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ملخص الدراسة: 

وانني الىت  أولت اململكة العربية السعودية عناية فائقة ابألشخاص ذوى االعاقة ابعتبارهم مواطنني يعانون من مشكالت حمددة فأصدرت التشريعات والق
جتماعية للمملكة تيسر هلذه الفئة مستوى معيشة حمرتم وبكرامة، يف هذا اإلطار فقد حتددت مشكلة البحث ىف التعرف على ما توفره وحتققه السياسات اال
نظور االجتماعي العربية السعودية مبا تتضمنه من تشريعات ونصوص يف ثالثة جوانب وهى التأهيل والتمكني والدمج  للمعاقني، وحتليل هذه السياسات من امل

بحث بعدة نتائج من أمهها انه ابلرغم من اجلهود  والقانوين يف كل من النظام السعودي ومقارنته ابلنظام املصري وحتديد اوجه االختالف بينهما. هذا وخرج ال
اثيق الدولية اخلاصة حبماية اليت يقوم هبا النظام السعودي حتقيقاً للحماية االجتماعية والقانونية للمعاقني واليت بدأت قبل تصديق اململكة على االتفاقيات واملو 

لتقدمي خدمات الرعاية الصحية والتعليمية واالجتماعية والتأهيلية ....وغريها، للمعاقني   ساسيةاألاملعاقني، حيث كانت قيم وتعاليم الشريعة االسالمية الركيزة  
مية األمر الذي يتيح وغريهم من الفئات املستحقة للرعاية، إال أن تلك اجلهود مازالت يف حاجة إىل تطوير لفلسفة سياساهتا، لتفعيل مشاركة املعاقني يف التن

ه من عائد التنمية احملققة ابململكة. واستناداً ملا توصل له من نتائج مت وضع تصور مقرتح ملا ميكن اضافته أوإجرائه من تعديالت على هذهلم الفرصة لالستفادة 
 ابلنظام السعودي. واالجتماعيالنصوص لتحقيق مزيد من احلماية لفئة املعاقني بشقيها القانوين 

. نظام رعاية املعاقني ابململكة العربية السعودية  احلماية القانونية، تماعية،جاحلماية اال  املعاقون،الكلمات املفتاحية: 
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Abstract: 

 Kingdom of Saudi Arabia presented great attentiveness for handicapped, considering their suffering specific 

problems, so it issued legislations and laws to facilitate respectable life for them. Within this framework, issue of 

current research has identified in identifying in, what does the social policies of the Kingdom of Saudi Arabia including 

legislation provide and achieve for handicapped in three fields rehabilitation, empowerment and integration. And 

analyzing these policies by using a social and legal perspective, also comparing the Saudi and Egyptian policies to 

determine differences between them. After applying we deduced that Kingdom undertaked efforts to achieve 

handicapped social and legal protection which began before the ratified international agreements, because of values 

and teachings of Islamic Sharia were the main basis for providing health, educational, social and rehabilitation 

services. ... and others, for the handicapped and other groups whom deserving of care, although those efforts still need 

to develop philosophy of their policies, to activate the participation of the disabled in development, to empower them 

ueing benefits of achieved development. On the basis of that results, a proposed plan has been developed for what can 

be added or made to the amendments to these texts to achieve more protection for the category of the handicapped, 

both legal and social, in the Saudi system 
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 :املقدمة
انطالقاً من أن العنصر البشري هو قوة الدفع احلقيقية لعملية التنمية، حيث  إن اإلنسان هو العنصر الذي يساهم يف تنمية اجملتمع  
من انحية، ومن انحية أخرى فإهنا هتدف إىل االرتقاء بنوعية حياته وتوسيع نطاق خياراته وقدراته إىل أقصى حد ممكن، وتوظيف تلك  

وعلى ذلك فقد أصبح االهتمام ابلتنمية البشرية هو الشغل  يف هلا يف مجيع امليادين االقتصادية واالجتماعية والثقافية،  القدرات أفضل توظ 
مع التأكيد على ضرورة اختاذ التدابري واإلجراءات الالزمة لضمان مشاركة كافة  ، الشاغل لكافة املهتمني مبجال التنمية يف اآلونة األخرية

 عملية التنمية دون متييز. أفراد اجملتمع يف 

  لذا أولت املؤسسات واملنظمات الدولية اهتمام بقضية املعاقني متبنني فلسفة خمتلفة تؤكد على أمهية أتهيل املعاقني لدجمهم ابجملتمعات 
الدولية اليت انلت    لتسهيل مشاركتهم يف عمليات التنمية املنفذة كحق هلم، ويف هذا اإلطار مت إصدار العديد من االتفاقيات واملواثيق

موافقة العديد من الدول، ولكن اختلفت استجابة السياسات االجتماعية لكل دولة عن غريها، هذا وركز البحث احلايل على عرض  
رنتها  وحتليل السياسات والتشريعات والنصوص املتعلقة ابحلماية القانونية واالجتماعية للمعاقني وأسرهم ابململكة العربية السعودية، مث مقا

مقرتح ملا ميكن إضافته أو إجرائه من تعديالت على هذه النصوص  مبثيلتها ابلنظام املصري واالستفادة من نتائج املقارنة يف وقع تصور  
 لتحقيق مزيد من احلماية لفئة املعاقني بشقيها القانوين واالجتماعي ابلنظام السعودي. 

 أواًل: مشكلة البحث:

العامل ابملعاقني   دول  االجتماعي  اهتمت  النظام  لطبيعة  وفقاً  رعايتها  اليت جيب  البشرية  اجملتمع  ثروة  أساسي يف  ابعتبارهم جزء   
قة  واالقتصادي املطبق يف كل جمتمع من اجملتمعات. وقد اهتمت اململكة العربية السعودية هبذه الفئة بل ميكن القول إهنا أولتها عناية فائ

حمددة فأصدرت التشريعات والقوانني اليت تيسر هلذه الفئة مستوى معيشة حمرتم وبكرامة. وتنطلق  ابعتبارهم مواطنني يعانون من مشكالت  
(. وتقدم الدولة العديد من اخلدمات هلم، سواًء فيما يتعلق  1992هذه الرؤية من منظور إسالمي طبقاً لنظام احلكم األساسي للدولة )

ل أقرب إىل احلياة الطبيعية.هذا وأكدت العديد من الدراسات على أمهية إدماج املعاقني  بدجمهم مع ابقي أفراد اجملتمع ليعيشوا حياهتم بشك
يف اجملتمع الكبري واالستفادة من طاقاهتم وإمكانياهتم، حيث إن املعاقني لديهم طاقات كامنة تفوق قدرات اإلنسان العادي، ومن خالل  

أقراهنم يف اجمل أمامهم  للتعامل مع  تتاح الفرصة  تمع واحلياة، وتكون شبكة عالقات قوية متكنهم من ممارسة حياهتم بشكل  إدماجهم 
 واخرون     )   Emad Alzyoudi 2009طبيعي، ويبدأ هذا االندماج من خالل املرحلة التعليمية، وقد اكدت دراسة عماد الغازي )

ابألردن حيث أشارت اىل ان طالب األردن يتخذون  مبحوث من اجلنسني من طالب جامعىت االمارات ومؤتة  300اليت أجريت على 
مواقف إجيابية اكثر من طالب االمارات فيما يتعلق ابلتعليم املدمج وعدم وجود فروق دالة احصائيا تعزى اىل اجلنس ووجود فروق دالة  

 0احصائيا  تعزى اىل اعداد املعلم وتوافر املوارد  

ة املقدمة للمعاقني جيب أن تتسم ابملرونة، فكل نوع من أنواع اإلعاقة حيتاج لنوع معني  هذا إىل جانب التأكيد على الربامج التأهيلي 
اليت هتدف إىل  (Basil & Naria, 2001) من الربامج التأهيلية مبا يلىب احتياجات املعاق، وهذا ما أوضحته دراسة ابسل وانراي  

جمال أتهيل األفراد وذوي اإلعاقة، وتناولت الدراسة أنشطة اجلمعيات يف  التعرف على الدور الذي تقوم به اجلمعيات األهلية احمللية يف  
كل من إثيوبيا وأوغندا وزميبابوي وأشارت إىل أسباب جناح وقوة اجلمعيات األهلية تكمن يف قدرهتا على أن تكون مرنة مما جيعلها  أكثر  
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رونة جعلت اجلمعيات األهلية قادرة على توفري اإلمكانيات الالزمة  استجابة الحتياجات أفراد  اجملتمع وخباصة األفراد املعاقني. هذه امل
( عن إيضاح  2003لالهتمام ابملعاقني ليس الكبار منهم فقط، ولكن أيضاً األطفال وتربيتهم، وهذا ما أسفرت دراسة سلطان حسن )

أيضاً دور يف توفري اإلمكانيات البشرية الالزمة  دور اجلمعيات األهلية بدور رايض األطفال ذوي اإلعاقة التابعة للجمعيات االهلية، و 
تربية الطفل  لرتبية األطفال ذوي اإلعاقة، وتوفري اإلمكانيات املادية الالزمة ودور اجلمعيات األهلية جتاه األسرة وأثره جتاه اجملتمع وأثره على  

ة اليت يعمل فيها اإلحصائيني االجتماعيني يف اجملتمع  املعاق ومعوقات دور تلك اجلمعيات. فاجلمعيات األهلية من أهم املؤسسات األهلي
وهم يعملون مع مجيع فئات اجملتمع، واملعاقني من أهم الفئات اجملتمعية اليت حتتاج إىل معاملة خاصة، فلذلك هم حيتاجون دائماً إىل  

 برامج حتسن من أدائهم. 

برانمج لتحسني التواصل األسرى وأثره على السلوك    ( بضرورة إعدادLloyd.Julian 2005وقد نوهت دراسة لويد، جوليان ) 
ة  االجتماعي لدى الطفل املعاق مسعًيا، مع إشراك مجيع أعضاء األسرة يف اجلمعيات املتخصصة لرعاية املعاقني مسعًيا لتفهم طبيعتهم وكيفي 

وهذا يتطلب  ). األسرة واملدرسة واجملتمع  التواصل معهم، والذي يكون عامل إجيايب يف مساعدة الطفل املعاق مسعًيا على التواصل مع  
( واليت هتدف إىل دراسة املتغريات  2006معرفة املتغريات االجتماعية واالقتصادية وأتثريها، وهذا ما أكدته دراسة أمحد شجاع الدين )

صلت إىل أن ارتفاع عدد معدالت  االجتماعية واالقتصادية وأتثريها علي معدالت اإلعاقة وأوضاع املعاقني يف اجملتمع اليمين، واليت تو 
اإلعاقة بني الفقراء بسبب اخنفاض مستوى الدخل الشهري وكذلك سوء التغذية والرعاية الصحية لألمهات أثناء فرتة احلمل، وكذلك  

 وأسرهم على  اخنفاض مستوى الرعاية التعليمية وانتشار األمية، وإنه ميكن حل املشكالت املرتتبة على اإلعاقة من خالل حصول املعاقني 
االجتاهات   تغيري  ويتوقف  وأسرهم،  للمعاقني  والفردية  النوعية  واالحتياجات  اخلصائص  مع  تتناسب  اليت  التأهيلية  واخلدمات  الربامج 

   0االجتماعية السائدة حنو املعاقني على مدي حتقيق الشمولية والتكامل يف الربامج واخلدمات التأهيلية

 بعض الضغوط النفسية واالجتماعية واالقتصادية اليت تؤثر يف أساليب معاملتهم ألطفاهلم املعاقني،  ويواجه العديد من أسر املعاقني 
وهذا يتطلب من األخصائيني االجتماعيني دراسة ومعرفة تلك الضغوط، ويالحظ أن تلك الضغوط ختتلف حدهتا طبقاً لنوع اإلعاقة،  

على مستوى الضغوط الوالدية لدى والدي األطفال املعاقني، مقارنة مع    ( التعرف 2011وهو ما أشارت إليه دراسة منار مصطفى )
مستوى الضغوط الوالدية لدى والدي األطفال العاديني يف  ضوء بعض املتغريات، حيث أشارت نتائجها إىل عدم وجود فروق ذات  

ألطفال العاديني. كما أظهرت النتائج عدم  داللة إحصائية يف متوسطات درجات الضغوط الوالدية لوالدي األطفال املعاقني ووالدي ا
وجود فروق ذات داللة إحصائية لدى والدي األطفال املعاقني تبعاً لعمر الوالدين وجنسهم ومستواهم التعليمي. أما ابلنسبة ملتغري نوع  

لنوع إعاقة  إعاقة الطفل، ظهرت فروق ذات داللة إحصائية بني متوسطات درجات الضغوط الوالدية لوالدي األطفال امل عاقني، تبعاً 
الطفل حيث أظهر والدو األطفال املعاقني مستوايت متوسطة من الضغوط، بلغت أشدها لدى والدي املعاقني عقلياً يليها والدي املعاقني  

واالقتصادية    حركياً يليها والدي املعاقني مسعياً. لذلك جيب التخفيف من حدة تلك الضغوط للتغلب على املشكالت النفسية واالجتماعية 
( واليت استهدفت الدراسة التعرف على  2013اليت تواجه املعاقني وكذلك أسرهم، وهذا ما أكدته دراسة فتحية حمفوظ ومصطفى حممد )

أهم املشكالت النفسية واالجتماعية واالقتصادية اليت تواجه أسر األطفال املعاقني وتتسبب يف كثري من الضغوط احلياتية، وعالقة ذلك  
ض املتغريات، وكذا الوقوف على أهم احتياجاهتم من وجهة نظرهم يف ضوء تلك املشكالت، وتوصلت الدراسة إىل جمموعة من النتائج  ببع 
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أكدت مواجهة أسر األطفال املعاقني )عينة الدراسة( ملشكالت اقتصادية واجتماعية ونفسية على الرتتيب، وحاجتهم إىل عملية املساعدة 
 جتماعي واملادي من خالل برامج رعاية تليب احتياجاهتم وختفف من حدة مشكالهتم . والدعم النفسي واال

( اليت تسعى إىل قياس فعالية شبكات احلماية االجتماعية يف متكني املعاقني من  2017وقد اكدت دراسة أميان عبد الستار  )
قدمة للمعاقني اليت متكنهم من حقهم يف التعليم،  حقوقهم االجتماعية، وتوصلت الدراسة إىل ضعف شبكات احلماية االجتماعية امل

وتلقي الرعاية الصحية، وكذلك متكني املعاقني من حقهم يف احلصول على مستوى معيشي وبيئة آمنة، ولذلك تعرضوا للمخاطر واالستبعاد  
  Robertson,Peter Jوقد وضحت دراسة نوعية اجراها )    0أو التهميش االجتماعي أكثر من غريهم من سكان نفس اجملتمع  

عاما موزعني    36من الذكور متوسط أعمارهم    4من االانث و    5( عن بناء قدرات املعاقني الباحثني عن عمل يف استكتلندا شارك فيها  
على مستوايت تعليمية خمتلفة ان نقص املهارات الالزمة للعمل خاصة مهارة تقنية املعلومات وتلك املؤهلة للعمل يف قطاع الصناعة  

 0حمدودية الثقة فيهم ابإلضافة اىل موقف ارابب العمل السليب من اجراء تعديالت الستيعاب املعاقني و 

( واليت اهتمت ابحلماية الدستورية لذوي االحتياجات اخلاصة، واليت توصلت إىل أن  2020هذا ما أشارت إلية دراسة عيد زكى )
صة هو الدستور وما يتضمنه من نصوص تؤكد على هذه احلقوق من خالل  خري ضامن حلقوق األفراد بصفة عامة واملعاقني بصفة خا 

 األخصائي يف مع العمل فريق اتباع جمموعة من املبادئ اليت على الدولة القانونية االلتزام هبا. هذه القوانني سوف تساعد يف تعاون
 اجملاالت املختلفة. 

داث تغيري يف ثقافة أفراد اجملتمع اجتاه املعاقني، كما يتضح أيضا من  تبني من العرض السابق أن هناك بعض املعوقات اليت تعوق إح
العرض السابق أن حتقيق احلماية االجتماعية للمعاقني يتطلب توجه جمتمعي يظهر يف سياسات وتشريعات ونصوص توفر االجراءات  

والقوانني احلالية يف بعض الدول، كما أشارت  والتدابري الالزمة لذلك، ولكن أشارت الدراسات إىل وجود بعض القصور يف التشريعات  
دراسة وحتليل   يستهدف  الذي  البحث  أمهية  على  أكد  الذي  األمر  للمعاقني،  املقدمة  األمان  إىل ضعف شبكات  الدراسات  بعض 

ات االجتماعية  السياسات والتشريعات والنصوص املتعلقة ابملعاقني، حيث تتحدد مشكلة البحث يف التعرف على ما توفره وحتققه السياس
للمملكة العربية السعودية مبا تتضمنه من تشريعات ونصوص يف ثالثة جوانب وهي التأهيل والتمكني والدمج  للمعاقني، وحتليل هذه  
  السياسات من املنظور االجتماعي والقانوين يف كل من النظام السعودي ومقارنته ابلنظام املصري وحتديد أوجه االختالف بينهما، والتعرف 

،  1948على مدى اتفاق هذه التشريعات والقوانني مع أحكام الشريعة اإلسالمية واملواثيق الدولية )اإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان  
...( ووضع تصور مقرتح ملا ميكن إضافته أو  2007، االتفاقية الدولية حلقوق االشخاص ذوي االعاقة  1990اتفاقية حقوق الطفل  

 هذه النصوص لتحقيق مزيد من احلماية لفئة املعاقني بشقيها القانوين واالجتماعي. إجرائه من تعديالت على 

 اثنيًا: أمهية البحث

 تعتمد الدراسة على املنظور التكاملي يف تناول املوضوع اجتماعياً وتعليمياً وصحياً وجمتمعياً واقتصادايً وقانونياً. -1

تسعععى الدراسععة للمقارنة بني السععياسععات املتعلقة مبحاور الدراسععة يف النظامني السعععودي واملصععري وبني كالمها وأحكام الشععريعة     -2
 اإلسالمية واملواثيق الدولية.
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عاقات االهتمام بدراسعععة احملاور الثالث املتكاملة املهمة لذوي االعاقة وأسعععرهم وهي التأهيل والتمكني والدمج لعدة أنواع من اإل -3
 املوجودة يف أماكن جغرافية خمتلفة سيتم أيضا املقارنة بينهم. 

 تشتمل على مراجعة السياسات املرتبطة ابملعاقني أنفسهم، وكذلك عائالهتم.  -4

 ميكن االستفادة من نتائجها يف تطوير وحتسني السياسات واألنظمة املرتبطة مبحاور الدراسة الثالثة.  -5

 اجلهات ذات العالقة ابلتطبيق الفعلي لألنظمة موضوع الدراسة. ستفيد يف توضيح مدى التزام -6

 إظهار مدى التزام اململكة بتنفيذ ما جاء يف االتفاقيات واملواثيق الدولية ولكن من منظور الشريعة االسالمية. -7

 اثلثًا: أهداف البحث:

 ص متعلقة ابلتأهيل الشامل لذوي االعاقة.حتديد وحتليل ما تتضمنه السياسة االجتماعية للنظام السعودي من تشريعات ونصو  -1

حتديد وحتليل ما تتضععععمنه السععععياسععععة االجتماعية للنظام السعععععودي من تشععععريعات ونصععععوص متعلقة بتحقيق التمكني االجتماعي  -2
 لذوي االعاقة.

القتصعععادي  حتديد وحتليل ما تتضعععمنه السعععياسعععة االجتماعية للنظام السععععودي من تشعععريعات ونصعععوص متعلقة بتحقيق التمكني ا -3
 لذوي االعاقة.

حتديد وحتليل ما تتضععععمنه السععععياسععععة االجتماعية للنظام السعععععودي من تشععععريعات ونصععععوص متعلقة بتحقيق الدمج للمعاقني يف   -4
 نسيج اجملتمع. 

حتديد وحتليل ما تتضععععععمنه السععععععياسععععععة االجتماعية للنظام السعععععععودي من تشععععععريعات ونصععععععوص متعلقة ابلتمكني الصععععععحي لذوي   -5
 االعاقة.

ديد وحتليل ما تتضععععععمنه السععععععياسععععععة االجتماعية للنظام السعععععععودي من تشععععععريعات ونصععععععوص متعلقة ابلتمكني التعليمي لذوي  حت -6
 االعاقة.

حتديد وحتليل ما تتضععععععمنه السععععععياسععععععة االجتماعية للنظام السعععععععودي من تشععععععريعات ونصععععععوص متعلقة ابلتمكني اجملتمعي لذوي   -7
 االعاقة.

عية للنظام السععودي من تشعريعات ونصعوص مبثيالهتا يف النظام املصعري فيما يتعلق ابلتأهيل  مقارنة ما تتضعمنه السعياسعة االجتما -8
 والتمكني والدمج.

مقارنة ما تتضععععععمنه هذه السععععععياسععععععات االجتماعية من تشععععععريعات ونصععععععوص يف النظامني السعععععععودي واملصععععععري  حكام الشععععععريعة   -9
 اقة وأسرته.اإلسالمية فيما يتعلق ابلتأهيل والتمكني والدمج لذوي االع



       

 

 

 
 االجتماعية مجلة جامعة ام القرى للعلوم 

 الحماية القانونية واالجتماعية لذوي االعاقة وأسرهم باململكة  

 

50 

 

مقارنة ما تتضععععمنه هذه السععععياسععععات االجتماعية من تشععععريعات ونصععععوص يف النظامني السعععععودي واملصععععري مبا جاء يف املواثيق    -10
 الدولية فيما يتعلق ابلتأهيل والتمكني والدمج لذوي االعاقة وأسرته.        

أن حتقق أفضعععععل مسعععععتوى من التأهيل والتمكني  عرض مقرتحات للتشعععععريعات من حيث احلذف والتعديل واإلضعععععافة اليت ميكن    -11
 والدمج لذوي االعاقة وأسرهم. 

 رابعًا: تساؤالت البحث:

السععععودي واملتعلقة ابلتأهيل الشعععامل لذوي   ما مضعععمون وتوجه التشعععريعات والنصعععوص املتضعععمنة يف السعععياسعععة االجتماعية للنظام -1
 االعاقة؟

املتضععععمنة يف السععععياسععععة االجتماعية للنظام السعععععودي واملتعلقة ابلتمكني االجتماعي ما مضععععمون وتوجه التشععععريعات والنصععععوص   -2
 واالقتصادي والصحي والتعليمي واجملتمعي لذوي االعاقة؟

 السعودي واملتعلقة بدمج لذوي االعاقة؟ ما مضمون وتوجه التشريعات والنصوص املتضمنة يف السياسة االجتماعية للنظام -3

املتضععععمنة يف السععععياسععععة االجتماعية للنظام السعععععودي واملتعلقة بتأهيل األسععععرة على التعامل مع ذوي  ما التشععععريعات والنصععععوص   -4
 االعاقة األنسب مع أبنائها؟

ما مضععمون وتوجه التشععريعات والنصععوص املتضععمنة يف السععياسععة االجتماعية للنظام السعععودي واملتعلقة بتمكني األسععرة من أداء   -5
 لذوي االعاقة؟  وظيفتها االجتماعية مع أبنائها

ما التشعريعات والنصعوص املتضعمنة يف السعياسعة االجتماعية للنظام السععودي واملتعلقة مبسعاعدة أسعر اذوى االعاقة على االندماج   -6
 يف نسيج اجملتمع؟

ما الفروق بني ما تتضععععمنه السععععياسععععة االجتماعية من تشععععريعات ونصععععوص يف النظامني السعععععودي واملصععععري فيما يتعلق ابلتأهيل   -7
 والتمكني والدمج؟

ما مدى االتفاق بني ما تتضعععععمنه السعععععياسعععععة االجتماعية من تشعععععريعات ونصعععععوص يف النظامني السععععععودي واملصعععععري مع أحكام   -8
 الشريعة اإلسالمية فيما يتعلق ابلتأهيل والتمكني والدمج؟

دي واملصري مع املواثيق الدولية  ما مدى االتفاق بني ما تتضمنه السياسة االجتماعية من تشريعات ونصوص يف النظامني السعو  -9
 فيما يتعلق ابلتأهيل والتمكني والدمج؟
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 خامساً: مفاهيم البحث:
 مفهوم املعاقني:-1

 :اصطالحا •

 أو املزاجية، أو العقلية،  اجلسمية أو النواحي  من عادي أو سوي لفظ  عليه يطلق ال  الذي الفرد حالة لتفسري  تطلق  صفة اإلعاقة
   .ومواهبه  قدراته به  تسمح ما  أقصى  إىل استخدام يصل حىت  اخلاصة  التأهيل عمليات  تستوجب درجة  إىل االجتماعية 

أما اجلمعية العامة لألمم املتحدة عرفت املعاق على أنه "أي شخص عاجز عن أن يؤمن بنفسه، بصورة كلية أو جزئية، ضرورات  
العادية بسبب قصور خلقي أو غري خلقي يف قدراته اجلسمانية أو العقلية" )اجلمعية العامة لألمم املتحدة،  حياته الفردية و/أو االجتماعية  

1993.) 

 التعريف القانوين: 

هع القاضي ابملوافقة على قرار  23/9/1421( والتاريخ  37ورد نظام رعاية املعاقني الذي صدر مبوجب املرسوم امللكي ابلرقم )م/ 
هع تعريف املعاق: على أنه كل شخص مصاب بقصور كلي أو جزئي بشكل مستقر  14/9/1421( والتاريخ  224قم )جملس الوزراء ابلر 

ادية يف  يف قدراته اجلسمية أو احلسية أو العقلية أو التواصلية أو التعليمية أو النفسية إىل املدى الذي يقلل من إمكانية تلبية متطلباته الع
 .ظروف أمثاله من غري املعاقني

إلعاقة: هي اإلصابة بواحدة أو أكثر من اإلعاقات اآلتية: اإلعاقة البصرية، اإلعاقة السمعية، اإلعاقة العقلية، اإلعاقة اجلسمية  ا
واحلركية، صعوابت التعلم، اضطراابت النطق والكالم، االضطراابت السلوكية واالنفعالية، اإلعاقات املزدوجة واملتعددة، التوحد وغريها  

 .ت اليت تتطلب رعاية خاصة من اإلعاقا 

ومن خالل هذا التعريف يتضح أن نظام رعاية املعاقني يتبىن الدمج بني النموذجني الطيب واالجتماعي لإلعاقة، حيث عد اإلعاقات  
مستقر، وهو  املتنوعة إصاابت حتتاج إىل الرعاية الطبية، ويف املقابل عد الشخص ذا اإلعاقة هو من أصيب بقصور جزئي أو كلي بشكل  

ما يوحي بدميومة هذا القصور الذى مينعه من الوصول إىل حقوقه بوجود عراقيل متنعه من عدم تلبية حاجاته مثل اآلخرين، وهو ما يتفق  
اتفاقية األمم املتحدة اخلاصة حبقوق األشخاص ذوي   مع تعريف اإلعاقة االجتماعي ومفهوم األجل الطويل الذي تعرف به اإلعاقة 

 م وتدعو إليه. 2008اليت صادقت ووقعت عليها اململكة على اتفاقية اإلعاقة 

 مفهوم احلماية االجتماعية:   -2

 (:2015احلماية االجتماعية اصطالحًا: )منظمة العمل الدولية، 

 االجتماعي  ضعفهم من التقليل -على؛   والضعيفة واألسر الفقرية األفراد تساعد اليت واألنظمة والربامج العامة  السياسات  من جمموعة
 .االجتماعية  وحقوقهم وضعهم وتعزيز-والصدمات؛  املخاطر حتّمل على قدرهتم وحتسني-واالقتصادي، 
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 :أهنا على االجتماعية  احلماية برامج  تصنف أن  ميكن

 إعاانت  مثل اجتماعي، أتمني  -  .كليهما  من أو مزيج  العينية، احلواالت  أو  النقدية، احلواالت ذلك  يف  مبا  اجتماعية،  مساعدة -
 احلماية فإن ذلك، إىل إضافة  .األمومة  سياسة مثل العالقة، ذات احمللية  والقوانني والسياسات التشريعات -  .الصحي والتأمني البطالة

 .والعائلة  اجملتمع وعالقات شبكات  خالل من  غالباً  تقدم  عينية أو  نقدية  عن معوانت  عبارة هي الرمسية  غري أو  التقليدية  االجتماعية 

 التعريف القانوين للحماية االجتماعية لألشخاص ذوي االعاقة:

عّرف احلماية االجتماعية لألشخاص ذوي اإلعاقة على أهنا متتع    2018لسنة    10قانون حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة رقم  
مبا يف ذلك حقهم يف الضمان االجتماعي ويف مستوى معيشي   األشخاص ذوي اإلعاقة جبميع حقوقهم على قدم املساواة مع اآلخرين.

الئق وضمان مشاركتهم يف الربامج والسياسات االقتصادية اليت تسهم يف احلد من الفقر واالستبعاد وعدم املساواة، وتعزيز االستقرار  
ية والتضمني داخل اجملتمع ومحايتهم من  والتماسك االجتماعي هبدف تلبية احتياجاهتم من خالل أتمني الدخل والوصول للرعاية الصح

 األزمات والكوارث، حىت يتحقق هلم االستقرار االقتصادي والعدالة االجتماعية.   

 مفهوم احلماية القانونية لذوي االعاقة:

اعد  احلماية القانونية يف مقتضى مفهوم القانون تعين "منع األشخاص من االعتداء على حقوق بعضهم البعض مبوجب أحكام قو 
 ( فمن خالل هذا التعريف جند القانون معنياً حبماية الضعفاء يف مواجهة األقوايء وذوي النفوذ. 82، ص 2004قانونية" )عبد الباقي، 

فاحلماية هبذا املعىن ختتلف من نوع آلخر تبعاً الختالف احلقوق احملمية، فقد تكون احلماية متعلقة ابحلقوق املدنية أو اجلنائية أو  
.اخل. ومما نستخلص أن احلماية القانونية لألشخاص ذوي اإلعاقة "جمموعة االجراءات والنصوص القانونية اليت تسعى إىل محاية  غريها .. 

حقوق األشخاص ذوي االعاقة اليت تلزم مؤسسات الدولة املختلفة بتقدمي خدمات تضمن أتهيلهم ودجمهم يف شىت نواحي احلياة على  
 ري املعاقني حتقيقاً ملبدأ العدالة االجتماعية". قدم املساواة مع غريهم من غ

 اإلجراءات املنهجية للدراسة:
 نوع الدراسة:

تعد هذه الدراسة من الدراسات الوصفية وصف سياسات أتهيل ومتكني ودمج ذوي االعاقة ابلنظامني السعودي واملصري، من  
 خالل االعتماد على األسلوب العلمي ببعديه الكمي والكيفي.  

 املنهج املستخدم: 

عينة واملنهج الكيفي الذي متثل يف املنهج  اعتمد البحث احلايل على كال من املنهج الكمي الذي متثل يف املسح االجتماعى ابل
الوصفي التحليلي واملنهج املقارن، للنصوص القانونية والنظامية يف النظامني السعودي واملصري ومقارنة التشريعات والنظم السعودية مع  

ة ابحلماية القانونية واالجتماعية  ما جاء ابملواثيق واإلعالانت الدولية، وذلك هبدف عرض وحتليل سياسات والنصوص والتشريعات املتعلق 
 لألشخاص ذوي اإلعاقة واليت تستهدف إىل أتهيل ومتكني ودمج املعاقني وأسرهم ابلنظامني السعودي واملصري. 
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أما املنهج الكمي متثل املنهج الوصفي التحليلي للبياانت الكمية الالزمة، لوصف وحتليل مستوى احلماية االجتماعية اليت حيصل  
 ي االعاقة ابلنظامني املصري والسعودي.    عليها ذو 

 أدوات الدراسة:

اعتمد البحث احلايل على أداة حتليل املضعععمون من إعداد الباحثني واليت صعععممت يف ضعععؤ اهداف وتسعععاؤالت الدراسعععة حيث  - أ
وحتليل كاًل   اسععععتفاد من الدراسععععات السععععابقة والتقارير الدولية ومت حتديد جمموعة من احملكات اليت سععععاعدت الباحث يف عرض

كذلك التقارير األولية املقدمة إىل اللجنة املعنية حبقوق  -من تقارير الوزارات املعنية بتقدمي خدمات لألشععععععععععخاص ذوي اإلعاقة
التشععععععريعات نصععععععوص املتعلقة بتأهيل ومتكني ودمج ذوي االعاقة ابلنظامني   -(  35األشععععععخاص ذوي اإلعاقة مبوجب املادة )

 لتحليل.  وهي كالتايل:السعودي واملصري موضوع ا

أوجه االتفاق واالختالف بني السععععياسععععة االجتماعية ابلنظامني السعععععودي واملصععععري من تشععععريعات ونصععععوص متعلقة ابلتأهيل   -ب
 الشامل للمعاقني ابلنظامني السعودي واملصري.

أوجه االتفاق واالختالف بني السعععياسعععة االجتماعية ابلنظامني السععععودي واملصعععري من تشعععريعات ونصعععوص متعلقة ابلتمكني   -ت
 االجتماعي لذوي االعاقة 

أوجه االتفاق واالختالف بني السععععياسععععة االجتماعية ابلنظامني السعععععودي واملصععععري من تشععععريعات ونصععععوص متعلقة بتحقيق   -ث
 العاقة.التمكني االقتصادي لذوي ا

أوجه االتفاق واالختالف بني السععععياسععععة االجتماعية ابلنظامني السعععععودي واملصععععري من تشععععريعات ونصععععوص متعلقة بتحقيق   - ج
 الدمج لذوي االعاقة يف نسيج اجملتمع.

أوجه االتفاق واالختالف بني السعععياسعععة االجتماعية ابلنظامني السععععودي واملصعععري من تشعععريعات ونصعععوص متعلقة ابلتمكني   - ح
 ي لذوي االعاقة.الصح

أوجه االتفاق واالختالف بني السعععياسعععة االجتماعية ابلنظامني السععععودي واملصعععري من تشعععريعات ونصعععوص متعلقة ابلتمكني   - خ
 التعليمي لذوي االعاقة.

  إعاقة  -وكف البصععععر  –كذلك اعتمد البحث على االسععععتبانة املطبقة على عينة الدراسععععة امليدانية اليت متثل االعاقات )احلركية   -د
 الصمم وإعاقة التخلف العقلي بدرجاته الثالثة وطيف التوحد( واجلدول التايل يوضح أبعاد االستبانة.

 

 

 

 



       

 

 

 
 االجتماعية مجلة جامعة ام القرى للعلوم 

 الحماية القانونية واالجتماعية لذوي االعاقة وأسرهم باململكة  

 

54 

 

 توزيع عبارات االستبانة على حماور الدراسة: (1جدول رقم )

 م البعد  عدد العبارات 

 1 البعد األول: مستوى خدمات التأهيل املقدمة لذوي االعاقة  5

 2 مستوى خدمات التمكني االجتماعي املقدمة لذوي االعاقة البعد الثاين:  5

 3 البعد الثالث: مستوى خدمات التمكني االقتصادي املقدمة لذوي االعاقة  6

 4 البعد الرابع: مستوى خدمات الدمج املقدمة لذوي االعاقة  5

 5 البعد اخلامس: مستوى خدمات التمكني الصحي املقدمة لذوي االعاقة  5

 6 البعد السادس: مستوى خدمات التمكني التعليمي املقدمة لذوي االعاقة  5

 7 البعد السابع: مستوى خدمات التمكني اجملتمعي املقدمة لذوي االعاقة  5

  جمموع العبارات  36

أوافق ، كما هو موضح يف جدول رقم (، والذي يرتاوح من ال أوافق إىل  Likart Scaleدرجة االستجاابت حسب مقياس ليكرت الثالثي )  كما مت قياس
(2). 

 مقياس درجة املوافقة  :(2جدول رقم )

 

 الوسط الفرضي

 العبارة اإلجيابية 
 مستوى اخلدمات املقدمة 

 الوزن الوسط املرجح 

 

         

2 

  

3-2.34 3 

 

 كافية 

 

1.67       – 2.33 
    2     

 كافية إىل حد ما 

 

 غري كافية                                       1    1.66 -           1

 وقد مت تصحيح األداة املستخدمة يف الدراسة كاآليت: 

العبارات )  - املفردة على  الكلية لألداة هي جمموع درجات  الفرضي  2( =6/3=)3( /1+2+3الدرجة  الوسط  (. وهو ميثل 
( دل ذلك على موافقة أفراد العينة على العبارة، أما إذا اخنفض متوسط  2)للدراسة، وعلية كلما زاد متوسط العبارة عن الوسط الفرضي  

 ( دل ذلك على عدم موافقة أفراد العينة على العبارة. 2العبارة عن الوسط الفرضي )
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 ( اختبار صدق حمتوى األداة:1) 

ن خالل عرض عبارات األداة على  مت إجراء اختبار صدق احملتوى لعبارات االستبيان من خالل تقييم صالحية املفهوم، وذلك م
جمموعة من احملكمني املختصني من أعضاء هيئة التدريس واملختصني يف العلوم اإلدارية واإلحصاء هبدف حتليل مضامني عبارات األداة  

تبانة أكثر دقة  وحتديد مدى التوافق بني عبارات كل بعد واهلدف منه وفقاً لرأيهم، مت قبول وتعديل بعض عبارات األداة مما جعل االس
وموضوعية يف القياس، حيث كانت هناك عبارات يصعب على املستقصي فهم معانيها. واستمرت عملية اختبار الصدق الظاهري بعد  
ذلك حيث مت اختبار األداة عرب عينة استطالعية مكونة من مخسني مفردة من املعاقني الذين حيملون خصائص العينة املستهدفة، ومت  

همهم ألسئلة األداة. وقد أكدوا يف ضوء فهمهم ضرورة استبعاد بعض العبارات اليت سبق أن حددها اخلرباء لصعوبة فهمهم  اختبار مدى ف
اقرتحت عليه، وبذلك متَّ تصميم االستبانة يف صورهتا   اليت  التعديالت  إجراء  العينة االستطالعية مث  استعادة االستبيان من  هلا. وبعد 

( للتأكد من ارتفاع      Creswell- 2018ل املضمون فقد اعتمد الباحثني على طرقتني اكد عليها كريس ويل )النهائية. اما أداة حتلي
درجة الصدق هلا الطريقة األوىل تعرف ابلصدق االتصاىل اليت اعتمدت على ارتفاع درجة التوافق بني ما توصل اليه الباحثني ومصادر  

 ية تعدد مصادر مجع البياانت  البياانت ومسئوىل اجلمعيات والطريقة الثان

 (.  ثبات األداة:2) 

 وتوضح اجلداول التالية نتائج حتليل الثبات ألداة الدراسة مبيناً قيم معامل ألفا كرنباخ ألبعاد أداة الدراسة:
 نتائج اختبار ألفا كرنباخ الختبار ثبات حماور األداة  :(3جدول رقم )

 ألفأ كرنباخ  األبعاد م

 0.85 البعد األول: مستوى خدمات التأهيل املقدمة لذوى االعاقة.  1

 0.88 البعد الثاين: مستوى خدمات التمكني االجتماعي املقدمة لذوى االعاقة.  2

 0.88 االقتصادي املقدمة لذوى االعاقة البعد الثالث: مستوى خدمات التمكني   3

 0.86 البعد الرابع: مستوى خدمات الدمج املقدمة لذوى االعاقة  4

 0.87 البعد اخلامس: مستوى خدمات التمكني الصحي املقدمة لذوى االعاقة.  5

 0.88 البعد السادس: مستوى خدمات التمكني التعليمي املقدمة لذوى االعاقة  6

 0.88 السابع: مستوى خدمات التمكني اجملتمعي املقدمة لذوى االعاقة البعد  7

 0.88 إمجايل 

مقبولعععة ككعععل حيعععث تراوحعععت معععابني               ( نتعععائج اختبعععار الثبعععات أن قيم الفعععا كرنبعععاخ جلميع حمعععاور األداة3تبني من بيعععاانت اجلعععدول رقم )
 0( 0.88(  و   )0.85)
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  جمتمع الدراسة:
ألهداف البحث وعنوانه فقد تضمن جمتمع البحث فيما يتعلق ابملنهج الكيفي  )نصوص القانونني والتشريعات املتعلقة  طبقاً   

هع  23/9/1421( والتاريخ  37حبقوق املعاقني ابلنظام السعودي وهي )نظام رعاية املعاقني الذي صدر مبوجب املرسوم امللكي ابلرقم )م/
والئحة هيئة رعاية األشخاص ذوي اإلعاقة( أما    -هع  9/1421/ 14( والتاريخ  224الوزراء ابلرقم )  القاضي ابملوافقة على قرار جملس

لتشكيل اجمللس   2019لسنة   11قانون رقم  - بشأن حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة 2018( لسنة 10ابلنظام املصري )قانون رقم )
الوزار  تقارير  إىل  ابإلضافة  هذا  اإلعاقة(،  ذوي  لألشخاص  واالجتماعية  القومي  القانونية  احلقوق  حلماية  خدمات  بتقدمي  املعنية  ات 

لألشخاص ذوي اإلعاقة بكاًل من النظامني السعودي واملصري والتقارير األولية املقدمة إىل اللجنة املعنية حبقوق األشخاص ذوي اإلعاقة  
 (. 35مبوجب املادة )

طيف    – كف بصر  –عقلي  – حركي  – ب أسر املعاقني من كل فئة )مسعيمن أراب   50أما جمتمع الدراسة امليدانية فتكون من )عدد  
 مبحوث يف كل منطقة جغرافية.    250عام إبمجايل  18 -8سنة من   18توحد( من اجلنسني حىت سن 

( مفردة حيث مت  711حيث أن امجايل جمتمع الدراسة من ارابب االسرة الطفال معاقني على استعداد للتعاون مع الباحثني )
ااالختيار من خالل العينة الطبقية حيث مت حتديد املناطق واحملافظات يف كل دولة مث اختيار اجلمعيات اليت ختدم مجيع فئات املعاقني  

اختيار عينة من كل فئة من فئات اإلعاقة اليت ختص موضوع البحث وقد بلغ عدد اجلمعيات اليت تعامل معها  داخل اجملال املكاين مث  
 الباحثني عدد عشر مجعيات ستة منها يف منطقيت مكة املكرمة والقصيم وأربعة يف حمافظىت اإلسكندرية واسوان جبمهورية مصر العربية  

 على معادلة: ريتشارد جيجر ولتحديد حجم عينة الدراسة استندت الباحثة
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 حيث أن 
N=  حجم اجملتمع    

Z=  1.96وتساوي  0.95الدرجة املعيارية املقابلة ملستوى الداللة  

D=  0.05نسبة اخلطأ وتساوي    
 ( مستفيد.250وبتطبيق املعادلة حتدد حجم العينة يف )

 ومت اختيارهم وفق ملعادلة للتوزيع املتناسب وهي كما يلي: 

 حجم عينة الطبقة=
 امجايل حجم الطبقة Xامجايل العينة

 امجايل جمتمع الدراسة

 

 املوضح ابجلدول التايل: 
 يوضح توزيع عينة الدراسة وفق معادلة التوزيع املتناسب  :(4جدول رقم )

 املنطقة الدولة
ارابب   امجعععععععععععععايل 

 االسر
 حجم الطبقة تطبيق معادلة التوزيع التناسب

 اململكة العربية السعودية 
 711 63(/ 250X179) 179 منطقة القصيم

 711 64(/ 250X181) 181 منطقة مكة

 مجهورية مصر العربية 
 711 81(/ 250X231) 231 اسكندرية

 711 42(/ 250X120) 120 اسوان 

 250  711 اإلمجايل 

 طيف توحد( بنسبة الربع من كل طبقة –كف بصر  –عقلي –حركي –على ان متثل كل فئة من الفئات احملددة سلفاً )مسعي

اسعوان( وقد اقتصعر  –مجهورية مصعر العربية: )القاهرة    -منطقة مكة(    –: اململكة العربية السععودية: )منطقة القصعيم  اجملال املكاين
 البحث على تلم االماكن نظرا لظروف احلظر والوابء الىت مير بع العامل 

 ال الدولتنييف ك ونقصد هبا فرتة مجع البياانت امليدانية 2020/ 1/6اىل  2020/ 1/1من اجملال الزمىن: 
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 :اإلطار النظري للبحث
 الظروف ابختالف  منها اجملتمعات وأنواعها ومواقف حدوثها نسبة وختتلف اإلنسانية اجملتمعات  لكل مالزمة  ظاهرة تعترب اإلعاقة 

اخلاصة. فال خيلو جمتمع مهما صغر   االحتياجات بذوي  عليهم يتعارف  ابإلعاقة واملصابون  لتلك اجملتمعات واالجتماعية  االقتصادية 
حجمه من وجود أفراد معوقني أو ذوي احتياجات خاصة لديهم مشكالت جسمية أو حسية أو عقلية تعوقهم عن األداء بشكل فعال  

تعامل  كبقية الناس العاديني، إضافة إىل ذلك يعيشون مع أسرهم يف جمتمعنا العريب وهذه األسر حباجة إىل بعض املعارف الضرورية لل 
 معهم.   

ونظراً إىل انتشار استخدام التعدادات من أجل قياس اإلعاقة يف العامل العريب ميكن هلذه التوجهات ابإلضافة إىل عوامل أخري على  
البلدان  غرار الوصمة االجتماعية اليت متنع الناس من ذكرها، أن تساهم يف تفسري معدالت انتشار اإلعاقة املنخفضة جداً اليت تسجلها  

يف املائة يف السودان، ومن بني البلدان ال    4.9%. يف قطر، و    4العربية، فوفقاً للبياانت املتوفرة ترتاوح معدالت انتشار اإلعاقة بني  
ن  يف املائة، يف حني أن نصف البلدا 3بلداً إىل معدل انتشار اإلعاقة ال يتخطي ال  15اليت تتوفر فيها البياانت ذات الصلة أشار  18

يف املائة، وتتعارض هذه األرقام بشدة مع املعدالت املتوفرة يف املناطق األخرى وعلي املستوى   12أشار إىل أن معدالت ال تتخطي ال 
يف املائة علي التوايل، أما    5.4يف املائة و    12.4العاملي سواء يف منطقيت أمريكا الالتينية والكارييب مثاًل يقدر معدل انتشار اإلعاقة ب  

يف املائة من سكان العامل هم من ذوي اإلعاقة، ابإلضافة لذلك فإن    15نظمة الصحة العاملية والبنك الدويل فتشريان إىل أن حوايل  م
معدالت انتشار اإلعاقة يف البلدان العربية منخفضة جداً مقارنة مع عوامل اخلطر وأسباب اإلعاقة يف املنطقة، مبا يف ذلك قرابة الدم  

 (. 9، ص2014نقولة واملزمنة، وحوادث السري والنزاعات املسلحة  )االسكو، واألمراض امل 

لذا سوف يتم عرض فيما يلي بعض القضااي اجلدلية حول مفهوم اإلعاقة مث نتطرق إىل عرض بعض القضااي اليت ختص ابألشخاص  
 ذوي اإلعاقة واحلماية االجتماعية والقانونية املقدمة هلم.  

 فهوم اإلعاقة:احملور األول: طبيعة م
 أواًل: إشكالية مفهوم اإلعاقة:

، مث  Crippledتعددت وتطورت تسميات املعاقني على مر القرون فمنذ حوايل منتصف القرن احلايل أطلقوا عليهم املقعدين  
ابني ابلشلل،  تغريت التسمية على ذوي العاهات، على أساس كلمة اإلقعاد توحي ابقتصار تلك الطائفة على مبتوري األطراف أو املص

 (. 3، ص2017فهي أكثر مشواًل، مبدلول العيوب أو اإلصاابت املستدمية )السامرائي،  Deformityوأما العاهة 

وتعين يف اللغة االجنليزية تكبيل اليدين، مث تطورت النظرة إليهم على أساس   Handdicappedمث ظهر مصطلح العاجزين أو  
، وجزئي وليس كلياً. مبعىن أن الشخص املعاق فقد قدرة أو عضو أو حاسة أو وظيفة،  نسيب وليس مطلقاً   Deficiencyأن العجز  

 (. 2014أو يفقد ابقي القدرات واألعضاء واحلواس والوظائف )منظمة األمم املتحدة للطفولة ، 
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)وتعين يف اللغة االجنليزية عدم القدرة(. إال أن املصطلح تغري إىل املعاقني    Disabledمث ظهر على نفس املنوال اصطالح املعوقني  
وليس املعوقني. وذلك لكون مصطلح املعوقني يعين يف اللغة تعويق اآلخرين وشغلهم. أيضاً قد يشري املصطلح ضمنياً إىل أن الشخص  

  عوامل وراثية أو عوامل بيئية ال ذنب فيها للشخص املعاق. نفسه هو املسؤول عن إعاقته، مع أن هناك كثرياً من اإلعاقات ترجع إىل

أما مصطلح املعاقني فال يشري إىل تعويق اآلخرين، ويعين ضمنياً أهنم ليسوا املسؤولني عن إعاقتهم، بل قد يرجع إعاقتهم كما مت  
امل احلوادث واإلصاابت واألمراض  مثل:  بيئية  أو عوامل  وراثية  إىل عوامل  ليست يف  اإلشارة سابقاً  املشكلة  أيضاً  املعدية،  عدية وغري 

الشخص املعاق أكثر مما هي يف اجملتمع. فاجملتمع هو الذي قصر يف وقايتهم من اإلعاقة، وهو الذي عجز عن الكشف املبكر عن  
 (. 15، ص2008إعاقتهم، وهو الذي عجز عن استيعاهبم واالستفادة منهم، رغم ما لديهم من قدرات ومواهب ومميزات )الطائي، 

اخلاصة   الفئات  مصطلح  ظهر  اخلاصة    Special Groupsمث  االحتياجات  ذوي  األشخاص   Special Needsأو 
Persons    ليشري إىل هؤالء املعاقني وحقهم يف معاملة ورعاية خاصة، دون اإلشارة إىل كلمة اإلعاقة يف التسمية. وهذا املصطلح يطلق

بغض النظر عن أي فروق فردية بسبب السن أو اجلنس وغري ذلك. حبيث يتميز أفراد اجملموعة  عادة على كل جمموعة من أفراد اجملتمع، 
خبصائص أو مسات معينة، تعمل إما على إعاقة منوهم احلسي أو اجلسمي أو النفسي أو العقلي، أو االجتماعي، وتوافقهم مع البيئة اليت  

ة ميكن االستفادة منها وتوجيهها حبيث تفيديهم يف هذه النمو بكل جوانبه  يعيشون فيها، وإما أن تعمل هذه اخلصائص كإمكاانت متميز 
ص2019)النصر،   متحدي  17،  أو  املتحدي  مثل  السابقة،  التسميات  من  انتشاراً  أقل  أخرى  تسميات  ظهرت  ذلك  بعد   .)

Challengers    اجملتمعية الصعبة اليت ال تقدر  اإلعاقة لتشري إىل إرادة التحدي لدى املعاقني يف حتدى إعاقتهم ويف حتدى الظروف
 هذه الفئة، ويف حتدى املشكالت االجتماعية والنفسية واالقتصادية والتعليمية والصحية اليت يواجهوهنا.   

يعاين منها شخص معني ولوصف هذه املشكلة، يستخلص عدد قليل   مشكلة  هنا تفسر اإلعاقة التقليدية اإلعاقة مصطلحات إن
 املرضية  املسببات  بعلم  يُعرف  ما  أخرى  جيمع ويصنف. وينصب الرتكيز على األسباب والصفات املميزة، أو بعبارة من الصفات املميزة و 

 واالضطراابت.  األمراض وابثولوجيا

 التعريف القانوين لإلعاقة )املصري والسعودي(:
 يتحدد بناء عليه تنصيف للخدمات  جيدر بنا بعد العرض السابق عرض لبعض القانونني اليت حددت األشخاص ذوي اإلعاقة واليت

(  37املقدمة لكل نوع من أنواع اإلعاقة، سوف نبدأ ابلنظام السعودي لرعاية املعاقني الذي صدر مبوجب املرسوم امللكي ابلرقم )م/
ق: على أنه  هع تعريف املعا14/9/1421( والتاريخ  224هع القاضي ابملوافقة على قرار جملس الوزراء ابلرقم )23/9/1421والتاريخ  

كل شخص مصاب بقصور كلي أو جزئي بشكل مستقر يف قدراته اجلسمية أو احلسية أو العقلية أو التواصلية أو التعليمية أو النفسية  
 .إىل املدى الذي يقلل من إمكانية تلبية متطلباته العادية يف ظروف أمثاله من غري املعاقني

،  2018( لسنة  2733اص حبقوق املعاقني )قرار رئيس جملس الوزاراء رقم )اخل  2018( لسنة  10أما القانون املصري رقم ) 
التنفيذية حاالت اإلعاقة من خالل مرحلتني املرحلة األوىل2( فقد حدد ابملادة رقم ) 2018 التقييم الطيب   :( ابلالئحة  تعتمد على 

لتقارير الطبية الالزمة لتحديد حالته واليت تؤكد وجود  للشخص املتقدم للحصول على بطاقة إثبات اإلعاقة واخلدمات املتكاملة مدعماً اب
تعتمد على التقييم الوظيفي حلالة الشخص املتقدم للحصول على بطاقة إثبات   :املرحلة الثانية .إصابة أو مرض أو حالة مرتبطة ابإلعاقة
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نشطة احلياة اليومية نتيجة القصور أو اخللل احملدد  اإلعاقة واخلدمات املتكاملة لتحديد مدى الصعوابت الوظيفية اليت يواجهها يف أتدية أ
 .ابلتقييم الطيب 

 :( حتدد درجات اإلعاقة بناًء على التقييم الطيب والوظيفي للحالة، وذلك من خالل املستوايت اآلتية3وابملادة رقم )

 .يقوم هبا دون مساعدةمواجهة الشخص لصعوبة يف القيام ابألنشطة األساسية. ولكن ميكنه أن  املستوى األول: 

 .مواجهة الشخص لصعوبة يف القيام ابألنشطة األساسية. ولكن ميكنه أن يقوم هبا ابملساعدة : املستوى الثاين 

 .: مواجهة الشخص لصعوبة يف القيام ابألنشطة األساسية، وال ميكنه القيام هبا حىت مع املساعدةاملستوى الثالث 

ضمممممنس السممممياسممممة االجتماعية للنظام السممممعودي مم تشممممريعات ونصمممموص متعلقة بتحقيق احلماية  احملور الثاين: حتديد وحتليل ما تت
 القانونية واالجتماعية للمعاقني:

السياسة االجتماعية هي مكون أساسي من السياسة العامة للمجتمع، متارس استخدام املتآلف هلا يف العرف السياسي وهتدف إىل  
ماعية، وذلك عن طريق توفري خدمات متنوعة ومتكاملة ألفراد اجملتمع ككل وللفئات األكثر احتياجاً  حتقيق قدر متزايد من العدالة االجت 

على وجه اخلصوص، وهي بذلك تعمل على تشكيل اجملتمع مبا يتضمن صاحل أفراده وصاحله ككل. وذلك وفق ما ورد بتعريف اتونسيد  
Townsedموعة أساليب التدخل اليت جيب أن تتبناها التنظيمات املهنية والتطوعية  : للسياسة االجتماعية واليت حددها على أهنا "جم

واجلماعات السياسية لتحقيق أغراض وغاايت اجتماعية من شأهنا الوصول إىل املساواة وتكافؤ الفرص والعدالة االجتماعية، ومراعاة  
(. وحنن  31-30، ص2007يف اجملتمع" )انجي وهاشم،  توزيع الثروة وأتمني الدخل مبا يؤدي إىل مواجهة احلاجات وحتقيق املساواة  

نعتقد انه الجيب ان تتعامل سياسة رعاية املعاقني مع االعاقة ابعتبارها مشكلة فردية الن تلك السياسة هلا عالقة مباشرة بسياسات  
 (    Michael ,1990)  0مواجهة قضااي الفقر واحلماية االجتماعية للمصابني والقضااي االوسع املتعلقة ابلصحة والرفاهية

اليت تضمنت متكني األشخاص    2030وظهر جلياً اهتمام اململكة بتمكني األشخاص ذوي اإلعاقة من خالل إقرار رؤية اململكة  
ومن    ذوي اإلعاقة، وحتقيق احلماية االجتماعية والقانونية هلم، كما اختذت اململكة العديد من التدابري التشريعية واملؤسسية يف هذا اجلانب 

اية املعاقني الذي ميثل إطاراً قانونياً حلمايتهم، وإنشاء هيئة رعاية األشخاص ذوي اإلعاقة ، واعتماد الالئحة التنفيذية  ذلك صدور نظام رع
  لنظام العمل وملحقاهتا، وإنشاء مركز امللك سلمان ألحباث اإلعاقة، هذا ابإلضافة إىل تطوير سياسة كل وزارة من وزارات اململكة لتمكني

  عاقة يف شىت نواحي احلياة اليومية.   األشخاص ذوي اإل

لذا يتعلق هذا اجلزء بعرض وحتليل النصوص والتشريعات اخلاصة بتحقيق احلماية القانونية واالجتماعية لألشخاص ذوي اإلعاقة  
هع القاضي ابملوافقة على  1421/ 23/9( والتاريخ  37واليت من أمهها نظام رعاية املعاقني الذي صدر مبوجب املرسوم امللكي ابلرقم )م/

الرائدة يف جمال رعاية املعاقني  14/9/1421( والتاريخ  224قرار جملس الوزراء ابلرقم ) لكافة اجلهود  النظام تتوجياً  هع اخلاص إبقرار 
ية املتبعة من قبل اجلهات  وأتهيلهم والذي يتكون من ستة عشر مادة، كذلك حتليل مدى تفعيل تلك املواد ابإلجراءات والتدابري االجتماع

ي اإلعاقة  املعنية ابململكة العربية السعودية، واليت من أمهها وزارة املوارد البشرية والتنمية االجتماعية )اإلدارة العامة لرعاية األشخاص ذو 
 ( هذا وسوف يتم تقسيمها طبقاً ألبعاد البحث واملوضحة كالتايل:    وأتهيلهم
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 السعودي مم تشريعات ونصوص متعلقة ابلتأهيل الشامل لذوي االعاقة:  السياسة االجتماعية للنظام -1

ل  من أمهية مبكان البدء بتعريف التأهيل كما ورد يف نظام رعاية املعاقني السابق اإلشارة إليه بعاليه، املادة األوىل منه حتديد للتأهي
رتبوية واملهنية ملساعدة املعاق يف حتقيق أقصى درجة ممكنة من  على أنه عملية منسقة لتوظيف اخلدمات الطبية واالجتماعية والنفسية وال 

الفاعلية الوظيفية، هبدف متكينه من التوافق مع متطلبات بيئته الطبيعية واالجتماعية، وكذلك تنمية قدراته لالعتماد على نفسه وجعله  
ئ الىت جيب ان تتضمنها سياسات رعاية املعاقني وهى  وقد اقرت هيئة اليونسيف عدد من املباد  .عضواً منتجاً يف اجملتمع ما أمكن ذلك

معطيات منوذج احلقوق االنسانية واالجتماعية الذى ينظر اىل االعاقة ابعتبارها مشكلة اجتماعية تستلزم إزالة احلوجز اليت وضعت من  
جلة الثغرات املؤدية اىل التهميش واالقصاء  خالل البيئة واالفراد واالعرتاف حبق تلك الفئة كطرف فاعل رئيس يف التنمية اخلاصة هبم ومعا

وذلك بضمان مشاركتهم النشطة والفعالة يف كل مراحل املشروع او الربانمج التنموى وكل ذلك يف اطار االتفاقية الدولية حلقوق األشخاص  
 (  UNICEF ,2013ذوى اإلعاقة ) 

ني فكانت املادة الثانية أمهها واليت نصت على حق املعاق يف  أما فيما يتعلق ابملواد اليت اختصت بتحقيق التأهيل الشامل للمعاق
خدمات الوقاية والرعاية والتأهيل، وتشجع املؤسسات واألفراد على اإلسهام يف األعمال اخلريية يف جمال اإلعاقة، وتقدم هذه اخلدمات  

  - جماالت العمل  - التدريب والتأهيل  - ليمية والرتبويةالتع  - هلذه الفئة عن طريق اجلهات املختصة يف اجملاالت اآلتية: )اجملاالت الصحية
 جماالت اخلدمات التكميلية(.  - اجملاالت االعالمية - اجملاالت الثقافية الرايضية - اجملاالت االجتماعية

 تلك اخلدمات  أما فيما يتعلق ابلتأهيل والتدريب فقط ورد يف املادة الثانية من النظام أن اجملاالت التدريبية والتأهيلية تشمل تقدمي
مبا يتفق ونوع اإلعاقة ودرجتها ومتطلبات سوق العمل، مبا يف ذلك توفري مراكز التأهيل املهين واالجتماعي، وأتمني الوسائل التدريبية  

 .املالئمة 

اعية ابململكة  أما فيما يتعلق ابإلجراءات املطبقة تنفيذاً لتلك التشمممريعات فورد بتقارير وزارة املوارد البشمممرية والتنمية االجتم
 العربية السعودية األيت: 

واليت يتبعها ثالث إدارات   أنشأت وزارة املوارد البشرية والتنمية االجتماعية اإلدارة العامة لرعاية األشخاص ذوي اإلعاقة وأتهيلهم
جتماعي بكافة اإلجراءات اإلدارية والفنية  إدارة التأهيل األهلي(، وتعىن إدارة التأهيل اال  -إدارة التأهيل املهين   -)إدارة التأهيل االجتماعي

  املتعلقة ابملستفيدين من اخلدمات اإليوائية يف املراكز واملؤسسات التأهيلية وطلبات املعاقني الراغبني يف احلصول على خدمات الرعاية 
 .االجتماعية وبراجمها أو املساعدات املالية 

اإلجراءات املتعلقة بتعليم املشلولني والتأهيل املهين للمعوقني )جسمياً أو حسياً أو عقلياً(  أما إدارة التأهيل املهين ختتص مبتابعة  
على أنسب املهن لقدراهتم املتبقية بعد العوق والعجز وتوظيفهم، وذلك لتحقيق األهداف اإلنسانية واالجتماعية واالقتصادية وحتويلهم  

يف اجملتمع تكيفاً اجتماعياً ونفسياً سليماً يتيح هلم االندماج واملشاركة وأتكيد الذات يف  إىل أفراد منتجني قادرين على التفاعل والتكيف  
 حميطهم األسري واالجتماعي بتدريب املعاقني الصاحلني لذلك ومتابعة تدريبهم سواء داخل املراكز أو خارجها. 

النهارية احلكومية وغري احلكومية أو مراكز العتأهيل اليت    يف حني إدارة التأهيل األهلي وختتص بدراسة كافة ما يتعلق مبراكز الرعاية
 يتم إنشاؤها أو اإلشراف عليها من قبل القطاع اخلاص سواء كان هذا القطاع منشأة فردية أو مجعية خريية أو جلنة أهلية. 
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سواء كانت مراكز رعاية هنارية أو    كما تعىن إدارة التأهيل األهلي إبصدار الرتاخيص الالزمة إلنشاء مراكز التأهيل الغري احلكومية 
 مراكز إيوائية وتتوىل اإلشراف عليها ومتابعة أعماهلا واالطالع على براجمها وأنشطتها ومستوى ما تقدمه من خدمات. 

 الفروع التابعة لإلدارة العامة لرعاية األشخاص ذوي اإلعاقة وأتهيلهم: 

 مراكز التأهيل الشامل )لشديدي اإلعاقة(:-1

للتأهيل االجتماعي لشديدي اإلعاقة، وقد  وهي منط   املهين، وأقساماً  للتأهيل  أقساماً  املعاقني وأتهيلهم يضم  من مراكز رعاية 
استحدثت هذه املراكز لتجميع اخلدمات التأهيلية يف وحدة واحدة تقدم خدماهتا من مصدر واحد وحتت إشراف إدارة واحدة جلميع  

ة، وتقدم فيها مجيع اخلدمات واملزااي الواردة ضمن مراكز التأهيل االجتماعي ومراكز التأهيل  فئات املعاقني من اجلنسني كل على حد
 املهين وبنفس شروط القبول السابقة اخلاصة مبراكز التأهيل االجتماعي ومراكز التأهيل املهين جمتمعة. 

للتأهيل املهين نتيجة شدة اإلعاقة أو ازدواجية  ختتص هذه املراكز إبيواء حاالت املعاقني من فئات شديدي اإلعاقة غري القابلني  
 ( مركز. 38اإلعاقات. وعدد مراكز التأهيل الشامل يف اململكة )

 مراكز الرعاية النهارية: -4

وتعىن بتقدمي خدمات وبرامج متنوعة حلاالت شديدي اإلعاقة خالل فرتات حمددة من اليوم تشتمل على برامج اجتماعية ونفسية  
 وتدريبية، إىل جانب برامج اإلرشاد والتثقيف األسري حسب احتياج كل حالة ووفق خطط فردية مدروسة.  وصحية وتروحيية 

وتقدم مراكز وأقسام الرعاية النهارية برامج الرعاية والتأهيل املناسبة لألشخاص ذوي اإلعاقة خالل ساعات النهار من عالج طبيعي  
إىل  املهارات احلياتية  تثقيف وإرشاد أسري مكثفة ألسر األشخاص ذوي اإلعاقة  ووظيفي وتدريب على خمتلف  برامج   جانب تقدمي 

الفرتة الصباحية   النهار يف  الرعاية املؤسسية وحددت خالل ساعات  البدائل عن  من  لتكون واحداً  وغريها. وقد أنشئت هذه املراكز 
رعاية مناسبة ألبنائهم خالل هذا الوقت، أو  لتخفيف العبء عن كاهل بعض أسر األشخاص ذوي اإلعاقة غري القادرة على توفري  
 العاملني والعامالت الذين ال يستطيعون توفري الرعاية ألبنائهم أثناء ساعات الدوام الرمسي. 

مركزاً( قسماً ومركزاً وتبلغ املراكز غري حكومية التابعة )للقطاع اخلاص،    12ويبلغ عدد مراكز وأقسام الرعاية النهارية احلكومية )
 ( مركزاً موزعة على خمتلف مناطق اململكة. 120ن األهلية يف مراكز اخلدمة والتنمية االجتماعية، واجلمعيات اخلريية( )اللجا 

 السياسة االجتماعية للنظام السعودي مم تشريعات ونصوص متعلقة ابلتمكني االجتماعي لذوي االعاقة: -2

الذي صععدر مبوجب املرسععوم امللكي سععالف الذكر أن اخلدمات االجتماعية تشععمل ورد بنص املادة الثانية من النظام رعاية املعاقني  
الربامج اليت تسعععععععععععهم يف تنمية قدرات املعاق، لتحقيق اندماجه بشعععععععععععكل طبيعي يف خمتلف نواحي احلياة العامة، ولتقليل اآل ر السعععععععععععلبية  

  .لإلعاقة
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أما فيما يتعلق ابإلجراءات املطبقة تنفيذاً لتلك التشمممريعات فورد بتقارير املنصمممة الوطنية املوحدة ابململكة العربية السمممعودية  
 األيت: 

، و ن حييوا   يف إطار سعععععععى اململكة لكفالة أسععععععباب العيش ملواطنيها بكافة أجناسععععععهم وأطيافهم ومنهم األشععععععخاص ذوي اإلعاقة
املسعععععععاواة مع اآلخرين دون أد  متييز، احرتاًما لكرامة األشعععععععخاص املتأصعععععععلة ودعم اسعععععععتقالهلم الذايت، توفر اململكة    حياة كرمية على قدم

  األجهزة الطبيعة املسععععععععععععععاععدة، والعدخعل الشععععععععععععععهري للمعوزين منهم، والرععايعة املنزليعة، وجمعانيعة العالج والتعأهيعل والرععايعة االجتمعاعيعة الكعاملة،
 للمشعاريع اخلاصعة ابألشعخاص ذوي اإلعاقة، وإعفاء األجهزة واألدوات اخلاصعة هبم من الرسعوم اجلمركية، ومن  ابإلضعافة إىل الدعم املايل
 (2015)اللجنة املعنية حبقوق االشخاص ذوي اإلعاقة األمم املتحدة،  التيسريات املقدمة هلم: 

الدعم السععكين ومنح األراضععي، والتقدمي على مينح األشععخاص ذوي اإلعاقة األولوية يف احلصععول على منتجات    برامج اإلسممكان:
 صندوق التنمية العقارية ملنح القروض امليسرة دون فوائد لبناء املساكن الشخصية.

 اإلعاانت املتنوعة:

منح كل طالب منتظم يف الدراسعععععععة مبعاهد وبرامج الرتبية اخلاصعععععععة مكافأة شعععععععهرية حسعععععععب املرحلة التعليمية    اإلعاانت التعليمية:
 راياًل للطالب املقيمني يف األقسام الداخلية. 180و 90راياًل للمقيم مع أسرته، أو بني  450و 300وترتاوح بني 

ألشخاص ذوي اإلعاقة الذين يعيشون خارج املراكز اإليوائية مبعدل ثالثة  توزيع األجهزة املعينة التأهيلية ل  إعانة األجهزة التأهيلية:
 إىل أربعة أجهزة مثل: الكراسي املتحركة واألسرّة والعكاكيز واملراتب اهلوائية وغريها.

اقه  راياًل لكل شععععخص متدرب من ذوي اإلعاقة أثناء التح 800- 400تصععععرف مكافأة مالية مقدارها    إعانة الربامج التأهيلية:
ألف رايل للبدء يف مشروع جتاري يف نفس   50بربانمج التأهيل، ويتم زايدهتا يف حال إعالتهم ألسرة. حيصل اخلرجيون على منحة قدرها  

  جماهلم التدرييب.

:  متنح اإلعاانت لألشعععععععخاص ذوي اإلعاقة وأسعععععععرهم اليت تقوم برعايتهم يف بيوهتم، وتتوزع على أربعة مسعععععععتوايت   اإلعاانت املالية:
ألف   16رايل. اإلعاقة الشعديدة، وحتصعل على   8000رايل. اإلعاقة املتوسعطة، وحتصعل على  4000اإلعاقة البسعيطة، وحتصعل على 

 ألف رايل. 20رايل. اإلعاقة الشديدة جداً، وحتصل على 

 املشاركة يف اختاذ القرار:

وضععمن العهود واملواثيق الدولية، حيصععل ذوي اإلعاقة  على مبدأ أسععاسععه اجلدارة يف احلصععول على الفرص الوظيفية وتكافؤ الفرص،  
على جماالت وفرص التعيني للمناصععب التنفيذية يف اململكة على أسععاس الكفاءة كغريهم من املواطنني للمشععاركة يف صععنع القرار واإلدارة،  

جملس هيئة حقوق اإلنسعععان يف أوقات  ومن األمثلة التطبيقية الشعععخصعععيات الذين جرى تعيينهم يف هيئة كبار العلماء، وجملس الشعععورى و 
 متفرقة وإىل اآلن.
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 السياسة االجتماعية للنظام السعودي مم تشريعات ونصوص متعلقة بتحقيق التمكني االقتصادي لذوي االعاقة: 

مل  ورد بنص املادة الثانية من النظام رعاية املعاقني الذي صععععععععدر مبوجب املرسععععععععوم امللكي أن خدمات التمكني االقتصععععععععادي تشعععععععع
التوظيف يف األعمال اليت تناسععععععب قدرات املعاق ومؤهالته إلعطائه الفرصععععععة للكشععععععف عن قدراته الذاتية، ولتمكينه من احلصععععععول على 

 .دخل كباقي أفراد اجملتمع، والسعي لرفع مستوى أدائه أثناء العمل عن طريق التدريب

كذلك نصت املادة اخلامسة على أن:" متنح الدولة املعاقني قروضاً ميسرة للبدء  عمال مهنية أو جتارية تتناسب مع قدراهتم سواء 
بصععععععفة فردية أو بصععععععفة مجاعية"، كذلك املادة السععععععادسععععععة واليت تنص على أن:" تعفي من الرسععععععوم اجلمركية األدوات واألجهزة اخلاصععععععة  

 يدها يف قائمة يتفق عليها مع وزارة املالية واالقتصاد الوطين". ابملعاقني اليت يتم حتد

تلك املواد تقدم تسعععهيالت تضعععمن متكني املعاقني من تقرير مصعععريهم من خالل إكسعععاهبم القدرات املادية وتسعععهيالت تسعععاعدهم 
 على تنمية مواردهم االقتصادية دون احلاجة لالعتماد على أحد.

ملطبقة تنفيذاً لتلك التشممممريعات فورد بتقارير برانمج توافق املمول مم صممممندوق املوارد البشممممرية  أما فيما يتعلق ابإلجراءات ا
 وتقارير بعض الوزارات ابململكة العربية السعودية األيت: 

كأحد أهم املبادرات واليت تسعععتهدف توظيف ذوي اإلعاقة وتشعععجيع   صعععندوق تنمية املوارد البشعععرية" التابع لتوافقإطالق برانمج "
املنشعععآت على تشعععغيلهم، ابإلضعععافة إىل صعععرف إعانة مالية لألسعععر اليت تتوىل رعاية ذوي اإلعاقة، وإنشعععاء ودعم املؤسعععسعععات واملراكز اليت  

مل اتباع هنج يقضعععععى على التمييز أو اإلقصعععععاء.  وال تقتصعععععر خدماته على ذلك بل قد متتد إىل أن تشععععع  .تقدم هلم برامج الرعاية والتأهيل
 ويلتزم هذا النهج بتطبيق القوانني والتشريعات اليت حتفظ حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة.

يهدف نظام ترخيص بيئات العمل املوائمة لذوي   االجتماعيةلوزارة املوارد البشععععرية والتنمية   " التابعمواءمةهذا إىل جانب برانمج "
اإلعاقة خللق بيئة عمل آمنة ومسععععععععاندة لذوي اإلعاقة عن طريق تبين أفضععععععععل املعايري واملمارسععععععععات يف هذا اجملال وفرض معايري الصععععععععحة  

، والذي  22/9/1434در بتاريخ  ( الصعععا35362والسعععالمة املهنية وضعععمان بيئات مواءمة، وصعععدر يف هذا اإلطار األمر امللكي رقم )
الوجهات السياحية    -وسائط النقل البحرية  -وسائط النقل الربية  -يشمل املوافقة على األدلة اإلرشادية للوصول الشامل )البيئة العمرانية

 (2010)مركز األمري سلمان ألحباث اإلعاقة،  وقطاعات اإليواء( 

من الربامج واخلدمات منها مراكز أتهيل ذوي اإلعاقة، واليت تتضععمن مراكز التأهيل    هذا إىل جانب ما تقدمه وزارة املوارد البشععرية 
وذلععك وفق اسععععععععععععععرتاتيجيععة الوزارة وهي حتسععععععععععععععني فععاعليععة وكفععاءة اخلععدمععات    .االجتمععاعي ومراكز الرعععايععة النهععاريععة، ومراكز التععأهيععل املهين

 االجتماعية، ومتكني ذوي اإلعاقة، ابإلضععافة إىل املبادرات واملشععاريع ومنها منذجة وجتهيز وإسععناد خدمات رعاية ذوي اإلعاقة يف املراكز
التمكني والتدريب املنتهي ابلتوظيف ومنذجة تطوير  واملنازل واملؤسعععععععسعععععععات، وهيئة األشعععععععخاص ذوي اإلعاقة، والسعععععععجل الوطين، وبرامج  

 خدمات الرعاية النهارية لذوي اإلعاقة، وغريها من املشاريع واخلدمات.

كما تسععتهدف وزارة املوارد البشععرية حتسععني جودة اخلدمات املقدمة لذوي اإلعاقة، واحلد من االزدواجية يف تقدميها، والتخصععصععية  
، وحتديد طرق الصعععععرف على اخلدمات حال إسعععععنادها للقطاع اخلاص، واإلرشعععععاد يف تكاليف اخلدمات  يف جمال اإلشعععععراف على تقدميها

https://www.hrdf.org.sa/
https://mlsd.gov.sa/
https://mlsd.gov.sa/
https://mlsd.gov.sa/
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ومن انحية أخرى تقدم وزارة اخلدمة املدنية يف إطار اهتمامها بفئة ذوي اإلعاقة وسعععععععععععععياً لدعمهم ومتكينهم يف مسععععععععععععامهتهم يف   .املقدمة
ورفع كفاءة القطاع العام يف اململكة. أكدت الوزارة أن   2030رؤية اململكة    العمل احلكومي واعتبارهم أحد املسعععععامهني األسعععععاسعععععيني يف

هناك توجهات حديثة للتعامل مع ذوي اإلعاقة يف جمال العمل من خالل الفرص املسعععتدامة ومن ذلك التأهيل لشعععغل الوظائف بشعععكل 
ا يتناسععععععععب مع نوع اإلعاقة، والتحول من دعم مسععععععععتدام وأن يكون ذا قيمة مضععععععععافة، وحسععععععععن اختيار العمل املناسععععععععب لذوي اإلعاقة مب

 .توظيفهم إىل العمل املستدام

احملور الثالث: مقارنة السياسة االجتماعية للنظام السعودي اخلاصة بتحقيق احلماية القانونية واالجتماعية لذوي االعاقة  
 مبثيالهتا يف النظام املصري 

ملقدمة لألشععععخاص ذوي اإلعاقة املسععععتند على أن االهتمام هبذه الفئة عالية  انطالقاً من السعععععي الدائم لتطوير وحتسععععني اخلدمات ا
للجميع، وذلك تنفيذاً لقول رسعععععععععول اهلدى حممد بن عبد ل صعععععععععلى ل عليه وسعععععععععلم )هل تنصعععععععععرون وترزقون إال بضععععععععععفائكم( أخرجه  

ي اإلعاقة قانونياً واجتماعياً، لذا تتسعععابق الدول لصعععياغة سعععياسعععات وصعععك تشعععريعات ونصعععوص حلماية حقوق األشعععخاص ذو   .البخاري
لنظام  يتعلق هذا اجلزء مبقارنة السععياسععة االجتماعية للنظام السعععودي اخلاصععة بتحقيق احلماية القانونية واالجتماعية للمعاقني مبثيالهتا يف ا

 اخلدمات املقدمة لألشخاص  املصري، لتحديد أوجه االتفاق واالختالف بني النظامني الستخدمها يف صياغة مقرتحات لتطوير وحتسني
 ذوي اإلعاقة ابململكة.

 أواًل: اختالفات عامة بني التشريعات السعودية واملصرية اخلاصة حبقوق لذوي االعاقة:  

هناك بعض املميزات ابلقانون املصري اخلاص ابملعاقني، حيث مت حتديد تصنيف وطين موحد على مستوى الدولة املصرية ألنواع  
يف املادة رقم    2018( لسنة  10رقم )  لقانون حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة ا ودرجات اإلعاقة ابلالئحة التنفيذية  اإلعاقات وحاالهت

حركات الصغرى(، اإلعاقات    – ( واليت اشتملت على )ثالثة عشر نوع إعاقة(، وتنوعت بني إعاقات حركية "وأنواعها )حركات كربى  4)
احلركة، اضطراابت  اضطراابت قصور االنتباه وفرط    -البصرية ودرجاهتا، اإلعاقات مسعية وحاالهتا، اإلعاقة الذهنية، اضطراابت التواصل 

احملددة التعلم  االنفعالية   -صعوابت   / النفسية  املتعددة   -االضطراابت  بصرية  -اإلعاقات  السمع  الدم  -اإلعاقة  أمراض    -أمراض 
القلب، ويتضمن كل نوع من األنواع السابق اإلشارة إليها عرض تفصيلي هلا والتقارير الطبية املطلوبة. بينما النظام السعودي اكتفي  

 ضيح مفهوم املعاق مبادته األوىل. بتو 

اجلهات    2018( لسنة  10رقم )  لقانون حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة( من الالئحة التنفيذية  5كما خصصت املادة رقم )
يات  املنوط هبا اصدار التقارير الطبية والتشخيص الطيب للشخص املعاق وهي: كافة مستشفيات وزارة الصحة واهليئات التابعة هلا واملستشف

  اجلامعية واملستشفيات التابعة للقوات املسلحة والشرطة مبعرفة جلنة طبية ثالثية متخصصة تتوىل اعتماد التقرير الطيب أو التشخيص الطيب 
الصادر عن ذات املستشفي، ويصدر بتشكيلها ونظام عملها قرار من مدير املستشفي املختص، وللجنة أن تستعني مبن تراه من املختصني  

 اء إلجناز أعماهلا. واخلرب 

مصري.   لتشكيل اجمللس القومي لألشخاص ذوي اإلعاقة هو جملس قومي حكومي  2019لسنة    11هذا ابإلضافة إىل قانون رقم  
حيث له صالحيات اإلشراف والرقابة على دور الوزارات يف خدمة ذوي اإلعاقة،    .خيتص بشؤون ذوي اإلعاقة واالحتياجات اخلاصة
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رات يف أداء اخلدمات هلم. الرقابة على املؤسسات واجلمعيات اليت تعمل بقضية اإلعاقة، فضاًل عن تنمية مهارهتم الفنية  والتنسيق بني الوزا
توفري كود اإلاتحة الثقافية واملكانية لإلعاقات السمعية البصرية واحلركية    -  .واإلدارية للتعامل مع قضية اإلعاقة وفقاً للربوتوكوالت الدولية 

% يف كل  7% إىل  5رفع نسبة تعيني ذوي اإلعاقة من    -  .تطبيق لغة اإلشارة جبميع املؤسسات احلكومة وغري احلكومية -  .والسمعية
  .العمل على تفعيل قانون كود اإلاتحة اخلاصة بوزارة اإلسكان  - .موظفاً فيما فوق 20املؤسسات احلكومية، واليت يبلغ عدد موظفيها 

التعامل    -   .عيات واملؤسسات العاملة يف جمال اإلعاقة إىل األمم املتحدة وغريها من املنظمات الدوليةإرسال التقارير اخلاصة ابجلم  -
 .واملسئولية الكاملة يف ملف ذوي اإلعاقة حملياً ودولياً 

 اثنياً: عرض وحتليل نتائج الدراسة امليدانية.
 خصائص عينة الدراسة امليدانية: 

 :(5جدول رقم )
 الرتتيب  % ك االستجابة  الرتتيب  % ك االستجابة       

 النوع 
حمل  2 29.2 73 ذكر

 اإلقامة 
 1 64.4 161 ريف 

 2 35.6 89 حضر 1 70.8 177 أنثى 

 السم 

 4 7.6 19 سنة  30أقل من 

عمر ابنك  
مم ذوي  
 اإلعاقة 

 3 24.4 61  سنة 12أقل 

ألقل من  30من 
40 

ألقل من   12من  3 24 60
14 

26 10.4 4 

ألقل من   40من 
50 

89 
35.6 

ألقل من   14من  1
16  

77 30.8 
2 

 1 34.4 86 فأكثر  16من  2 32.8 82 فأكثر  50من 

 احلالة التعليمية 

 4 15.6 39 تقرأ وتكتب 

نوع إعاقة  
 ابنك 

 5 4.8 12 إعاقة مسعية 

تعليم أساسي 
 ابتدائي/إعدادي 

32 12.8 
 إعاقة حركية  3

59 23.6 
2 

تعليم  
 نوي/مؤهل 

 متوسط 
88 35.2 

 إعاقة عقلية  2
32 12.8 

4 

 1 35.2 88 كف البصر  1 36.4 91 مؤهل عايل

احلالة  
 االجتماعية 

 م2 23.6 59 طيف توحد  1 44.8 112 متزوج 

 1 29.2 73 عايل  3 21.2 53 مطلقة
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 الرتتيب  % ك االستجابة  الرتتيب  % ك االستجابة       

احلالة   2 30.8 77 أرمل
 االقتصادية 

 2 42 105 متوسط 

 3 28.8 72 أقل من الوسط  4 3.2 8 منفصل

أكثر احتياجات 
أسرة ذوي  

 اإلعاقة 

 2 28.4 71 دعم مايل 

أكثر 
اخلدمات 
اليت هتتم 
احلكومة 
لتقدميها 
 للمعاقني 

 1 35.6 89 التأهيل 

دعم مادي  
)أجهزة وأطراف  

 صناعية( 
62 24.8 

التمكني   3
 2 5 االجتماعي 

5 

التمكني   1 34 85 دعم معلومايت 
 االقتصادي 

14 5.6 4 

 6 1.2 3 الدمج  5 4 10 دعم معنوي

 3 26.4 66 التمكني الصحي  4 8.8 22 دعم جمتمعي 

 2 28.4 71 التمكني التعليمي  

 7 0.8 2 التمكني اجملتمعي 

كانت لإلانث واليت بلغت  ( توزيع عينة الدراسة طبقاً للنوع، حيث تبني أن أعلى نسبة  5اتضح من بياانت اجلدول السابق رقم )
%(. أما فيما يتعلق بتوزيع عينة الدراسة طبقا لسن املبحوثني، اتضح أن أعلى نسبة  29.2%(، يف حني بلغت نسبة الذكور )70.8)

%(، أما من تقع اعمارهم يف الفئة العمرية )من  35.6( واليت بلغت )50ألقل من    40كانت ملن تقع أعمارهم يف الفئة العمرية )من  
%(، يف  24( بلغت نسبتهم )40ألقل من  30%(، بينما من تقع أعمارهم يف الفئة العمرية )من  32.8فأكثر( بلغت نسبتهم )  50

 %(. 7.6سنة( بلغت نسبتهم ) 30حني من تقع أعمارهم يف الفئة العمرية )أقل من 

( أن أعلى نسبة للحاصلني  4دول السابق رقم )أما فيما يتعلق بتوزيع عينة الدراسة طبقاً للحالة التعليمية تبني من بياانت اجل 
( بلغ نسبة احلاصلني على مؤهل تعليم  نوي/مؤهل متوسط )36.4على مؤهل عال واليت بلغت  بينما  35.2%(، يف حني   ،)%

%(.   15.6%(، أما من لديهم مهارة الكتابة والقرآة بلغت نسبتهم )12.8احلاصلني على تعليم أساسي ابتدائي/إعدادي بلغت نسبتهم )
( توزيع عينة الدراسة طبقاً للحالة االجتماعية فكانت أعلى نسبة للمتزوجني واليت بلغت  4كما تبني من بياانت اجلدول السابق رقم )

%(، كذلك نسبة املنفصل بلغت نسبتهم  21.2%(، يف حني بلغت نسبة املطلق )30.8%(، أما فئة األرمل بلغت نسبتهم )44.8)
(3.2 .)% 

( توزيع عينة الدراسة طبقاً حملل اإلقامة، حيث تبني أن أعلى نسبة كانت للمقيمني  5ابإلضافة إىل توضيح اجلدول السابق رقم )هذا  
 %(. 35.6%(، أما املقيمني يف املناطق احلضرية بلغت نسبتهم )64.4ابملناطق الريفية واليت بلغت )

أما فيما يتعلق بتوزيع عينة الدراسة طبقاً للفئات العمرية لذويهم من ذوي اإلعاقة، تبني أن أعلى نسبة كانت ملن تقع أعمار ذويهم  
%(، أما من تقع أعمار ذويهم من ذوي اإلعاقة يف الفئة  34.4سنة فأكثر( واليت بلغت )   16من ذوي اإلعاقة يف الفئة العمرية )من  
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  12%(، يف حني من تقع أعمار ذويهم من ذوي اإلعاقة يف الفئة العمرية )أقل  30.8( بلغت نسبتهم )16قل من  أل  14العمرية )من  
( بلغت نسبتهم  14ألقل من  12%(، بينما من تقع أعمار ذويهم من ذوي اإلعاقة يف الفئة العمرية )من 24.4سنة( بلغت نسبتهم )

(10.4 .)% 

بقاً لنوع اإلعاقة، تبني أن أعلى نسبة كانت ملن يعاين ذويهم من إعاقة )كف البصر(، واليت  أما فيما يتعلق بتوزيع عينة الدراسة ط
%(، وحصل على نفس النسبة من يعاين ذويهم من  23.6%(، أما من يعاين ذويهم من إعاقة حركية بلغت نسبتهم )35.2بلغت )

%(، أما من يعاين ذويهم من إعاقة مسعية بلغت  12.8هم )إعاقة )طيف توحد(، يف حني من يعاين ذويهم من إعاقة عقلية بلغت نسبت
االقتصادية  4.8نسبتهم ) نسبة كانت ملن حالتهم  أعلى  تبني أن  االقتصادية،  للحالة  الدراسة طبقاً  بتوزيع عينة  يتعلق  فيما  أما   .)%

( بلغت  واليت  )42متوسطة  نسبتهم  بلغت  عالية  االقتصادية  حالتهم  من كانت  حالتهم  %(،  29.2%(، يف حني  من كانت  بينما 
 %(. 28.8االقتصادية أقل من متوسط بلغت نسبتهم )

( توزيع عينة الدراسة طبقاً لوجهة نظرهم حول أهم احتياجات أسرة ذوي اإلعاقة،  4كما تبني من بياانت اجلدول السابق رقم )
%(،  34تمثل يف دعم معلومايت واليت بلغت )حيث تبني أن أعلى نسبة كانت ملن أشاروا إىل أن أكثر احتياجات أسرة ذوي اإلعاقة ت 

%(، يف حني من أشاروا إىل أن  28.4أما من أشاروا إىل أن أكثر احتياجات أسرة ذوي اإلعاقة تتمثل يف دعم مايل بلغت نسبتهم )
شاروا إىل أن  %(، بينما من أ24.8أكثر احتياجات أسرة ذوي اإلعاقة تتمثل يف دعم مادي )أجهزة وأطراف صناعية( بلغت نسبتهم )

%(، كذلك من أشاروا إىل أن أكثر احتياجات أسرة  8.8أكثر احتياجات أسرة ذوي اإلعاقة تتمثل يف دعم جمتمعي بلغت نسبتهم )
 %(. 4ذوي اإلعاقة تتمثل يف دعم معنوي بلغت نسبتهم )

كومة لتقدميها للمعاقني، حيث تبني أن  أما فيما يتعلق بتوزيع عينة الدراسة طبقاً لوجهة نظرهم حول أكثر اخلدمات اليت هتتم احل
%(، أما من أشاروا إىل أن  35.6أعلى نسبة كانت ملن أشاروا إىل أن التأهيل من أكثر اخلدمات اليت هتتم الدولة بتقدميها واليت بلغت )

ن أشاروا إىل أن أكثر  %(، يف حني م 28.4أكثر اخلدمات اليت هتتم احلكومة بتقدميها تتمثل يف التمكني التعليمي بلغت نسبتهم )
%(، بينما من أشاروا إىل أن أكثر اخلدمات اليت  26.4اخلدمات اليت هتتم احلكومة بتقدميها تتمثل يف التمكني الصحي بلغت نسبتهم )

حلكومة  %(، كذلك من أشاروا إىل أن أكثر اخلدمات اليت هتتم ا5.6هتتم احلكومة بتقدميها تتمثل يف التمكني االقتصادي بلغت نسبتهم )
%(، بينما من أشاروا إىل أن أكثر اخلدمات اليت هتتم احلكومة بتقدميها تتمثل  2بتقدميها تتمثل يف التمكني االجتماعي بلغت نسبتهم )

اجملتمعي  %(، أما من أشاروا إىل أن أكثر اخلدمات اليت هتتم احلكومة بتقدميها تتمثل يف التمكني  1.2يف خدمات الدمج بلغت نسبتهم ) 
 %(.    0.8نسبتهم ) بلغت 
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 النتائج املرتبطة ابلبعد األول مستوى خدمات التأهيل املقدمة للمعاقني ابلنظامني السعودي واملصري. 
ابلنظامني  ( للبعد األول: مستوى خدمات التأهيل املقدمة لذوي االعاقة Tيوضح املتوسطات واالحنرافات املعيارية ونتائج اختبار ) :(6جدول رقم )

 السعودي واملصري: 

املتوسط   العبارة  م
 احلساب 

االحنراف 
 املعياري

قيمة اختبار  
(T) 

مستوى  
 الداللة 

الم  الرأي  التفسري 
 سبة 

مراكز أتهيل املعاقني كافية تراعي   1
 التوزيع اجلغرايف. 

 88 كافية  دال 0.000 15.196 0.64806 2.646 النظام املصري 

النظام 
 دال 0.000 11.931 0.4104 2.104 السعودي 

كافية إىل 
 حد

70 

2 
يتوفر مبراكز التأهيل مجيع األجهزة  

الالزمة املناسبة جلميع أنواع  
 اإلعاقات. 

 النظام املصري 
 دال 0.000 12.442 0.93985 2.062

كافية إىل 
 حد

69 

النظام 
 السعودي 

 91 كافية  دال 0.000 18.442 0.785 2.724

3 
يتوفر مبراكز التأهيل الكوادر البشرية  

 ابلتخصصات الالزمة.  

 88 كافية  دال 0.000 15.963 0.086 2.637 النظام املصري 

النظام 
 السعودي 

 98 كافية  دال 0.000 8.026 0.6086 2.928

يوجد مبراكز التأهيل خدمات دعم  4
 نفسي ألسر املعاقني. 

 51 غري كافية  غري دال  0.762 0.303 0.303 1.517 النظام املصري 

النظام 
  0.762 4.207 0.867 2.113 السعودي 

كافية إىل 
 حد

70 

5 
يوجد مبراكز التأهيل فاعليات لتزويد 
أسر املعاقني مبعلومات حول كل نوع 

 إعاقة وطرق التعامل معها. 

 النظام املصري 
 دال 0.000 9.316 0.563 1.741

كافية إىل 
 حد

58 

النظام 
 87 كافية  دال 0.000 14.004 0.661 2.603 السعودي 

 99 كافية  دال 0.000 10.644 1.5 14.9 النظام املصري  البعد ككل  
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النظام 
 السعودي 

 88 كافية  دال 0.000 11.322 2.9 13.2

واليت زادت عن متوسط العبارة  ( ومن خالل املتوسطات احلسابية ألفراد عينة الدراسة حول معظم العبارات  6يالحظ من اجلدول )
( يف اجتاه املوافقة على كافية خدمات التأهيل املقدمة لذوي اإلعاقة مبجتمعهم سواء ابلنظام السعودي أو النظام املصري،  2الفرضي وهو)

عبارات البعد، وميكن مالحظة ذلك  ( كانت دالة إحصائياً ملعظم  Tواالحنرافات املعيارية اليت اقرتبت من الواحد الصحيح وقيمة اختبار ) 
( اإلحصائية  الداللة  تقل عن مستوى  اليت  االحتمالية  قيمتها  املقدمة  0.05من خالل  التأهيل  أن خدمات  أكدوا  العينة  أفراد  أن   )

ملقدمة  %(، أيضاً يتبني من اجلدول أعاله أهم خدمات التأهيل ا99%( واملصري بنسبة )88ابلنظامني كانت كافية السعودي بنسبة )
التأهيل مجيع   العبارات حسب نسبة املوافقة كانت)يتوفر مبراكز  ترتيب  ابلنظام السعودي كانت حسب رأي عينة الدراسة من خالل 

%( كذلك )يتوفر مبراكز التأهيل الكوادر البشرية ابلتخصصات الالزمة.(  91األجهزة الالزمة املناسبة جلميع أنواع اإلعاقات( بنسبة )
ابالضافة إىل )يوجد مبراكز التأهيل فاعليات لتزويد أسر املعاقني مبعلومات حول كل نوع إعاقة وطرق التعامل معها(  %(،  88بنسبة )
%(  98%( بينما تتضمن أهم خدمات التأهيل يف النظام املصري )مراكز أتهيل املعاقني كافية تراعي التوزيع اجلغرايف( بنسبة )87بنسبة )

%(، بينما حصلت استجاابت املبحوثني للعبارة رقم  88الكوادر البشرية ابلتخصصات الالزمة.( بنسبة )  كذلك )يتوفر مبراكز التأهيل 
%( اما النظام  69( واليت مفادها )يوجد مبراكز التأهيل خدمات دعم نفسي ألسر املعاقني.( على اقل نسبة ابلنظامني السعودي )4)

 نفسياً واجتماعياً فقط دون غريه. للشخص املعاق نفسه وكيفية أتهيله %(، حيث اتضح أن يوجه االهتمام االكرب  51املصري )

 النتائج املرتبطة ابلبعد الثاين مستوى خدمات التمكني االجتماعي املقدمة لذوي االعاقة ابلنظامني السعودي واملصري:  
( للبعد الثاين: مستوى خدمات التمكني االجتماعي املقدمة للمعاقني ابلنظامني  Tيوضح املتوسطات واالحنرافات املعيارية ونتائج اختبار ) :(7جدول رقم )

 ي واملصري: السعود

 العبارة  م
املتوسط  

 احلساب 
االحنراف 
 املعياري

قيمة اختبار  
(T) 

مستوى  
 الداللة 

التف 
 النسبة  الرأي  سري

1 
تنظم بعض مؤسسات اجملتمع  

 فعاليات للمعاقني. 
 96 كافية  دال 0.001 10.461 0.772 2.868 النظام املصري 

 80 كافية  دال 0.000 13.77 0.648 2.409 النظام السعودي

يوجد تسهيالت لتنظيم روابط  2
 رمسية لكل نوع إعاقة. 

 النظام املصري 
2.017 

0.8677
3 9.303 0.000 

 دال
 67 كافية اىل حد ما 

 64 غري كافية  دال 0.001 10.757 0.683 1.917 النظام السعودي

3 
يوجد مبراكز الرايضية أماكن 
خمصصة لذوي اإلعاقة ملمارسة  

 الرايضة. 

 النظام املصري 
1.082 0.877 8.299 0.765 

غري  
 دال

 36 غري كافية 

 96 كافية  دال 0.000 7.598 3.849 2.875 النظام السعودي

 96 كافية اىل حد ما  دال 0.000 11.161 0.648 2.891 النظام املصري  4
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يوجد مراكز أنشطة ترفيهية  
 خمصصة لذوي اإلعاقة. 

 67 كافية اىل حد ما  دال 0.000 10.717 0.867 2.017 النظام السعودي

5 
يوجد مراكز دعم ملوهوبني من  
 ذوي اإلعاقة يف شىت اجملاالت. 

 النظام املصري 
1.517 0.355 6.127 0.000 

غري  
 دال

 51 غري كافية 

 النظام السعودي
2.109 0.853 5.319 0.002 

غري  
 دال

 70 كافية اىل حد ما 

 
 البعد ككل 

 85 كافية  دال 0.000 9.070 0.7 12.8 املصري النظام 

 71 كافية  دال 0.000 9.632 3.1 10.6 النظام السعودي

عبارات( وقلت يف عبارتني عن    3( ومن خالل املتوسطات احلسابية ألفراد عينة الدراسة زادت يف عدد )7يالحظ من اجلدول )
كفاية خدمات التمكني االجتماعي، واالحنرافات املعيارية اليت اقرتبت من الواحد  (، اجتاه املوافقة على  2متوسط العبارة الفرضي وهو) 

( كانت دالة إحصائياً ملعظم عبارات البعد، وميكن مالحظة ذلك من خالل قيمتها االحتمالية اليت تقل عن  Tالصحيح وقيمة اختبار )
% ابلنظام املصري  85( أن أفراد العينة أكدوا أن خدمات التمكني االجتماعي كان بنسبة متوسطة  0.05مستوى الداللة اإلحصائية )

املقدمة لألشخاص ذوي اإلعاقة  71ونسبة   التمكني االجتماعي  أعاله أهم خدمات  يتبني من اجلدول  أيضاً  السعودي،  % ابلنظام 
انت )يوجد مبراكز الرايضية أماكن خمصصة لذوي اإلعاقة ملمارسة  ابلنظام السعودي كانت حسب رأي عينة الدراسة ونسبة املوافقة ك

( واليت مفادها "تنظم بعض مؤسسات اجملتمع فعاليات للمعاقني" حصلت  1%(، أما العبارة رقم )96الرايضة( يف الرتتيب األول بنسبة ) 
مفادها " يوجد مراكز دعم ملوهوبني من ذوي اإلعاقة  ( واليت  5%(، أما الرتتيب الثالث كان للعبارة رقم )80على الرتتيب الثاين بنسبة )
%(، وهبذا فأن دعم تلك الفئة يتمثل يف مبادرات فردية من بعض املؤسسات وليست ضمن منظومة  70يف شىت اجملاالت" بنسبة )

االجتم التمكني  أهم خدمات  أن  املصري  ابلنظام  املبحوثني  استجاابت  أشارت  يف حني  إليها،  الوصول  سهل  املقدمة  مؤسسة  اعي 
%(، كما حصلت على نفس النسبة  96لألشخاص ذوي اإلعاقة تتمثل يف " تنظم بعض مؤسسات اجملتمع فعاليات للمعاقني" بنسبة )

( واليت مفادها " يوجد تسهيالت  2( واليت مفادها " يوجد مراكز أنشطة ترفيهية خمصصة لذوي اإلعاقة" كذلك العبارة رقم )4العبارة رقم )
%(. حيث أشارت استجاابت املبحوثني إىل قلة سبل الرتفيه املتاحة  67ابط رمسية لكل نوع إعاقة"  حصلت على نسبة )لتنظيم رو 
 الحتياجات األشخاص ذوي اإلعاقة.  واملناسبة 
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 صري:  النتائج املرتبطة ابلبعد الثالث مستوى خدمات التمكني االقتصادي املقدمة لذوى االعاقة ابلنظامني السعودي وامل
( للبعد الثالث: مستوى خدمات التمكني االقتصادي املقدمة للمعاقني ابلنظامني Tيوضح املتوسطات واالحنرافات املعيارية ونتائج اختبار ) :(8جدول رقم )

 السعودي واملصري: 

 العبارة  م
املتوسط  

 احلساب 
االحنراف 
 املعياري

قيمة اختبار  
(T) 

مستوى  
 النسبة  الرأي  التفسري  الداللة 

1 

يوجد مبجتمعي خدمات دعم  
مايل لذوي اإلعاقة )معاش  

 ضمان(. 

النظام 
 68 كافية إىل حد ما  دال 0.000 15.196 0.64806 2.046 املصري

النظام 
 74 كافية إىل حد ما  دال 0.000 17.248 0.195 2.214 السعودي 

2 

توفر اجلهات املعنية نسبة من 
 اإلعاقة. املساكن املدعمة لذوي 

النظام 
 91 كافية  دال 0.000 19.442 0.739 2.724 املصري

النظام 
 72 كافية إىل حد ما  دال 0.000 11.821 0.214 2.153 السعودي 

3 

ميثل ذوي اإلعاقة بنسبة عادلة  
  ي إعالن لوظائف حكومية. 

النظام 
 املصري

 88 كافية  دال 0.000 15.963 0.608 2.637

النظام 
 السعودي 

 81 كافية  دال 0.000 10.371 0.691 2.441

4 

توفر الدولة سبل إقراض خمصصة 
 لذوي اإلعاقة.

النظام 
 املصري

 67 كافية إىل حد ما  دال 0.000 8.303 0.867 2.017

النظام 
 السعودي 

 95 كافية  دال 0.000 16.241 0.732 2.841

5 

يوجد دعم حكومي لألجهزة 
 الصناعية للمعاقني. واألطراف 

النظام 
 املصري

 87 كافية  دال 0.000 14.004 0.656 2.603

النظام 
 السعودي 

 69 كافية إىل حد ما  دال 0.000 9.812 0.369 2.057

النظام  6
 املصري

 81 كافية  دال 0.000 12.981 0.351 2.431
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يوجد دعم حكومي للسيارات 
املخصصة لألشخاص ذوي  

 اإلعاقة. 

النظام 
 87 كافية  دال 0.000 16.214 0.752 2.601 السعودي 

 

 البعد ككل 

النظام 
 املصري

 84 كافية  دال 0.000 14.315 2.1 15.1

النظام 
 السعودي 

 75 كافية  دال 0.000 13.618 4 13.5

معظم العبارات واليت زادت عن  ( اتضح ان املتوسطات احلسابية الستجاابت أفراد عينة الدراسة حول 8ابستقراء بياانت اجلدول )
( يف اجتاه املوافقة على كفاية اخلدمات االقتصادية املقدمة لألشخاص ذوي اإلعاقة ابلنظامني السعودي  2متوسط العبارة الفرضي وهو) 

ت البعد، وميكن  ( كانت دالة إحصائياً ملعظم عباراTواملصري، واالحنرافات املعيارية اليت اقرتبت من الواحد الصحيح وقيمة اختبار )
العينة أكدوا أن خدمات  0.05مالحظة ذلك من خالل قيمتها االحتمالية اليت تقل عن مستوى الداللة اإلحصائية ) أفراد  (،  أن 

%، أيضاً يتبني من اجلدول أعاله أهم خدمات  84% أما ابلنظام املصري بنسبة  75التمكني االقتصادي كانت ابلنظام السعودي بنسبة  
العبارات  التمكني اال الدراسة من خالل ترتيب  قتصادي املقدمة لألشخاص ذوي اإلعاقة ابلنظام السعودي كانت حسب رأي عينة 

%(، أما الرتتيب الثاين كان  95حسب نسبة املوافقة كانت )توفر الدولة سبل إقراض خمصصة لذوي اإلعاقة( يف الرتتيب األول بنسبة ) 
%( أما الرتتيب الثالث  87دعم حكومي للسيارات املخصصة لألشخاص ذوي اإلعاقة " بنسبة )(، واليت مفادها " يوجد  6للعبارة رقم )

%( وذلك لوجودة بعض  81( واليت مفادها )ميثل ذوي اإلعاقة بنسبة عادلة  ي إعالن لوظائف حكومية( بنسبة )3فكان للعبارة رقم )
ابستجاابت املبحوثني ابلنظام املصري فاتضح أن اهم خدمات التمكني    اللوائح احملفزة لتشغيل نسبة من فئة املعاقني، أما فيما يتعلق 

%(،  91االقتصادي املقدمة لألشخاص ذوي اإلعاقة تتمثل يف )توفر اجلهات املعنية نسبة من املساكن املدعمة لذوي اإلعاقة( بنسبة )
%( مع العلم أن عدم  88لوظائف حكومية( بنسبة )( واليت مفادها )ميثل ذوي اإلعاقة بنسبة عادلة  ي إعالن 2كذلك العبارة رقم )

قيام املؤسسات اجملتمعية بتوفري مساكن مدعمة لدوى االعاقة او نسبة عادلة  ي اعالن لوظائف حكومية يعترب خمالفة لنصوص قانونية  
لمعاقني ( حصلت على نسبة  ( واليت مفادها )يوجد دعم حكومي لألجهزة واألطراف الصناعية ل 5واضحة، هذا إىل جانب العبارة رقم )

(87  .)% 
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 النتائج املرتبطة ابلبعد الرابع مستوى خدمات الدمج املقدمة لذوي االعاقة ابلنظامني السعودي واملصري  
للمعاقني ابلنظامني السعودي ( للبعد الرابع: مستوى خدمات الدمج املقدمة Tيوضح املتوسطات واالحنرافات املعيارية ونتائج اختبار ) :(9جدول رقم )

 واملصري:

 العبارة  م
املتوسط  

 احلساب 
االحنراف 
 املعياري

قيمة اختبار  
(T) 

مستوى  
 النسبة  الرأي  التفسري  الداللة 

1 
مباين املؤسسات احلكومية 
مصممة بشكل مناسب 

 لذوي اإلعاقة.

 56 كافية اىل حد ما  دال 0.000 10.015 0.648 1.686 النظام املصري 

النظام 
 السعودي 

 88  كافية دال 0.000 15.196 0.062 2.641

2 
يسهل على ذوي اإلعاقة  

استخدام وسائل املوصالت 
 العامة فهي جمهزة لذلك.

 34 غري كافية  دال 0.000 8.229 0.739 1.024 النظام املصري 

النظام 
 السعودي 

 91 كافية  دال 0.000 19.442 0.851 2.715

3 
الفعاليات جتهز أماكن 

القومية لرتاعي سهولة تنقل  
 األشخاص من ذوي اإلعاقة.

 68 كافية اىل حد ما  دال 0.000 9.963 0.608 2.037 النظام املصري 

النظام 
 السعودي 

 88 كافية  دال 0.000 14.448 0.692 2.631

4 
تتوفر مبؤسسات اخلدمات  
العامة أشخاص مؤهلني 
 للتعامل مع ذوي اإلعاقة.

 34 غري كافية  غري دال  0.614 0.303 0.867 1.017 النظام املصري 

النظام 
 السعودي 

 67 كافية اىل حد ما  دال 0.000 11.614 0.614 2.016

5 
املتنزهات العامة جمهزة بشكل 
يراعي استخدام األشخاص  

 ذوي اإلعاقة.

 77 كافية اىل حد ما  دال 0.000 14.074 0.656 2.303 النظام املصري 

النظام 
 93  كافية دال 0.000 16.713 0.368 2.801 السعودي 

 
 البعد ككل 

 68 كافية اىل حد ما  دال 0.000 8.5168 1.7 10.2 النظام املصري 

النظام 
 السعودي 

 91  كافية دال 0.000 15.4826 2.5 13.7

معظم العبارات واليت قلت عن متوسط العبارة  ( ومن خالل املتوسطات احلسابية ألفراد عينة الدراسة حول  9يالحظ من اجلدول )
( يف اجتاه عدم املوافقة أو احلياد على كفاية خدمات الدمج املتعلقة ابألشخاص ذوي اإلعاقة، واالحنرافات املعيارية اليت  2الفرضي وهو)

الصحيح وقيمة اختبار ) الواحد  قيمتها  Tاقرتبت من  البعد، وميكن مالحظة ذلك من خالل  ملعظم عبارات  دالة إحصائياً  ( كانت 
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( أن أفراد العينة أكدوا أن خدمات الدمج املتعلقة ابألشخاص ذوي اإلعاقة  0.05االحتمالية اليت تقل عن مستوى الداللة اإلحصائية ) 
% ، أيضاً يتبني من اجلدول أعاله أهم خدمات  68نسبتها    %، أما ابلنظام املصري بغلت91كانت ابلنظام السعودي بنسبة متوسطة  

املوافقة كانت   نسبة  العبارات حسب  ترتيب  من خالل  الدراسة  عينة  رأي  السعودي كانت حسب  ابلنظام  للمعاقني  املقدمة  الدمج 
أما الرتتيب الثاين كان للعبارة  (،  93)املتنزهات العامة جمهزة بشكل يراعي استخدام األشخاص ذوي اإلعاقة( يف الرتتيب األول بنسبة )

( وحصلت على  91( واليت مفادها " يسهل على ذوي اإلعاقة استخدام وسائل املوصالت العامة فهي جمهزة لذلك " بنسبة )2رقم )
أما فيما  ( واليت مفادها " جتهز أماكن الفعاليات القومية لرتاعي سهولة تنقل األشخاص من ذوي اإلعاقة"  3نفس النسبة العبارة رقم )

يتعلق ابستجاابت املبحوثني ابلنظام املصري فكانت أهم خدمات الدمج املتعلقة ابألشخاص ذوي اإلعاقة تتمثل يف )املتنزهات العامة  
( واليت مفادها )جتهز أماكن الفعاليات  3%(، كذلك العبارة رقم )77جمهزة بشكل يراعي استخدام األشخاص ذوي اإلعاقة.( بنسبة )

( واليت مفادها " مباين  1%(، أما الرتتيب الثالث كان للعبارة رقم )68اعي سهولة تنقل األشخاص من ذوي اإلعاقة( بنسبة )القومية لرت 
(، مما يشري إىل املباين احلكومية اجملهزة الستخدام االشخاص  56املؤسسات احلكومية مصممة بشكل مناسب لذوي اإلعاقة " بنسبة )

هات اجراءات ملواجهة تلك املشكالت على سبيل املثال نقل اإلدارة اخلاصة مبقابلة اجلمهور يف األدوار  ذوي االعاقة لذا تتخذ تلك اجل
 األرضية أو ختصيص مصاعد للمستفيدين من ذوي االعاقة. 

 النتائج املرتبطة ابلبعد اخلامس مستوى خدمات التمكني الصحي املقدمة لذوي االعاقة ابلنظامني السعودي واملصري:   
( للبعد اخلامس: مستوى خدمات التمكني الصحي املقدمة للمعاقني ابلنظامني  Tيوضح املتوسطات واالحنرافات املعيارية ونتائج اختبار ) :(10جدول رقم )

 صري: السعودي وامل

 العبارة  م
املتوسط  

 احلساب 
االحنراف 
 املعياري

قيمة اختبار  
(T) 

مستوى  
 النسبة  الرأي  التفسري  الداللة 

يوجد مراكز صحية خمصصة   1
 لذوي اإلعاقة

النظام 
 املصري

 69 كافية اىل حد ما  دال 0.000 9.391 0.527 2.075

النظام 
 السعودي 

 91 كافية  دال 0.000 6.184 0.753 2.736

تتوفر متابعة صحية دورية لذوي  2
 اإلعاقة. 

النظام 
 املصري

 70 كافية اىل حد ما  دال 0.000 14.004 0.656 2.103

النظام 
 السعودي 

 94 كافية  دال 0.000 9.73 0.755 2.828

3 
توفر الدولة نظام التأمني الصحي 

 لذوي اإلعاقة.

النظام 
 املصري

 96 كافية اىل حد ما  دال 0.000 15.196 0.648 2.866

النظام 
 السعودي 

 94 كافية  دال 0.000 13.501 0.341 2.814
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4 
تتوفر ابملؤسسات الصحية كوادر  

بشرية متخصصة ببعض 
 التخصصات اخلاصة ابإلعاقة. 

النظام 
 املصري

 74 كافية إىل حد ما  دال 0.000 12.245 0.867 2.217

النظام 
 السعودي 

 91 كافية    دال 0.000 8.794 0.841 2.731

5 
يوجد دعم مادي على اخلدمات 
 الصحية املقدمة لذوي اإلعاقة.

النظام 
 املصري

 70 كافية اىل حد ما  دال 0.000 14.004 0.636 2.113

النظام 
 94 كافية  دال 0.000 13.712 0.732 2.81 السعودي 

 البعد ككل  

النظام 
 املصري

 84 كافية  دال 0.000 12.968 0.9 12.6

النظام 
 السعودي 

 98 كافية  دال 0.000 10.3842 1.2 14.7

( ومن خالل املتوسطات احلسابية ألفراد عينة الدراسة حول معظم العبارات واليت زادت عن متوسط  10يالحظ من اجلدول )
للمعاقني ابلنظامني السعودي واملصري، واالحنرافات  ( يف اجتاه املوافقة على كفاية خدمات التمكني الصحي املقدمة  2العبارة الفرضي وهو)

( كانت دالة إحصائياً ملعظم عبارات البعد وميكن مالحظة ذلك من خالل  Tاملعيارية اليت اقرتبت من الواحد الصحيح وقيمة اختبار )
مات التمكني الصحي املقدمة للمعاقني  (  أن أفراد العينة أكدوا أن خد0.05قيمتها االحتمالية اليت تقل عن مستوى الداللة اإلحصائية )

%(، أيضاً يتبني من اجلدول أعاله أهم خدمات  84%( أما ابلنظام املصري كانت بنسبة متوسطة )91كانت ابلنظام السعودي بنسبة )
ملوافقة  التمكني الصحي املقدمة للمعاقني ابلنظام السعودي كانت حسب رأي عينة الدراسة من خالل ترتيب العبارات حسب نسبة ا

( واليت  3%( وحصلت على نفس النسبة العبارة رقم )94كانت )تتوفر متابعة صحية دورية لذوي اإلعاقة.( يف الرتتيب األول بنسبة )
مفادها )توفر الدولة نظام التأمني الصحي لذوي اإلعاقة ( كذلك العبارة رقم )يوجد دعم مادي على اخلدمات الصحية املقدمة لذوي  

فيما ابستجاابت املبحوثني ابلنظام املصري فكانت أهم خدمات التمكني الصحي املقدمة للمعاقني تتضمن )توفر الدولة    اإلعاقة ( أما 
( واليت مفادها " تتوفر ابملؤسسات الصحية  4%(، أما الرتتيب الثاين كان للعبارة رقم )96نظام التأمني الصحي لذوي اإلعاقة( بنسبة )

( واليت مفادها  5%(،أما الرتتيب الثالث كان للعبارة رقم )87تخصصات اخلاصة ابإلعاقة " بنسبة )كوادر بشرية متخصصة ببعض ال 
 %(  70قدمة لذوي اإلعاقة" بنسبة )"يوجد دعم مادي على اخلدمات الصحية امل 
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 النتائج املرتبطة ابلبعد السادس مستوى خدمات التمكني التعليمي املقدمة لذوي االعاقة ابلنظامني السعودي واملصري:  
( للبعد السادس: مستوى خدمات التمكني التعليمي املقدمة للمعاقني Tيوضح املتوسطات واالحنرافات املعيارية ونتائج اختبار ) :(11جدول رقم )

 واملصري:  ابلنظامني السعودي

 العبارة  م
املتوسط  

 احلساب 
االحنراف 
 املعياري

قيمة اختبار  
(T) 

مستوى  
 الداللة 

 النسبة  الرأي  التفسري 

تتوفر مدارس خمصصة لذوي  1
 اإلعاقة مبجتمعي. 

 88 كافية  دال 0.000 15.196 0.646 2.646 النظام املصري 

النظام 
 السعودي 

 91 كافية  دال 0.000 19.442 0.985 2.721

2 

ابإلضافة إىل الكادر التعليمي  
يوجد كوادر بشرية إدارية مؤهلة 
مبدارس ذوي اإلعاقة للتعامل مع 

 احتياجاهتم. 

 النظام املصري 
 دال 0.000 6.035 0.561 1.892

كافية اىل حد  
 63 ما 

النظام 
 السعودي 

 91 كافية  دال 0.000 19.442 0.735 2.724

3 
املعاقني تتوفر خدمات دمج 

بعدد من املدارس يراعي التوزيع  
 اجلغرايف. 

 88 كافية  دال 0.000 15.963 0.669 2.637 النظام املصري 

النظام 
 السعودي 

 88 كافية  دال 0.000 15.196 0.606 2.646

4 
يتاح دمج ذوي اإلعاقة جبميع 
مراحل التعليم حىت التعليم  
 اجلامعي وما بعد اجلامعي. 

 97 كافية  دال 0.000 21.55 0.863 2.917 املصري النظام 

النظام 
 السعودي 

 97 كافية  دال 0.000 20.241 0.845 2.913

5 

توفر املؤسسات التعليمية 
الوسائل اللوجستية لتسهيل 
احلياة التعلمية لطالب ذوي  

 اإلعاقة. 

 87 كافية  دال 0.000 14.004 0.653 2.603 النظام املصري 

النظام 
 السعودي 

 دال 0.000 18.052 0.221 2.851
 95 كافية 

 البعد ككل  

 95 كافية  دال 0.000 13.750 2.8 14.3 النظام املصري 

النظام 
 السعودي 

 99 كافية  دال 0.000 18.475 1.2 14.8

واليت زادت عن متوسط  ( ومن خالل املتوسطات احلسابية ألفراد عينة الدراسة حول معظم العبارات  11يالحظ من اجلدول )
( يف اجتاه املوافقة أن خدمات التمكني التعليمي املقدمة للمعاقني ابلنظامني السعودي واملصري كفاية إىل حد ما،  2العبارة الفرضي وهو) 
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كن مالحظة ذلك  ( كانت دالة إحصائياً ملعظم عبارات البعد، وميTواالحنرافات املعيارية اليت اقرتبت من الواحد الصحيح وقيمة اختبار ) 
(  أن أفراد العينة أكدوا أن خدمات التمكني التعليمي  0.05من خالل قيمتها االحتمالية اليت تقل عن مستوى الداللة اإلحصائية ) 

%(، أيضاً يتبني من اجلدول أعاله أهم خدمات  95%( أما ابلنظام املصري كان بنسبة )99املقدمة للمعاقني ابلنظام السعودي بنسبة )
ني التعليمي املقدمة للمعاقني ابلنظام السعودي كانت حسب رأي عينة الدراسة من خالل ترتيب العبارات حسب نسبة املوافقة  التمك

%(، أما  97كانت )يتاح دمج ذوي اإلعاقة جبميع مراحل التعليم حىت التعليم اجلامعي وما بعد اجلامعي( يف الرتتيب األول بنسبة )
%(، وجات يف نفس  91( واليت مفادها " تتوفر مدارس خمصصة لذوي اإلعاقة مبجتمعي " بنسبة )5رقم )  الرتتيب الثاين كان للعبارة 

( واليت مفادها )ابإلضافة إىل الكادر التعليمي يوجد كوادر بشرية إدارية مؤهلة مبدارس ذوي اإلعاقة للتعامل مع  2الرتتيب العبارة رقم )
بحوثني ابلنظام املصري كانت اهم خدمات التمكني التعليمي املقدمة للمعاقني تتمثل يف )يتاح  احتياجاهتم( أما فيما يتعلق ابستجاابت امل

(  1%(، أما الرتتيب الثاين كان للعبارة رقم )97دمج ذوي اإلعاقة جبميع مراحل التعليم حىت التعليم اجلامعي وما بعد اجلامعي.( بنسبة )
( واليت مفادها  3%(، وحصلت على نفس النسبة العبارة رقم )88ة مبجتمعي( بنسبة ) واليت مفادها )تتوفر مدارس خمصصة لذوي اإلعاق

م  )تتوفر خدمات دمج املعاقني بعدد من املدارس يراعي التوزيع اجلغرايف(. وتشري استجاابت املبحوثني إىل ضرورة أتهيل اإلداريني وتوعيته
 مدارس الدمج ومدارس املعاقني.  عض  نواع اإلعاقة وطبيعة احتياجاهتا واحتياجات أسرهم يف ب 

 النتائج املرتبطة ابلبعد السابع مستوى خدمات التمكني اجملتمعي املقدمة لذوى االعاقة ابلنظامني السعودي واملصري: 
( للبعد السابع: مستوى خدمات التمكني اجملتمعي املقدمة للمعاقني ابلنظامني  Tيوضح املتوسطات واالحنرافات املعيارية ونتائج اختبار ) :(12جدول رقم)

 السعودي واملصري: 

املتوسط   العبارة  م
 احلساب 

االحنراف 
 املعياري

قيمة اختبار  
(T) 

مستوى  
 الداللة 

 النسبة  الرأي  التفسري 

1 
وزارات اخلدمات وسائل توفر 

 تواصل مناسبة لذوي اإلعاقة. 

 88 كافية  دال 0.000 15.196 0.64806 2.646 النظام املصري 

النظام 
 السعودي 

 94 كافية    دال 0.000 15.671 0.751 2.821

يوجد متثيل مناسب لذوي  2
 اإلعاقة يف اجملالس النيابية. 

 82 كافية  دال 0.000 9.746 0.70059 2.448 النظام املصري 

النظام 
 السعودي 

 72 كافية إىل حد ما  دال 0.000 3.461 0.77233 2.168

3 
ختصص املؤسسات النقابية  
نسبة عادلة من جملس إدارهتا 

 لذوي اإلعاقة.

 67 كافية إىل حد ما  دال 0.000 9.42 0.72178 2.021 النظام املصري 

النظام 
 السعودي 

 37 غري كافية  غري دال  0.465 0.917 3.45145 1.122
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4 
توفر وسائل اإلعالم محالت 
توعية دورية خاصة ابإلعاقة 

 واحتياجات املعاقني. 

 67 كافية إىل حد ما  دال 0.000 11.303 0.86773 2.017 النظام املصري 

النظام 
 السعودي 

 55 كافية إىل حد ما  دال 0.000 4.963 0.60869 1.637

5 
اإلعالم خدمات توفر وسائل 

للتواصل مناسبة مع ذوي 
 اإلعاقة. 

 70 كافية إىل حد ما  دال 0.000 14.004 0.65636 2.103 النظام املصري 

النظام 
 السعودي 

 95 كافية  دال 0.000 16.725 0.457 2.842

 البعد ككل  

 91 كافية  دال 0.000 11.9338 0.952 13.7 النظام املصري 

النظام 
 السعودي 

 66 كافية إىل حد ما  دال 0.000 8.3474 1.3 9.9

( ومن خالل املتوسطات احلسابية ألفراد عينة الدراسة حول معظم العبارات واليت زادت عن متوسط  12يالحظ من اجلدول )
السعودي واملصري كافية إىل  ( يف اجتاه املوافقة على أن خدمات التمكني اجملتمعي املقدمة للمعاقني ابلنظامني  2العبارة الفرضي وهو )

الصحيح وقيمة اختبار ) الواحد  اليت اقرتبت من  املعيارية  ما، واالحنرافات  البعد، وميكن  Tحد  ملعظم عبارات  دالة إحصائياً  ( كانت 
ت التمكني  (  أن أفراد العينة أكدوا أن خدما0.05مالحظة ذلك من خالل قيمتها االحتمالية اليت تقل عن مستوى الداللة اإلحصائية )

يتبني من اجلدول أعاله أهم  91%( أما النظام املصري بنسبة )66اجملتمعي املقدمة للمعاقني ابلنظام السعودي  بنسبة ) %(، أيضاً 
خدمات التمكني اجملتمعي املقدمة للمعاقني ابلنظام السعودي كانت حسب رأي عينة الدراسة من خالل ترتيب العبارات حسب نسبة  

( واليت  4%(، أما العبارة رقم )95)توفر وزارات اخلدمات وسائل تواصل مناسبة لذوي اإلعاقة( يف الرتتيب األول بنسبة )املوافقة كانت  
%(، أما العبارة رقم  94مفادها " توفر وسائل اإلعالم محالت توعية دورية خاصة ابإلعاقة واحتياجات املعاقني" حصلت على نسبة )

النيابية ( حصلت على بنسبة )( واليت مفادها )يوجد متثيل  2) أما ابلنسبة الستجاابت  72مناسب لذوي اإلعاقة يف اجملالس   ،)%
املبحوثني ابلنظام املصري فكانت أهم خدمات التمكني اجملتمعي املقدمة للمعاقني تتضمن )توفر وزارات اخلدمات وسائل تواصل مناسبة  

%(، ابالضافة إىل )توفر  82لذوي اإلعاقة يف اجملالس النيابية( بنسبة )%(، كذلك )يوجد متثيل مناسب  88لذوي اإلعاقة( بنسبة )
 %(.   70مع ذوي اإلعاقة( بنسبة )  وسائل اإلعالم خدمات للتواصل مناسبة
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 مقارنة مستوى خدمات احلماية االجتماعية املقدمة ابلنظام السعودي مبثيالهتا يف النظام املصري. 
يوضح الفروق بني متوسطات استجاابت املبحوثني طبقاً الختالف النظام املقدم خلدمات احلماية االجتماعية املتعلقة لألشخاص  :(13جدول رقم )

 ذوي اإلعاقة:

 م

 
 االبعاد

 النظام املصري  النظام السعودي 
 قيمة ت

 مستوى املعنوية 

االحنراف 
 املتوسط  املعياري

االحنراف 
 املتوسط  املعياري

1 
البعد األول: مستوى خدمات التأهيل 

 املقدمة للمعاقني. 
2.9 13.2 1.5 14.9 2.6 

0.3 

 غري دال 

2 
البعد الثاين: مستوى خدمات 
التمكني االجتماعي املقدمة  

 للمعاقني. 
3.1 10.6 0.7 12.8 

4.5 0.04 

 دال

3 
البعد الثالث: مستوى خدمات  

 التمكني االقتصادي املقدمة للمعاقني. 
4 13.5 2.1 15.1 

4.1 0.04 

 دال

4 
البعد الرابع: مستوى خدمات الدمج 

 املقدمة للمعاقني. 
2.5 13.7 

1.7 
10.2 

4.9 0.03 

 دال

5 
البعد اخلامس: مستوى خدمات  
 التمكني الصحى املقدمة للمعاقني. 

1.2 14.7 
0.9 

12.6 
1.9 0.4 

 غري دال 

6 
البعد السادس: مستوى خدمات 

 املقدمة للمعاقني. التمكني التعليمي 
1.2 14.8 

2.8 
14.3 

0.9 0.4 

 غري دال 

7 
البعد السابع: مستوى خدمات 
 التمكني. اجملتمعي املقدمة للمعاقني 

1.3 9.9 
1 

13.7 
6.2 0.03 

 دال

 8.3 101.3 3.6 89.6 7.5 االمجايل 
0.000 

 دال

( والذي يوضح الفروق بني متوسطات استجاابت املبحوثني على أبعاد االستبانة طبقا للنظام املقدم  13ابستقراء اجلدول رقم )
للخدمات املتعقلة ابحلماية االجتماعية لألشخاص ذوي اإلعاقة، وذلك بتطبيق اختبار )ت( لعينتني مستقلتني، حيث اتضح أنه يوجد  

خدمات  ( بني متوسطات استجاابت املبحوثني على حول مستوى  0.05مستوى معنوية أقل من )  فروق ذات داللة إحصائية عند
 (. 4.5طبقا الختالف النظام املقدم هلا، حيث كانت قيمة ت ) التمكني االجتماعي املقدمة للمعاقني
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( بني متوسطات  0.05) ( وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى معنوية أقل من  13كما تبني من اجلدول السابق رقم ) 
استجاابت املبحوثني على حول مستوى خدمات التمكني االقتصادي املقدمة للمعاقني طبقاً الختالف النظام املقدم هلا، حيث كانت  

( بني متوسطات استجاابت  0.05(. كذلك اتضح وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى معنوية أقل من )4.1قيمة ت )
 (. 4.9مستوى خدمات الدمج املقدمة للمعاقني طبقاً الختالف النظام املقدم هلا، حيث كانت قيمة ت ) املبحوثني على حول 

( بني  0.05( وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى معنوية أقل من )12كذلك تبني من بياانت اجلدول السابق رقم )
تمعي املقدمة للمعاقني طبقاً الختالف النظام املقدم هلا، حيث  متوسطات استجاابت املبحوثني على حول مستوى خدمات التمكني اجمل

 (. 6.2كانت قيمة ت )

يف حني تبني عدم وجود فروق بني متوسطات استجاابت املبحوثني على حول مستوى خدمات التأهيل املقدمة للمعاقني طبقاً  
 (. 2.6الختالف النظام املقدم هلا، حيث كانت قيمة ت )

بني متوسطات استجاابت املبحوثني على حول مستوى خدمات التمكني الصحي املقدمة للمعاقني  كذلك اتضح عدم وجود  
 (. 1.9طبقاً الختالف النظام املقدم هلا، حيث كانت قيمة ت )

( عدم وجود فروق بني متوسطات استجاابت املبحوثني على حول  12ابإلضافة إىل أنه تالحظ من بياانت اجلدول السابق رقم )
 (. 0.9ات التمكني التعليمي املقدمة للمعاقني طبقاً الختالف النظام املقدم هلا، حيث كانت قيمة ت )مستوى خدم

اتضح مما سبق عرضه وجود تقارب مستوى خدمات احلماية االجتماعية املتعلقة ابملعاقني املقدمة ابلنظامني السعودي واملصري،   
، أما فيما يتعلق  وجه االختالف بني مستوى خدمات احلماية االجتماعية املتعلقة  يف جمال التأهيل والتمكني التعليمي والتمكني الصحي

ابملعاقني املقدمة ابلنظامني السعودي واملصري فتمثل يف خدمات التمكني االجتماعي، حيث اهتم النظام املصري بتقدمي خدمات الرتفيه  
لسعودي، كذلك خدمات التمكني االقتصادي، حيث اهتم النظام  واألنشطة الرايضة اخلاصة للمعاقني على نطاق أوسع من النظام ا

%( من الوظائف احلكومية لألشخاص ذوي اإلعاقة يف حني مل يشري النظام السعودي إىل ختصيص نسبة  5املصري بتخصيص نسبة )
عي لألشخاص ذوي  من التعينات احلكومية لصاحل األشخاص ذوي اإلعاقة، كذلك خصص النظام احلكومي نسبة من السكن االجتما

قومي   جملس  املصري  النظام  فخصص  اجملتمعي  التمكني  خبدمات  يتعلق  فيما  أما  االقتصادي.  الدعم  خدمات  من  وغريها  اإلعاقة، 
 لألشخاص ذوي اإلعاقة، كما حدد نسب متثل لتلك الفئة يف مجيع اجملالس النيابية القومية واحمللية. 

ه ابلرغم من توفري خدمات التمكني االجتماعي جبودة كافية ابلنظام السعودي إىل  هذا كما نستخلص من استجاابت املبحوثني أن
أن اولياء أمور املستفيدين يتطلعون خلدمات أكثر وذات جودة اعلى، بعكس املستفيدين ابلنظام املصري، وأما من الناحية القانونية فإن  

بتحقيق احلماية اجملتمع امللزمة  املواد  يفتقد  السعودي  للمؤسسات اجملتمعية  النظام  التخفيز  يعتمد يف االغلب على  انه  إال  للمعاقني  ية 
 وأصحاب االعمال على املبادرة لتقدمي كافة سبل الدعم لتلك الفئة.  
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احملور الرابع: حتليل تفصمممميلي ألوجس االتفاق واالختالف بني السممممياسممممات والتشممممريعات والنصمممموص املصممممرية والسممممعودية املتعلقة  
 ابحلماية القانونية واالجتماعية لذوي االعاقة:

نستخلص يف هذا اجلزء أوجه االتفاق وأوجه االختالف بني السياسات والتشريعات والنصوص املصرية والسعودية املتعلقة ابحلماية  
 القانونية واالجتماعية لذوي االعاقة وفقاً ألبعاد البحث واملوضحة كما يلي: 

 اإلعاقة:عات ونصوص متعلقة ابلتأهيل الشامل لذوي السياسة االجتماعية تشري -1

يف   متثلت أوجس االتفاق بني النظام املصمري والنظام السمعودي بشمأن التشمريعات ونصموص متعلقة ابلتأهيل الشمامل للمعاقني
عاقني السععععععودي ابن الدولة  أن كال النظامني أقر  حقية األشعععععخاص ذوي اإلعاقة يف التأهيل والذي ظهر يف املادة الثانية لنظام رعاية امل

تكفل حق املعاق يف خدمات الوقاية والرعاية والتأهيل، ومل تكتِف هبذا فقط فشععععجعت املؤسععععسععععات واألفراد على اإلسععععهام يف األعمال 
ية ،والرتبوية،  اخلريية يف جمال اإلعاقة، هذا ومت تعريف التأهيل على أنه "عملية ُمنسععععععقة لتوظيف اخلدمات الطبية ، واالجِتماعية، والنفسعععععع

ِكنعة من الفعاعليعة الوظيفيعة، هبعدف متكينعه ِمن التواُفق مع ُمتطلبعات بيئتِعه الط ععاق يف حتقيق أقصععععععععععععععى درجعة ممك
ُ
سعععععععععععععععاععدة امل

ُ
بيعيعة  واملِهنيعة، مل

جتمع ما أمكن ذلك".
ُ
 واالجِتماعية، وكذلك تنمية ُقُدراتِه لالعِتماد على نفِسه وجعِله عضواً ُمنِتجاً يف امل

اخلاص حبقوق األشعععععععععععخاص ذوي االعاقة على أنه "جمموعة    2018( لسعععععععععععنة  10مت تعريف التأهيل القانون املصعععععععععععري رقم )بينما  
اخلدمات متعددة العناصععر اليت هتدف إىل متكني الشععخص ذي اإلعاقة وأقاربه من الدرجة األوىل من اسععتعادة أو حتقيق أو تطوير قدراته  

هنية، أو االجتماعية، أو النفسعععععية، أو االقتصعععععادية، واسعععععتثمارها واسعععععتخدامها لكفالة اسعععععتقالليته  اجلسعععععدية أو العقلية أو الذهنية، أو امل
 وإشراكه ومشاركته على حنو كامل يف مجيع مناحي احلياة وذلك على قدم املساواة مع اآلخرين".

ملهين والتدريب واحلق يف العمل مبواده  كذلك خصعص الفصعل األول احلق يف اإلعداد املهين والتدريب من الباب الثاين اإلعداد ا    
( إللزام وزارة التضععععععععععععععامن االجتماعي من خالل املؤسععععععععععععععسععععععععععععععات املعنية بتقدمي خدمات أتهيل وتدريب واألدوات واملنتجات  18-19)

اسعععععات املسعععععاعدة لألشعععععخاص ذوي اإلعاقة دون مقابل أو مبقابل رمزي مع تقدمي برامج تدريبية كوادر مؤهلة لذلك. وحنن نؤكد ان سعععععي
رعاية جيب ان هتتم حبجم وتوزيع وخصععععععععععععائص ذوي اإلعاقة العاملني وغري العاملني خالل الثالثة عقود املاضععععععععععععية والزايدة املتوقعة خالل  

ى  السنوات القادمة خاصة يف املراحل العمرية املتوقع فيها االمراض املزمنة واالعاقات، ديناميات سوق العمل، التباطؤ يف النمو االقتصاد 
       ) (Wunderlich & al ,2002 0ره على برامج احلماية، جودة احلياة، التغيريات التشريعية والتنظيمية والقضائية وا 

هذا وكرصممد ألوجس االختالف بني النظام املصممري والنظام السممعودي بشممأن التشممريعات ونصمموص متعلقة ابلتأهيل الشممامل  
األشعععخاص ذوي اإلعاقة خبدمات التأهيل، حيث أن األسعععر يف كثري من األحيان  اتضعععح أن النظام املصعععري ضعععمن أسعععر  لذوي االعاقة  

حتتاج إىل التوعية بطبيعة إعاقة ذويهم واحتياجاهتم النفسععععية واالجتماعية وأتهيل نفسععععي يسععععاعدهم على تقبل ظروف إعاقة ذويهم لكي  
احلياة اليومية. األمر املفقود يف التشعريع السععودي    يتعاملوا معهم بشعكل يضعمن دعم األشعخاص ذوي اإلعاقة إلشعراكهم يف شعىت نواحي

فالرغم من اجلهود املبذولة واخلدمات املتعددة اليت تكفلها اململكة لألشعععععخاص ذوي اإلعاقة، وتتحمل اململكة مسعععععئولية رعاية شعععععديدي 
لني للتأهيل املهين نتيجة شعدة اإلعاقة أو اإلعاقة مبراكز التأهيل الشعامل حيث إيواء حاالت املعاقني من فئات شعديدي اإلعاقة غري القاب
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 د عبد الفتاح الشرقاوى - د خليل عبد الحميد -د. بدرالدين عبده 

( مراكز، إال أن تلك اخلدمات تفتقد تقدمي الدعم النفسعععي والتوعوي  38ازدواجية اإلعاقات. وعدد مراكز التأهيل الشعععامل يف اململكة )
 ألسر هؤالء األشخاص.

 السياسة االجتماعية مم تشريعات ونصوص متعلقة التمكني االجتماعي لذوي االعاقة: -2

يف ختصععيص    اتفق النظام املصممري والنظام السممعودي بشممأن التشممريعات ونصمموص متعلقة ابلتمكني االجتماعي لذوي االعاقة
مواد إللزام احلكومات بتقدمي خدمات لتحقيق التمكني االجتماعي لألشعععععععخاص ذوي اإلعاقة، حيث تضعععععععمنت املادة الثانية من النظام  
عاق، لتحقيق اندماِجه بشععععععكل طبيعي يف خُمتلف  

ُ
السعععععععودي لرعاية املعاقني واليت اشععععععتملت على الرباِمج اليت ُتسععععععِهم يف تنمية ُقُدرات امل

ابلتوعية يف التعريف    -املرئية واملسععععععموعة واملقروءة   -كذلك قيام وسععععععائل اإلعالم    .احلياة العامة، ولتقليل اآل ر السععععععلبية لإلعاقةنواحي  
 وتعزيز مكان املعاقني ابجملتمع. .ابإلعاقة وأنواِعها وأسباهِبا، وكيفية اكِتشاِفها والوقاية ِمنها

حلقوق املعاقني حدد املشععععرع الفصععععل األول احلق يف احلماية االجتماعية ابلباب    2018( لسععععنة  10أما فيما يتعلق ابلقانون رقم )
( واليت  28،  27، 26،  25اخلامس املعاملة اجملتمعية واحلماية القانونية واجلنائية لألشعخاص ذوي اإلعاقة، ويشعمل ذلك الفصعل املواد )

% من املسععاكن 5لى مسععاعدات شععهرية، كذلك ختصععيص نسععبة  تلزم مؤسععسععات الدولة  حقية األشععخاص ذوي اإلعاقة يف احلصععول ع
اليت تنشععععععععععععععئهعا العدولعة أو املعدعمعة، الزام العدولعة إبدراج حقوق واحتيعاجعات األشععععععععععععععخعاص ذوي اإلععاقعة بشععععععععععععععكعل ععادل ومتوازن يف برامج  

ع الثقافة والرايضعععععة والرتويح مبا وسعععععياسعععععات مكافحة الفقر واحلد منه وبرامج التنمية املسعععععتدامة اليت تقوم هبا. ابإلضعععععافة إىل الباب السعععععاب
( واخلاصععععععة إباتحة وتيسععععععري مشععععععاركة األشععععععخاص ذوي اإلعاقة يف النشععععععطة الثقافية والرتفيهية  44،  43، 42،  41تتضععععععمنه من املادة )

 واإلعالمية.

يف ة  بينما اختلف النظام املصمممري والنظام السمممعودي بشمممأن التشمممريعات ونصممموص متعلقة التمكني االجتماعي لذوي االعاق
( من ابب  3سععععععععرد أوجه التمكني االجتماعي لألشععععععععخاص ذوي االعاقة، حيث حدد املشععععععععرع املصععععععععري مفهوم التمكني يف املادة رقم )

األحكام العامة  نه "إزالة احلواجز وتسعععععععععععهيل وإاتحة الفرص للشعععععععععععخص ذي اإلعاقة لتطوير قدراته وإمكانياته للحصعععععععععععول على حقوقه  
 يف التخطيط واختاذ القرار يف شئونه واسهاماته يف تنمية اجملتمع.والنهوض مبسئولياته ومشاركته 

ابإلضععععافة إىل تعريف احلماية االجتماعية على أهنا " متتع األشععععخاص ذوي اإلعاقة جبميع حقوقهم على قدم املسععععاواة مع اآلخرين  
امج والسععياسععات االقتصععادية اليت تسععهم مبا يف ذلك حقهم يف الضععمان االجتماعي ويف مسععتوى معيشععي الئق وضععمان مشععاركتهم يف الرب 

يف احلد من الفقر واالسععععتبعاد وعدم املسععععاواة وتعزيز االسععععتقرار والتماسععععك االجتماعي هبدف تلبية احتياجاهتم من خالل أتمني الدخل 
قتصععععععادي والعدالة  والوصععععععول للرعاية الصععععععحية والتضععععععمني داخل اجملتمع ومحايتهم من األزمات والكوارث حىت يتحقق هلم االسععععععتقرار اال

 االجتماعية.

كذلك أدرج القانون املصعري األشعخاص ذوي اإلعاقة بربامج التنمية املسعتدامة ومل يكتِف فقط بتقدمي الرعاية هلم بل اشعراكهم يف    
الرايضعععععة والرتويح  حتقيق التنمية وابلتايل متكينهم من االسعععععتفادة من عائد برامج التنمية املنفذة. ابإلضعععععافة إىل تضعععععمني خدمات الثقافة و 

 ضمن مواد القانون املصري، األمر املفقود ابلنظام السعودي لرعاية املعاقني.  
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هذا إىل جانب أن املشعرع ابلنظام السععودي لرعاية املعاقني اكتفي بتخصعيص مواد لتقدمي خدمات الرعاية يف اجملاالت االجتماعية  
املنفذة ابململكة، لذا ورد مفهوم الرعاية يف املادة األوىل على أهنا "خدمات الرعاية    دون التطرق إىل دورهم وحقهم يف عائد برامج التنمية

 .الشاِملة اليت تُقدم لُكِل ُمعوق حباجة إىل الرعاية حُبكم حالِته الصحية ودرجة إعاقِته أو حُبكم وضِعه االجِتماعي

 صادي لذوي االعاقة:السياسة االجتماعية مم تشريعات ونصوص متعلقة بتحقيق التمكني االقت -3

يف تضمني    اتفق النظام املصري والنظام السعودي بشأن التشريعات ونصوص متعلقة بتحقيق التمكني االقتصادي للمعاقني 
مواد تتعلق ابلتمكني االقتصادي، حيث خصص املشرع ابلنظام السعودي لرعاية املعاقني املادة الثانية يف جمال العمل واليت تشمل خدمات  

مبا يتناسب مع قدراته ومؤهالته، املادة اخلامسة واليت تتعلق مبنح الدولة املعاقني لقروض ميسرة، واملادة السادسة اخلاصة ابإلعفاء    التوظيف
 اجلمركي على األدوات واألجهزة اخلاصة ابملعاقني.  

ق يف العمل ابلباب الرابع اإلعداد  حلقوق املعاقني خصص املشرع الفصل الثاين احل   2018( لسنة  10كذلك األمر يف القانون رقم )
(، واليت تتعلق بتوفري فرص متكافئة للعمل  24،  23،  22،  21،  20املهين والتدريب واحلق يف العمل، والذي اشتمل على املواد )

ن األشخاص  %( من عدد العاملني على األقل م5تتناسب مع مؤهالهتم على أن تلتزم اجلهات احلكومية وغري احلكومية على تعيني نسبة )
(،  31ذوي اإلعاقة الذين ترشحهم الوزارة املعنية بشئون العمل واجلهات اإلدارية التابعة هلا من واقع السجل املنصوص عليه يف املادة رقم )

بتقدمي تسهيالت للحصول على سيارات جمهزة مدعمة، كل مواد خاصة   تتعلق  التنفيذية اخلاصة ابلقانون مواد  كذلك ورد ابلالئحة 
( من خالل وزارة التضامن االجتماعي وفق الشروط املنصوص عليها  14(  إىل املادة رقم )9دمي دعم نقدي بدأ من املادة رقم )بتق

 ابلقانون وأمهها أن يكون مصري اجلنسية وحاصل على بطاقة لتشخيص اعاقته ودرجتها وغريها من الشروط.  

تشريعات ونصوص متعلقة بتحقيق التمكني االقتصادي لذوى االعاقة،  بينما اختلف النظام املصري والنظام السعودي بشأن ال
يف عدم ادراج مواد خاصة بتوفري فرص عمل متكافئة للمعاقني ابلوظائف احلكومية العامة هذا مع التأكيد أن تشريعات اخلدمة املدنية  

الوظيفة العامة واحلصول على املرتب املساوي  يف اململكة عامة، إذ ال يوجد أي تشريع يستثين األشخاص ذوي اإلعاقة من احلق يف  
ملرتبات اآلخرين، إال أنه ولضمان توظيف األشخاص ذوي اإلعاقة والتشجيع عليه ودعمه كان هناك بعض التشريعات والتدابري اليت متثل  

القانون املصري رقم ) بت   2018( لسنة  10إطارًا قانونًيا لذلك، بعكس احلال يف  %( من  5خصيص نسبة )اخلاص حبقوق املعاقني 
( اليت تعفي األشخاص ذوي االعاقة  23العاملني  ي مؤسسة حكومية أو غري حكومية لألشخاص ذوي اإلعاقة، كذلك املادة رقم )

 من ضريبة الدخل ابإلضافة إىل مميزات ضريبة ألصحاب األعمال الذين يعينون أشخاص ذوي إعاقة مبؤسساهتم مبحفز هلم.   

( واخلاصة بعدد ساعات العمل لألشخاص ذوي االعاقة واليت ختفض بواقع ساعة مدفوعة األجر  24ة رقم )هذا إىل جانب املاد
اقة  عن ابقي العاملني من غري املعاقني. األمر الذي مل يرد يف النظام السعودي لرعاية املعاقني فبالرغم من اإلقرار حبق األشخاص ذوي االع

مل تتناسب مع قدراهتم؛ إال أن املشرع مل يتطرق إىل القواعد املنظمة لعمل تلك الفئة واملعايري  يف العمل وإلزام اململكة بتوفري فرص ع
املطلوب أو ادراج بعض املزااي ألصحاب األعمال لتشجيعهم على تعيني األشخاص ذوي االعاقة مبؤسساهتم، وترك األمر للمبادرات  

 الشخصية أو اجملتمعية.   
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 عات ونصوص متعلقة بتحقيق الدمج لذوي االعاقة يف نسيج اجملتمع:السياسة االجتماعية مم تشري -4

يف اتفق النظام املصممممري والنظام السممممعودي بشممممأن التشممممريعات ونصمممموص متعلقة بتحقيق الدمج للمعاقني يف نسمممميج اجملتمع  
إلعاقة بنواحي احلياة ختصعععععيص بعض املواد إللزام احلكومات واملؤسعععععسعععععات املعنية بتوفري شعععععىت السعععععبل لتسعععععهيل دمج األشعععععخاص ذوي ا

 -33 -32 -31 -30-29خصععععص املواد )   2018( لسععععنة  10اليومية، حيث جند القانون املصععععري اخلاص حبقوق املعاقني رقم )
  ( ابلفصعععل الثاين احلق يف اإلاتحة والتيسعععري من الباب اخلامس املعاملة اجملتمعية واحلماية القانونية واجلنائية لألشعععخاص ذوي اإلعاقة،34
لزمة للمؤسعععععسعععععات اجملتمعية اخلاصعععععة واحلكومية ابلتهيئة املعمارية مبا يتناسعععععب دمج املعاقني ابحلياة اليومية كذلك تقدمي تسعععععهيالت هلم امل

كافة   % يف أسععععار تذاكر50إلمكانية الوصعععول من هتيئة وسعععائل املوصعععالت أو تقدمي مميزات هلم، حيث ورد ابلقانون املصعععري ختفيض  
ابإلضافة    28االلتزام بتهيئة كافة املنشآت ابلدولة الستخدام املعاقني طبًقا للمادة    –  28ذوي اإلعاقة، طبًقا للمادة  ل املواصالت العامة

لتنشععيط سععياحة   إىل التأكيد على ضععرورة أن تلتزم الوزارات املعنية بشععئون السععياحة واآل ر بدعم و هتيئة البيئة الثقافية واجملتمعية واملكانية
 .لذوي اإلعاقة

كذلك ورد ابلنظام السعععععودي اخلاص ابملادة الثانية واخلاصععععة هتيئة وسععععائل املواصععععالت العامة لتحقيق تنقل املعاقني  من وسععععالمة  
واملادة الثالثة واخلاصعععععة التنسعععععيق مع اجلهات املختصعععععة الشعععععروط واملواصعععععفات   و جور خمفضعععععة للمعوق ومرافقه حسعععععب ظروف اإلعاقة

من  اهلندسععععععععية واملعمارية اخلاصععععععععة ابحتياجات املعاقني يف أماكن التأهيل والتدريب والتعليم والرعاية والعالج، ويف األماكن العامة وغريها  
( الصعععععادر  35362األمر امللكي رقم )هة خمتصعععععة وصعععععدر عنها  األماكن اليت تسعععععتعمل لتحقيق أغراض هذا النظام على أن تقوم كل ج

وسعععائط    -وسعععائط النقل الربية  -، والذي يشعععمل املوافقة على األدلة االرشعععادية للوصعععول الشعععامل )البيئة العمرانية22/9/1434بتاريخ  
 .(2012)الديوان.امللكي، الوجهات السياحية وقطاعات اإليواء(  -النقل البحرية

نظام املصمممممري والنظام السمممممعودي بشمممممأن التشمممممريعات ونصممممموص متعلقة بتحقيق الدمج للمعاقني يف نسممممميج  بينما اختلف ال
( إعفاءات تراخيص أي مبىن أاي كان نوعه بغرض ختصععععيصععععه خلدمة  31يف منح القانون املصععععري حلقوق املعاقني يف املادة رقم )،  اجملتمع

خيص كذلك إعفاء األشعععخاص ذوي اإلعاقة من الرسعععوم القضعععائية على الدعاوي  األشعععخاص ذوي اإلعاقة من الرسعععوم املقررة قانوانً للرتا
( ليس فقط بتهيئة مبانيها وإاتحتها السعععععععععتخدام األشعععععععععخاص ذوي اإلعاقة وإمنا  33املقامة أمام احملاكم، كذلك إلزام البنوك ابملادة رقم )

(  34ائل اإلعالم احلكومية وغري احلكومية مبوجب املادة رقم )أيضا توفري كافة خدماهتا املصرفية بشكل ميسر هلم، كذلك إلزام مجيع وس
إباتحة اللغات الالزمة لتمكني األشعععععخاص ذوي اإلعاقة وتيسعععععري تواصعععععلهم مع املواد اإلعالمية. وهنا جيدر بنا التأكيد أنه ابلرغم من أن  

ة؛ إال أن ذلك يرجع ملبادرات وقيم إنسعععانية  اإلعالم السععععودي وبعض الوزارات توفر وسعععائل تيسعععر التواصعععل مع األشعععخاص ذوي اإلعاق
ملنفذي هذه السععععععععياسععععععععات، حيث إنه ال يوجد نص قانوين يلزم تلك املؤسععععععععسععععععععات ابختاذ تلك التدابري لتسععععععععهيل التواصععععععععل بينهم وبني  

 األشخاص ذوي اإلعاقة.  

 السياسة االجتماعية مم تشريعات ونصوص متعلقة ابلتمكني الصحي لذوي االعاقة: -5

على ختصيص مواد  اتفق النظام املصري والنظام السعودي بشأن التشريعات ونصوص متعلقة ابلتمكني الصحي للمعاقني  
الثانية واليت    لألشخاص ذوي اإلعاقة،   صرحية لتحقيق التمكني الصحي  فتمثلت تلك املواد بنظام رعاية املعاقني ابململكة يف املادة 
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تسجيل األطفال الذين يولدون وُهم   - للمعاقني يف )تقدمي اخلدمات الوقائية والعالجية والتأهيليةحددت جمالت الرعاية الصحية املقدمة 
العاِملني الصحيني  -أكثر ُعرضة لإلصابة ابإلعاقة العناية هِبم ورعايِتهم(، كذلك خصص    -تدريب  عاقني على كيفية 

ُ
امل أُسر  وتدريب 

ة املعاقني الباب الثاين احلقوق الصحية لألشخاص ذوي اإلعاقة والذي يتضمن  اخلاصة برعاي   2018( لسنة  10القانون املصري رقم )
فصلني األول بطاقات إثبات اإلعاقة واخلدمات املتكاملة وامللف الصحي واخلاص بتحديد اجلهات املنوط هبا إصدار بطاقات إلثبات  

هبا نوع اإلعاقة ودرجاهتا واخلدمات الصحية الالزمة له وجتدد    اإلعاقة واخلدمات املتكاملة، وهي وزارة التضامن ووزارة الصحة واليت يوضح
التضامن ابملادة رقم ) ببناء قاعدة بياانت خاصة ابألشخاص ذوي  6كل سبع سنوات، كذلك ألزم املشرع وزارة  ( من نفس الفصل 

 اإلعاقة. 

صحية لألشخاص ذوي اإلعاقة، حيث  يف حني تتضمن الفصل الثاين من نفس الباب إجراءات الوقاية من اإلعاقة واخلدمات ال
ألزمت وزارة الصحة بوضع برامج الكشف املبكر لكل أنواقع اخللل واإلعاقة وحتديثها وسبل الوقاية واحلد من حدوثها، تقدمي خدمات  

و  الصحية  اخلدمات  من كافة  وغريها  للخلل  املسببة  األمراض  لتجنب مضاعفات  الغذائية  واملكمالت  العالج  توفري  الوقائية  التدخل، 
والعالجية املتخصصة، وكذلك التأكيد على إلزام كافة اجلهات اخلاصة بتقدمي اخلدمات الصحية احلكومية وغري احلكومية توفيق مرافقها  
ومنشأهتا وفق الكود اهلندسي الواجب توافره يف املباين واملرافق العامة لتيسري استخدامها لألشخاص ذوي اإلعاقة.  كذلك تتضمن املادة  

( الزم وزارة الصحة واهليئات العامة املختصة ابلتأمني الصحي ابلتنسيق مع اجمللس األعلى لشئون اإلعاقة ووزارة التضامن االجتماعي  8رقم )
 معايري ومواصفات قياسية للتدخالت الطبية املختلفة للعالج والتأهيل الطيب لألشخاص ذوي اإلعاقة. 

لسعودي بشأن التشريعات ونصوص متعلقة ابلتمكني الصحي للمعاقني أن القانون املصري  بينما اختلف النظام املصري والنظام ا 
(  16أسرد تفاصيل اخلدمات الصحية املخصصة لألشخاص ذوي اإلعاقة ابملادة رقم )  2018( لسنة  10بالئحته التنفيذية للقانون رقم )

لألشخاص ذوي اإلعاقة واليت تشمل: )أن تشمل اخلدمات كل ما   ( تلزم هذه املادة وزارة الصحة بتقدمي بعض اخلدمات 19إىل املادة )
 يقتضيه الكشف املبكر عن اإلعاقة وعالجها ، مبراعاة االعتبارات السن واجلنس ، ومقتضيات تقرير العالج تبعاً لطبيعة اإلعاقة ودرجتها 

توفري    - . الرعاية الصحية  نواعها واإلعالن عنهاتقدمي خدمات التدخل املبكر جبميع أنواعه بكافة املستشفيات احلكومية ومراكز    -.
  - . العالج واملكمالت الغذائية لتجنب مضاعفات األمراض املسببة للخلل مع ضمان التوزيع بصورة متوازنة يف كافة أحناء اجلمهورية

كرامته واستقالله الذايت سواء  تقدمي اخلدمات الطبية يف أقرب مكان ممكن للشخص ذي اإلعاقة، على أساس اختياره احلر، ومبا حيفظ  
توفري الفحوصات الوقائية ابجلهات التابعة للوزارة املختصة ابلصحة    -.ابجلهات التابعة للوزارة املختصة ابلصحة أو املستشفيات اجلامعية 

عالج الطيب للشخص ذي  أو املستشفيات اجلامعية مبا فيها فحوصات ما قبل الزواج والوالدة وبعدها وتقدمي خدمات الرعاية الصحية وال 
توعية الشخص ذي اإلعاقة إبجراءات وشروط احلصول على    -. اإلعاقة على أساس اختياره احلر ، ومبا حيفظ كرامته واستقالله الذايت

يف  ألسر األشخاص ذوي اإلعاقة ملعرفة كيفية التعامل معه واملشاركة     كذلك تقدمي برامج للتوعية واإلرشاد األسري  -اخلدمات الطبية
إجراء التحاليل الالزمة وصرف العالج للشخص من غري ذوي اإلعاقة يف حالة أن أسرته لديها مرض    - . التدخل املناسبة    تنفيذ برامج 

 ضمور العضالت بشكل وراثي كإجراء وقائي لتقليل احتمالية حدوث إعاقة(. 
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 العاقة:السياسة االجتماعية مم تشريعات ونصوص متعلقة ابلتمكني التعليمي لذوي ا -6

متعلقة   ونصوص  التشريعات  بشأن  السعودي  والنظام  املصري  النظام  النصوص  اتفق  تضمني  للمعاقني يف  التعليمي  ابلتمكني 
األشخاص ذوي اإلعاقة مواد متعلقة ابلتمكني التعليمي، حيث ورد ابملادة الثانية من نظام رعاية  والتشريعات اخلاصة حبماية حقوق  

دمات التعلمية املقدمة لألشخاص ذوي اإلعاقة تشتمل على اخلدمات التعليمية والرتبوية يف مجيع املراِحل )ما قبل  املعاقني ابململكة أن اخل
دون    املدرسة، والتعليم العام، والتعليم الفين، والتعليم العايل(، وعدم اقتصار اخلدمات التعليمية املقدمة لتلك الفئة على مرحلة تعليمية

واخلاصة حبقوق األشخاص ذوي اإلعاقة حيث خصص املواد من رقم    2018( لسنة  10قانون املصري رقم )أخرى، كذلك األمر ابل
( من الباب الثالث احلق يف التعليم، واليت تضمنت إلزام وزارة الرتبية والتعليم، والتعليم الفين والتعليم العايل والبحث  17إىل املادة رقم    10)

غريها من الوزارات اجلهات املعنية، ابختاذ التدابري الالزمة حلصول األشخاص ذوي اإلعاقة وأبنائهم  العلمي ومؤسسات التعليم األزهري و 
من غري ذوي اإلعاقة على تعليم دامج يف املدارس والفصول واجلامعات واملعاهد واملؤسسات التعليمية احلكومية وغري احلكومية املتاحة  

( بتوفري تلك املؤسسات فرص تعليم متكافئة مناسبة جلميع أنواع اإلعاقة  11أكيد ابملادة رقم )لآلخرين والقريبة من حمال إقامتهم، مع الت 
ودرجاهتا، وأن خمالفة ذلك تتوىل اجلهة اإلدارية املختصة إنذار املؤسسة واختاذ االجراءات الالزمة إلزالة أسباب املخالفة خالل مخسة  

 عشر يوماً. 

يف أنه  بينما اختلف النظام املصري والنظام السعودي بشأن التشريعات ونصوص متعلقة ابلتمكني التعليمي لذوى االعاقة  
( من القانون املصري اخلاص حبقوق املعاقني كذلك إلزام وزارة الرتبية والتعليم، والتعليم الفين والتعليم العايل والبحث  10ورد ابملادة رقم )

التعليم األزهري وغريها من الوزارات اجلهات املعنية مبؤسساهتا احلكومية وغري احلكومية، ليس فقط بتقدمي اخلدمات  العلمي ومؤسسات  
التعليمية لألشخاص ذوي اإلعاقة، بل تضمني أبنائهم أيضا لتلك اخلدمات ليكون توفري تلك اخلدمات التعليمية لألشخاص ذوي اإلعاقة  

ات املعينة وليس فقط مسئولية اجلهات احلكومية، هذا إىل جانب التأكيد على أن تلتزم وزارة الرتبية  مسئولية جمتمعية على كافة اجله
 والتعليم واجلهات املعنية مبحو أمية من فاهتم سن التعليم.  

وعية والتثقيف  ( أوجبت أن تتضمن مناهج التعليم يف مجيع املراحل املفاهيم اخلاصة ابإلعاقة والت11ابإلضافة إىل أن املادة رقم )
( نسبة القبول لذوي  12ابحتياجات وأحوال األشخاص ذوي اإلعاقة وحقوقهم وسبل التعامل معهم. هذا إىل جانب أتكيد املادة رقم )

( ختصيص  14%( من املقبولني يف املؤسسات التعليمية احلكومية وغري احلكومية، كذلك ورد ابملادة رقم )5اإلعاقة واليت ال تقل عن )
 %( من أماكن االقامة ابملدن اجلامعية لألشخاص ذوي اإلعاقة. 10 تقل عن )نسبة ال

اخلاص حبقوق    2018( لسنة  10( ابلالئحة التنفيذية للقانون رقم )43( إىل املادة رقم )20كذلك فصلت املواد من املادة رقم )
املؤسسات التعليمية، ومتكينه من التعلم ابألنظمة  ضمان وجود مكان يف  األشخاص ذوي اإلعاقة خدمات وزارة التعليم اليت تشمل: )

إجراء التعديالت الالزمة يف البيئة التعليمية، مبا يتيح للشخص ذي اإلعاقة القدرة على    - .والربامج والوسائل واللغات املالئمة إلعاقته 
العدد الكايف من املختصني املؤهلني لتعليم  توفري    - .احلصول على قدر مناسب من النمو املعريف واالخنراط يف السلك التعليمي النظامي

توفري العدد الكايف من مرتمجي اإلشارة بكافة املؤسسات    -. األشخاص ذوي اإلعاقة ابلوسائل واألساليب حلاالت اإلعاقة املختلفة
التكنولوجية املختلفة ووسااملختلفة.    إاتحة استخدام املعينات  -. التعليمية احلكومية وغري احلكومية اليت يتم إحلاق ذوي اإلعاقة السمعية هبا

 وغرف املصادر واحملتوى التعليمي وموائمة املناهج الدراسية وأساليب التدريس واالمتحاانت والتقومي مبا يتناسب مع اإلعاقات املختلفة 
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تضمني مناهج التعليم    - . عاقة إاتحة املواقع اإللكرتونية ابملؤسسات التعليمية احلكومية وغري احلكومية الستخدام األشخاص ذوي اإل  -.
يف مجيع املراحل مفاهيم اإلعاقة والتوعية والتثقيف ابحتياجات وأحوال األشخاص ذوي اإلعاقة وحقوقهم، وسبل التعامل معهم  ساليب  

سري حصول  إنشاء مكتب خدمات ذوي اإلعاقة بكل جامعة ابلتعاون مع الوزارة املختصة ابلتضامن االجتماعي لتي  -.متنوعة ومتطورة
يطبق على الطالب ذوي اإلعاقة املقيدين على نظام املنازل    - .داخل اجلامعة    الطالب ذوي اإلعاقة ابجلامعة على اخلدمات املختلفة 

 . نظام امتحاانت الدمج املطبقة على طالب الدمج املقيدين ابملدارس النظامية، كما حيق هلم وجود مرافق معهم اثناء االمتحاانت(

 :امسحملور اخلا

 عرض النتائج العامة للبحث 
 ومقرتحات للتشريعات لتحقيق أفضل مستوى مم التأهيل والتمكني والدمج لذوي االعاقة واسرهم   

ترتبط دائما النتائج ابملقدمات يف البحث العلمي هلذا سعععوف يتم عرض نتائج اسعععتناداً على ما مت عرضعععه من قضعععااي نظرية خاصعععة  
احلماية القانونية واالجتماعية، سععوف يتم عرض ملخص ألهم النتائج العامة للبحث اليت سععوف تسععتخدم يف صععياغة  حبقوق املعاقني يف  

مقرتحات للتشعععريعات من حيث احلذف والتعديل واإلضعععافة اليت ميكن أن حتقق أفضعععل مسعععتوى من التأهيل والتمكني والدمج للمعاقني  
 وأسرهم.

 أواًل: النتائج العامة للبحث:

ضععععععح من نتائج التحليل املقارن بني النظام املصععععععري والنظام السعععععععودي من تشععععععريعات ونصععععععوص متعلقة بتحقيق احلماية  حيث ات
القانونية واالجتماعية لذوى االعاقة وأسعععععرهم أن هناك تقارب واتفاق يف كثري من السعععععياسعععععيات االجتماعية، وما تضعععععمنه من تشعععععريعات  

واالجتماعية للمعاقني وأسعرهم، حيث تتلخص أوجه االتفاق يف ختصعيص نصعوص وتشعريعات  ونصعوص متعلقة بتحقيق احلماية القانونية  
خاصعة حلماية حقوق األشعخاص ذوي اإلعاقة، ونصعوص خاصعة ابجلهات املعنية ابلتنسعيق مع الوزارات املعنية لرسعم قواعد ومعايري تقدمي  

 زمة لإلدارة العليا، أو الدولية.اخلدمات بشىت جماالت احلياة ومتابعة تنفيذها وتقدمي التقارير الال

كذلك تضععععععمني فلسععععععفة رعاية حقوق األشععععععخاص ذوي اإلعاقة بسععععععياسععععععات الوزارات املختلفة واملعنية بتقدمي اخلدمات التعليمية  
والصععحية وتوفري فرص عمل وتقدمي خدمات إاتحة وتيسععري الوصععول وغريها لدمج األشععخاص ذوي اإلعاقة بشععىت نواحي احلياة اليومية،  

 وإشراكهم يف القضااي اجملتمعية.

أما أوجه االختالف بني النظام املصععععري والنظام السعععععودي من تشععععريعات ونصععععوص متعلقة بتحقيق احلماية القانونية واالجتماعية  
 فتبني فيما يلي: للمعاقني وأسرهم

ر األشععخاص ذوي اإلعاقة  تضععمني أسععفيما خيص السممياسممات والتشممريعات ونصمموص متعلقة ابلتأهيل الشممامل لذوي االعاقة:  
خبدمات التأهيل، ابلقانون املصععععري اخلاص حبقوق املعاقني، حيث أن األسععععر يف كثري من األحيان حتتاج إىل التوعية بطبيعة إعاقة ذويهم  
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واحتياجاهتم النفسعععععية واالجتماعية وأتهيل نفسعععععي يسعععععاعدهم على تقبل ظروف إعاقة ذويهم، لكي يتعاملوا معهم بشعععععكل يضعععععمن دعم 
 األشخاص ذوي اإلعاقة إلشراكهم يف شىت نواحي احلياة اليومية.

أدرج القانون املصعععري األشعععخاص فيما خيص السممياسممات والتشممريعات ونصمموص متعلقة ابلتمكني االجتماعي لذوي االعاقة    
مية وابلتايل متكينهم من االسعععععتفادة  ذوي اإلعاقة بربامج التنمية املسعععععتدامة، ومل يكتِف فقط بتقدمي الرعاية هلم بل اشعععععراكهم يف حتقيق التن

من عائد برامج التنمية املنفذة. ابإلضعععععععافة إىل تضعععععععمني خدمات الثقافة والرايضعععععععة والرتويح ضعععععععمن مواد القانون املصعععععععري، األمر املفقود  
 ابلنظام السعودي لرعاية املعاقني.  

عدم إدراج مواد خاصة بتوفري فرص   االعاقة: فيما خيص السياسات والتشريعات ونصوص متعلقة ابلتمكني االقتصادي لذوي  
عمل متكافئة للمعاقني ابلوظائف احلكومية العامة هذا مع التأكيد أن تشريعات اخلدمة املدنية يف اململكة عامة، يف حني حدد القانون  

( اليت تعفي  23رقم )%( من العاملني  ي مؤسسة حكومية أو غري حكومية لألشخاص ذوي اإلعاقة، كذلك املادة  5املصري نسبة )
األشخاص ذوي االعاقة من ضريبة الدخل ابإلضافة إىل مميزات ضريبة ألصحاب األعمال الذين يعينون أشخاص ذوي إعاقة مبؤسساهتم  

 مبحفز هلم.   

( واخلاصععة بعدد سععاعات العمل لألشععخاص ذوي االعاقة واليت ختفض بواقع سععاعة مدفوعة األجر 24هذا إىل جانب املادة رقم )
 عن ابقي العاملني من غري املعاقني.

منح القانون املصعععري فيما خيص السممياسممات والتشممريعات ونصمموص متعلقة بتحقيق الدمج لذوى االعاقة يف نسمميج اجملتمع:    
( اعفاءات تراخيص أي مبىن أاي كان نوعه بغرض ختصعععععععععععيصعععععععععععه خلدمة األشعععععععععععخاص ذوي اإلعاقة من  31حلقوق املعاقني يف املادة رقم )

الرسععععوم املقررة قانوانً للرتاخيص، كذلك إعفاء األشععععخاص ذوي اإلعاقة من الرسععععوم القضععععائية على الدعاوي املقامة أمام احملاكم، كذلك  
( ليس فقط بتهيئة مبانيها وإاتحتها السععععععععتخدام األشععععععععخاص ذوي اإلعاقة، وإمنا أيضععععععععا توفري كافة خدماهتا  33إلزام البنوك ابملادة رقم )

( إباتحة اللغات الالزمة  34ل ميسععععر هلم، كذلك إلزام مجيع وسععععائل اإلعالم احلكومية وغري احلكومية مبوجب املادة رقم )املصععععرفية بشععععك
 لتمكني األشخاص ذوي اإلعاقة وتيسري تواصلهم مع املواد اإلعالمية.

ري بالئحته التنفيذية  القانون املصععععفيما خيص السمممياسمممات والتشمممريعات ونصممموص متعلقة ابلتمكني الصمممحي لذوى االعاقة :  
(  19(  إىل املادة )16أسعععرد تفاصعععيل اخلدمات الصعععحية املخصعععصعععة لألشعععخاص ذوي اإلعاقة ابملادة رقم )  8اجلمهورية.1للقانون رقم )

تلزم هذه املادة وزارة الصععععععععحة بتقدمي بعض اخلدمات لألشععععععععخاص ذوي اإلعاقة واليت تشععععععععمل: )أن تشععععععععمل اخلدمات كل ما يقتضععععععععيه  
  -. ر عن اإلعاقة وعالجها، مبراعاة االعتبارات السععععععععن واجلنس، ومقتضععععععععيات تقرير العالج تبعا لطبيعة اإلعاقة ودرجتهاالكشععععععععف املبك

توفري    -. تقدمي خدمات التدخل املبكر جبميع انواعه بكافة املسعععععععععتشعععععععععفيات احلكومية ومراكز الرعاية الصعععععععععحية  نواعها واإلعالن عنها
  -. ب مضعععععاعفات األمراض املسعععععببة للخلل مع ضعععععمان التوزيع بصعععععورة متوازنة يف كافة أحناء اجلمهوريةالعالج واملكمالت الغذائية لتجن

تقدمي اخلدمات الطبية يف أقرب مكان ممكن للشعععخص ذي اإلعاقة، على أسعععاس اختياره احلر، ومبا حيفظ كرامته واسعععتقالله الذايت سعععواء  
  فيات اجلامعية.... وغريها من اخلدمات الواردة ابلالئحة التنفيذية(.ابجلهات التابعة للوزارة املختصة ابلصحة أو املستش
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التعليمي لذوى االعاقة: متعلقة ابلتمكني  السياسات والتشريعات ونصوص  )  فيما خيص  القانون  10ورد ابملادة رقم  ( من 
ليم العايل والبحث العلمي ومؤسسات التعليم األزهري  املصري اخلاص حبقوق املعاقني كذلك إلزام وزارة الرتبية والتعليم، والتعليم الفين، والتع

وغريها من الوزارات اجلهات املعنية مبؤسساهتا احلكومية وغري احلكومية ليس فقط بتقدمي اخلدمات التعليمية لألشخاص ذوي اإلعاقة،  
ج التعليم يف مجيع املراحل املفاهيم  ( أوجبت أن تتضمن مناه11ابإلضافة إىل أن املادة رقم )  بل تضمني أبنائهم أيضا لتلك اخلدمات

هذا إىل جانب أتكيد    اخلاصة ابإلعاقة والتوعية والتثقيف ابحتياجات وأحوال األشخاص ذوي اإلعاقة وحقوقهم وسبل التعامل معهم. 
ة وغري احلكومية،  %( من املقبولني يف املؤسسات التعليمية احلكومي5( نسبة القبول لذوي اإلعاقة واليت ال تقل عن )12املادة رقم )

 %( من أماكن اإلقامة ابملدن اجلامعية لألشخاص ذوي االعاقة. 10( ختصيص نسبة ال تقل عن )14كذلك ورد ابملادة رقم )

  فيما خيص مدى االتفاق بني مضمون السياسات االجتماعية يف النظامني السعودى واملصرى مع احكام الشريعة اإلسالمية
 الشريعة اإلسالمية   يتضح اهنما تتفقان مع احكام

يتعلق مبدى االتفاق مع املواثيق الدولية املناسبة حلق التدريب والتوظيف وحق    اما فيما  الدولتني مل حتققا االاتحة  يتضح ان 
واالستقاللية  املشاركة النشطة الفعالة يف التخطيط والتنفيذ واملتابعة والتقومي والتطوير ملا يقدم هلم من خدمات، ابإلضافة اىل ان االندماج  

 مل تتحققا ابلدرجة املناسبة لبعض فئات املعاقني وبعض حاالت اإلعاقة  

 اثنيًا: مقرتحات للتشريعات لتحقيق أفضل مستوى مم التأهيل والتمكني والدمج لذوي االعاقة واسرهم: 

األشععععخاص ذوي اإلعاقة ونظام  اسععععتناداّ على ما سععععبق من عرض نظري ونتائج حتليل املضععععمون لكل من القانون املصععععري حلقوق  
من    رعاية املعاقني ابململكة وبعض سععععياسععععات وتقارير الوزارات املعنية وتقارير اجلهات الدولية املعنية حبقوق املعاقني، مت التوصععععل جملموعة

 املقرتحات اليت سوف يتم عرضها طبقاً لتصنيف يتوافق مع أبعاد البحث املوضح كالتايل:

تعلق ابلسياسة االجتماعية للنظام السعودي مم تشريعات ونصوص متعلقة ابلتأهيل الشامل لذوي  يقرتح الباحثون فيما ي
تضمني أسر األشخاص ذوي اإلعاقة خبدمات التأهيل، ضمن النصوص والتشريعات اخلاصة ابملعاقني ابململكة العربية    أن يتماالعاقة  

توعية بطبيعة إعاقة ذويهم واحتياجاهتم النفسية واالجتماعية، وأتهيل نفسي  السعودية، حيث أن األسر يف كثري من األحيان حتتاج إىل ال
يساعدهم على تقبل ظروف إعاقة ذويهم لكي يتعاملوا معهم بشكل يضمن دعم األشخاص ذوي اإلعاقة إلشراكهم يف شىت نواحي  

أنواع اإلعاقة لتطوير قدرات األشخاص ذوي    احلياة اليومية. كذلك يتوجب تطوير مفهوم التأهيل ليشمل كافة أشكال التأهيل ملختلف 
قالليتهم  اإلعاقة اجلسدية أو العقلية أو الذهنية، أو املهنية، أو االجتماعية، أو النفسية، أو االقتصادية، واستثمارها واستخدامها لكفالة است

 رين. وإشراكهم ومشاركتهم على حنو كامل يف مجيع مناحي احلياة وذلك على قدم املساواة مع اآلخ

يقرتح الباحثون فيما يتعلق ابلسممممياسممممة االجتماعية للنظام السممممعودي مم تشممممريعات ونصمممموص املتعلقة التمكني االجتماعي 
تضععععععمن مفهوم التمكني واحلماية االجتماعية ضععععععمن املفاهيم اليت يوضععععععحها النظام السعععععععودي لرعاية املعاقني لتوحيد  لذوى االعاقة أن  

عنية بتقدمي اخلدمات لألشععععععععععععخاص ذوي اإلعاقة ابململكة العربية السعععععععععععععودية، كذلك صععععععععععععياغة نصععععععععععععوص  املفاهيم لدى كافة اجلهات امل
وتشعععريعات تلزم املؤسعععسعععات اجملتمعية احلكومية وغري احلكومية إبدراج األشعععخاص ذوي اإلعاقة بربامج التنمية املسعععتدامة ومل يكتِف فقط  
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لتايل متكينهم من االسععععتفادة من عائد برامج التنمية املنفذة. ابإلضععععافة إىل تضععععمني بتقدمي الرعاية هلم، بل إشععععراكهم يف حتقيق التنمية واب
 خدمات الثقافة والرايضة والرتويح ضمن النصوص والتشريعات ابململكة.

يقرتح الباحثون ابلسممياسممة االجتماعية للنظام السممعودي مم تشممريعات ونصمموص متعلقة بتحقيق التمكني االقتصممادي لذوى  
تعدرج تلعك النصععععععععععععععوص والتشععععععععععععععريععات توفري فرص عمعل متكعافئعة للمععاقني ابلوظعائف احلكوميعة الععامعة هعذا مع التعأكيعد أن  أن االعماقمة  

تشعععععععريعات اخلدمة املدنية يف اململكة عامة، وحتديد نسعععععععبة عادلة مناسعععععععبة لألشعععععععخاص ذوي اإلعاقة ابجلهات احلكومية، ابإلضعععععععافة إىل  
املبادرين بتوظيف األشعخاص ذوي اإلعاقة مبؤسعسعاهتم، كذلك ضعرورة حتديد نصعوص   ختصعيص تشعريعات متنح مزااي ألصعحاب األعمال

وتشععريعات تنظيم سععاعات عمل األشععخاص ذوي اإلعاقة، ابإلضععافة إىل منح مزااي ضععريبية وغريها ألصععحاب األعمال من ذوي اإلعاقة  
 لتشجيعهم على البدء مبشروعات خاصة مدرة للدخل.

لسممممياسممممة االجتماعية للنظام السممممعودي مم تشممممريعات ونصمممموص متعلقة بتحقيق الدمج لذوى  فيما يتعلق اب  يقرتح الباحثون
اعفاءات وغريها من املزااي اخلاصععععة برتاخيص أي مبىن أاي كان  أن متنح تلك النصععععوص والتشععععريعات ابململكة  االعاقة يف نسممميج اجملتمع  

قانوانً للرتاخيص، كذلك إعفاء األشععععخاص ذوي اإلعاقة من    نوعه بغرض ختصععععيصععععه خلدمة األشععععخاص ذوي اإلعاقة من الرسععععوم املقررة
الرسععععوم القضععععائية على الدعاوي املقامة أمام احملاكم، كذلك إلزام البنوك ليس فقط بتهيئة مبانيها وإاتحتها السععععتخدام األشععععخاص ذوي  

ئل اإلعالم احلكومية وغري احلكومية إباتحة  اإلعاقة، وإمنا أيضععععا توفري كافة خدماهتا املصععععرفية بشععععكل ميسععععر هلم، كذلك إلزام مجيع وسععععا
 اللغات الالزمة لتمكني األشخاص ذوي اإلعاقة وتيسري تواصلهم مع املواد اإلعالمية.

الباحثون فيما يتعلق ابلسياسة االجتماعية للنظام السعودي مم تشريعات ونصوص متعلقة ابلتمكني الصحي لذوى    يقرتح 
لتفاصيل االعاقة   سرد  ابملعاقني ابململكة  اخلاصة  والتشريعات  تتاجلمهورية.صوص  لألشخاص ذوي    أن  املخصصة  الصحية  اخلدمات 

املبكر عن االعاقة وعالجها، مبراعاة االعتبارات السن واجلنس، ومقتضيات    اإلعاقة على أن تشمل اخلدمات كل ما يقتضيه الكشف
تقدمي خدمات التدخل املبكر جبميع أنواعه بكافة املستشفيات احلكومية ومراكز الرعاية    -. تقرير العالج تبعا لطبيعة اإلعاقة ودرجتها

ة لتجنب مضاعفات األمراض املسببة للخلل مع ضمان التوزيع  توفري العالج واملكمالت الغذائي   -. الصحية  نواعها واإلعالن عنها
تقدمي اخلدمات الطبية يف أقرب مكان ممكن للشخص ذي اإلعاقة ، على أساس اختياره احلر،    -. بصورة متوازنة يف كافة أحناء اجلمهورية 

توفري الفحوصات الوقائية    -. املستشفيات اجلامعية ومبا حيفظ كرامته واستقالله الذايت سواء ابجلهات التابعة للوزارة املختصة ابلصحة أو
ابجلهات التابعة للوزارة املختصة ابلصحة أو املستشفيات اجلامعية مبا فيها فحوصات ما قبل الزواج والوالدة وبعدها وتقدمي خدمات  

توعية الشخص    -. استقالله الذايتالرعاية الصحية والعالج الطيب للشخص ذي اإلعاقة على أساس اختياره احلر، ومبا حيفظ كرامته و 
كذلك تقدمي برامج للتوعية واإلرشاد األسري ألسر األشخاص ذوي    -ذي اإلعاقة إبجراءات وشروط احلصول على اخلدمات الطبية

لشخص من غري  إجراء التحاليل الالزمة وصرف العالج ل  - . التدخل املناسبة   اإلعاقة ملعرفة كيفية التعامل معه واملشاركة يف تنفيذ برامج 
 ذوي اإلعاقة يف حالة أن أسرته لديها مرض ضمور العضالت بشكل وراثي كإجراء وقائي لتقليل احتمال حدوث إعاقة(. 

ابلسياسة االجتماعية للنظام السعودي مم تشريعات ونصوص متعلقة ابلتمكني التعليمي لذوى    يقرتح الباحثون فيما يتعلق
ريعات إلزام وزارة التعليم وغريها من الوزارات اجلهات املعنية مبؤسساهتا احلكومية وغري احلكومية  أن تتضمن تلك النصوص والتش االعاقة
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ليس فقط بتقدمي اخلدمات التعليمية لألشخاص ذوي اإلعاقة، بل تضمني أبنائهم أيضا لتلك اخلدمات ليكون توفري تلك اخلدمات  
كافة اجلهات املعينة وليس فقط مسئولية اجلهات احلكومية، هذا إىل جانب  التعليمية لألشخاص ذوي اإلعاقة مسئولية جمتمعية على  

 ذوي اإلعاقة.   ص التأكيد على أن تلتزم وزارة التعليم واجلهات املعنية مبحو أمية من فاهتم سن التعليم من األشخا

عاقة والتوعية والتثقيف ابحتياجات وأحوال  كذلك إلزام وزارة التعليم أن تضمن مناهج التعليم يف مجيع املراحل املفاهيم اخلاصة ابإل
 األشخاص ذوي اإلعاقة وحقوقهم وسبل التعامل معهم.  

ضمان وجود مكان يف املؤسسات  ابإلضافة أن تضمن النصوص والتشريعات ابململكة تفاصيل اخلدمات التعليمية على أن تشمل )  
إجراء التعديالت الالزمة يف البيئة التعليمية، مبا يتيح    -. للغات املالئمة إلعاقتهالتعليمية، ومتكينه من التعلم ابألنظمة والربامج والوسائل وا

توفري العدد    -.للشخص ذي اإلعاقة القدرة على احلصول على قدر مناسب من النمو املعريف واالخنراط يف السلك التعليمي النظامي 
توفري العدد الكايف من    - . ائل واألساليب حلاالت اإلعاقة املختلفة الكايف من املختصني املؤهلني لتعليم األشخاص ذوي اإلعاقة ابلوس

إاتحة استخدام املعينات    - . مرتمجي اإلشارة بكافة املؤسسات التعليمية احلكومية وغري احلكومية اليت يتم إحلاق ذوي اإلعاقة السمعية هبا
ي وموائمة املناهج الدراسية وأساليب التدريس واالمتحاانت والتقومي  التكنولوجية املختلفة ووسائل اإلاتحة وغرف املصادر واحملتوى التعليم

إاتحة املواقع االلكرتونية ابملؤسسات التعليمية احلكومية وغري احلكومية الستخدام األشخاص ذوي    -.مبا يتناسب مع اإلعاقات املختلفة 
والتوع  - . اإلعاقة  اإلعاقة  مفاهيم  املراحل  التعليم يف مجيع  مناهج  اإلعاقة  تضمني  ذوي  األشخاص  ابحتياجات وأحوال  والتثقيف  ية 

إنشاء مكتب خدمات ذوي اإلعاقة بكل جامعة ابلتعاون مع الوزارة املختصة    - .وحقوقهم، وسبل التعامل معهم  ساليب متنوعة ومتطورة
يطبق على الطالب ذوي   -.امعة ابلتضامن االجتماعي لتيسري حصول الطالب ذوي اإلعاقة ابجلامعة على اخلدمات املختلفة داخل اجل

اإلعاقة املقيدين على نظام املنازل نظام امتحاانت الدمج املطبقة على طالب الدمج املقيدين ابملدارس النظامية، كما حيق هلم وجود  
 . مرافق معهم أثناء االمتحاانت( 
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