا،  66موقِّعا، ووقع البروتوكول االختياري  83. ووقع االتفاقية 3111آذار/مارس 

وصّدقت على االتفاقية دولة واحدة. ويمثل هذا أعلى عدد من الموقعين في تاريخ أي 

ن في شاملة لحقوق اإلنسا اتفاقية لألمم المتحدة يوم فتح باب توقيعها. وهي أول معاهدة

ات تكامل القرن الحادي والعشرين وأول اتفاقية لحقوق اإلنسان يُفتح باب توقيعها لمنظم

اإلعاقة في المواقف والنهج تجاه األشخاص ذوي“ تحوال مثاليا”إقليمي. وتشكل االتفاقية  . 

تمتع جميع  ضرورة. وتعتمد االتفاقية تصنيفا واسعا لألشخاص ذوي اإلعاقة وتعيد تأكيد  

األشخاص الذين يعانون من اإلعاقة بجميع أنواعها بجميع حقوق اإلنسان والحريات 

األشخاص  األساسية. وتوضح االتفاقية وتصف كيفية انطباق الحقوق بجميع فئاتها على

عاقة ذوي اإلعاقة وتحدد المجاالت التي أُدخلت فيها تعديالت لكي يمارس األشخاص ذوو اإل

قوقالفعل والمجاالت التي انتُهكت فيها حقوقهم، وأين يجب تعزيز حماية الححقوقهم ب  

 

 المادة 2- مبادئ عامة : 
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ياراتهم احترام كرامة األشخاص المتأصلة واستقاللهم الذاتي بما في ذلك حرية تقرير خ (أ)

 بأنفسهم واستقالليتهم؛

 عدم التمييز؛ (ب)

اإلعاقة بصورة كاملة وفعالة في المجتمع؛كفالة مشاركة وإشراك األشخاص ذوي  (ج)  

ة احترام الفوارق وقبول األشخاص ذوي اإلعاقة كجزء من التنوع البشري والطبيع (د)

 البشرية؛

 تكافؤ الفرص؛ (هـ)

 إمكانية الوصول؛ (و)

 المساواة بين الرجل والمرأة؛ (ز)

ي الحفاظ على احترام القدرات المتطورة لألطفال ذوي اإلعاقة واحترام حقهم ف (ح)

 .هويتهم

حماية السالمة الشخصية - 01لمادة   

لكل شخص ذي إعاقة الحق في احترام سالمته الشخصية والعقلية على قدم المساواة مع 

 اآلخرين

 اتفاقيات منظمة العمل الدولية

والتى عالجت موضوع التاهيل   0991لسنة  069اتفاقية  0991لسنة  059اتفاقية رقم 

 المهنى لذوى االعاقة 

كان البداية للتشريعات الدولية   0991 – 0991العقد الدولى لالشخاص ذوى االعاقة  

 الخاصة بذوى االعاقة من خالل المشاركة الكاملة والمساواة فى كافة مجاالت الحياة 

عاما دوليا لذوى االعاقة كما اطلقت على العقد من  0990واعلنت االمم المتحدة ان عام 

 عقدا دوليا لذوى االعاقة   0991 – 0991

 

 مؤشرات واحصاءات وممارسات
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 ومن هنا تشير بعض االحصاءات والمؤشرات التى تتعلق باالشخاص ذوى االعاقة  ان

ها هناك مؤشر لالهتمام واضح يظهر فى االستراتيجيات والبرامج والخطط التى من شأن

ثر النهوض بهم وتمكينهم  للمساهمة فى التنمية بما ينسجم ودورهم فى المجتمع وهذا ا

حدة ن المؤتمرات والقمم العالمية التى تعقدها االمم المتماتم اعالنة من توصيات لعديد م

   0995وفى مقدمتها  قمة التنمية االجتماعية  كوبنهاجن 

ة  العاملة وتشير بعض التجارب التى قامت بها بعض المنظمات الوطنية واالقليمية والدولي

ى ضاعهم ففى مجال االشخاص ذوى االعاقة  بانة بالرغم من بعض  النجاحات لتحسين او

دود الحصول على خدمات التعليم والصحة والعمل اال ان هذا التحسين نسبيا والمردود مح

  وخاصة تجاة المرأة ذات االعاقة  فهى تتعرض بسبب جنسها واعاقتها لتمييز مزدوج

جتمع وتاتى فى مستوى اكثر تهميشا من الرجل ذوى االعاقة نظرا للثقافات السائدة للم

 المصرى ،،،،،،،

لذا وجب علينا المزيد من االهتمام باالشخاص ذوى االعاقة  والتعامل على اساس 

قيق مايمتلكونة من قدرة على العطاء وتأهيلهم التأهيل المناسب مما يتيح لهم فرص لتح

كرامة ذاتهم و االعتماد على انفسهم فى توفير احتياجتهم المادية التى تؤمن لهم الحياة ب

الشخاص ذوى االعاقة من قبل التعاونيات ومنظمات االشخاص والبد من تطوير واقع ا

دتهم ذوى االعاقة فهم االحق بالرعاية واالهتمام وتعزيز الثقة بالنفس والمجتمع  ومساع

عالم الكتشاف قدراتهم  على المشاركة فى الحياة وتضمين قضية االعاقة ضمن خطاب اال

 والدعوة لتطبيق االتفاقيات العربية والدولية

( الدورة 1223االعالن العالمى لحقوق االنسان اكد بشأن حقوق المعاقين ) القرار رقم و 

على وجوب احترام الكرامة االنسانية  0935( الصادر عام 4211الثالثون االجتماع العام ) 

للمعاقين وحماية حقوقهم االساسية اسوة باقرانهم فى المجتمع بغض النظر عن مصدر او 

 تهمطبيعة او شده اعاق

 

 

 

 االشخاص ذوى االعاقةتمكين دور التعاونيات في 
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اذا بلغت قمة الجبل فوجه نظرك للسفح لترى من عاونك فى الوصول 

 اليها ثم وجه نظرك للسماء شاكرا هلل ليثبت اقدامك عليها 
 

لكى نغير اوضاع االشخاص ذوى االعاقة البد من تغيير السياسات العامة الرسمية والغير 

ولوصول للتمكين البد من اتخاذ رسمية واالخذ فى االعتبار  تحقيق مبدأ تكافؤ الفرص 

خطوات حقيقية نحو تعزيز الحماية االجتماعية لذوى االعاقة مسندا على المسئولية 

 المجتمعية لهذه القطاعات 

 التمكين : 

وهو اكساب االشخاص ذوى االعاقة المعارف والمهارات وتعزيز القيم االخالقية واتاحة  

بالمشاركة ومع بهم الى اقصى مدى للدمج  فرص المشاركة الكاملة والفعالة والوصول

مراعاة الفروق والقدرات الشخصية والعمل على تغيير المفهوم السلبى لدى المجتمع تجاة 

 هذه الشريحة 

 المسئولية االجتماعية 

نصوص بعض ال يرجع مفهوم المسئولية االجتماعية لالسالم حيث جاءات 

تحث على التضامن والتكافل والذكاة والصدقات وعززت حق الفئات لقرأنية ال

االحسان والرعاية  باخراج وكان والمجتمع  اولى االمرعلى االكثر احتياجا  

 الصدقات والذكاة هو السائد تجاة الفقراء واالكثر احتياجا 

ادم سميث  بان المسئولية اشار   مع التطور لمفهوم المسئولية االجتماعية و

جتماعية  هى توفير افضل تعاون ممكن من خالل المؤسسات لتحقيق اال

 احتياجات المجتمع واالفراد االشد احتياجا  

 

 

 

كان والبد لتمكين االشخاص ذوى االعاقة  من خالل التعاونيات  اتخاذ خطوات و

البد من تطوير فتجاة االشخاص ذوى االعاقة  تعزيز المسئولية المجتمعية 



13 
 

ومشاركتهم نحوهم  سئوليةالم تقديرو قدرات هذه الفئة واالرتقاء بادائهم 

 ودمجهم داخل المؤسسات بفاعلية وتوفير فرص عمل متساوية وامنة 

 من خالل ،،،،

لى تغيير اتجاهات المجتمع تجاه الفرد ذو االعاقة من حيث قدرته ع -

دون تمييزالعمل واالنتاج والمنافسة   

 

نمية االشخاص ذوى االعاقة الى قوة انتاجية تساهم فى تتحويل طاقات 

الوطن من خالل اتاحة فرص مالئمة ومتساوية تتوافر فيها سبل 

 االتاحة والمناخ االمن لهم

 

ي توسيع مشاركة األشخاص ذوي اإلعاقة ودمجهم في الحياة العامة بما ف

يةالرياضذلك المشاركة في الحياة السياسية والثقافية وأنشطة الترفيه و  

. 

الحد من ومواجهة كافة الممارسات التي قد تلحق العنف واإلساءة 

واالستغالل باألشخاص ذوي اإلعاقة، وتقليل نسبها وفق خطط منهجية 

 محكمة

استثمار الجهود والموارد المتوفرة والمتاحة لتحسين مستوى الخدمات 

 اقة رامج المقدمة لألشخاص ذوي اإلعواألنشطة والب

 

 الحماية االجتماعية عبر العصور

وخاصة فى الفئات االكثر ضعفا ان تتخذ من العيش فى مجموعات عتمد اإلنسان أ

، ثم تطورت أشكال تعمل وفق مبدأ التكافل االجتماعيو، ،  منفسهالحماية وسيلة 

 ،،،،،الحماية االجتماعية بفعل التطور االقتصادي واالجتماعي ،

 

ثم جاءت الشرائع السماوية لتكرس مفهوم العدالة االجتماعية والدفاع عن حق  

سالمي بأخالق التكافل اإلنسان في العيش الكريم. وبهذا الصدد تميز المجتمع اإل

من خالل نظم الزكاة والوقف وكفالة األيتام والصدقات والعديد من  االجتماعي

 ،،،،،الممارسات االجتماعية االيجابية .
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مع ظهور الدولة الحديثة وفى ظل القوانين والتشريعات ظهر لدينا مفهوم و

التامينات االجتماعية نتيجة للتطور االجتماعى واالقتصادى واول من استخدم 

 مصطلح الضمان االجتماعى هى الواليات المتحدة االمريكية ثم تداولتة الدول 

 

 والحماية االجتماعية 

اد  االكثر ضعفا  ومنهم  ) الشخص ذوى االعاقة (  من هى ضمان توفير الحماية  الفر

 االخطار االجتماعية التى تشمل االمراض والبطالة،  والفقر  ،  وعدم القدرة على العمل

 وهى مجموعة من االليات التى ترتكز على مبدء التكافل والضمان االجتماعى ،،،،،،

 

ات ة كالتعليم والعمل والتامينوالحماية االجتماعية  منظومة تحتوى على محاور اساسي

 االجتماعية والصحة والحد من الفقر  وهى تهدف الى تمكين االفراد واالسر من مواجهه

خل المخاطر االجتماعية واالقتصادية  والتقليل من اثرها والمساهمة فى اعادة توزيع الد

االمان ب بين افراد المجتمع وتحفيز التنمية االقتصادية واضفاء االستقرار والشعور

 االجتماعى واالقتصادى  ،،،،،،،،

 

 االنظمة الرسمية للمسئولية و الحماية االجتماعية

وتتمثل فى الدولة ) وزارة التضامن االجتماعى (  بتقديم اشكال مختلفة للحماية 

االجتماعية الرسمية لذوى االعاقة وتتمثل فى المعاش الضمانى لهم وخاصة  

الغير قادرين على العمل فى حالة انعدام الدخل بسبب االعاقة  والبطالة وايضا 

م اطفال او بالغين من ذوى فى حال عدم كفاية دخل االسرة وخاصة من لديه

االعاقة  ولكن ترتبط هذه المسئولية  باقتصاد الدولة ومواردها ويتضح ذلك فى 

برامج المساعدات االجتماعية  الرسمية التى تقوم به الدولة تجاة ذوى االعاقة 

 بهدف تخفيف حدة الفقر 

 

 

 

 وهناك انظمة تتبعها الدولة فى ذلك الشأن :

 

 المساعدات االجتماعية 
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 التامينات االجتماعية 

 برامج الحد من الفقر 

 اوال :  المساعدات االجتماعية  لالشخاص ذوى االعاقة 

دية ينظر لها كنوع من انواع الحد من الفقر والمساواة فى الفرص االجتماعية واالقتصا

ول الى اداة لضبط  الوصلتحقيق التوازن وتتمثل المساعدات االجتماعية ) بطاقة االعاقة  ك

ى القديم الخدمات المتعلقة باالعاقة  ولكن تحديد وتضييق مفهوم االعاقة على المنظور الطب

ادى الى اقصاء شريحة من ذوى االعاقة وحرمانهم من الحصول على هذه البطاقة مثل 

 االعاقات النفسية والضمور  واالقزام  وانميا البحر المتوسط 

   ثانيا : التامينات االجتماعية

ا العمال وهي وسيلة إلزامية لتحقيق الحماية االجتماعية في مقابل اشتراكات يدفعه

وتدفع للفرد عند وقوع حوادث  او امراض واصابات عمل ينجم وأصحاب العمل.

 عنها  العجز وعدم القدرة على العمل

 ثالثا الحد من الفقر 

قدرات لم يعد الفقر  قاصرا على االفتقار على المال او الدخل زلكن نقص او فقر ال

 والذى يجب التعامل معة من خالل سياسات عامة تهدف مكافة الفقر 

هم ويسجل الفقراء وذوى الدخل المنخفض  على مقدمتهم االشخاص ذوى االعاقة ف

عات التى عمل بعض المشروالنسبة االكثر فقرا فى شرائح المجتمع وتسعى الدولة ل

ة تواجه وتحد من الفقر مثل  من خالل الصندوق االجتماعى للتنمية  ومسئوليت

اسية مخاطبة الفئات االكثر فقرا والمهمشة بزيادة وصولهم  او نفاذهم للخدمات االس

 وتحسين انتاجيتهم وكذلك فرصهم فى الحصول على عمل  

 

 

 

 

 االنظمة الغير رسمية للمسئولية و الحماية االجتماعية

يث ان وح حتياجات ومواجهه التحدياتاللم يعد القطاع العام قادرا على  تلبية جميع ا

وهنا    النظم الرسمية للحماية االجتماعية التوفر تغطية كاملة لكافة افراد المجتمع

مجموعات ومنظمات  –ظهرت  االنظمة الغير رسمية  للحماية االجتماعية ) االسرة 
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ليتها (   من خالل مسئوالتعاونيات  –ومؤسسات التنمية  واتحادات ونقابات  اهلية  

ر  ضعفا  االجتماعية لتقوم بسد الفجوات لتحقيق الحماية االجتماعية للفائات االكث

 باليات مجتمعية بهدف القيام بانشطة التنمية االوسع نطاقا  

 

 التعاونيات و الحماية االجتماعية لالشخاص ذوى االعاقة  

 

العاقةفى تقليل حدة الفقر لدى االشخاص ذوى ا* تفعيل دور التعاونيات      

اص ذوى االشخبشأن المسئولية االجتماعية تجاة  اعتماد اليه جديدة للتفكير*

لذى االعاقة وحمايتهم اجتماعية بتمكينهم اقتصاديا  من المنظور الحقوقى ا

ى تفعيل واستخدام قدرات هذه الفئة                                 عل يعتمد  

شاف توفير فرص تدريبة من خالل تلك المؤسسات والعمل على اكت*  

قدرات المواهب وال  

ذه الفئة اجتماعيا وصحيا ومهنيا تاهيل ه*   

ية االقتصادية واالجتماع تعزيز قدراتهم للخوض لمواجه التحديات*

وق على المنافسة واقتحام سويصبح لديهم القدرة  لمجتمع ومواكبة ا

 العمل 

ذوى  االشخاصطرحها للمجتمع لتحفيزهم على قبول ديم النماذج الجيدة وقت*

حية بفتح فرص تعليمية وصالمناخ الدامج توفير  واالعاقة داخل المجتمع 

بمشاركة االخرين  واجتماعية  

نية التعاو لمؤسسات لةالتابعة تضمين هذه الفئة بالنوادى االجتماعي*  

وتوفير الخدمات االجتماعية لهم  ومشاركتهم رياضيا واالستفادة من 

اتم واثبتت التجارب مدى تميز هذه الفئة رياضيا اذا مقدراتهم الرياضية 

العاب  االعتناء بها وتدريبها  فانهم يستطيعون تحقيق ارقام قياسية فى

  4101القوى وتميز فريق كرة القدم الصم وفوزهم بكأس العالم 

توفير جزء من الخدمات الصحية المقدمة من خالل التعاونيات البد من *

 لالشخاص ذوى االعاقة والذين اليتمتعون بخدمات التامين الصحى وهى
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 من هذه الفئة وهم الغير عاملين بالدولة والغير مقيدون %31عدى نسبة تت

بالمدارس او الجامعات ونظرا لمحددودية دخل هذه الفئة وعدم قدرتها على 

 الوصول لخدمات صحية جيدة  استوجب على كل المؤسسات المساهمة فى

الوحدات  داخلتخفيف عبء  المشكالت الصحية بتخصيص عدد 

  ص ذوى االعاقة للعالج المجانى اوشبه المجانىلالشخاوالمستشفيات 

 

الجيدة الدمج بالتعليم وتسهيل الوصول للخدمات التعليمية الدامجة و*

عليمية بمساهمة التعاونيات فى توفير غرف مصادر ومعينات ووسائل ت

متاحة الستخدام ذوى االعاقة بالمؤسسات التعليمية الحكومية 

الدمج من ذوى االعاقة داخل وتخصيص عدد من المقاعد لتالميذ 

ها زء من المسئولية االجتماعية لالمؤسسات التعليمية الخاصة كج  

 

شرية تساهم ايضا التعاونيات فى نشر الدمج فى برامج التنمية الب *

ية لبعض االعاقات القادرة على التواصل والدمج مثل االعاقات السمع

ك فادة من تلوالبصرية والحركية بكل مؤسساتها من منطلق االست

 الطاقات وتوجيهها نحو التنمية 

 

خاص تخصيص سكن مناسب ومالئم لالش جمعيات التعاون االسكانى *

ذوى االعاقةوتوفير نسبة من الوحدات االقتصادية لذوى االعاقة 

ات فمثال تخصص االدوار االرضية لسكنى ذوى االعاقنراعى اتاحتها 

ى الحركية والبصرية وتكون فى استطاعتهم ومقدرتهم المادية وعل

 تدعم التعاونيات جزء من هذه الوحدات لصالح هذه الفئة 

 

ستفادة وكذلك يستوجب على التعاونيات بكل مؤسساتها اعادة النظر لال

 ذوى االعاقة فى المشروعاتمن الطاقات المعطلة الممثلة باالشخاص 

عمل ويمكن االقتصادية المختلفة وتمكينهم اقتصاديا ودمجهم فى بيئة ال
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 من االشخاص ذوى االعاقة على اساس فهم قدراتتعظيم االستفادة 

 كل منهم على النحو التالى 

 االعاقة السمعية :

من  %51ومنهم فى سن العمل قرابة  مليون اصم وضعيف سمع   1وتمثل 

ى هذه النسبة ومنهم الحرفيون والذين يتقنون العمل المهنى واالعمال الت

ع تحتاج لمجهود بدنى وهى الفئة الوحيد التى يمكنها العمل داخل المصان

اى ضعف ونصف ساعات العمل وسط االالت  %051والورش بقوة 

م اء والذى اليؤثر على جهازهوالمكاينات لما لديهم من قوة لتحمل الضوض

تصبح  فبذلك) حاالت الصمم الشديد (العصبى بسبب تعطل الجهاز السمعى 

ضا من قدرتهم على العمل داخل المصانع اكبر باالضافة لقدرتهم العضلية واي

 السهل توفير فرص عمل لهم من خالل 

 

 التعاونيات الزراعية

من خالل مشروعات زراعية متناهية الصغر  كمشاتل الزهور والمنتجات  

لى الزراعية كصناعة االلبان ومنتجات النخيل   وايضا يمكن االعتماد  الكلى ع

هولة المرأة الصماء فى المشغوالت اليدوية فهى ماهرة فى هذه الحرف وتتقنها بس

نا يمكن استخدام ذوى وبجودة عالية وتنتشر هذه المهارة بين هذه الفئة وه

 االعاقة السمعية 

يمكن لما لديهم من قوة بدنية عالية وايضا االعتماد والتركيز على البصريات ف 

كيز والتر االعتماد عليهم فى العمل من خالل المهن  التى تحتاج الى مجهود بدنى 

 البصرى 

 

 الورش والمصانع 

اء من قدرة اضافية للبقالورش والمصانع باتاحة فرص عمل  للصم لما لديهم 

 بجوار االالت والماكينات واالستفادة بهذه القدرات لمضاعفة االنتاج والعمل

تصوير لساعات اطول  ايضا لديهم مهارات التشكيل والتلوين والفنون ويتقنون ال
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بحرفية عالية والفنون والرسم مما يكسبهم مهارات اضافية العمالهم 

ة واعمال البياض الحرفيةاعمال الدهانات والصيان  

 

 تكنولوجيا المعلومات : 

ا استخدام التكنولوجيا  االعاقة السمعية  هم االمهر فى استخدام التكنولوجي

رعة والكمبيوتر واجادة البرامج التصوير والميديا والجرافيكى  ويتقنوها بس

ناء وسهولة  اذا تم تدريبهم بشكل مناسب واتاحة العمل لهم وتوفير الوسيط اث

دريب ) مترجم اشارة ( الت  

 

 االعاقة الذهنية 

تطيعون ويمكن االستفادة منهم بعد تاهيلهم فى االعمال التى تحتاج الى نمطية يس

ل تكرار نفس العمل بشكل تكرارى دون ملل ولكن بعيدا عن االعمال الخطرة مث

استخدام االالت الحادة والماكينات يمكن ان يكون مساعد ماهر فى  اى عمل 

مدرب فى العمل  ان يكون ال وخاصة اذا ارتبط  بمن حولة  ويفضل ان يتم الفصل

   من نفس الجنس للمتدرب  لما لديهم من عاطفة جارفة تجاة من يتعاملون معة

 

ن الخطريمكن االستفادة بهم مساعدين فى االعمال الحرفية فى المناطق البعيدة ع  

 واالعمال التى تحتاج الى تجميع  

 

 المكفوفين وذوى االعاقة البصرية 

فى استخدام الكمبيوتر اذا تم اتاحة برامج ناطقة على  هم لديهم مهارة عالية

 االجهزة  لديه قدرة عالية على الحفظ  ويمكن االستفادة منه فى االعمال التى

رية االعمال االذاعية  يمتلك االكث   –تعتمد على الحفظ  والتسويق عبر الهاتف 

 منهم  الصوات متميزة وجميلة 

 

 ذوى االعاقة الحركية 
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ادة من وهذه الفئة لها تصنيفات عديدة من حاالت مختلفة لالعاقة ويمكن االستف 

بية ذوى االعاقة الحركية الذين يستخدمون الكراسى المتحركة فى االعمال المكت

فة فى التى تحتاج كتابة والتعامل مع الحاسب  ويجيدون االعمال الحرفية الخفي

ركيبها ل التى تحتاج لتجميع اجزاء وتاماكنهم   وايضا يستطيعون القيام باالعما

ات فى اماكنهم وصيانة االجهزة الكهربائية المنزلية وااللكترونية مثال الخالط

 والتلفزيونات 

لنا تلك اما االعاقات الخفيفة يمكن ان تقوم باعمال ادارية وكتابية  وبذلك نكون حو

 وحققنا مبدءالقدرات الى طاقات انتاجية ووفرنا فرص عمل مالئمة ومناسبة 

مة التى العدالة االجتماعية وقمنا بمسئوليتنا االجتماعية ووفرنا لهم الحماية الالز

 تضمن لهم العيش بكرامة 

 

 وتستطيع االتحادات والتعاونيات والمؤسسات تخصيص جزء من راس المال

 لتويجهه الى مشروعات متناهية الصغر تخدم االشخاص ذوى االعاقة و تحقق

ئة وايضاادى وتسهم فى تخيف حدة الفقر التى تنتشر  بين هذه الفاالمن االقتص  

امة وتحقق وبذلك تكون تلك الطاقات المعطلة قوة انتاجية تساهم فى التنمية المستد

االمن والحماية االجتماعية  وتكون تلك المؤسسات قامت بمسئوليتها تجاة 

ية المجتمعالمجتمع والدولة بتمكين هذه الفئة ليكونوا شركاء فى تنم  

 

ج    وليتحقق ذلك البد من االرتكاز على المسار المزدوج للوصول للمجتمع الدام  

 

 

 

 

 كوسيلة لتمكين االشخاص ذوى االعاقة المجتمع الدامج 

 لتحقيق التنمية الشاملة لالشخاص ذوى االعاقة  المسار المزدوجهى و

 :المجتمع الدامج
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هو الذى يستوعب كل فئاتة دون اقصاء او تهميش ويحقق المساواة والعدالة 

وتفعيل دورهم بتوفير االتاحية والحماية والفرص المتساوية الستيعاب الجميع 

واالستفادة من كل االمكانات البشرية فى التنمية  وذلك من خالل المسار المزدوج 

 للتنمية

 المسار المزدوج : 

البد من توفير حزمة من القوانين التى تعزز الدمج على عاتق الدولة   يقعالمسار االول :

والحماية لالشخاص ذوى االعاقة باعتبارهم جزء اساسى من النسيج المجتمعى وشريك 

 وتوفير فرص متساوية للجميع فى التنمية 

من خالل المجتمع المدنى بكل مؤسساتة النقابات واالتحادات العمالية  المسار الثانى :

والتى يستوجب ان تاخذ مسئوليتها تجاة الفئات والقطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدنى 

 منها المرأة و االشخاص ذوى االعاقة االكثر فقرا 

اص ذوى وتمثل التعاونيات مسار لخلق فرص الستيعاب االيدى العاملة من  االشخ

فاعلة  وتعزيز االعاقةوتاهيلهم لسوق العمل وخلق فرص الدماجهم بالمجتمع كقوة بشرية 

على اقتحام سوق العمل والتنافس ويكون شريك فى التنمية اذا  عرفنا مواطن  درتها ق

 شركاء فى التنمية  همباعتبار  قوة لدية واستطعنا االستفادة بقدراتهمال

ذوى  االشخاص )وبتعظيم دور الفئات االكثر فقرا  وبذلك يتحقق لدينا المجتمع الدامج 

وتحقيق الحماية االجتماعية لهم لتمكينهم اقتصاديا وخاصة النساء (  االعاقة  

 تم بحمد هللا   

 مع تحياتى 

 مرفت السمان 


