
 

 

 المستوى المعرفي لذوي اإلعاقة في ريف محافظة الشرقية بحقوقهم القانونية 
 1 لبن على  أنور هللا هبة، 1  لبن علي أنور خالد

 
 -)ريفي اجتماع( الزراعي واإلرشاد الريفي االجتماع شعبة- الزراعي االقتصاد مقسأ1
   مصر - جامعة الزقازيق – اعةالزر  كلية 
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 الملخص العربى 

الدراسة   اإلعاقة  استهدفت  ذوي  معرفة  درجة  على  التعرف 
ل القانونية  الحماية  بمواد  التعليم،  حقوق المبحوثين  )الصحة، 

والتد المهني  االتاحة ر اإلعداد  االجتماعية،  الحماية  العمل،    يب، 
والتيسير، الحماية الجنائية، السياسية والنقابية، الثقافة والرياضة  

اإلعاقةوالترويح(   ذوي  األشخاص  حقوق  والالئحة    بقانون 
به الخاصة  الذكور  ،  التنفيذية  بين  المعرفية  الفجوة  على  التعرف 

بمواد معرفتهم  درجة  في  االعاقة  ذوي  القانونية    واإلناث  الحماية 
بقانون حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة والالئحة التنفيذية الخاصة 

بمواد  به،   االعاقة  ذوي  معرفة  درجة  في  الفروق  معنوية  اختبار 
إلعاقة والالئحة  الحماية القانونية بقانون حقوق األشخاص ذوي ا 

التعرف على درجة تطبيق  التنفيذية الخاصة به وفقًا لمتغير النوع، 
بقانون حقوق األشخاص  ية القانونية  جهات المعنية لمواد الحما لا

األهمية   تحديد  به،  الخاصة  التنفيذية  والالئحة  اإلعاقة  ذوي 
ذوي  األشخاص  حقوق  بقانون  القانونية  الحماية  لمواد  المعرفية 

ة والالئحة التنفيذية الخاصة به، وتحديد األهمية التطبيقية  اإلعاق
القانوني الحماية  اإلعاقة    ةلمواد  ذوي  األشخاص  حقوق  بقانون 

به الخاصة  التنفيذية  بمحافظة  و ،  والالئحة  الدراسة  أجريت 
مركز  الشرقية اختيار  تم  حيث  صقر،  المعاينة    كفر  بأسلوب 

:  ري بنفس األسلوب وهيتم اختيار ثالث ق، ثم  العشوائية البسيطة
الرباعين،   قرية  سنجها،  قرية  القضاة،  العينة  و قرية  حجم  بلغ 

اختياره  162 تم  المنتظمة  مبحوث،  العشوائية  المعاينة  بطريقة  م 
صقر،   كفر  بمركز  التأهيل  مكتب  سجالت  واقع  جمع من  وتم 

الشخصية،   بالمقابلة  استبيان  استمارة  طريق  عن  من  البيانات 
شهر    يونيوشهر    منتصف نهاية  ، 2020عام    أغسطسوحتى 

ه اإلحصائية  واألدوات  األساليب  من  مجموعة   :يواستخدمت 
التكرارات، المتوسط الحسابي،  ،المتوسط المرجح  النسب المئوية، 

"ت"  مستقلتين،    واختبار   نتائج لعدة الدراسة وتوصلتلعينتين 

الحماية  :  أهمها بمواد  المبحوثين  اإلعاقة  ذوي  معرفة  درجة  أن 
بقانون ا اإلعاقة  لقانونية  ذوي  األشخاص  منخفضة    حقوق  كانت 

، حق  ٪70.4الية: حق الصحة  تلجميع الحقوق وذلك بالنسب ال 
والتدريب  ٪80.2التعليم   المهني  اإلعداد  حق  حق 88.3٪،   ،
االجتماعية  ٪74.7العمل   الحماية  حق  االتاحة  84٪،  حق   ،

الجنائية  ٪84.5  والتيسير الحماية  حق  الحقوق ،  88.3٪، 
والنقابية   والترويح  ٪85.2السياسية  والرياضة  الثقافة  حق   ،

درج  ،88.3٪ أن  تبين  الم  ةكما  الجهات  لمواد تطبيق  عنية 
القانونية   من  الحماية  اإلعاقة  ذوي  األشخاص  حقوق  بقانون 

منخفضة كانت  المبحوثين  نظر  وذلك    وجهة  الحقوق  لجميع 
الصحة   حق  التالية:  التعليم  ٪87بالنسب  حق  حق 90.7٪،   ،

والتدريب   المهني  العمل  ٪93.2اإلعداد  حق  حق  88.8٪،   ،
االجتماعية   ا ح،  ٪87الحماية  والتيسيرق  ، حق  ٪89.5  التاحة 

الجنائية   والنقابية  ٪92الحماية  السياسية  الحقوق  ، حق  92٪، 
  .٪ 91.3الثقافة والرياضة والترويح 

الحماية القانونية، حقوق ذوي اإلعاقة، ريف  :  الكلمات المفتاحية
 محافظة الشرقية. 

 المقدمة  
ضمان   على  المتحضرة  المجتمعات  وحماية  تحرص 

اهتماما خاصًا للفئات غير القادرة   رادها، وتوليأفحقوق جميع  
على تلبية حاجاتها بشكل ذاتي نظرًا لعجزها، وهو األمر الذي  

أي   من  أكثر  جهود  له  مكرسًا  ظل  أضحى  في  وقت مضى 
ق االنسان بشكل غير مسبوق،  دولي تعولمت فيه حقو سياق  

وحريات   حقوق  تحترم  أن  دولة  كل  على  لزامًا  صار  إذ 
فئة ذوي اإلعاقة في  بدمواطنيها   أو تفرقة، وتشكل  ون تمييز 

تتطلب مجتمع،  أي  من  مهما  جزءًا  السياق  من    هذا  أكثر 
ال طرف  من  متكاملة  ورعاية  خاصة  حماية  دولة  غيرها 
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ة وضعها وخصوصية  د سواء بالنظر لهشاشوالمجتمع على ح 
النفسية والمادية)نقيب،  (، وبهذا113، ص 2016احتياجاتها 

 في كالحق القانونية  الحقوق  من  عةمجمو   ئةالف لهذه يتقرر
النمو،  مراحل جميع في والتأهيلية والتعليمية الصحية الرعاية
 مثلهم واالجتماعية والمعنوية المادية  الحقوق  بكافة والتمتع

 شأنه  من  الحقوق  هذه  تجاهل ألن العاديين، األشخاص لثم
 وق حق، وتعد  بأكمله المجتمع عبئها يتحمل نتائج إلى يؤدي أن

يجب  التي االنسان حقوق  أهم من أنواعها بجميع ذوي االعاقة 
تسعى وحمايتها الدولة أن   كما قوانينها، بموجب  لتكريسها 

 (. 6، ص 2017الهادي،  (لتنفيذها الفعالة االليات تضع
العشرين   القرن  من  الثاني  النصف  منذ  الدول  واهتمت 

أبدى حيث  االعاقة،  لذوي  قانونية  حماية   معجتالم بتوفير 
االعاقة  واضحة  عناية الدولي   اإلعالنات خالل  من بذوي 

 عاماً  1981 عام المتحدة األمم اعتبرت وقد  الدولية، والمواثيق
 عقداً  1992-1982 العقد من سمت كما لذوي االعاقة،  دولياً 
االعاقة، دولياً   المتحدة لألمم العامة الجمعية وأعلنت لذوي 
 للذكرى  يوماً  ن كو سي  ديسمبر من الثالث أن  2003عام  

االعاقة   السنوية  الدولي  المجتمع ليكرسه العالم، في لذوي 
في   ذوي اإلعاقة حقوق  وحماية وتعزيز احترام ضرورة لتأكيد
 المتعلقة الدولية والمواثيق اإلعالنات معظم نصت وقد، العالم

 وضرورة بحمايتهم ورعايتهم الدولة على التزام بذوي االعاقة 
 وتحسين المجتمع في ودمجهم انية،اإلنس  وق الحق تمتعهم بكافة

 ونفسيا، واجتماعيا صحيا برعايتهم والتكفل مستواهم المعيشي
 الخدمات وتقديم القانونية، حقوقهم من االنتقاص وعدم

في التي والتسهيالت )بن  الخاصة   شؤونهم تسيير تساعدهم 
ص  2016عيسى،   و 5،  ليست(،  بل   قضية اإلعاقة  فردية 

القضاي إحدى  ألا  هي  نظرًا  الهامة  ال  االجتماعية  أبعادها  ن 
ترتبط بالمعاق فقط بل تمتد ألسرته والمجتمع ككل، لذا فذوي  

 ينبغي أخذها البشرية التي  الموارد  من يتجزأ ال جزء االعاقة 
 اإلنمائية للموارد واإلعداد التخطيط عند االعتبار ينعب

 لديهم نإ ف فئاتهم واختلفت درجة إعاقتهم بلغت فمهما للمجتمع،
 الحياة في واالندماج والنمو للتعلم ودوافع وقدرات قابلية

 لديهم ما تنميةحقوقهم و حماية  على   التركيز العادية، لذا البد
)أبو   والمشاركة علمالت مجاالت في وقدرات إمكانيات من

 ( 11، ص 2011غنيمة، 
 مشكلة الدراسة: 

تشير اإلحصائيات الصادرة من منظمة الصحة العالمية  
 أي اإلعاقة، ذوي  من شخص مليار من أكثر ن هناكأ  لىإ

 التقديرات من أعلى  نسبة وهي ،العالم سكان من  %15 حوالي 
الصحة السابقة  إلى تاريخها يرجع والتي العالمية  لمنظمة 

 للمسح ووفقاً ،  %10  حوال  إلى تشير كانت والتي سبعينياتلا
 ( %15.6) شخص  مليون  785 حوالي فإن  العالمي الصحي 

 من شكل مع يعيشون  أكثر أو عاماً   15  تبلغ أعمارهم نمم
 العبء تقريرتقديرات   أشارت حين  في  اإلعاقة،  أشكال

 شخص مليون  975 من يقترب رقم  إلى  لألمراض العالمي
 أن  إلى  العالمي الصحي المسح تقديرات ارتشأو   (،19.4%)

 صعوبات يعانون من من هؤالء(  %2.2) شخص مليون  110
 تقرير تقديراتأوضحت  بينما الوظائف، ةدي تأ في الشدة  بالغة

 ( %3.8) شخص  مليون  190 أن العالمي لألمراض العبء
( من ذوي  %5.1)طفل   مليون  95"،  شديدة إعاقة" من يعانون 
 مليون  13ومنهم   عامًا،  14 وحتى ومي  عمر من اإلعاقة 

 World Health)  "الشديدة اإلعاقة"من بنوع مصابين  ( 0.7%)

Organization,2011) . 
 اإلعاقة لدى الذكور انتشار وفي مصر كانت معدالت

 الذكور بين معدل االنتشار بلغ  حيث ،اإلناث لدى منها أعلى
كية  ، ومثلت نسبة اإلعاقة الحر %1.59 اإلناث وبين ،2.24%

مصر   اإلعاقة، إمن    % 43.3في  ذوي  فئات   في و   جمالي 
 اصشخأللوالكتابة   بالقراءة اإللمام  بلغ معدل  الريفية المناطق

ناث )اإل أكثر أو سنة 15 أعمارهم البالغ اإلعاقة ذوو
الذكور18.8% و )42.2%،  اإلعاقة   بلغت،  ذوي  انتظام  نسبة 

المدارس   العمريةفي  الفئة  ا  مأ،  %45.2سنة    (14-6)  في 
  ، %13.6  نسبة انتظامهم  كانتف  سنة   (24-15)  الفئة العمرية

األشخاص بين  التشغيل  معدل  في   ي ذو  وبلغ  فئة  الاإلعاقة 
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ذكور، وبلغ   %33.7إناث،    % 7.4  (عاماً   64  –15)العمرية  
 البالغة  اإلعاقة  ذوو األشخاص لدى االقتصادي الخمول معدل

  % 19.5إناث،    %21.2أكثر   أو سنة 15 أعمارهم
 . (2018ر)اإلسكوا، ذكو 

دفع بالمجتمع إلى ال باإلعاقة زيادة نسبة المصابينوأدت  
  من   كان هذا االهتمام  ولكن   ،ة هذه الفئحقوق  الهتمام بلالدولي  

والقانونية   النظرية  العملية  أم  فقط،الناحية  الناحية  من  ا 
 ا ما زال ضعيفا جدا بسبب المشاكل التي تعاني منه  هتمامفاال

هذه  اإلعاقة، فنجد أن يكثر فيها أعداد ذوي  تيالالنامية الدول 
وعدم   والبطالة  والفقر  اإلهمال  من  تعاني  فرص  الفئة  توافر 

المساواة يعلالت وعدم  التمييز  إلى  باإلضافة  الجيد،   م 
الدراسة  (15، ص 2019)كاظم، ، وانطالقًا مما سبق طرحت 

اآلتية: التساؤالت  اإلعاقة    الراهنة  ذوي  معرفة  درجة  هي  ما 
الحماية  المب بمواد  اإلعداد  حوثين  التعليم،  لحقوق)الصحة، 

االتاحة  االجتماعية،  الحماية  العمل،  والتدريب،    المهني 
الثقافة  و  والنقابية،  السياسية  الجنائية،  الحماية  التيسير، 

والترويح(   اإلعاقة  والرياضة  ذوي  األشخاص  حقوق  بقانون 
به  الخاصة  التنفيذية  معر ،  ؟والالئحة  فجوة  هناك  بين  هل  فية 

اث ذوي االعاقة في درجة معرفتهم بمواد الحماية  اإلنالذكور و 
اإل ذوي  األشخاص  حقوق  بقانون  والالئحة  عالقانونية  اقة 

هل هناك فروق معنوية في درجة معرفة    ؟التنفيذية الخاصة به 
القانونية بقانون حقوق األشخاص   ذوي االعاقة بمواد الحماية 

التنفيذي والالئحة  اإلعاقة  لمذوي  وفقًا  به  الخاصة  تغير ة 
الحماية  ،  النوع؟ لمواد  المعنية  الجهات  تطبيق  درجة  هي  ما 

حقوق  القانونية   اإلعاألبقانون  ذوي  والالئحة  شخاص  اقة 
به الخاصة  الحماية  ما هي  ؟،التنفيذية  لمواد  المعرفية  األهمية 

والالئحة   اإلعاقة  ذوي  األشخاص  حقوق  بقانون  القانونية 
الخاصة   هي؟به التنفيذية  وما  لمواد  األهمية    ،  التطبيقية 

اإلعاقة   ذوي  األشخاص  حقوق  بقانون  القانونية  الحماية 
 ؟. ة الخاصة بهذيوالالئحة التنفي

 

 أهداف الدراسة: 
التعرف على درجة معرفة ذوي اإلعاقة المبحوثين بمواد  -1

الصحة، التعليم، اإلعداد المهني  الحماية القانونية لحقوق)
حماية االجتماعية، االتاحة والتيسير، والتدريب، العمل، ال

الجنائ والرياضة  الحماية  الثقافة  والنقابية،  السياسية  ية، 
اإلعاقة  قب  والترويح( ذوي  األشخاص  حقوق  انون 

 . والالئحة التنفيذية الخاصة به
واإلن -2 الذكور  بين  المعرفية  الفجوة  على  ذوي  التعرف  اث 

ونية بقانون االعاقة في درجة معرفتهم بمواد الحماية القان
التن والالئحة  اإلعاقة  ذوي  األشخاص  فيذية حقوق 

 الخاصة به. 
معرف -3 درجة  في  الفروق  معنوية  االعاقة  ة  اختبار  ذوي 

القانونية الحماية  ذوي   بمواد  األشخاص  حقوق  بقانون 
 متغير النوع.اإلعاقة والالئحة التنفيذية الخاصة به وفقًا ل

المعنية  -4 الجهات  تطبيق  درجة  على  لمواد    التعرف 
القانونية   اإلعاقة  الحماية  ذوي  األشخاص  بقانون حقوق 

 والالئحة التنفيذية الخاصة به. 
األهمي  -5 لمواد  ة  تحديد  بقانون المعرفية  القانونية  الحماية 

التنفيذية  والالئحة  اإلعاقة  ذوي  األشخاص  حقوق 
 الخاصة به. 

األ  -6 بقانون تحديد  القانونية  الحماية  لمواد  التطبيقية  همية 
التنفيذية حقو  والالئحة  اإلعاقة  ذوي  األشخاص  ق 

 الخاصة به 
 اإلطار النظري والمرجعي للدراسة:

 ذوي اإلعاقة:لونية انمفهوم الحماية الق
 يسبغها التي الحماية تلك "القانونية بالحماية يقصد

أصحابها والخاصة  العامة الحقوق  على  القانون   من لتمكن 
 أو عليها االعتداء من الغير ومنع وممارستها، بها التمتع

القانونية في  و ،  (2، ص2005بها" )عتيق،   المساس الحماية 
"منع تعني  القانون  مفهوم  االعتداء  ا  مقتضى  من  ألشخاص 
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أحكام   بموجب  البعض  بعضهم   .قانونيةوقواعد  على حقوق 
" (Groce, 2014, P309) 

 أو تقييد" اإلعاقة بأنها  ( 20، ص2003فرج )ويعرف  
 الوظائف من أو أكثر بواحدة القيام على الفرد لمقدرة تحديد
 القدرة مثل اليومية للحياة األساسية المكونات من تعتبر التي
" االقتصادية واألنشطة العالقات بالنفس ومزاولة تناءعاال على
 المزمنة العلة "بأنها    فيعرفها  (26، ص2009)  رشوان أما  
 رغي فيصبح نفسيا وأ جسمياً  الشخصقدرات  على  تؤثر التي
  ، كما يعرفها "األسوياء اقرأنه مع  بكفاءة ن يتنافسأ  على قادر

( لها  "  بأنها  (22، ص 2016غباري  يتعرض  شخص  الحالة 
ي من القدرات بحيث يؤدي ذلك أو القصور في أنتيجة العجز 

 ". مزاولة وظائفه األساسيةالى عدم تمكن الفرد من 
 من ن يعانو  من بأنهم "كل  همف يتعر أما ذوي اإلعاقة فيمكن  

 قد حسية، أو ذهنية أو عقلية أو بدنية طويلة األجل عاهات
 على عجتمملا  في وفعالة  كاملة بصورة المشاركة من تمنعهم

 ذوي  ألشخاصالدولية ل  تفاقيةالا   )"اآلخرين مع المساواة  قدم
،  (2006  ،المتحدة لألمم االختياري  والبروتوكول اإلعاقة 

الذين يحتاجون راد  األفبأنهم "  ( 14ص  ، 2008منيب )وعرفهم  
لكي   الخاصة  الخدمات  من  لمجموعة  حياتهم  من  فترة  خالل 

نموهم وتدريبه  ،يستمر  تعليمهم  الحياة  م  ويتم  مهارات  على 
ثم  اليوم ومن  والمهنية  األسرية  مقتضياتهم  مع  ليتوافق  ية 

االجتماعية  التنمية  عملية  في  المشاركة  من  قسطا  يقدمون 
   ".إمكانياتهم تسمح بهما  واالقتصادية لمجتمعهم، وذلك حسب

د  فيقصذوي اإلعاقة  لمفهوم الحماية القانونية  أما بالنسبة ل
 اإلعاقةذوي    بها يستأثر التي تلطاسلا أو صالحياتال"بها  

 وباعتباره  اآلدمية صفته بمقتضىو  الخاصة، ظروفه بمقتضى
أفراد   من غيره مع بالمشاركة - بشرية جماعة  في  عضوا 

 ويحق الشرع، حكم أو القانون  في نص ىعل اً بناء - المجتمع
،  2006الكافي،عبد  " (بالقوة اقتضاؤها  عنه ينوب لمن أو له

 (. 225ص

القانونية  الراهنةلدراسة  ا  وعرفت ذوي لحقوق    الحماية 
ا " كافة الحقوق التي تكفلها الدولة عن طريق سن  اإلعاقة بأنه

 عقلي أو جسمي  قصور لديه  من كل القوانين الملزمة لحماية  
هذا    حولي، و بيئية أو ثيةار و  عوامل نتيجة خلقي أو نفسي  أو

النشطاأل ممارسة وبين بينه القصور  نميتأ أو ،يةحياتة 
 أو العقليةمهام  ال  بعض أداء أو تعلم، أو ـالشخصية همستلزمات
الحركية  الحسية أقرانهم   ،أو  بها  يقوم  التي  الكفاءة  بنفس 

 األصحاء".
 :مصر وق ذوي اإلعاقة فيأبعاد الحماية القانونية لحق

بإنشاء بدأ مصر  في  اإلعاقة  ذوي  بحقوق   االهتمام 
واتجاه2012 يف  االعاقة ذوي  لشئون  القومي المجلس  ، 

 لذوي االعاقة  قانون  أول  إقرار الي  2012 في مجلس الشعب
 البرلمان حل ولكن تم  لهم، موحد عديده بقانون  مطالبات بعد
 2013 دستور اءج  ثم القانون، مشروع من االنتهاء قبل

االعاقة بحقوق  خاصة كاملة مادة على لينص  مقارنة ذوي 
ذوي   مساحة دليزي 2014 دستور صدر ثم ، 1971بدستور  
حقوقهم الحصول في االعاقة  والمدنية السياسية علي 

النواب قانون  صدر ثم واالجتماعية، واالقتصادية  مجلس 
االعاقة، القوائم في  الزامية  مقاعد  ليخصص تجهت او  لذوي 
ذوي  %5 نسبة بتعيين االلتزام الي المصرية الحكومة من 
 30717 بتعيين قامت حيث الحكومية الوظائف في االعاقة

الرقمي،  التعبير لدعم هردو )مركز2014 عام في معاقا
عام  ،  (2014 األشخاص   2018وفي  حقوق  قانون  صدر 

والذي يهدف إلى حماية  ،  2018لسنة    10ذوي اإلعاقة رقم  
ا وكفالة  حقوق  اإلعاقة،  ذوي  كاماًل  ألشخاص  تمتعًا  تمتعهم 

حقو  المساواة بجميع  قدم  على  األساسية  والحريات  االنسان    ق 
وتأمين ع اآلخرين، وتعزيز كرامتهم، ودمجهم في المجتمع،  م

الحياة الكريمة لهم، وقسم هذا القانون حقوق ذوي اإلعاقة إلى  
كل حق  ، حيث خصص مواد من القانون لتسع حقوق رئيسية

 (: 2018)الجريدة الرسمية،ا يليمن هذه الحقوق وذلك كم
  (. 9-5) مواد : لحق في الصحةا -1
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 (.17-10)اد مو  :الحق في التعليم -2
 (. 19-18: مواد ) الحق في االعداد المهني والتدريب -3
 .( 24-20: مواد ) الحق في العمل -4
 . ( 28-25: مواد ) الحق في الحماية االجتماعية -5
 . ( 34-29: مواد )رالحق في االتاحة والتيسي -6
القانونية   -7 الحماية  في  ):  والجنائيةالحق  -35مواد 

38) . 
 . (40-39مواد ) :الحقوق السياسية والنقابية -8
 . (44-41مواد )ح: الحق في الثقافة والرياضة والتروي -9

حقوق   التسع  على  الراهنة  الدراسة  واعتمدت 
 حقوق األشخاص ذوي اإلعاقةالمنصوص عليها في قانون  

الخاص    2018ة  لسن  10رقم   الدراسة  نموذج  لتمثل 
 بالحماية القانونية لحقوق ذوي اإلعاقة.

قانون   في  اإلعاقة  األحاالت  ذوي  شخحقوق  اص 
 :2018لسنة  10رقم  عاقةاإل

ال )نصت  قانون    ( 4مادة  ذوي  في  األشخاص  حقوق 
القانون    2018لسنة    10رقم    اإلعاقة هذا  يضمن  أن  على 

 :(2018الرسمية، ريدةلج)ا اآلتيةاإلعاقات حقوق حاالت 
الحركية   -1 متى  : اإلعاقة  حركية  إعاقة  ذو  الشخص  يعد 

كان عصبيا أو      ءكان لديه خلل في الجهاز الحركي سوا
يؤدي إلى عدم قدرته على أداء    عضليا أو هيكليا بشكل

من  تمكنه  بكفاءة  الصغرى  الدقيقة  أو  الكبرى  الحركات 
باستق المعتادة  اليومية  الحياة  أنشطة  دون  اللية  أداء 

مساعدة فرد أو آلة مما يؤثر على قدرته على التكيف في 
الطب والعالجات  التدخالت  بعد  وذلك  ومن ،  يةالمجتمع، 

الحركية اإلعاقة  تشملها  التي  ضمور  )  الحاالت 
الشديدة،  العضالت الفقري  العمود  وتشوهات    ، إصابات 

،  البتر في طرف أو أكثر من األطراف العلوية أو السفلية
النصفي  الرب  الشلل والشلل  السفلى  النصفي  والشلل  اعي 

إصابات الحبل    ،الطولي والشلل الدماغي وشلل األطفال

الطرفي  ،الدماغيةلطة  لجا  ،الشوكي العصبي    ، والخلل 
 .)القزامة

متى    :البصريةاإلعاقة   -2 بصرية  اعاقة  ذو  الشخص  يعد 
صت بشدة قدرته على الرؤية، وتندرج من حاالت فقد نق

الكلى   والتي ال البصر  الجزئي،  البصر  فقد  إلى حاالت 
بالعمليات النظارات    يمكن عالجها  استخدام  أو  الجراحية 

ى أنها نتاج لعوامل وراثية أو أمراض  علالطبية، وتصنف  
ابات أو أمراض العيون، وتؤثر على أدائه  مزمنة أو إص

 .حياة اليوميةاألنشطة ال
عن  :السمعيةاإلعاقة   -3 سمعية  إعاقة  ذو  الشخص  د يعد 

جزئيا إلى الحد الذي يؤثر في فقدان حاسة السمع كليا أو 
  صل قدرته على سماع األصوات المختلفة والمحيطة والتوا 

الحياة   ألنشطة  أدائه  على  عام  بشكل  وتؤثر  والتعلم 
 .المناسبةلمعينة اليومية بعد استخدام الوسائل ا

يعد الشخص ذو إعاقة ذهنية متى كان   :الذهنيةاإلعاقة   -4
قصو  المعرفية  لديه  القدرات  وظائف  في  الوظائف و ر 

مصحوباً  من    الذهنية  األقل  على  مجالين  في  بقصور 
والمها السلوك  التكيف  رامجاالت  )سلوك  التوافقية  ت 

 سنة  ۱۸لذهنية قبل سن االجتماعي(، وتظهر اإلعاقة ا 
اضطرابات الحديث واللغة، أو  شمل  ت  :اضطراب التواصل -5

التواصل االجتماعي   مما هو متوقع من    لقأالقدرة على 
إلى    االجتماعيةالقدرات   يؤدي  مما  الطفل،  سن  في 

قدرته أو  األكاديمي  الطفل  تحصيل  في  لى  ع  مشاكل 
 .واالتجاهاتالتكيف وما يؤثر في السلوك  

انخفاض وتعني    :الحركةاضطراب قصور االنتباه وفرط   -6
الحركة واالندفاعية في مرحلة   التركيز وفرط  القدرة على 

والنم على  )تضمن  تو  و،التطور  التركيز  في  فشل 
بأخطاء بالمباالةالتفاص القيام  أو  إبقاء ،  يل  في  صعوبة 

معين شيء  على  ومشاكل  دع  ،تركيزه  االستماع  حب  م 
صعوبة في التنظيم وتجنب المهام ، و في اتباع التعليمات
 (. التي تتطلب التفكير
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تأخر في التطور   أي  :اضطراب صعوبات التعلم المحددة -7
في ويعاني  المعرفي  معين،  أكاديمي  من   مجال  الطفل 

وعلم   والكتابة  القراءة  تعلم  في  وصعوبات  تحديات 
ذ يحدث  وغالبا  يعانون    لكالحساب،  الذين  األطفال  مع 

ير  من قصور االنتباه وفرط الحركة، ويتضمن ضعف كب
من   أقل  تكون  بحيث  األكاديمية،  المهارات  في  وملحوظ 

األطفال الذين هم في  المتوقع عن المهارات التي يمتلكها  
نفسه،   الطفل  دخول  عمر  عند  االضطراب  هذا  ويبدأ 

الطفل   تقدم  كلما  ويزداد  للمدرسة،  العمر،    فيالطفل 
 .تحقيقهاوكلما زادت المهارات األكاديمية المطلوب منه 

هي االضطرابات التي  و   :االضطرابات النفسية/االنفعالية -8
سلوكيات   في  طبيعي  غير  تغير  إحداث  إلى  تؤدي 

فاته، إضافة إلى  اإلنسان نفسيته ووظائفه المعرفية وتصر 
مشاعره،   على  للسيطرة  الشخص  قدرة  في  خلل  حدوث 

إلى ظهور أعراض نفسية وسلوكية غريبة تؤثر ي  مما يؤد
و  حياته  على  مستقلة  بصفة  وعالقته  سلبا  ودراسته  عمله 

أنواعها،  ،  بالغير في  وكثيرة  عديدة  اضطرابات  وهي 
ال يعاني  أن  احتمالية ويمكن  مع  منها،  والصغار  كبار 

كل مرحلة عمرية معينة بمرض معين، واألعراض  إصابة
تلف عن األعراض التي  تخالتي يسببها كل مرض نفسي  

االكتئاب   حاالت  وتتضمن  آخر،  نفسي  مرض  يسبها 
الشخصية  واالضط وانفصام  القطب  ثنائي  الوجداني  راب 

 . بأنواعه والخرف بأنواعه وغيرها
الدم    :الدمأمراض   -9 أمراض  أحد  لديه  الشخص  يكون  أن 

التي تؤثر في واحد أو أكثر من مكونات الدم بحيث تؤثر 
وظيفته   على  المشاركة  األسلبا  عن  يمنعه  مما  ساسية 

 .اليومية بصورة طبيعية الحياةوأداء أنشطة 
القلب -10 أمراض    :أمراض  أحد  لديه  الشخص  يكون  أن 

التي تؤثر سلبا على وظيفته األساسية مما يمنعه   القلب 
بصورة  اليومية  الحياة  أنشطة  وأداء  المشاركة  عن 

  .طبيعية

وي اإلعاقة  ذ  وتم إجراء الدراسة الراهنة على عينة من 
فيم ذكرها،  السابق  الحاالت  )من  حاالت  عدا  االضطرابات  ا 

و   ،النفسية/االنفعالية الذهنية،  السمعية(  االعاقة  اإلعاقة 
 ية.لصعوبة جمع البيانات منهم بصورة شخص

 التوجهات النظرية المفسرة للدراسة: 
هذا  لإلعاقة: الطبي النموذج -1 ذوي   النموذج عجز يرجع 

 االجتماعية إلى  أنشطة الحياة في كةار المش على  االعاقة
في   الدولة  لدور  النظر  فقط، دون  اعاقتهم  تحفيز طبيعة 

والمعتقدات السائدة  القيم وأنساق خصائصل  مشاركتهم وال
لذا  في   وفق القرار صناع يفكر فعندما  المجتمع، 

 ذوى  في تعويض جهودهم  ن يركزو  فإنهم الطبي النموذج
دون   ،فقط العالجية دماتلخبا تزويدهم خالل من اإلعاقة

في دمجهم   وبذلك،  االجتماعية الحياة االلتفات ألهمية 
ذوي   ينظر التي الطريقة على الطبي النموذج يؤثر بها 

 رسالة منهم الكثيرون  نىيتب ما عادة إذ ألنفسهم االعاقة
 عن  تنشأ تواجههم التي المشكالت كل  أن سلبية مفادها

عن   استبعادهم اوالتحم مقاومتهم عدم وبالتالي اعاقتهم،
 (. 14، ص 1999المجتمع )عبد الرحمن،  أنشطة

 النموذج صياغة  بدأتلإلعاقة:   االجتماعي النموذج -2
 ئهمذوي اإلعاقة استيا من  العديد إظهار إثر االجتماعي

 مقنعة تفسيرات يقدم ال  لكونه الطبي  النموذج من
االجتماعية،  مسار في االندماج من الستبعادهم الحياة 

االجتماعيتي لذا النموذج   ينطلق التي المسلمات جاوز 
 والفروق  اإلصابات تأثير ينكر الطبي، فال النموذج منها

التمكين  من خالل التأثير هذا  يعالج  ولكنه الفسيولوجية
 اإلعاقة أن على اإلعاقة، حيث يؤكد لذوى  تماعياالج

 في المجتمع رغبة عن التمييز واالضطهاد وعدم ناتجة
بين   والعقلية  البدنية اإلمكانات في  فاتختالالبا التسليم

 اإلعاقة ذوو فإدماج العاديين، لذا وأقرانهم اإلعاقة  ذوى 
 المجتمع تنظيم يتطلب إعادة االجتماعية الحياة مسار في
 التي كل العقبات على  ووظائفه والقضاء  بنائه ثيح من

وتدعيم هذا  دون  تحول  والعالقات القيم االندماج، 
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اإلعاقة من يتلا والمؤسسات  في  المشاركة تمكن ذوي 
 أساس على واالقتصادية والسياسية ماعيةاالجت الحياة
،  2004)القصاص،  والحقوق والكرامة العدالة في ة المساوا 

 (. 10ص
 االتجاه تسمية وترجعالوظيفية:   ائيةالبن النظرية -3

 من المجتمع بنى ودراسة تحليل إلى الوظيفي البنائي
من هذه بها ومقت التي والوظائف ناحية  ناحية البنى 

 العضوية بالحياة المجتمع يشبه النموذج فهذا أخرى،
 الكل، حيث وظائف تأدية على فيه جزء كل يعمل والذي
المجتمع فيه ينظر  من يتألف واحدا نسقا باعتباره  إلى 
تؤثر المتساندة المتفاعلة العناصر من  عدد  في التي 

(،  19، ص1980دقيق)كوهن، توازن  البعض في  بعضها
 تفسير في الوظيفية البنائية النظرية على االعتماد ويمكن

الدولة ذوي  دور  حقوق  حماية  في   االعاقة ومؤسساتها 
وعيتهم تو  وتأهيلهم رعايتهم وكذلك المجتمع، ودمجهم في

 قيام طريق عن تفاعال وتشابكا يحدث  وبالتالي بحقوقهم،
المؤسسات واألن بقية تجاه  بوظائفها تلك   قساالنظم 

االجتماعي فيتحقق التوازن   اءالبن لشبكة المكونة األخرى 
 واالستقرار في المجتمع.

االجتماعي:   -4 الدور  في   المجتمع تفسير يمكننظرية 
باعتباره الدور  نظرية   أجزاء من يتكون  نسقا ضوء 

المجتمع من جزء كل ويؤدي مترابطة  وظيفته أجزاء 
 هي وارداأل وتلك األدوار، بناء أو العمل تقسيم خالل

ومن تحدد  التي التعليمات مجموعة العمل،   طبيعة 
 تشجع التي البنائية الترتيبات يوفر أن للمجتمع الضروري 

  (، 116، ص 1998المطلوبة )جلبي، بأداء األدوار القيام
التماسك  في العمل تقسيم االجتماعي على نظام ويقوم 

 العمل تقسيم مظاهر في التماثل تزايد كلما أي المجتمع،
 التماسك مستوى  تعقيدا وارتفع األدوار أقل  بناء كان املك

وفي ضوء هذه النظرية    ، (Deborah,1999,p4)االجتماعي
توضيح الدور يمكن  به   الذي أهمية  تقوم  أن  يجب 

 بذوي  المتعلقة الحقوق  ممارسة تفعيل يف المؤسسات

التي تقرها الدولة   الحقوق  من الكثير يوجد حيث االعاقة،
 أرض بل المؤسسات علىبها من ق ملعلا يتم ال ولكن

دور وهنا الواقع، آداء   في الدولة  يأتي  على  الرقابة 
من ناحية،     المؤسسات ألدوارها تجاه حقوق ذوي االعاقة 

الدولة   همفسأن وتوعية ذوي اإلعاقة التي تكفلها  بالحقوق 
خدماتها من   من يستفيدوا أن يمكن التي لهم، والمؤسسات

 ناحية أخرى.
 الحاجات نظرية تفترض  :اإلنسانية تاجاحلا نظرية -5

 المختلفة اإلنسان حاجات أن  ماسلو قدمها اإلنسانية التي
 من  الفسيولوجية الحاجات وتشغل سلم هرمي، في تنتظم
 الهرم، ذلك قاعدة وغيرها أوى س وموملب  ومشرب مأكل
 إلى  الحاجة ثم إلى األمن، الحاجة المستوى  هذا ويعلو
 أخيراً  ثم االحترام والتقدير إلى اجةحلا ثم ،واالنتماء الحب
 (الذات تأكيد إلى الحاجة الهرم قمة يحتل

النظرية فإن)42، ص1999العزبي،  ، وفي ضوء هذه 
ذوي  إشباع ضمان حاجات  يتطلب  حقوقهم   اإلعاقة 

في  ن قبل الدولة ومؤسساتها وتيسير اندماجهموحمايتها م
وأكث المجتمع حياتهم  عن  رضا  أكثر  يجعلهم  ر مما 

 انتماءًا لمجتمعهم. 
 نظرية أنصار يرى   :االجتماعي الحرمان نظرية -6

 الجانب على يقتصر ال الحرمان  أن الحرمان االجتماعي
 اسيةساأل الحاجات اشباع على وعدم القدرة فقط المادي

 من  كالحرمان  الحرمان  من  ضروبًا أخرى  ليشمل يمتد بل
و  الصحية التعليم  ،  (127،  1989،والترفيه)زكريا الرعاية 

والتشريعات  القوانين  بسن  الدولة  اهتمام  يفسر  وهذا 
التعليم والصحة   الالزمة لضمان حقوق ذوي اإلعاقة في 

 والعمل وغيرها من الحقوق. 
 باإلنسان، هذا االتجاه  تمها   اتجاه العالقات اإلنسانية: -7

بالروح واألساسي، الجوهري  العنصر واعتبره  فاهتم 
 كرامته وصون  به مهتماالوا الفرد إنسانية حفظو المعنوية  

كثيراً  الذياألمر    واحترامه، وتقديره  رفع في يساعد 
واالستقرار  األداء مستوى  الرضا  وتحقيق 
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ص1995)ناصر،النفسي اتجاه (29،  ضوء  في   ،
ا   العالقات تفسير  يمكن  بإصدار  اإلنسانية  الدولة  هتمام 
إلى  قانون   يهدف  والذي  اإلعاقة  ذوي  األشخاص  حقوق 

األ حقوق  تمتعهم  شحماية  وكفالة  اإلعاقة،  ذوي  خاص 
حقوق  بجميع  كاماًل  األساسية    تمتعًا  والحريات  االنسان 

ودمجهم   على قدم المساواة مع اآلخرين، وتعزيز كرامتهم
 . الحياة الكريمة لهمفي المجتمع، وتأمين 

واتضح من العرض السابق للنظريات أنها اتفقت جميعها  
فئة ذوي    ان حقوق مض  في الدولة ومؤسساتها  على أهمية دور  

المجتمع،  وحمايتها  االعاقة في  اندماجهم  عدا  وتيسير  ما   ،
الرعاية   تقديم  في  الدولة  دور  قصر  الذي  الطبي  النموذج 

الحياة  ذوي االعاقة في    ية دمجااللتفات ألهم الطبية فقط دون 
 . االجتماعية

محددة   نظرية  تتبنى  لم  فإنها  الراهنة  للدراسة  وبالنسبة 
األساس تم  ا  لتكون  ولكن  للدراسة،  منلنظري   االستفادة 

نتائج في تفسير على حدة االفتراضات التي قدمتها كل نظرية 
 . الدراسة

 :  المتعلقة بموضوع الدراسة الدراسات السابقة
در أوضح )ت  محمد   في قصور  وجود(  2010اسة 

 مناسبةال الخدمات وتقديم واألنشطة البرامج وتنفيذ تصميم
وبينت  اإلعاقة لذوي   World Health)  تقرير ج ائنت، 

Organization,2011) قوانين  لديها التي البلدان فيه حتى  أن 
بذوي اإلعاقة إال أن تطبيقها الفعلي يتسم    خاصة وتشريعات

والم فيبالقصور   والمعايير السياسات قصور (تمثل 
ذوي   احتياجات  االعتبار بعين دائما تأخذ ال والتي والتشريعات

 والتي  المسبقة واألفكار والمعتقدات سلبيةلا  المواقف ، اإلعاقة
 الصحية الرعاية على القائمين  العاملين عند حاجز تشكل

االعاقة،  اإلعاقة    ضد التمييز لذوي  ،  العمل أرباب  منذوي 
 التأهيل، إعادة  وخدمات  الصحية الرعاية خدمات ورقص

 الخدمات، بين التنسيق ضعف،  والمساعدة الدعم   تقديمضعف  
 السياسات لتنفيذ المخصصة  والموارد  تمويللا كفاية عدم

اإلعاقة  ب  الخاصة والخطط  التنقل خدمات في نقص،  ذوي 
اإلعاقةب الخاصة واالتصال  الشروط تطبيق عدم،  ذوي 
 ذوي  األشخاص استبعاداألبنية،   من  كثير يف المعمارية

 بصورة حياتهم على تؤثر التي القرارات  صنع من ةاإلعاق
ضعف   ،باإلعاقة المتعلقة والمعلومات تناالبيا  نقص،  مباشرة

  مستويات  انخفاض ،التعليمية المقدمة لهم الخدمات والتيسيرات
 . ذوي اإلعاقة من العمالة تشغيل

الفعالة أن (Rauzon,2012) دراسةوأوضحت    المشاركة 
المجتمع  من  دعم إلى يحتاج اإلعاقة لذوي  األنشطة في

 العوائق جهةواوم بالنفس الثقة  دعم خالل  من واألصدقاء 
 والتأييد المالي والدعم والوقت  المواصالت مثل البيئية

)المجتمع الباقي  عبد  دراسة  وأضافت  بعض (  2012ي، 
 بين التنسيق عدم)الصعوبات التي تواجه ذوي اإلعاقة مثل  

 المؤسسات  من وغيرها  ذوي اإلعاقة وتأهيل رعاية مؤسسات
 ارد مو ال من االستفادة  يعوق  مما األخرى  المجتمعية

 في المؤسسات  لتلك يةوالتنظيم والبشرية المادية واإلمكانيات
تتبعي،  الفئات تلك تأهيل نظام  وجود  تكيف  عدم  من  للتأكد 

ه على الحواجز  وجد وتغلب  في عمله إن ذوي اإلعاقةواستقرار  
والمجتمعية  البيانات في الواضح القصور،  البيئية 

 التعرف في عد است التي ذوي اإلعاقةب الخاصة  اإلحصاءاتو 
 في ذوي اإلعاقة  أعداد تناقص أو  وتزايد اإلعاقات أبعاد على

 الطبية المنشآت ونقص المالية  الموارد نقص،  المجتمع
 الجماهير رغبة وعدم والتأهيل التدريب أفراد ونقص والتعليمية

 تشغيل، ضعف  التأهيل بعملية  القائمة األجهزة مع التعاون  في
 من العمل أصحاب وموقف العمل  ق سو  في المدربين األفراد
 .مؤسساتهم في ذوي االعاقة تشغيل

)  وبينت دراسة أن  2014عوض    % 43.9 نسبة هناك( 
وكان أبنائهم يلحقوا  لم  قبول م دع الرئيسي السبب بالتعليم 

نسبة  إعاقتهم،   بسبب لهم المدارس ذوي   من  96.5وأن 
 عدملة  باإلضاف همب  تهتم ال الدولة يروا أن  اإلعاقة المبحوثين  

 برامج عدم وجود و  وسائل اإلعالم  قبل من بهم اهتمام وجود
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و  ذوي  بفئة المجتمع  توعيةب خاصة نتائج اإلعاقة،  توصلت 
( أحمد  أ 2016دراسة  أن  إلى  يواجهالمشكالت    هم(  ها التي 
اإلعاقة)  والتهميذوي  فرص   ش التبعية  ونقص  والتمييز، 

والعمل الجيد  التعليم  على  نتائج  (،  الحصول  اسة  در وأكدت 
( د2016نقيب  انخفاض  لذوي  (  القانونية  الحماية  رجة 

أن  إال  والتشريعات  القوانين  من  العديد  سن  فرغم  اإلعاقة، 
 هناك قصور شديد في تفعيلها وتطبيقها. 

ذوي  وضع تدنيإلى    (2018دراسة عرياجي )  أشارتو 
 المشكالت من الكثير من ومعاناتهم  المجتمع في االعاقة

 وليست إليهم المجتمع نظرة عن   الناتجة ةوالنفسي االجتماعية
 العمل فرص توافر عدم،  ذاتها  بحد  اإلعاقة على  المترتبة

  تدني الصحية،   الرعاية فقر ،المادي العجزمناسبة،  ال
،  للعزلة وميلهم المختلفة المجتمعية األنشطة يف مشاركتهم

 مقارنة والخدمات الحقوق  من الكثير على همحصول عدمو 
وأضافت  نييالعاد نهمابأقر  )  دراسة،  علي   عدم  (2019بن 

 االعتقادات، اإلعاقة ذوي ل  الموجهة والمعايير السياسات كفاية
 أفراد المجتمع، بقية لدى عنهم الخاطئة النمطية والتصورات

المخصصة الخدمات قلة  إلى الوصول تعذر لهم، والمرافق 
 ، يةواالقتصاد والثقافية واالجتماعية والبيئية المادية طاتيالمح
مختلف العامة فقاالمر  من العديد جاهزية عدم  لتناسب 

 وحماية لرعايتهم المخصص المالي التمويل إعاقتهم، ونقص
 النصوص في القانونية الثغرات من العديد وجود  ،حقوقهم

 النصوص  وضع  في  اإلعاقة   ذوي  إشراك عدم  القانونية،
 نقصو ، التنفيذ آلليات الفعلي األداء في المشاركة  أو القانونية
األوساط اإلعاقة بقضية التوعية  والسياسية االجتماعية في 

 .والمركزية المحلية واإلدارية
) أوضحت  و  هللا  عبد  مستوى    (2019دراسة  انخفاض 

 وجمع التحري  مرحلةلذوي اإلعاقة بدءًا من    الحماية الجنائية
التي   المراحل  بجميع  مرورًا  وعدم  المتهم ايواجههاألدلة،   ،

الوضع اإلعاقة،  ا   مراعاة  لذوي  كاظم    وأكدتلخاص  دراسة 
العلى  (  2019) فعالية  انتهاك و الجنائية    حماية انخفاض 

اإلعاقة،  حقوق  حقوق    ذوي  لضمان  شاملة  آلية  وجود  عدم 
العمل حجام أصحاب  وإ،  فيما يتعلق بحق العملذوي االعاقة  

اإلعاقة،  ذوي  توظيف  الرعاية    يجعل  مما  عن  راتب 
كما ،  حيد للدخل بالنسبة لمعظمهملو االجتماعية هو المصدر ا 

ونوغي)  أكدت توظيف ع(  2020دراسة  نسبة  انخفاض  لى 
والمتوسطة،   الصغيرة  المؤسسات  في  خاصة  اإلعاقة  ذوي 

عاقة وعدم  ح المقررة لفئات ذوي اإلانخفاض قيمة مبالغ المنو 
والتعليمية  تن الطبية  واالحتياجات  المتطلبات  مع  اسبها 

 واالجتماعية لهذه الفئة. 
ذوي  مو  بفئة  اهتمت  التي  للدراسات  السابق  العرض  ن 

اإلعاقة،   أوضاع ذوي  تدني  اجتمعت على  أنها  تبين  اإلعاقة 
واالقتص االجتماعية  المشكالت  من  كثير  من  ادية  ومعاناتهم 

وغيرها، الدراسات   والنفسية  من  الحالية  الدراسة  واستفادت 
للدراسة،   اإلطارالسابق عرضها في إعداد   فة  ضاباإل  النظري 

 تفادة من النتائج التي توصلت لها هذه الدراسات.لالس
في  الدراسات السابق عرضها    ع الدراسة الحالية ماتفقت  و 
اختلفت  ةدراس ولكنها  اإلعاقة،  ذوي  فئة  في    حقوق  عنها 

الدرا قانون  اعتماد  على  الحالية  ذوي  سة  األشخاص  حقوق 
رقم   الخاص يل  2018لسنة    10اإلعاقة  الدراسة  نموذج    مثل 

ذب لحقوق  القانونية  اإلعاقةالحماية  على  ،  وي  اشتمل  والذي 
اإلعاقة ذوي  فئة  تخص  التي  الحقوق  أن  جميع  حين  في   ،

الحقوق   بعض  على  اقتصرت  السابقة  الدراسات  في  أغلب 
 ذوي اإلعاقة. لفئة  دراستها

 الطريقة البحثية للدراسة: 
منهج   على  اعتمادًا  الشرقية  بمحافظة  الدراسة  أجريت 

ا مركز  الالمسح  اختيار  تم  حيث  المعاينة جتماعي،  بأسلوب 
، فوقع االختيار على مركز كفر صقر، ثم  العشوائية البسيطة

األسلوب،   بنفس  قري  ثالث  اختيار  عتم  االختيار  لى:  فوقع 
القضاة، قرية سنجها، قرية الرباعين، وتم اختيار مفردات  قرية  

اإلعاقة  ذوي  من  الدراسة  حاالت  عينة  استبعاد    مع 
 ، واإلعاقة الذهنية والسمعية(  االنفعاليةو  ابات النفسيةضطر الا)
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 شخاص ذوي اإلعاقة المسجلين بمكتب التأهيل المهني وتوزيع العينة على قرى الدراسة عدد األ إجمالي .1جدول رقم 
 البيان           

 القرية 
عدد األشخاص ذوي اإلعاقة المسجلين  

 بمكتب التأهيل المهني 
ة من اإلجمالي  رينسبة تمثيل كل ق
 حجم العينة  ( ٪)

 84 51.8 412 قرية القضاة 
 40 24.9 198 سنجها قرية 

 38 23.4 186 قرية الرباعين 
 162 100 796 اإلجمالي 

صقر، محافظة    فر (: "بيان بإجمالي األشخاص ذوي اإلعاقة المسجلين بقري مركز كفر صقر"، مركز ك2020مكتب التأهيل المهني لألشخاص ذوي اإلعاقة، )  المصدر: 
 الشرقية. 

 
قرية  المسجلين    من المهني بمكتب  بكل   التأهيل 

اإلعاقة  ذوي  باستخدا  لألشخاص  وذلك  صقر،  كفر  م  بمركز 
= حجم العينة من  n، حيث  ة التالية:  المعادل

الشاملة،  Nاألشخاص ذوي اإلعاقة،   الدقة  e= حجم  = درجة 
(7  %( التال(2017،  سالمة(  والجدول  عدد  ي  ،  يوضح 

ذوي اإلعاقة المسجلين في كل قرية، وتوزيع العينة  األشخاص  
 على قرى الدراسة: 

 ( الجدول  بلغ  1ويشير  العينة  حجم  إجمالي  أن  إلى   )
العشوائية  و مبح  162 المعاينة  بطريقة  اختيارهم  تم  ث، 

واقع سجالت مكتب التأهيل بمركز كفر صقر،   المنتظمة من
اس طريق  عن  البيانات  جمع  بالمقابلة تموتم  استبيان  ارة 

منتصف،  الشخصية شهر    يونيوشهر    من  نهاية  وحتى 
األساليب  ،  2020عام    أغسطس من  مجموعة  واستخدمت 

ب المئوية، التكرارات، المتوسط  سنال واألدوات اإلحصائية هي:
المرجح،    الحسابي، لعينتين مستقلتين، المتوسط  "ت"  واختبار 

الفجوة   حساب  تم  خال  المعرفية كما  التالية  المعادل   لمن  ة 
  :(2006)الديب، 

 عند اإلناثمتوسط درجة المعرفة  –عند الرجال  المعرفة درجة متوسط                 

 100×     ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  =وة المعرفيةفج ال
 عند الرجالمتوسط درجة المعرفة                         

 
 متغيرات قياس طريقة وضيحت يمكن  :الدراسة متغيرات قياس

 :اآلتي العرض خالل من  الدراسة
 

 :المستقلة المتغيراتقياس  -أ
قياسه    النوع:  -1 جنسه،  تم  عن  المبحوث  عطيت وأ بسؤال 

ذكر=   هو:  ترميز  =1االستجابات  أنثى  وذلك  2،   ،
 للتمييز الرقمي فقط.

عمر  تم قياسه كرقم مطلق بإجمالي عدد سنوات  السن:   -2
 إجراء الدراسة. الدية وقت نة ميالمبحوث ألقرب س

الزواجية:   -3 قياسه  الحالة  حالته  تم  عن  المبحوث  بسؤال 
  ، 1االجتماعية، وأعطيت االستجابات ترميز هو: أعزب=

للتمييز 4=  مطلق  ،  3=  أرمل  ،  2ج=متزو  وذلك   ،
 الرقمي فقط. 

األسرة  -4 أفراد  مطلق  :  المعيشية  عدد  كرقم  قياسه  تم 
 وقت إجراء الدراسة. يشية بإجمالي عدد أفراد األسرة المع

بسؤال المبحوث عن تعليمه،  ه  تم قياس  الحالة التعليمية: -5
 يقرأ ويكتب=،  1أمي =  وأعطيت االستجابات ترميز هو:  

،  5، تعليم فني=  4تعليم اعدادي=  ،  3=ابتدائيتعليم  ،  2
ثانوي= تعليم6تعليم  متوسط=    ،  تعليم7فوق  جامعي=   ، 

 .ي فقط، وذلك للتمييز الرقم9ماجستير=، 8
لألسرة:   -6 الشهري  الدخل  مطلق إجمالي  كرقم  قياسه  تم 

 بإجمالي الدخل الشهري لألسرة وقت إجراء الدراسة. 
 المتغيرات التابعة:قياس  -ب
حيث تم ،  بنود  ةستبتم قياس هذا المتغير  :  الصحة  قح -1

عن   المبحوث  وأعطيت سؤال  بها  معرفته  درجة 
يعرف= هو:  ترميز  ما=3االستجابات  لحد  ال  2،   ،

كرونباخ   ،1=رفيع ألفا  الثبات  معامل  قيمة  وبلغت 
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المقياس0.892 لثبات  يشير  ما  وهو  عن  ،  ،  سؤاله  ثم 
 ،من وجهة نظره  ودذه البنهدرجة تطبيق الجهات المعنية ل

االستجابات ترميز هو:   ،  2=لحد ما،  3=تطبقوأعطيت 
تطبق كرونباخ  1=ال  ألفا  الثبات  معامل  قيمة  وبلغت   ،
 لمقياس.ت ابالث، وهو ما يشير 0.856

حيث تم بنود،    ةتم قياس هذا المتغير بتسع:  حق التعليم -2
عن   المبحوث  وأعطيت سؤال  بها  معرفته  درجة 

هو:   ترميز  ما=3رف=يعاالستجابات  لحد  ال  2،   ،
ال1يعرف= معامل  قيمة  وبلغت  كرونباخ ،  ألفا  ثبات 
المقياس،  0.798 لثبات  يشير  ما  وهو  عن  ،  سؤاله  ثم 

وجهة نظره،   لهذه البنود من  معنيةدرجة تطبيق الجهات ال
االستجابات ترميز هو: تطبق= ،  2، لحد ما=3وأعطيت 

كرونبا1تطبق=  ال ألفا  الثبات  معامل  قيمة  وبلغت  خ  ، 
 ، وهو ما يشير لثبات المقياس.0.761

بنود،   ةتم قياس هذا المتغير بعشر :  حق اإلعداد المهني -3
المبحوث عن    درجة معرفته بها وأعطيتحيث تم سؤال 

هو:  االس ترميز  ما=3يعرف=تجابات  لحد  ال  2،   ،
ألفا  1يعرف= الثبات  معامل  قيمة  وبلغت  كرونباخ ، 
المقياس،  0.923 لثبات  يشير  ما  وهو  عن    ؤالهس  ثم، 

درجة تطبيق الجهات المعنية لهذه البنود من وجهة نظره، 
االستجابات ترميز هو: تطبق= ،  2، لحد ما=3وأعطيت 

تطبق= مع1ال  قيمة  وبلغت  ا،  كرونباخ  امل  ألفا  لثبات 
 ، وهو ما يشير لثبات المقياس.0.944

العمل -4 حيث تم بنود،    ةالمتغير بعشر تم قياس هذا  :  حق 
عن   المبحوث  مجر دسؤال  وأعطيت ة  بها  عرفته 

يعرف= هو:  ترميز  ما=3االستجابات  لحد  ال  2،   ،
كرونباخ 1يعرف= ألفا  الثبات  معامل  قيمة  وبلغت   ،
لثبا0.831 يشير  ما  وهو  الم،  عن  قياس،  ت  سؤاله  ثم 

درجة تطبيق الجهات المعنية لهذه البنود من وجهة نظره، 
االستجابات ترميز هو: تطبق=وأعطي ،  2، لحد ما=3ت 

كرونباخ  1بق=تط ال   ألفا  الثبات  معامل  قيمة  وبلغت   ،
 ، وهو ما يشير لثبات المقياس.0.872

  ة تم قياس هذا المتغير بخمس:  حق الحماية االجتماعية -5
عن    حيث،  بنود المبحوث  سؤال  بها  تم  معرفته  درجة 

،  2، لحد ما=3وأعطيت االستجابات ترميز هو: يعرف=
يعرف= أل1ال  الثبات  معامل  قيمة  وبلغت  كرونباخ   فا، 

المقياس،  0.798 لثبات  يشير  ما  وهو  عن  ،  سؤاله  ثم 
درجة تطبيق الجهات المعنية لهذه البنود من وجهة نظره، 

االستجابات ترميز ،  2، لحد ما=3تطبق=هو:    وأعطيت 
كرونباخ  1تطبق=  ال ألفا  الثبات  معامل  قيمة  وبلغت   ،

 ، وهو ما يشير لثبات المقياس.0.783
والتيسير -6 االتاحة  بسبع  :حق  المتغير  هذا  قياس   ة تم 

درجة معرفته بها حيث تم سؤال المبحوث عن  عشر بند،  
،  2، لحد ما=3وأعطيت االستجابات ترميز هو: يعرف=

يعرف= الثبات  وبلغ  ،1ال  معامل  قيمة  كرونباخ ت  ألفا 
المقياس،  0.911 لثبات  يشير  ما  وهو  عن  ،  سؤاله  ثم 

جهة نظره، و   درجة تطبيق الجهات المعنية لهذه البنود من
االستجابات ترميز هو: تطبق ،  2، لحد ما=3=وأعطيت 

تطبق= كرونباخ  1ال  ألفا  الثبات  معامل  قيمة  وبلغت   ،
 س.لمقيا، وهو ما يشير لثبات ا0.943

الجنائ -7 الحماية  بخمس:  يةحق  المتغير  هذا  قياس   ةتم 
عن  بنود،   المبحوث  سؤال  تم  بها  حيث  معرفته  درجة 

،  2، لحد ما=3: يعرف=هووأعطيت االستجابات ترميز  
يعرف= قيمة  1ال  وبلغت  كرونباخ ،  ألفا  الثبات  معامل 

المقياس،  0.863 لثبات  يشير  ما  وهو  عن  ،  سؤاله  ثم 
وجهة نظره، لبنود من  عنية لهذه ات المدرجة تطبيق الجها

االستجابات ترميز هو: تطبق= ،  2، لحد ما=3وأعطيت 
تطبق= كر 1ال  ألفا  الثبات  معامل  قيمة  وبلغت  باخ  ون، 

 ، وهو ما يشير لثبات المقياس.0.855
 ةتم قياس هذا المتغير بثالث:  الحقوق السياسية والنقابية -8

عن  بنود،   المبحوث  سؤال  تم  معرفحيث  بهدرجة  ا  ته 
،  2، لحد ما=3عطيت االستجابات ترميز هو: يعرف=وأ 

يعرف= كرونباخ 1ال  ألفا  الثبات  معامل  قيمة  وبلغت   ،
لثبا0.874 يشير  ما  وهو  عن  المقياس،  ت  ،  سؤاله  ثم 
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درجة تطبيق الجهات المعنية لهذه البنود من وجهة نظره، 
االستجابات ترميز هو: تطبق= ،  2، لحد ما=3وأعطيت 

كرونباخ  قيم  وبلغت،  1تطبق=  ال ألفا  الثبات  معامل  ة 
 ، وهو ما يشير لثبات المقياس.0.861

تم قياس هذا  :  حق االتاحة الثقافية والرياضية والترويح -9
المبحوث عن  بند،  تغير بإحدى عشر  لما حيث تم سؤال 

هو:  ترميز  االستجابات  وأعطيت  بها  معرفته  درجة 
مل  قيمة معا  ، وبلغت1، ال يعرف=2، لحد ما=3يعرف=

كرونباخ    ثباتال لثبات  0.835ألفا  يشير  ما  وهو   ،
عن  المقياس،   سؤاله  المعنية ثم  الجهات  تطبيق  درجة 

البنود من وجهة نظره، وأع  ت االستجابات ترميز طيلهذه 
تطبق= ما=3هو:  لحد  تطبق=2،  ال  وبلغت1،  قيمة   ، 

، وهو ما يشير لثبات 0.872معامل الثبات ألفا كرونباخ  
 .المقياس

 : لبحثيالفرض ا
فروق معنوية في درجة معرفة ذوي االعاقة بمواد  توجد  

القانونية المهني لحقوق)  الحماية  اإلعداد  التعليم،  الصحة، 
ال والتيسير، عموالتدريب،  االتاحة  االجتماعية،  الحماية  ل، 

والرياضة  الحم الثقافة  والنقابية،  السياسية  الجنائية،  اية 
ذوي   والترويح(   األشخاص  حقوق  والالئحة  اإلع  بقانون  اقة 

  .ذية الخاصة به وفقًا لمتغير النوعالتنفي
 توصيف عينة الدراسة:  

( جدول  من  الديموغرافية  2يتضح  الخصائص   )
لتلك  ادية للمبحوثين عينة الدراسة، وفيما يلي عرضًا  تصواالق

   الخصائص:
 عينة الدراسة واالقتصادية للمبحوثين  الخصائص الديموغرافية  .2جدول رقم 

 %  عدد  الفئة  المتغير 
 74.7 121 ذكر النوع  -1

 25.3 41 أنثي 

 السن -2
 50.6 82 ( سنة18-34)
 36.4 59 ( سنة35-55)
 13 21 ( سنة53-69)

 الحالة الزواجية  -3
 39.5 64 أعزب
 51.8 84 متزوج 
 6.8 11 أرمل
 1.9 3 مطلق 

 ألسرة المعيشية عدد أفراد ا -4
 29 47 ( فرد 1-3)
 56.8 92 ( فرد 4-6)
 14.2 23 ( فرد 7-9)

 الحالة التعليمية  -5

 8 13 أمي
 3.6 6 يقرأ ويكتب
 5.4 9 تعليم ابتدائي 
 8.5 14 تعليم إعدادي 
 33.8 55 تعليم فني 

 12.8 21 ثانوي تعليم 
 6.6 11 فوق متوسطتعليم 

 20.8 34 جامعي تعليم 
 0.5 1 جستيرام

 لألسرة لدخل الشهري  إجمالي ا   -6
 33.3 54 ( جنيه650-1566)
 37.1 60 ( جنيه1567-2483)
 29.6 48 ( جنيه2484-3400)
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المبحوثي  النوع:  -1 أكثرية  أن  بنسبةن  تبين  بلغت   ذكور 

المبحوثين تتراوح    حو نصفن  أن   يتضحالسن:  -2.  74.7%
( بين  بلغت  34  -18أعمارهم  بنسبة  سنة   )50.6%  .3-  

الزواجية:   أن  الحالة  نصفتبين  متزوجين المبحوثين    نحو 
بلغت   الترتيب.  %51.8بنسبة  األسرة    -4  على  أفراد  عدد 

ح عدد  او من نصف المبحوثين يتر   أكثريتضح أن    المعيشية:
 ( بين  أسرهم  بن6  -4أفراد  فرد  ب(   -5.  %56.8لغت  سبة 

ال المبحوثين    ة:ميعليتالحالة  أكثرية  أن  فني اتضح    تعليمهم 
بلغت   لألسرة:  -6.  %33.8بنسب  الشهري  الدخل   إجمالي 

تتقاضى أسرهم إجمالي دخل شهري تبين أن أكثرية المبحوثين  
 . %37.1سبة بلغت ( جنيه بن2483 -1567يتراوح بين )

 ومناقشتها   النتائج
اإلعاقة  معرفة    درجة   -أوالً  الحماية  ب  المبحوثينذوي  مواد 

 : بقانون حقوق األشخاص ذوي اإلعاقةالقانونية 
لتحقيق الهدف األول من الدراسة والمتعلق بالتعرف على  

 درجة معرفة ذوي اإلعاقة المبحوثين بمواد الحماية القانونية
 
 

اإل  التعليم،  )الصحة،  العمل،  ع لحقوق  والتدريب،  المهني  داد 
الجنائية،  الحماية  والتيسير،  االتاحة  االجتماعية،  الحماية 

والرياضة   الثقافة  والنقابية،  حقوق والترويح(  السياسية  بقانون 
به الخاصة  التنفيذية  والالئحة  اإلعاقة  ذوي  ،  األشخاص 

البياني  استخدم عن  يل  الرسم  لتكرارات  عبر  المئوية  النسب 
 لمبحوثين، وفيما يلي عرضًا لهذه النتائج:ا استجابات

الصحة:   -1 )حق  الشكل  ثلثي  1يتضح من  أكثر من  أن   )
الحماية   بمواد  معرفتهم  درجة  لحق  المبحوثين  القانونية 

 . %70.4الصحة منخفضة بنسبة بلغت 
التعليم:   -2 )حق  الشكل  المبحوثين 2يظهر  أكثرية  أن   )

معرفت لحق  درجة  القانونية  الحماية  بمواد  تعليم الهم 
 . %80.2منخفضة بنسبة بلغت 

( إلى أن  3يشير الشكل )حق اإلعداد المهني والتدريب:   -3
الحم بمواد  معرفتهم  درجة  المبحوثين  القانونية أكثرية  اية 
منخفضة   والتدريب  المهني  اإلعداد  بلغت  لحق  بنسبة 

88.3% . 
 
 

   
درجة معرفة المبحوثين بمواد   .1شكل رقم 

 ق الصحة لحالحماية القانونية  
درجة معرفة المبحوثين بمواد   .2شكل رقم 

 التعليم لحق الحماية القانونية  
درجة معرفة المبحوثين بمواد   .3شكل رقم

اإلعداد المهني لحق قانونية  الحماية ال
 والتدريب 
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ثالثة  ( إلى أن ما يقرب من  4يشير الشكل )  حق العمل: -4

الحماية بمواد  معرفتهم  درجة  المبحوثين  لقانونية ا  أرباع 
 . %74.7لحق العمل منخفضة بنسبة بلغت 

االجتماعية:   -5 الحماية  ) حق  الشكل  أكثرية  5يظهر  أن   )
الحما بمواد  معرفتهم  درجة  لحق  المبحوثين  القانونية  ية 

 . %84بة بلغت الحماية االجتماعية منخفضة بنس 
( إلى أن أكثرية  6يشير الشكل )حق االتاحة والتيسير:   -6

معرف درجة  لحق  تهالمبحوثين  القانونية  الحماية  بمواد  م 
 . %84.5االتاحة والتيسير منخفضة بنسبة بلغت 

الجنائية:   -7 الحماية  )حق  الشكل  أن  7يوضح  أكثرية ( 
بمواد معرفتهم  درجة  لحق    المبحوثين  القانونية  الحماية 

 . %88.3الحماية الجنائية منخفضة بنسبة بلغت 
والنقابية:   -8 السياسية  ) الحقوق  الشكل  أ8يوضح  ن  ( 

القانونية  الحماية  بمواد  معرفتهم  درجة  المبحوثين  أكثرية 
 . %85.2للحقوق السياسية والنقابية منخفضة بنسبة بلغت 

والترويح:   -9 والرياضة  الثقافة  الشكل  حق  إلى  9) يشير   )
المبحوثين درجة معرفتهم بمواد الحماية القانونية  أن أكثرية  

بنسبة   منخفضة  والترويح  والرياضة  الثقافة  غت  بللحق 
88.3% . 

   

درجة معرفة المبحوثين بمواد   .4شكل رقم 
 العمل لحق ة القانونية  الحماي

درجة معرفة المبحوثين بمواد   .5شكل رقم 
 الحماية االجتماعيةلحق الحماية القانونية  

درجة معرفة المبحوثين بمواد   .6شكل رقم 
 االتاحة والتيسير لحق الحماية القانونية  

 

   
درجة معرفة المبحوثين بمواد   .7 قمشكل ر 

 الحماية الجنائية لحق الحماية القانونية  
درجة معرفة المبحوثين بمواد  . 8شكل رقم 

السياسية  وق حقللالقانونية  الحماية 
 والنقابية 

درجة معرفة المبحوثين بمواد  . 9شكل رقم 
الثقافة والرياضة لحق الحماية القانونية  

 والترويح
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  أكثرية  لسابق للنتائج أن درجة معرفةا ويتضح من العرض
ل حقوق   لحقوقهم  القانونيةالحماية  مواد  المبحوثين  بقانون 

اإلعاقة   ذوي  وجود  خفضةنماألشخاص  إلى  يشير  ما  وهو   ،
حقوق   قانون  بمواد  اإلعاقة  ذوي  معارف  في  كبير  قصور 
الحماية   يوفر  أنه  يفترض  والذي  اإلعاقة،  ذوي  األشخاص 

ما قد يترتب على ذلك من عدم مطالبتهم و   هم،قالقانونية لحقو 
 أقرها لهم القانون. أو تمتعهم بحقوقهم التي 

ور واإلناث ذوي االعاقة في الفجوة المعرفية بين الذك   -ثانياً 
م بقانون  بعرفتهم  درجة  لحقوقهم  القانونية  الحماية  مواد 

، واختبار معنوية الفروق في  حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة
 :  لمتغير النوعقاً درجة المعرفة وف 

من الدراسة والمتعلق بالتعرف على    نيلتحقيق الهدف الثا
اال ذوي  واإلناث  الذكور  بين  المعرفية  درجة  الفجوة  في  عاقة 

معرفتهم بمواد الحماية القانونية بقانون حقوق األشخاص ذوي  
به  ةاإلعاق الخاصة  التنفيذية  الفجوة  والالئحة  حساب  تم   ،

المت باستخدام  المبحوثينوسالمعرفية  الستجابات  الحسابي   ط 
ولتحقيق الهدف الثالث والمتعلق باختبار ذكور واإلناث،  من ال

م درجة  في  الفروق  الحماية  معنوية  بمواد  االعاقة  ذوي  عرفة 
األشخاص   حقوق  بقانون  والالئحة  القانونية  اإلعاقة  ذوي 

فرض   تم  النوع،  لمتغير  وفقًا  به  الخاصة  الفرض  التنفيذية 
و البحثي الفرض  لل،  تم صياغة  الفرض  هذا  من صحة  تحقق 

التالي" ال   فروق معنوية في درجة معرفة ذوي  توجد  الصفري 
الحماي بمواد  القانونيةاالعاقة  التعليم،   ة  لحقوق)الصحة، 

االجتماعية،   الحماية  العمل،  والتدريب،  المهني  اإلعداد 
افة  ثقال  االتاحة والتيسير، الحماية الجنائية، السياسية والنقابية،

والترويح(   اإلعاقة  والرياضة  ذوي  األشخاص  حقوق  بقانون 
ستخدام "، وتم اوالالئحة التنفيذية الخاصة به وفقًا لمتغير النوع

"ا صحة   "independent -Samples T testختبار  الختبار 
ويمكن عرض ما تم التوصيل إليه من نتائج الفرض الصفري،  

 ( كما يلي:3كما هي موضحة في جدول ) 
 

 :حق الصحة -1
الحماية   بمواد  المعرفة  في  معرفية  فجوة  وجود  تبين 

بلغت   بنسبة  الذكور  لصالح  الصحة  لحق  ،  %14.4القانونية 
الصحة   تاحتل  كما لحق  القانونية  الحماية  بمواد    المعرفة 

حقوق بين    األوليالمرتبة   قانون  بمواد  المبحوثين  معارف 
 .رفيةمعالحيث مقدار الفجوة   األشخاص ذوي اإلعاقة من 

النوع،   لمتغير  وفقًا  معنوية  فروق  وجود  عدم  تبين  كما 
  وعلى ذلك يمكن قبول الفرض الصفري ورفض الفرض البحثي 

 . بحق الصحةيتعلق فيما 
 : حق التعليم -2

الحماية    اتضح بمواد  المعرفة  في  معرفية  فجوة  وجود 
بلغت   بنسبة  الذكور  لصالح  التعليم  لحق  ،  %8.6القانونية 

التعليم  عر الم  كانت  حيث لحق  القانونية  الحماية  بمواد  في  فة 
حقوق   قانون  بمواد  المبحوثين  معارف  بين  السابعة  المرتبة 

 اقة من حيث مقدار الفجوة المعرفية.األشخاص ذوي اإلع
النوع،  كم لمتغير  وفقًا  معنوية  فروق  وجود  عدم  اتضح  ا 

  وعلى ذلك يمكن قبول الفرض الصفري ورفض الفرض البحثي 
 . بحق التعليمق فيما يتعل

 حق اإلعداد المهني والتدريب: -3
الحماية   بمواد  المعرفة  في  معرفية  فجوة  وجود  تبين 

الذكور بنسبة  القانونية لحق اإلعدا المهني والتدريب لصالح  د 
القانونية %11.6بلغت   الحماية  بمواد  المعرفة  احتلت  كما   ،
والتدريب  لحق   المهني  معار   الثالثةالمرتبة  اإلعداد  ف بين 

اإلعا ذوي  األشخاص  حقوق  قانون  بمواد  من  المبحوثين  قة 
 حيث مقدار الفجوة المعرفية.

وفقاً  معنوية  فروق  وجود  عدم  تبين  النوع،  كما  لمتغير   
الفرض الصفري ورفض الفرض البحثي   وعلى ذلك يمكن قبول

 اإلعداد المهني والتدريب. فيما يتعلق بحق
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 :حق العمل -4
معرفية   فجوة  وجود  الحماية    فياتضح  بمواد  المعرفة 

لحق   بلغت  القانونية  بنسبة  الذكور  لصالح  ،  %11.4العمل 
القانوني الحماية  بمواد  المعرفة  كانت  في  حيث  العمل  لحق  ة 

حقوق  قانون  بمواد  المبحوثين  معارف  بين  الرابعة  المرتبة 
 ذوي اإلعاقة من حيث مقدار الفجوة المعرفية.األشخاص 

فروق   وجود  عدم  تبين  النوع،  معكما  لمتغير  وفقًا  نوية 
ن قبول الفرض الصفري ورفض الفرض البحثي  وعلى ذلك يمك

 حق العمل. فيما يتعلق بحق
 االجتماعية:  حق الحماية -5

الحماية   بمواد  المعرفة  في  معرفية  فجوة  وجود  تبين 
القانونية لحق الحماية االجتماعية لصالح الذكور بنسبة بلغت 

المعرفة10.8% احتلت  كما  لحق  ب   ،  القانونية  الحماية  مواد 
اال المبحوثين  الحماية  معارف  بين  الخامسة  المرتبة  جتماعية 

اإل ذوي  األشخاص  قانون حقوق  مقدار بمواد  عاقة من حيث 
 الفجوة المعرفية. 

النوع،   لمتغير  وفقًا  معنوية  فروق  وجود  عدم  تبين  كما 
وعلى ذلك يمكن قبول الفرض الصفري ورفض الفرض البحثي  

 الحماية االجتماعية. علق بحقيت فيما 
 تاحة والتيسير:حق اال  -6

الحماية   بمواد  المعرفة  في  معرفية  فجوة  وجود  اتضح 
لحق   بلغت  القانونية  بنسبة  الذكور  لصالح  والتيسير  االتاحة 

المعر 9.6% كانت  حيث  لحق  ،  القانونية  الحماية  بمواد  فة 
الم بين معارف  السادسة  المرتبة  في  والتيسير  وثين بحاالتاحة 

اإل ذوي  األشخاص  قانون حقوق  مقدار بمواد  عاقة من حيث 
 الفجوة المعرفية. 

لمتغي وفقًا  معنوية  فروق  وجود  عدم  تبين  النوع،  كما  ر 
ورفض الفرض البحثي  وعلى ذلك يمكن قبول الفرض الصفري 

 االتاحة والتيسير. فيما يتعلق بحق
 

 حق الحماية الجنائية: -7
في معرفية  فجوة  وجود  الحماية  ا  تبين  بمواد  لمعرفة 

بلغت   بنسبة  الذكور  لصالح  الجنائية  الحماية  لحق  القانونية 
الحماية13.6% بمواد  المعرفة  احتلت  كما  لحق    ،  القانونية 

بمواد   المبحوثين  معارف  بين  الثانية  المرتبة  الجنائية  الحماية 
ذوي اإلعاقة من حيث مقدار الفجوة  قانون حقوق األشخاص  

 المعرفية.
ت  معنوية  بيكما  فروق  وجود  مستوى  عنن  وفقًا    0.05د 

النوع الحسابي    لمتغير  المتوسط  ذات  الذكور  فئة  لصالح 
رض البحثي ورفض  مكن قبول الف، وعلى ذلك ي( 5.9األعلى ) 

 .الحماية الجنائية الفرض الصفري فيما يتعلق بحق 
 لحقوق السياسية والنقابية: ا -8

بموا المعرفة  في  معرفية  فجوة  وجود  الحماية  د  اتضح 
القانونية للحقوق السياسية والنقابية لصالح الذكور بنسبة بلغت 

القانونية8.3% الحماية  بمواد  المعرفة  كانت  حيث  للحقوق    ، 
المبحوثين  معارف  بين  الثامنة  المرتبة  في  والنقابية  السياسية 

اإلعاقة من   ذوي  األشخاص  قانون حقوق  مقدار بمواد  حيث 
 الفجوة المعرفية. 

تبي وجود ن  كما  النوع،    عدم  لمتغير  وفقًا  معنوية  فروق 
وعلى ذلك يمكن قبول الفرض الصفري ورفض الفرض البحثي  

 والنقابية.اسية السي ق قو حالفيما يتعلق ب
 حق الثقافة والرياضة والترويح: -9

الحماية   بمواد  المعرفة  في  معرفية  فجوة  وجود  تبين 
نسبة الذكور بح  القانونية لحق الثقافة والرياضة والترويح لصال

القانونية %13.6بلغت   الحماية  بمواد  المعرفة  احتلت  كما   ،
ب الثانية  المرتبة  والترويح  والرياضة  الثقافة  معارف  لحق  ين 

من   اإلعاقة  ذوي  األشخاص  حقوق  قانون  بمواد  المبحوثين 
 حيث مقدار الفجوة المعرفية.
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معنوية   فروق  وجود  تبين  مستوى  كما  وفقًا    0.05عند 
قبول  نوع، وعل اللمتغير   يمكن  ذلك  البحثي ورفض  ى  الفرض 

 الثقافة والرياضة والترويح.  فيما يتعلق بحق  الفرض الصفري 
الساب النتائج  القول  ومن  يمكن  معرفية    إن قة  فجوة  هناك 

ذوي   األشخاص  حقوق  قانون  مواد  جميع  في  الذكور  لصالح 
اإلناث،  اإلعاقة تتفوق على معارف  الذكور  أن معارف  ، أي 

ذلك إلى أن الذكور في الريف تكون لديهم فرصة  رجع  ي  وربما
أكبر للخروج والتعرض لمصادر المعلومات، والتي من دورها  

ال ذكور مقارنة باإلناث، وتجدر اإلشارة إلى أنه  زيادة معارف 
أو   ذكور  سواء  المبحوثين  معارف  درجة  أن  الذكر  سبق  كما 

أي   منخفضة،  معرفيإناث  فجوة  وجود  من  وبالرغم  ة أنه 
الذكور واإلناث  لصال أنه يظل مستوي معارف  ح الذكور، إال 

 منخفضًا. 
ماية القانونية  ثالثًا: درجة تطبيق الجهات المعنية لمواد الح

 اقة:بقانون حقوق األشخاص ذوي اإلع
لتحقيق الهدف الرابع والمتعلق بالتعرف على درجة تطبيق 

القانونية   الحماية  لمواد  المعنية  حقو الجهات  ق بقانون 
به الخاصة  التنفيذية  والالئحة  اإلعاقة  ذوي  ،  األشخاص 

لتكرارات   المئوية  النسب  عن  ليعبر  البياني  الرسم  استخدم 
 النتائج:تجابات المبحوثين، وفيما يلي عرضًا لهذه  اس
الصحة: -1 )  حق  الشكل  غالبية  10يشير  أن  إلى   )

لمواد   المعنية  الجهات  تطبيق  درجة  أن  يرون  المبحوثين 
الق بلغت انالحماية  بنسبة  منخفضة  الصحة  لحق  ونية 

87 .% 
التعليم:   -2 )حق  الشكل  أن  11يوضح  المبحوثين أكثرية  ( 

الحماية   لمواد  المعنية  الجهات  تطبيق  درجة  أن  يرون 
 %. 90.7منخفضة بنسبة بلغت التعليم لحق القانونية 

( أن  12يوضح الشكل )حق اإلعداد المهني والتدريب:   -3
ة تطبيق الجهات المعنية رجالمبحوثين يرون أن دأكثرية  

لحق   القانونية  الحماية  والتدريبلمواد  المهني    اإلعداد 
 %. 93.2نخفضة بنسبة بلغت م

العمل:   -4 )حق  الشكل  أن  13يوضح  المبحوثين أكثرية  ( 
الحماية   لمواد  المعنية  الجهات  تطبيق  درجة  أن  يرون 

 . % 88.8منخفضة بنسبة بلغت  العملالقانونية لحق 

( أن  14يتضح من الشكل )اعية:  تمحق الحماية االج -5
ة المبحوثين يرون أن درجة تطبيق الجهات المعنيأكثرية  

لحق   القانونية  الحماية  االجتمالمواد   عيةالحماية 
 .%87منخفضة بنسبة بلغت 

والتيسير:   -6 االتاحة  )حق  الشكل  من  أن  15يتضح   )
المبحوثين يرون أن درجة تطبيق الجهات المعنية أكثرية  

الحما لحق    يةلمواد  والتيسيرالقانونية  منخفضة   االتاحة 
 . %89.5بنسبة بلغت 

 
الجن -7 الحماية  )ائية:  حق  الشكل  أن  16يظهر  أكثرية ( 

لمواد   المعنية  الجهات  تطبيق  درجة  أن  يرون  المبحوثين 
لحق   القانونية  الجنائيةالحماية  بنسبة   الحماية  منخفضة 

 . %92بلغت 

والنقابية:   -8 السياسية  الشكلالحقوق  أن  17)   يظهر   )
المبحوثين يرون أن درجة تطبيق الجهات المعنية أكثرية  

ا الحماية  للحقوق  لمواد  والنقابية  لقانونية  السياسية 
 .%92منخفضة بنسبة بلغت 

والترويح:   -9 والرياضة  الثقافة  )حق  الشكل  (  18يوضح 
الجهات  أكثرية  أن   تطبيق  درجة  أن  يرون  المبحوثين 

القانونية الحماية  لمواد  والرياضة  ل  المعنية  الثقافة  حق 
 . %91.3والترويح منخفضة بنسبة بلغت 
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نونية لحقوقهم بقانون  العاقة في درجة معرفتهم بمواد الحماية القاالفجوة المعرفية بين الذكور واإلناث ذوي ا  .3جدول رقم  
 ، ونتائج اختبار معنوية الفروق حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة

 المتغير 
الفجوة   الحسابي المتوسط 

لتطبيقية  ا
)%( 

 
 الذكور  ت  الترتيب 

 121ن=
 اإلناث 

 41ن=
 1.762 1 14.4 7.7 9 المعرفة بمواد الحماية القانونية لحق الصحة  -1
 1.198 7 8.6 10.6 11.6 المعرفة بمواد الحماية القانونية لحق التعليم -2
 1.687 3 11.6 10.7 12.1 دريباإلعداد المهني والت المعرفة بمواد الحماية القانونية لحق  -3
 1.504 4 11.4 12.4 14 المعرفة بمواد الحماية القانونية لحق العمل  -4
 1.471 5 10.8 5.8 6.5 الحماية االجتماعية  حماية القانونية لحقالمعرفة بمواد ال -5
 1.321 6 9.6 19.7 21.8 والتيسيرالمعرفة بمواد الحماية القانونية لحق االتاحة  -6
 * 2.281 2 13.6 5.1 5.9 ة بمواد الحماية القانونية لحق الحماية الجنائية المعرف -7
 1.170 8 8.3 3.3 3.6 حقوق السياسية والنقابية المعرفة بمواد الحماية القانونية لل -8
 * 2.044 2 13.6 11.4 13.2 والترويح المعرفة بمواد الحماية القانونية لحق الثقافة والرياضة  -9

 0.05مستوى معنوية   *                                                   162ن= 
 

   

درجة تطبيق الجهات المعنية   .10شكل رقم 
 حق الصحةلمواد الحماية القانونية ل

درجة تطبيق الجهات المعنية   .11شكل رقم
 التعليم حق لمواد الحماية القانونية ل

درجة تطبيق الجهات  .12شكل رقم 
حق مواد الحماية القانونية للمعنية لا

 المهني والتدريب اإلعداد 
 

   

درجة تطبيق الجهات المعنية  . 13 شكل رقم
 العمل حق  الحماية القانونية للمواد 

درجة تطبيق الجهات المعنية   .14شكل رقم 
الحماية  حق  لمواد الحماية القانونية ل
 االجتماعية 

لمعنية  درجة تطبيق الجهات ا  .15شكل رقم 
 االتاحة والتيسيرحق  مواد الحماية القانونية لل
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درجة تطبيق الجهات المعنية   .16م شكل رق

الحماية حق لمواد الحماية القانونية ل
 الجنائية 

درجة تطبيق الجهات المعنية   .17شكل رقم
السياسية   وق حق لل لمواد الحماية القانونية 

 والنقابية 

هات درجة تطبيق الج .18شكل رقم 
الثقافة حق نية لمواد الحماية القانونية لالمع

 والرياضة والترويح 
 

للنتائج أن   السابق  العرض  المبحوثين  أكثرية  ويتضح من 
يرون أن درجة تطبيق الجهات المعنية لمواد الحماية القانونية 
لحقوقهم بقانون حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة منخفضة، وهو  

فيما   تدني  هناك  أن  إلى  ت  يشير  الجهات مستوي  طبيق 
و أن هناك قصور  أه،المعنية لمواد القانون والالئحة التنفيذية ل

واشباع   اإلعاقة،  لذوي  الوصول  في  الجهات  هذه  قدرة  في 
احتياجاتهم بالقدر الذي أقره القانون، وهو ما يتفق مع دراسة 

)،  (2010)محمد،  World Healthتقرير 

Organization,2011  ،)نقيب( سن  أنه  (  2016،  دراسة  رغم 
القوانين والتشريعات إال أن    عاقةالخاصة بذوي اإل  العديد من 

 . هناك قصور شديد في تفعيلها وتطبيقها
أنه في حين أن الدولة قد  النتائج السابقة    منكما يتضح  

يتفق   بما  اإلعاقة  لحماية حقوق ذوي  قانون  بالفعل    مع سنت 
قة،  عي لإلعاكل من النموذج االجتما  ات التي قدمهااالفتراض

الدور االجتما الوظيفية، نظرية  البنائية  عي، ونظرية والنظرية 
االجتماعي،   على    والتيالحرمان  الذي  أهمية  اجتمعت  الدور 

ذوي   أحوال  تحسين  في  ومؤسساتها  الدولة  به  تقوم  أن  يجب 
الحياة أنه وفقًا   وحماية حقوقهم، إال  اإلعاقة في كافة مناحي 

التطبيق فإن  النتائج  كان  الفعلي    لهذه  القانون  هذه  لمواد 

النم إليه  أشار  ما  وهو  دور  منخفضًا  تراجع  من  الطبي  وذج 
 الدولة في ضمان ورعاية حقوق ذوي اإلعاقة. 

القانونية رابعًا:   الحماية  لمواد  والتطبيقية  المعرفية  األهمية 
 اإلعاقة:بقانون حقوق األشخاص ذوي 
الخامس الهدف  األهم   لتحقيق  بتحديد  ية والمتعلق 

ي  فية لمواد الحماية القانونية بقانون حقوق األشخاص ذو المعر 
به   اإلعاقة  الخاصة  التنفيذية  الوالالئحة  والهدف    سادس ، 

القانونية   الحماية  لمواد  التطبيقية  األهمية  بتحديد  والمتعلق 
اإلعاقة ذوي  األشخاص  حقوق  التنفيذية وال  بقانون  الئحة 

به وال،  الخاصة  التكرارات  استخدام  المئتم  تم  نسب  كما  وية، 
داخل كل محور   لياً تناز   المواد  حساب المتوسط المرجح لترتيب 

 كانت النتائج كما يلي: و ا بالنسبة للمبحوثين، حسب أهميته
القانونية   -1 الحماية  لمواد  والتطبيقية  المعرفية  األهمية 

 : لحق الصحة
القانونية   -أ الحماية  لمواد  المعرفية  الصحةاألهمية  :  لحق 

أن أكثر مادتين معرفًة للمبحوثين   ( 4جدول )يتضح من  
بالجهات  الفحوصا  توفيرهما   الوقائية   لوزارة  التابعةت 

الجامعيةأالصحة   المستشفيات  المبكر،  و  عن    والكشف 
ودرجتها   اإلعاقة  لطبيعة  تبعا  العالج  وتقرير  االعاقة 
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الصحي الرعاية  ومراكز  الحكومية  المستشفيات  ة،  بكافة 
 ة على الترتيب. درج 41.3درجة،    41.7بمتوسط 

للمبح معرفًة  مادتين  أقل  كانت  حين  هما  في   توفير وثين 
األ مضاعفات  لتجنب  الغذائية  والمكمالت  مراض العالج 

للخللا برامجلمسببة   ألسر االسري للتوعية واالرشاد    ، وتقديم 
، بمتوسط  االشخاص ذوي االعاقة لمعرفة كيفية التعامل معه

 . الترتيبدرجة على   36.8درجة،   37.5

القانونية    التطبيقيةاألهمية    -ب الحماية  لحق  لمواد 
):  صحةال جدول  تطبيقًا 4يشير  مادتين  أكثر  أن  إلى   )

  في تقديم الخدمات الطبية  من وجهة نظر المبحوثين هما  
ذي  أ للشخص  ممكن  مكان   توفيرو ،  اإلعاقةقرب 

بالجهات   الوقائية  و  أالصحة    لوزارة  التابعةالفحوصات 
ا   33.3درجة،    34.3بمتوسط    ،لجامعيةالمستشفيات 

 درجة على الترتيب. 

ك حين  أفي  نظر  انت  وجهة  من  تطبيقًا  مادتين  قل 
وشروط    بإجراءاتاالعاقة    ذيتوعية الشخص  المبحوثين هما  

الخدمات    الحصول برامجعلى  وتقديم  للتوعية   الطبية، 
االشخاص ذوي االعاقة لمعرفة كيفية   ألسر االسري واالرشاد  

م بمتو عهالتعامل  على    30.3درجة،    31.5سط  ،  درجة 
إ  ،الترتيب يشير  ما  وزارة لى  وهو  قدرة  في  قصور  وجود 
والسكان على توعية وارشاد ذوي اإلعاقة لسبل التمتع  الصحة

له المخصصة  الصحية  دراسة بالخدمات  مع  يتفق  ما  وهو   ،
الباقي،   و  2012)عبد   World Health)  تقرير( 

Organization,2011  )يوج فيأنه  الرعاية والخدمات   د نقص 
 . الصحية المقدمة لذوي اإلعاقة

القانونية   -2 الحماية  لمواد  والتطبيقية  المعرفية  األهمية 
 : لحق التعليم

القانونية   -أ الحماية  لمواد  المعرفية  التعليماألهمية  : لحق 
( أن أكثر مادتين معرفًة للمبحوثين 5يتضح من جدول )

ذوي  هما   للطالب  اثناء د مرافق  االعاقة وجو يحق  معهم 
المقيدين   االمتحانات، ويطبق على االعاقة  الطالب ذوي 

على   المطبقة  الدمج  امتحانات  نظام  المنازل  نظام  على 
بالمدارس   المقيدين  الدمج  بمتوسط   النظامية،طالب 

 درجة على الترتيب.  35.8درجة،   37.8

لل اء اجر مبحوثين هما  في حين كانت أقل مادتين معرفًة 
البيئة التعليمية بما يتيح للشخص ذي   فية  ت الالزمالتعديال

النمو  من  مناسب  قدر  على  الحصول  على  القدرة  االعاقة 
واالنخراط   التعليمي    فيالمعرفي  اتاحة النظامي،  السلك 

وغير  الحكومية  التعليمية  بالمؤسسات  االلكترونية  المواقع 
االشخاص   الستخدام   31سط  بمتو   ،اإلعاقة   ذوي الحكومية 

 جة على الترتيب.در   29.7 درجة،

القانونية    التطبيقيةاألهمية    -ب الحماية  لحق  لمواد 
( إلى أن أكثر مادتين تطبيقًا من 5يشير جدول ) :  التعليم

المبحوثين نظر  االعاقة  هما    وجهة  ذوي  للطالب  يحق 
يطبق على الطالب االمتحانات،  وجود مرافق معهم اثناء  

المناز ذوي االعاقة المقيدين على   متحانات ل نظام انظام 
بالمدارس   المقيدين  الدمج  طالب  على  المطبقة  الدمج 

بمتوسط  النظامية على    31.5درجة،    32.5،  درجة 
 الترتيب. 

نظر   وجهة  من  تطبيقًا  مادتين  أقل  كانت  حين  في 
هما   المؤهلين  المبحوثين  المختصين  من  الكافي  العدد  توفير 

بالوسائ االعاقة  ذوي  االشخاص  واأللتعليم  لحاالت    ساليبل 
التكنولوجية المختلفة،  االعاقة   المعينات  استخدام  اتاحة 

واسا  الدراسية  المناهج  وموائمة  االتاحة  ووسائل  ليب المختلفة 
بماالتدريس   والتقويم  االعاقات   واالمتحانات  مع  يتناسب 
بمتوسط  المختلفة الترتيب،   29درجة،    29.3،  على  درجة 

إلى يشير  ما  و   وهو  قدرة  التربيضعف  والتعلزارة  على ة  يم 
توفير المختصين بتعليم ذوي اإلعاقة، أو الوسائل والمعينات  

عاقة، وهو  التي تساعد المختصين في تدريس وتقييم ذوي اإل
ما يؤثر بشكل مباشر على حق ذوي اإلعاقة في تعليم جيد  

احتياجاتهم )عوض،  يناسب  دراسة  مع  يتفق  ما  وهو   ،
 من   (World Health Organization,2011) تقرير(، و 2014
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 لحق الصحةاألهمية المعرفية والتطبيقية لمواد الحماية القانونية  .4ول رقم جد

 البند  م
 الجهات المعنية  تطبيق المبحوثين  معرفة

 ٪ عدد  ٪ عدد  ٪ عدد  ٪ عدد  ٪ عدد  ٪ عدد  الترتيب  المتوسط  طبق تال  لحد ما  طبقت الترتيب  المتوسط  ال يعرف  لحد ما  يعرف 

1 
اال  الكشف عن  لطبيعة  المبكر  تبعا  العالج  وتقرير  عاقة 

ومراكز   الحكومية  المستشفيات  بكافة  ودرجتها  اإلعاقة 
 .الرعاية الصحية

24 14.8 38 23.5 100 61.7 41.3 2  10 6.2 11 6.8 141 87 32.2 3 

لتجنب   2 الغذائية  والمكمالت  العالج  مضاعفات  توفير 
 4 32 87 141 7.4 12 5.6 9  5 37.5 71 115 19.1 31 9.9 16 .األمراض المسببة للخلل

تقديم الخدمات الطبية في أقرب مكان ممكن للشخص ذي  3
 1 34.3 85.8 139 11.7 19 2.5 4  3 38.8 68.5 111 19.1 31 12.3 20 اإلعاقة. 

بالجهات   4 الوقائية  الفحوصات  الصحة  توفير  لوزارة  التابعة 
 2 33.3 82.7 134 11.1 18 6.2 10 1  41.7 59.9 97 25.9 42 14.2 23 أو المستشفيات الجامعية. 

الحصول   5 وشروط  بإجراءات  االعاقة  ذي  الشخص  توعية 
 5 31.5 80.2 130 12.3 20 7.4 12  4 38.2 70.4 114 17.9 29 11.7 19 .على الخدمات الطبية

ألسر االشخاص ذوي  برامج للتوعية واالرشاد االسري تقديم   6
 6 30.3 90.7 147 6.2 10 3.1 5 6  36.8 71 115 21.6 35 7.4 12 .معهيفية التعامل لمعرفة كاالعاقة 
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 لحق التعليم المعرفية والتطبيقية لمواد الحماية القانونية  األهمية .5جدول رقم 

 البند  م
 تطبيق الجهات المعنية  معرفة المبحوثين 

 ٪ عدد  ٪ عدد  ٪ عدد  ٪ عدد  ٪ عدد  ٪ عدد  الترتيب  المتوسط  طبق تال  ما  لحد قطبت الترتيب  المتوسط  ال يعرف  لحد ما  يعرف 

1 
في   مكان  وجود  وتمكين  ضمان  التعليمية،  المؤسسات 

والبرامج   باألنظمة  التعلم  من  االعاقة  ذي  الشخص 
 .والوسائل واللغات المالئمة إلعاقته

10 6.2 33 20.4 119 73.5 35.8 2  6 3.7 13 8 143 88.3 31.2 3 

2 
يتيح   بما  التعليمية،  البيئة  في  الالزمة  التعديالت  اجراء 

على   القدرة  االعاقة  ذي  قدر  للشخص  على  الحصول 
مناسب من النمو المعرفي واالنخراط في السلك التعليمي  

 .النظامي
5 3.1 14 8.6 143 88.3 31 7  5 3.1 12 7.4 145 89.5 30.7 5 

3 
المختصي  من  الكافي  العدد  المتوفير  لتعليم  ؤهلن  ين 

لحاالت   واألساليب  بالوسائل  االعاقة  ذوي  االشخاص 
 .االعاقة المختلفة

11 6.8 21 13 130 80.2 34.2 4  2 1.2 10 6.2 150 92.6 29.3 8 

4 
ووسائل   المختلفة  التكنولوجية  المعينات  استخدام  اتاحة 
التدريس  واساليب  الدراسية  المناهج  وموائمة  االتاحة 

 .بما يتناسب مع االعاقات المختلفة ويموالتقواالمتحانات 
9 5.6 24 14.8 129 79.6 34 5  1 0.6 10 6.2 151 93.2 29 9 

اتاحة المواقع االلكترونية بالمؤسسات التعليمية الحكومية  5
 7 29.7 91.4 148 7.4 12 1.2 2  8 29.7 91.4 148 7.4 12 1.2 2 وغير الحكومية الستخدام االشخاص ذوي اإلعاقة.

6 
مين مناهج التعليم في جميع المراحل مفاهيم االعاقة  تض

والتثقيف   االعاقة والتوعية  ذوي  االشخاص  باحتياجات 
 وحقوقهم. 

10 6.2 25 15.4 127 78.4 34.5 3  1 0.6 19 11.7 142 87.7 30.5 4 

7 
انشاء مكتب خدمات ذوي اإلعاقة بكل جامعة بالتعاون  

ا بالتضامن  المختصة  الوزارة  لتيسير    اعيالجتممع 
الخدمات   على  بالجامعة  االعاقة  ذوي  الطالب  حصول 

 .داخل الجامعة المختلفة
7 4.3 23 14.2 132 81.5 33.2 6  3 1.9 12 7.4 147 90.7 30 6 

8 
نظام   على  المقيدين  االعاقة  ذوي  الطالب  على  يطبق 
طالب   على  المطبقة  الدمج  امتحانات  نظام  المنازل 

 امية.لنظارس االدمج المقيدين بالمد
13 8 27 16.7 122 75.3 35.8 2  7 4.3 13 8 142 87.7 31.5 2 

اثناء   9 معهم  مرافق  وجود  االعاقة  ذوي  للطالب  يحق 
 1 32.5 85.2 138 9.3 15 5.6 9  1 37.8 73.5 119 13 21 13.6 22 .االمتحانات
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المقدمة  التعليمية  وجود ضعف في الخدمات والتيسيرات 
 . ةلذوي االعاق 

القانونية األ  -3 الحماية  لمواد  والتطبيقية  المعرفية  همية 
 : لمهنيلحق اإلعداد ا

القانونية   -أ الحماية  لمواد  المعرفية  اإلعداد األهمية  لحق 
) :  المهني أكثر مادتين معرفًة  6يتضح من جدول  ( أن 

ضمان عدم تمييز برامج التدريب المهني  للمبحوثين هما  
اإلعا األشخاص ذوي  المجتمع مشار ،  قةالسائدة ضد  كة 

المهني  واإلعداد  التدريب  خدمات  تقديم  في  المحلي 
  32.7درجة،    32.8، بمتوسط  إلعاقةص ذوي الألشخا

 درجة على الترتيب. 
ضمان  في حين كانت أقل مادتين معرفًة للمبحوثين هما  

اإلعاقة   ذوي  لألشخاص  المهني  واإلعداد  التدريب  يرتكز  أن 
ومهاراتهم   قدراتهم  بناء  تتنعلى  العملالتي  وسوق  ،  اسب 

والخا العامة  الهيئات  بين  والتنسيق  التعاون  التي تعزيز    صة 
، بمتوسط  تضطلع بأنشطة في مجال التدريب والتأهيل المهني

 درجة على الترتيب.  29.7درجة،   29.8
القانونية    التطبيقيةاألهمية    -ب الحماية  لحق لمواد 

المهني ) :  اإلعداد  جدول  أكثر  6يشير  أن  إلى  الث ث( 
هما    مواد المبحوثين  نظر  وجهة  من  حق  تطبيقًا  ضمان 

عاقة في الحصول على التدريب  اإلجميع األشخاص ذوي  
المساواة  قدم  على  أنواعه  إعادة  ،  بمختلف  برامج  تعزيز 

والوظيفي المهني  بالوظائفالتأهيل  واالحتفاظ  والعودة ،   ،
العمل   تعرضوا  ألشخاص  لإلى  حديثة،    إلعاقةالذين 

عدم  و  بر ضمان  ضد  تمييز  السائدة  المهني  التدريب  امج 
اإلعاقة ذوي  بمتوسط  األشخاص    30.2درجة،    30.7، 

 على الترتيب.  درجة  30.2، درجة
نظر   وجهة  من  تطبيقًا  مادتين  أقل  كانت  حين  في 

هما   خالل  المبحوثين  من  المهني  واإلعداد  التدريب  مباشرة 
ال الرعاية الصحية وخدمات  تأهيل  التعاون والتنسيق بين نظم 

و مهنيال وتكافؤ  ،  التمييز  وعدم  المساواة  مبادئ  على  التأكيد 

بين التدريب    الفرص  على  الحصول  في  والرجال  النساء 
مستوياته بمختلف  بمتوسط  المهني    28.3درجة،    28.8، 

قصور في تطبيق مواد   وهو ما يشير إلى درجة على الترتيب،
تأهيل القانون من قبل وزارة التضامن، وضعف دور مكاتب ال

والتأهيل  ال التدريب  خدمات  تقديم  في  لها  التابعة  مهني 
 .الذكور واإلناثاواة بين والمس

القانونية   -4 الحماية  لمواد  والتطبيقية  المعرفية  األهمية 
 :لحق العمل

القانونية   -أ الحماية  لمواد  المعرفية  العملاألهمية  :  لحق 
ثين  ( أن أكثر مادتين معرفًة للمبحو 7يتضح من جدول ) 

ذوي يلتزم  ا  هم  األشخاص  بين  بالمساواة  العمل  صاحب 
غير   من  وغيرهم  األ   ذوي اإلعاقة  قيمة  في  ، جر اإلعاقة 

تلتزم الجهات الحكومية وغير الحكومية باتخاذ إجراءات و 
لذوي  المعقولة  التيسيرية  سبل األمان والسالمة والترتيبات 

  41.2درجة،    41.3، بمتوسط  اإلعاقة في أماكن العمل 
 .الترتيب   جة على در 

يجوز في حين كانت أقل مادتين معرفًة للمبحوثين هما  
أشهر   عدد  المختصة  السلطة  موافقة  بعد  العامل  يعمل  أن 
على   السنوية  العمل  أيام  توزيع  خالل  من  السنة  من  محددة 

العمل عن بعد  ، و هذه األشهر للعامل أن يقوم بإنجاز  يجوز 
ودون   المختصة  السلطة  موافقة  بعد  لتواجد    الحاجة وذلك 

درجة على    30درجة،    31، بمتوسط  عامل في مكان العملال
 الترتيب. 

: لحق العمللمواد الحماية القانونية    التطبيقيةاألهمية    -ب
( إلى أن أكثر مادتين تطبيقًا من وجهة 7يشير جدول )

هما   المبحوثين  بين  نظر  بالمساواة  العمل  يلتزم صاحب 
غ من  وغيرهم  اإلعاقة  ذوي    اإلعاقة   ذوي ير  األشخاص 

األجر قيمة  للسلطة في  ويجوز  للقواعد    ،  وفقا  المختصة 
بالعمل   اإلعاقة  ذي  للشخص  الترخيص  تضعها  التي 
من   نسبة  مقابل  وذلك  طلبه  على  بناء  الوقت  بعض 

 .درجة على الترتيب 33.2درجة،  34، بمتوسط األجر
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 عداد المهني لحق اإل األهمية المعرفية والتطبيقية لمواد الحماية القانونية .6جدول رقم 

 البند  م
 تطبيق الجهات المعنية  معرفة المبحوثين 

 ٪ دد ع ٪ عدد  ٪ عدد  ٪ عدد  ٪ عدد  ٪ عدد  الترتيب  المتوسط  طبق تال  لحد ما  طبقت الترتيب  المتوسط  ال يعرف  لحد ما  يعرف 
ضمان حق جميع األشخاص ذوي اإلعاقة في الحصول   1

 1 30.7 90.1 146 6.2 10 3.7 6 3  32.5 85.2 138 9.3 15 5.6 9 لمساواة.لى قدم اعلى التدريب بمختلف أنواعه ع

التدريب   2 خدمات  تقديم  في  المحلي  المجتمع  مشاركة 
 4 29.8 91.4 148 6.8 11 1.9 3  2 32.7 84 136 11.1 18 4.9 8 اإلعاقة. واإلعداد المهني لألشخاص ذوي 

3 
من   المهني  واإلعداد  التدريب  الت مباشرة  عاون خالل 

التأهيل  وخدمات  الصحية  الرعاية  نظم  بين  والتنسيق 
 .المهني

7 4.3 12 7.4 143 88.3 31.3  7 1 0.6 9 5.6 152 93.8 28.8 7 

4 
التدريب   خطة  احتياجات  وضع  مع  تتفق  التي  المهني 

التنمية  األ أهداف  مع  وتتماشى  اإلعاقة،  ذوي  شخاص 
 .االقتصادية واالجتماعية

6 3.7 19 11.7 137 84.6 32.2 4  3 1.9 12 7.4 147 90.7 30 3 

5 
لضمان   للتوظيف  اإلعاقة  ذوي  األشخاص  قابلية  تعزيز 

المفتوح على   العمل  في سوق  المنافسة  قدم قدرتهم على 
 .المساواة مع اآلخرين

3 1.9 13 8 146 90.1 30.2 8  1 0.6 13 8 148 91.4 29.5 5 

6 
المهني  التأهيل  إعادة  برامج  واالحتفاظ والوظيف  تعزيز  ي، 

الذين تعرضوا   بالوظائف، والعودة إلى العمل لألشخاص 
 إلعاقة حديثة. 

5 3.1 19 11.7 138 85.2 31.8 5  5 3.1 9 5.6 148 91.4 30.2 2 

ا 7 التدريب  برامج  تمييز  عدم  ضد  ضمان  السائدة  لمهني 
 2 30.2 90.1 146 8 13 1.9 3  1 32.8 83.3 135 11.7 19 4.9 8 األشخاص ذوي اإلعاقة.

8 
لألشخاص  المهني  واإلعداد  التدريب  يرتكز  أن  ضمان 
تتناسب  التي  ومهاراتهم  قدراتهم  بناء  على  اإلعاقة  ذوي 

 وسوق العمل. 
4 2.5 9 5.6 149 92 29.8 9  5 3.1 5 3.1 152 93.8 29.5 5 

9 
والخاصة   العامة  الهيئات  بين  والتنسيق  التعاون  تعزيز 

في بأنشطة  تضطلع  ال  التي  والتأهيل مجال  تدريب 
 .المهني

3 1.9 10 6.2 149 92 29.7 10  1 0.6 10 6.2 151 93.2 29 6 

10 
التمييز وتكافؤ الفرص التأكيد على مبادئ المساواة وعدم  

على الحصول  في  والرجال  النساء  المهني    بين  التدريب 
 بمختلف مستوياته.

8 4.9 11 6.8 143 88.3 31.5 6  1 0.6 6 3.7 155 95.7 28.3 8 
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 لحق العملاألهمية المعرفية والتطبيقية لمواد الحماية القانونية  .7جدول رقم

 البند  م
 تطبيق الجهات المعنية  معرفة المبحوثين 

 ٪ عدد  ٪ عدد  ٪ عدد  ٪ عدد  ٪ عدد  ٪ عدد  الترتيب  المتوسط  طبق تال  لحد ما  طبقت الترتيب  المتوسط  ال يعرف  لحد ما  يعرف 
يذ برامج تدريبية لألشخاص ذوي اإلعاقة لتأهيلهم  وتنف داد  إع  1

 5 31.7 87.7 142 7.4 12 4.9 8  3 39.3 66 107 22.2 36 11.7 19 رجة اإلعاقة. في الحصول على فرص عمل، طبقا لنوع ود 

2 
العمل   بشئون  المختصة  الوزارة  مع  بالتنسيق  المجلس  يقوم 

التزامها    لتأكد من الحكومية ل بمتابعة الجهات الحكومية وغير  
 بتشغيل النسبة المقررة من األشخاص ذوي اإلعاقة. 

17 10.5 28 17.3 117 72.2 37.3 6  9 5.6 15 9.3 138 85.2 32.5 4 

3 
تلتزم الجهات الحكومية وغير الحكومية باتخاذ إجراءات سبل  
لذوي اإلعاقة   المعقولة  التيسيرية  والترتيبات  األمان والسالمة 

 ل. في أماكن العم 
25 15.4 35 21.6 102 63 41.2 2  10 6.2 13 8 139 85.8 32.5 4 

بالمساو  4 اة بين األشخاص ذوي اإلعاقة  يلتزم صاحب العمل 
 1 34 81.5 132 11.1 18 7.4 12  1 41.3 60.5 98 25.9 42 13.6 22 .غير ذوي اإلعاقة في قيمة األجر وغيرهم من  

5 
الترخيص    تي تضعها يجوز للسلطة المختصة وفقا للقواعد ال 

بناء على طلبه   بالعمل بعض الوقت  للشخص ذي اإلعاقة 
 . وذلك مقابل نسبة من األجر 

23 14.2 23 14.2 116 71.6 38.5 4  11 6.8 15 9.3 136 84 33.2 2 

6 
ذي   للشخص  مرنة  عمل  ساعات  تحدد  أن  للجهة  يكون 
ساعات   توزيع  على  المختصة  السلطة  موافقة  بعد  اإلعاقة 

 ميا بشكل يتواءم مع احتياجات العامل. محددة يو العمل ال 
20 12.3 21 13 121 74.7 37.2 7  8 4.9 19 11.7 135 83.3 32.8 3 

ينتهي  يجوز أن يعطى العامل فرصة أكبر متى يبدأ ومتى   7
 6 31.3 88.9 144 6.2 10 4.9 8  5 38.2 73.5 119 11.7 19 14.8 24 من عمله، مع االلتزام بعدد ساعات العمل المتفق عليها. 

8 
بعد   المكثف  العمل  أسبوع  بنظام  العامل  يعمل  أن  يجوز 

المختصة  السلطة  العمل    موافقة  ساعات  توزيع  على 
أيام العمل المعتادة  األسبوعية على عدد أيام تقل عن عدد  

 .وأال تتجاوز إحدى عشر ساعة عمل في اليوم الواحد 
7 4.3 20 12.3 135 83.3 32.7 8  2 1.2 9 5.6 151 93.2 29.2 8 

9 
عدد   المختصة  السلطة  موافقة  بعد  العامل  يعمل  أن  يجوز 

من خالل توزيع أيام العمل السنوية  أشهر محددة من السنة  
 على هذه األشهر. 

5 3.1 14 8.6 143 88.3 31 9  3 1.9 9 5.6 150 92.6 29.5 7 

10 
يجوز للعامل أن يقوم بإنجاز العمل عن بعد وذلك بعد موافقة  

الم ال  مكان  سلطة  في  العامل  لتواجد  الحاجة  ودون  ختصة 
 العمل. 

2 1.2 14 8.6 146 90.1 30 10  1 0.6 8 4.9 153 94.4 28.7 9 
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نظر   وجهة  من  تطبيقًا  مادتين  أقل  كانت  حين  في 
هما   العمل يجو المبحوثين  أسبوع  بنظام  العامل  يعمل  أن  ز 

ساع توزيع  على  المختصة  السلطة  موافقة  بعد  ات  المكثف 
العمل    العمل أيام  عدد  عن  تقل  أيام  عدد  على  األسبوعية 

اليوم   في  عمل  ساعة  عشر  إحدى  تتجاوز  وأال  المعتادة 
للعامل أن يقوم بإنجاز العمل عن بعد وذلك يج، و الواحد وز 

لمختصة ودون الحاجة لتواجد العامل في  بعد موافقة السلطة ا 
العمل بمتوسط  مكان  على    28.7درجة،    29.2،  درجة 

بمواد  وهو ما  لترتيب،  ا العاملة  القوى  التزام وزارة  يظهر عدم 
ي القانون، وذلك لعدم توفير بيئة العمل المناسبة للعاملين ذو 

وفقًا لظروف    والحضوراإلعاقة، وعدم جدولة ساعات العمل  
، وهو ما يتفق مع دراستي  وبدون الخصم من الراتب  قة عااإل

يعانون  اإلعاقة  ( أن ذوي  2020(، و)ونوغي،  2016)أحمد،  
العمل  وبيئة  بالتوظيف  يتعلق  فيما  عديدة  مشكالت  من 

 .وخاصة في المؤسسات الصغيرة والمتوسطة
القانونية   -5 الحماية  لمواد  والتطبيقية  المعرفية  األهمية 

 :لحق الحماية االجتماعية
القانونية   -أ الحماية  لمواد  المعرفية  الحماية األهمية  لحق 

جدول االجتماعية:   من  أن  8)   يتضح  مادتين (  أكثر 
اإلعاقة   ذوي  األشخاص  يمنح  هما  للمبحوثين  معرفًة 
اإلعاقة   ذوي  لألشخاص  ويكون  شهرية،  مساعدات 

من  في  خاصة  معاملة  التجنيد  سن  التجنيد البالغين  اطق 
والقومسيون الطبي العسكري، بشأن إجراءات اعفاءهم من 
لذلك،   المثبتة  الشهادة  على  والحصول  العسكرية  الخدمة 

 درجة على الترتيب.  38.2درجة،    38.3بمتوسط  
تلتزم  هما  للمبحوثين  معرفًة  مادتين  أقل  كانت  في حين 

من  %5الجهة اإلدارية المختصة بتخصيص نسبة ال تقل عن  
ساكن التي تنشئها الدولة أو المدعمة منها لألشخاص ذوي الم

اإلعاقة من غير القادرين والمستوفيين للشروط، وتلتزم الدولة  
حقو بإ بشكل  دراج  اإلعاقة  ذوي  األشخاص  واحتياجات  ق 

عادل ومتوازن في برامج وسياسات مكافحة الفقر والحد منه،  
 درجة على الترتيب.  29.2درجة،  31بمتوسط 

القانونية  األهم  -ب الحماية  لمواد  التطبيقية  لحق  ية 
االجتماعية:   ) الحماية  جدول  أكثر 8يشير  أن  إلى   )

نظ وجهة  من  تطبيقًا  المبحو مادتين  يكون ر  هما  ثين 
معاملة  التجنيد  سن  البالغين  اإلعاقة  ذوي  لألشخاص 
العسكري،   الطبي  والقومسيون  التجنيد  مناطق  في  خاصة 

الخد من  اعفاءهم  إجراءات  والحصول  بشأن  العسكرية  مة 
على الشهادة المثبتة لذلك، ويحق لألشخاص ذوي اإلعاقة  

لهم  المستحقة  المعاشات  من  معاشين  بين  عن    الجمع 
هم أو عن الزوج أو الزوجة أو الوالدين أو األوالد أو  أنفس

بمتوسط   أقصى،  حد  وبدون  االخوات  أو    36األخوة 
 درجة على الترتيب.  32درجة، 
نظر  في   وجهة  من  تطبيقًا  مادتين  أقل  كانت  حين 

بتخصيص  المختصة  اإلدارية  الجهة  تلتزم  هما  المبحوثين 
عن   تقل  ال  التي    %5نسبة  المساكن  امن  أو  تنشئها  لدولة 

القادرين   غير  من  اإلعاقة  ذوي  لألشخاص  منها  المدعمة 
الدولة بإدراج حقوق واحتياجات  للشروط، وتلتزم  والمستوفيين 

ذو  برامج  األشخاص  في  ومتوازن  عادل  بشكل  اإلعاقة  ي 
بمتوسط   منه،  والحد  الفقر  مكافحة  درجة،    29.5وسياسات 

إل  28.5 يشير  ما  وهو  الترتيب،  على  وزادرجة  أن  رة ى 
اإلسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية لم تتمكن من إيصال  
خدماتها بشكل صحيح لذوي اإلعاقة، فيما يخص توفير سكن 

تهم اجتماعيًا، كما أن هناك قصور في وضع  مدعم لهم إلعان
وسياسات   خطط  وضع  عند  كأولوية  اإلعاقة  ذوي  حقوق 

 ص. بوجه خا الدولة عام بوجه، وتطبيقها على أرض الواقع 
القانونية   -6 الحماية  لمواد  والتطبيقية  المعرفية  األهمية 

 : لحق االتاحة والتيسير
القانونية   -أ الحماية  لمواد  المعرفية  االتاحة األهمية  لحق 

( أن أكثر مادتين معرفًة 9يتضح من جدول ) والتيسير:  
 للمبحوثين هما اإلعفاء من الضريبة الجمركية وضريبة 
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 لحق الحماية االجتماعية المعرفية والتطبيقية لمواد الحماية القانونية األهمية . 8جدول رقم 

 البند  م
 تطبيق الجهات المعنية  معرفة المبحوثين 

 ٪ عدد  ٪ عدد  ٪ عدد  ٪ عدد  ٪ عدد  ٪ عدد  الترتيب  المتوسط  ال تطبق  لحد ما  تطبق الترتيب  المتوسط  ال يعرف  لحد ما  يعرف 
 3 31.8 87 141 8 13 4.9 8 1  38.3 71.6 116 14.8 24 13.6 22 ة مساعدات شهرية. ي اإلعاقيمنح األشخاص ذو  1

2 
من   معاشين  بين  الجمع  اإلعاقة  ذوي  لألشخاص  يحق 
أو   الزوج  عن  أو  أنفسهم  عن  لهم  المستحقة  المعاشات 
االخوات   أو  األخوة  أو  األوالد  أو  الوالدين  أو  الزوجة 

 وبدون حد أقصى.
10 6.2 16 9.9 136 84 33 3  8 4.9 14 8.6 140 86.4 32 2 

3 
تقل  نسبة ال  بتخصيص  المختصة  الجهة اإلدارية  تلتزم 

المدعمة %5عن   أو  الدولة  تنشئها  التي  المساكن  من 
القادرين   غير  من  اإلعاقة  ذوي  لألشخاص  منها 

 والمستوفيين للشروط. 
6 3.7 12 7.4 144 88.9 31 4  1 0.6 13 8 148 91.4 29.5 4 

4 
لأل التجنيد  يكون  سن  البالغين  اإلعاقة  ذوي  شخاص 

الطبي  والقومسيون  التجنيد  مناطق  في  خاصة  معاملة 
العسكري، بشأن إجراءات اعفاءهم من الخدمة العسكرية 

 والحصول على الشهادة المثبتة لذلك.
26 16 15 9.3 121 74.7 38.2 2  16 9.9 22 13.6 124 76.5 36 1 

5 
بإدراج الدولة  وا   تلتزم  ذوي حقوق  األشخاص  حتياجات 

وسياسات   برامج  في  ومتوازن  عادل  بشكل  اإلعاقة 
 مكافحة الفقر والحد منه.

2 1.2 9 5.6 151 93.2 29.2 5 2 1.2 5 3.1 155 95.7 28.5 5 
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 لحق االتاحة والتيسير . األهمية المعرفية والتطبيقية لمواد الحماية القانونية 9دول رقم ج

 البند م
 تطبيق الجهات المعنية بحوثينعرفة المم

 ٪ عدد  ٪ عدد  ٪ عدد  ٪ عدد  ٪ عدد  ٪ عدد  الترتيب  المتوسط ال تطبق  لحد ما  تطبق  الترتيب  المتوسط ال يعرف  لحد ما  يعرف
المباني   1 يجب توفير مكان االنتظار لسيارات األشخاص ذوي اإلعاقة في 

 3 32.3 85.2 138 9.9 16 4.9 8 5 36.3 75.9 123 13.6 22 10.5 17 العامة. 

تجهيز   2 الستخدام  يجب  العامة  المباني  في  األقل  على  واحد  مدخل 
 6 31.8 88.3 143 5.6 9 6.2 10 7 34.3 81.5 132 9.9 16 8.6 14 األشخاص ذوي اإلعاقة. 

المنحدرات في المباني العامة لمستخدمي الكراسي المتحركة أو  يجب توفير   3
 4 32.2 85.8 139 9.3 15 4.9 8 6 34.7 82.1 133 7.4 12 10.5 17 .مبنى مداخل ال العكازات عند  

تصمم   4 أن  من  يجب  خالية  بطريقة  العامة  المباني  في  والممرات  الطرقات 
 4 32.2 86.4 140 8 13 5.6 9 4 36.7 75.3 122 13.6 22 11.1 18 .العوائق 

 9 30.7 89.5 145 7.4 12 3.1 5 13 31.3 88.3 143 7.4 12 4.3 7 .بق دة الطوا يجب توفير مصعد على األقل في حالة المباني متعد  5
يجب أن يكون الباب سهل الفتح في المباني العامة ويسمح بدخول الكراسي   6

 5 32 87 141 7.4 12 5.6 9 2 37.5 75.9 123 9.3 15 14.8 24 المتحركة. 
 2 32.5 86.4 140 6.8 11 6.8 11 3 37.2 75.3 122 11.7 19 13 21 .الدور األقل ب   في المباني العامة يجب توفير دورة مياه واحدة على  7
 10 30.3 89.5 145 8.6 14 1.9 3 11 33 85.8 139 6.2 10 8 13 يجب أن تكون األرضيات من مواد غير مساعدة على االنزالق.  8

9 
ال تلتزم   التدابير  باتخاذ  المعنية  والجهات  بالنقل  المختصة  الزمة  الوزارات 

العبور  لت  يسير استخدام األشخاص ذوي اإلعاقة للطرق واألرصفة وأماكن 
 وتزويدها بالالفتات والرموز اإلرشادية بمختلف األماكن العامة. 

16 9.9 9 5.6 137 84.6 33.8 9 5 3.1 16 9.9 141 87 31.3 8 

10 
عالمات  توفير الوسائل والتجهيزات التكميلية واألثاث بمكاتب االستقبال واالست 

لتيسير  و  المدربة  البشرية  والعناصر  الالزمة  والكهربائية  الصحية  التجهيزات 
 .التعامل مع األشخاص ذوي اإلعاقة 

12 7.4 10 6.2 140 86.4 32.7 12 5 3.1 9 5.6 148 91.4 30.2 11 

11 
النقل بجميع   تخصيص أماكن لألشخاص ذوي اإلعاقة في جميع وسائل 

ور جميع هذه الوسائل بنسبة ال تقل  وتخفض أج أنواعها ودرجاتها وفئاتها  
 لألشخاص ذوي اإلعاقة ومساعديهم.   % 50عن  

9 5.6 19 11.7 134 82.7 33.2 10 2 1.2 10 6.2 150 92.6 29.3 14 

من   12 على  اإلعفاء  المقررة  المضافة  القيمة  وضريبة  الجمركية  الضريبة 
 1 36.7 76.5 124 11.1 18 12.3 20 1 39 70.4 114 14.8 24 14.8 24 اإلعاقة. خاص ذوي  السيارات ووسائل النقل الفردية المعدة الستخدام األش 

في   13 متطلبات  التوسع  مع  متوائمة  لتصبح  اآللي  الصراف  ماكينات  تطوير 
 12 29.7 91.4 148 7.4 12 1.2 2 16 30 90.1 146 8.6 14 1.2 2 .األشخاص ذوي اإلعاقة 

 13 29.5 91.4 148 8 13 0.6 1 14 31 85.8 139 13.6 22 0.6 1 خاص ذوي اإلعاقة. فية لألش تسهيل وتطوير التعامالت المصر  14
التسهيالت   15 أو  القروض  على  اإلعاقة  ذوي  األشخاص  حصول  تيسير 

 7 31.7 88.3 143 6.2 10 5.6 9 8 34.2 82.1 133 9.3 15 8.6 14 .االئتمانية 

الجهات   16 وسائل  على  أداء  متابعة  بها  لقضايا  اإلعالم  المنوط  ومعالجتها 
 16 27.8 97.5 158 1.9 3 0.6 1 17 28.2 96.3 156 3.1 5 0.6 1 ومشكالت األشخاص ذوي اإلعاقة. 

مسائل   17 اإلنتاج  إدماج  مجمل  في  وذكي  طبيعي  بشكل  اإلعاقة  حقوق 
 15 28 96.9 157 2.5 4 0.6 1 15 30.5 90.1 146 6.8 11 3.1 5 اإلعالمي. 
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المضاف  المقرر القيمة  النقل ة  ووسائل  السيارات  على  ة 
الفردية المعدة الستخدام األشخاص ذوي اإلعاقة، ويجب 
ويسمح  العامة  المباني  في  الفتح  سهل  الباب  يكون  أن 

المتحرك  الكراسي  بمتوسط  بدخول    37.5درجة،    39ة، 
 درجة على الترتيب.

في حين كانت أقل مادتين معرفًة للمبحوثين هما التوسع  
تطوير مع    ماكينات  في  متوائمة  لتصبح  اآللي  الصراف 

متطلبات األشخاص ذوي اإلعاقة، وعلى الجهات المنوط بها 
ومشكالت   لقضايا  ومعالجتها  اإلعالم  وسائل  أداء  متابعة 

ا ذوي  بمتوسط  األشخاص  درجة    28.2درجة،    30إلعاقة، 
 على الترتيب. 

ة  لحق االتاحاألهمية التطبيقية لمواد الحماية القانونية  -ب
( إلى أن أكثر مادتين تطبيقًا  9يشير جدول )ير:  والتيس

الضريبة   من  اإلعفاء  هما  المبحوثين  نظر  وجهة  من 
المضافة المقررة على السيارات   الجمركية وضريبة القيمة

ذوي   األشخاص  الستخدام  المعدة  الفردية  النقل  ووسائل 
اإلعاقة، وفي المباني العامة يجب توفير دورة مياه واحدة 

درجة    32.5درجة،    36.7الدور، بمتوسط  األقل ب  على
 على الترتيب. 

نظر   وجهة  من  تطبيقًا  مادتين  أقل  كانت  حين  في 
م إدماج  هما  طبيعي المبحوثين  بشكل  اإلعاقة  حقوق  سائل 

المنوط  الجهات  وعلى  اإلعالمي،  اإلنتاج  مجمل  في  وذكي 
بها متابعة أداء وسائل اإلعالم ومعالجتها لقضايا ومشكالت  

ذو األ بمتوسط  شخاص  اإلعاقة،  درجة    27.8درجة،    28ي 
اإلعالمي   التناول  في  ضعف  يظهر  ما  وهو  الترتيب،  على 

ما وهو  اإلعاقة،  ذوي  من   لقضايا  حيث  كبيرة  مشكلة  يمثل 
بمشاكل  التوعية  في  كبيرًا  دورًا  اإلعالم  يلعب  أن  المفترض 
التي   واألساليب  الوسائل  واستخدام  اإلعاقة،  ذوي  واحتياجات 

اإلعاقة من التواصل مع المحتوي اإلعالمي، مما مكن ذوي  ت
ما  وهو  المجتمع،  لقضايا  ومتابعتهم  اندماجهم  علي  يساعد 

من عدم وجود اهتمام من    (2014وض،  )عيتفق مع دراسة  
 وسائل اإلعالم بذوي اإلعاقة. 

القانونية   -7 الحماية  لمواد  والتطبيقية  المعرفية  األهمية 
 : لحق الحماية الجنائية

القانونية    األهمية -أ الحماية  لمواد  الحماية المعرفية  لحق 
( أن أكثر مادتين معرفًة  10من جدول ) يتضح  الجنائية:  

في  الحق  اإلعاقة  ذوي  للشخص  يكون  هما  للمبحوثين 
الحماية والمساعدة الصحية واالجتماعية والمساعدة الفنية 
المتخصصة عند االقتضاء، ويكون للشخص ذوي اإلعاقة  

ك  متهماً سواء  في  ان  الحق  شاهدا  أو  عليه  مجنيًا  أو   
تتناسب   خاصة  إنسانية  واحتياجاته،  معاملة  حالته  مع 

 درجة على الترتيب.  31.7درجة،    31.8بمتوسط  
يلتزم  هما  للمبحوثين  معرفًة  مادتين  أقل  كانت  في حين 
المجلس القومي لألشخاص ذوي اإلعاقة بالتعاون مع جهات 

والتحق والتحري  لتوفياالستدالل  اإلتاحة  يق  وسائل  كافة  ر 
لقبض على  لألشخاص ذوي اإلعاقة، واخطار المجلس فور ا

كافة   توفير  المختصة  الجهات  إعاقة وعلى  ذوي  أي شخص 
والقانونية،   والفنية  واالجتماعية  الصحية  المساعدة  وسائل 

 درجة على الترتيب.  29.2درجة،    30.3بمتوسط 
ال  -ب الحماية  لمواد  التطبيقية  لحق  قانونية  األهمية 

الجنائية:   )الحماية  جدول  أكثر 10يشير  أن  إلى   )
تطبيق يكون  مادتين  هما  المبحوثين  نظر  وجهة  من  ًا 

عليه  أو مجنيًا  متهمًا  كان  اإلعاقة سواء  ذوي  للشخص 
تتناسب مع  إنسانية خاصة  معاملة  في  الحق  أو شاهدا 
الحق   اإلعاقة  ذوي  للشخص  ويكون  واحتياجاته،  حالته 

الحماية والمساعدة  والمساع   في  واالجتماعية  الصحية  دة 
االقتضاء، عند  المتخصصة    30.2بمتوسط    الفنية 

 درجة على الترتيب.  29.8درجة، 
نظر  وجهة  من  تطبيقًا  مادتين  أقل  كانت  حين  في 
المبحوثين هما يلتزم المجلس القومي لألشخاص ذوي اإلعاقة  

ير كافة بالتعاون مع جهات االستدالل والتحري والتحقيق لتوف
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المجلس   واخطار  اإلعاقة،  ذوي  لألشخاص  اإلتاحة  وسائل 
عل القبض  الجهات فور  وعلى  إعاقة  ذوي  شخص  أي  ى 

الصحية واالجتماعية  المساعدة  المختصة توفير كافة وسائل 
بمتوسط   والقانونية،  على    28.3درجة،    29والفنية  درجة 

الترتيب، وهو ما يشير لضعف التنسيق بين المجلس القومي 
ذ ل مما  ألشخاص  العدل،  ووزارة  الداخلية  ووزارة  اإلعاقة  وي 

لحماية الجنائية لذوي اإلعاقة في مراحل  يؤثر على مستوي ا
التحري والقبض والتقاضي، وهو ما يتفق مع دراسة )عبد هللا،  

( بانخفاض فعالية الحماية الجنائية  2019(، و)كاظم، 2019
 ذوي اإلعاقة.  وانتهاك حقوق 

الم  -8 القانونية واعرفية  األهمية  الحماية  لمواد  لتطبيقية 
 :للحقوق السياسية والنقابية

القانونية   -أ الحماية  لمواد  المعرفية  للحقوق  األهمية 
والنقابية:   ) السياسية  جدول  من  أكثر  11يتضح  أن   )

المختصة  الجهات  تلتزم  هي  للمبحوثين  معرفًة  المواد 
االنتخابات  في  والتصويت  الترشيح  وتيسير  بإتاحة 

اإلعاقة،  تااالستف و  ذوي  لألشخاص  أنواعها  بجميع  ءات 
 درجة.   33.3بمتوسط  

للمبحوثين هي ضمان  معرفًة  المواد  أقل  كانت  حين  في 
الحرية الالزمة لألشخاص ذوي اإلعاقة في إنشاء المنظمات 

بمتوسط أو االتحادات النوعية واإلقليمية الخاصة بكل إعاقة،  
 درجة.  29.8

لمو   -ب التطبيقية  الحاألهمية  القانونية  مااد  للحقوق ية 
والنقابية:   )السياسية  جدول  أكثر  11يشير  أن  إلى   )

الجهات   تلتزم  المبحوثين  نظر  وجهة  من  تطبيقًا  المواد 
في   والتصويت  الترشيح  وتيسير  بإتاحة  المختصة 
االنتخابات واالستفتاءات بجميع أنواعها لألشخاص ذوي  

 درجة.  29.8اإلعاقة، بمتوسط 
كانت   حين  الفي  نظر  مو أقل  وجهة  من  تطبيقًا  اد 

ذوي   لألشخاص  الالزمة  الحرية  ضمان  هي  المبحوثين 
اإلعاقة في إنشاء المنظمات أو االتحادات النوعية واإلقليمية 

بمتوسط   إعاقة،  بكل  يشير   29الخاصة  ما  وهو  درجة، 
لالهتمام   نواه  تكون  اتحادات  أو  منظمات  إنشاء  صعوبة 

يع مما  اإلعاقة،  ذوي  على بمشكالت  ذوي  ض  مل  قدرة  عف 
التي  والمشكالت  احتياجاتهم  عن  التعبير  عن  اإلعاقة 

 تواجههم.
القانونية   -9 الحماية  لمواد  والتطبيقية  المعرفية  األهمية 

 : لحق االتاحة الثقافية والرياضية والترويح
القانونية   -أ الحماية  لحق االتاحة األهمية المعرفية لمواد 

والترويح:   والرياضية  ج ت يالثقافية  من  ) ضح  أن  12دول   )
بمراكز  االشتراك  إتاحة  هما  للمبحوثين  معرفًة  مادتين  أكثر 
ورعاية   اإلعاقة،  ذوي  لألشخاص  الرياضية  واألندية  الشباب 
جميع   في  اإلعاقة  ذوي  األشخاص  من  والموهوبين  المتميزين 

درجة   33درجة،    33.3األنشطة الثقافية والرياضية، بمتوسط  
 على الترتيب.

ادتين معرفًة للمبحوثين هما توفير ت أقل منفي حين كا
المستوى   على  اإلعاقة  ذوي  لألشخاص  الدامجة  األنشطة 
المقدمة   الخدمات  بمستوى  واالرتقاء  والدولي،  المحلي 
األثرية  واألماكن  المحافل  كافة  في  اإلعاقة  ذوي  لألشخاص 

بمتوسط   على    28.7درجة،    28.8والمتاحف،  درجة 
 الترتيب. 

لحق االتاحة اد الحماية القانونية  قية لمو ياألهمية التطب  -ب
( إلى أن  12يشير جدول )الثقافية والرياضية والترويح:  

أكثر مادتين تطبيقًا من وجهة نظر المبحوثين هما إتاحة 
لألشخاص  االشتراك   الرياضية  واألندية  الشباب  بمراكز 

بطوالت  على  والحاصلين  المتميزين  ومنح  اإلعاقة،  ذوي 
باألشخاص   ذأسوة  غير  أو  من  مادية  منح  اإلعاقة  وي 

 درجة على الترتيب. 31درجة،    31.2عينية، بمتوسط 
أقل   كانت  حين  نظر  في  وجهة  من  تطبيقًا  مادتين 

ذوي   لألشخاص  الدامجة  األنشطة  توفير  هما  المبحوثين 
البرامج  وتوفير  والدولي،  المحلي  المستوى  على  اإلعاقة 

 ة من العاملين  ر البشريالتدريبية الالزمة لبناء قدرات العناص
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 لحق الحماية الجنائية المعرفية والتطبيقية لمواد الحماية القانونية . األهمية 10جدول رقم 

 البند  م
 تطبيق الجهات المعنية  معرفة المبحوثين 

 ٪ عدد  ٪ عدد  ٪ عدد  ٪ عدد  ٪ عدد  ٪ عدد  الترتيب  المتوسط  ال تطبق  لحد ما  تطبق الترتيب  المتوسط  ال يعرف  لحد ما  يعرف 

1 
مجنيًا   أو  متهمًا  كان  اإلعاقة سواء  ذوي  للشخص  يكون 
عليه أو شاهدا الحق في معاملة إنسانية خاصة تتناسب  

 مع حالته واحتياجاته.
9 5.6 10 6.2 143 88.3 31.7 2  3 1.9 13 8.0 146 90.1 30.2 1 

2 
الحماية والمساعدة يكون للشخص ذوي اإلعاقة الحق في  

المتخصصة عند واالجتم  الصحية الفنية  والمساعدة  اعية 
 االقتضاء. 

5 3.1 19 11.7 138 85.2 31.8 1  3 1.9 11 6.8 148 91.4 29.8 2 

3 
ذوي   لألشخاص  القومي  المجلس  بالتعاون  يلتزم  اإلعاقة 

كافة   لتوفير  والتحقيق  والتحري  االستدالل  جهات  مع 
 وسائل اإلتاحة لألشخاص ذوي اإلعاقة. 

3 1.9 14 8.6 145 89.5 30.3 4  2 1.2 8 4.9 152 93.8 29 3 

4 
ذوي إعاقة  اخطار المجلس فور القبض على أي شخص  

المساعدة   وسائل  كافة  توفير  المختصة  الجهات  وعلى 
 الصحية واالجتماعية والفنية والقانونية.

2 1.2 9 5.6 151 93.2 29.2 5  1 0.6 6 3.7 155 95.7 28.3 4 

5 
لألشخ الدولة  المحت توفر  من  اص  اإلعاقة جزين  ذوي 

وسجون  احتجاز  أماكن  سواء  منفصلة  مخصصة  أماكن 
 وجميع المؤسسات العقابية األخرى. 

7 4.3 12 7.4 143 88.3 31.3  3 4 2.5 9 5.6 149 92.0 29.8 2 

 
 للحقوق السياسية والنقابية . األهمية المعرفية والتطبيقية لمواد الحماية القانونية 11جدول رقم 

 البند  م
 تطبيق الجهات المعنية  رفة المبحوثين مع

 ٪ عدد  ٪ عدد  ٪ عدد  ٪ عدد  ٪ عدد  ٪ عدد  الترتيب  المتوسط  ال تطبق  لحد ما  تطبق الترتيب  المتوسط  ال يعرف  لحد ما  يعرف 

1 
الترشيح   وتيسير  بإتاحة  المختصة  الجهات  تلتزم 
أنواعها بجميع  واالستفتاءات  االنتخابات  في    والتصويت 

 ذوي اإلعاقة. لألشخاص
9 5.6 20 12.3 133 82.1 33.3  1 4 2.5 9 5.6 149 92 29.8 1 

2 
ضمان الحرية الالزمة لألشخاص ذوي اإلعاقة في إنشاء  
النوعية واإلقليمية الخاصة بكل   المنظمات أو االتحادات 

 إعاقة.
2 1.2 13 8 147 90.7 29.8 3  1 0.6 5 3.1 156 96.3 28.2 3 

3 
ا اتلتزم  المجتمع  ألحزاب  ومنظمات  المدني لسياسية 

مشاركة   وتشجيع  وتيسير  بإتاحة  النقابية  واالتحادات 
 األشخاص ذوي اإلعاقة.

5 3.1 19 11.7 138 85.2 31.8 2  3 1.9 10 6.2 149 92 29.7 2 
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 ية والترويحوالرياض لحق االتاحة الثقافية. األهمية المعرفية والتطبيقية لمواد الحماية القانونية 12جدول رقم 
 البند  م

 تطبيق الجهات المعنية  معرفة المبحوثين 
 ٪ عدد  ٪ عدد  ٪ عدد  ٪ عدد  ٪ عدد  ٪ عدد  الترتيب  المتوسط  ال تطبق  لحد ما  تطبق الترتيب  المتوسط  ال يعرف  لحد ما  يعرف 

رعاية المتميزين والموهوبين من األشخاص ذوي اإلعاقة   1
 4 30.3 90.7 147 6.2 10 3.1 5 2 33 85.2 138 7.4 12 7.4 12 .رياضيةافية والفي جميع األنشطة الثق

اإلعاقة على توفير األنشطة الدامجة لألشخاص ذوي  2
 9 28.5 94.4 154 4.9 7 0.6 1 8 28.8 93.8 152 5.6 9 0.6 1 .المستوى المحلي والدولي

إتاحة االشتراك بمراكز الشباب واألندية الرياضية  3
 1 31.2 88.3 143 8 13 3.7 6 1 33.3 82.1 133 12.3 20 5.6 9 .اإلعاقةخاص ذوي لألش

إتاحة الفرصة أمام األشخاص ذوي اإلعاقة لتمثيلهم في  4
 7 28.8 93.8 152 5.6 9 0.6 1 7 29.3 92.6 150 6.2 10 1.2 2 .الجمعيات العمومية بمراكز الشباب واألندية الرياضية

أسوة  ى بطوالت اصلين علمنح المتميزين والح 5
 2 31 89.5 146 5.6 8 4.9 8 6 31.5 87.7 142 8 13 4.3 7 .باألشخاص من غير ذوي اإلعاقة منح مادية أو عينية

6 
الهيئات التابعة إقامة أنشطة شبابية ورياضية داخل  

لألشخاص ذوي اإلعاقة وتأهيلهم في الدوريات واألنشطة  
 .الرسمية

10 6.2 9 5.6 143 88.3 31.8 4 5 3.1 11 6.8 146 90.1 30.5 3 

الرياضية المسئولة توفير الدعم المادي والكافي للهيئات  7
 4 30.3 90.1 146 7.4 12 2.5 4 3 32 86.4 140 8.6 14 4.9 8 .عن تنفيذ األنشطة الرياضية لألشخاص ذوي اإلعاقة

إتاحة وتيسير مشاركة األشخاص ذوي اإلعاقة في   8
 6 30 90.7 147 7.4 12 1.9 3 4 31.8 87 141 8 13 4.9 8 هية.والترفي  األنشطة الثقافية

9 
دعم وتهيئة البيئة الثقافية والمجتمعية والمكانية 

والتكنولوجية لتنشيط سياحة األشخاص ذوي اإلعاقة  
 .بالمواقع األثرية والمتاحف

8 4.9 11 6.8 143 88.3 31.5 6 5 3.1 9 5.6 148 91.4 30.2 5 

لألشخاص ذوي ى الخدمات المقدمة اء بمستو االرتق 10
 8 28.7 95.1 154 3.7 6 1.2 2 9 28.7 95.1 154 3.7 6 1.2 2 اإلعاقة في كافة المحافل واألماكن األثرية والمتاحف.

11 
لبناء قدرات العناصر  توفير البرامج التدريبية الالزمة 

البشرية من العاملين بالجهات التابعة للتعامل مع 
 اقة.ذوي اإلعاألشخاص 

6 3.7 16 9.9 140 86.4 31.7 5 1 0.6 6 3.7 155 95.7 28.3 10 
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اإلعاقة،   ذوي  األشخاص  مع  للتعامل  التابعة  بالجهات 
ما درج  28.3درجة،    29بمتوسط   وهو  الترتيب،  على  ة 

والر  الشباب  وزارة  تطبيق  في  القصور  لمواد  يظهر  ياضة 
ذوي  ودمج  جذب  على  قدرتها  وعدم  في    القانون،  اإلعاقة 

وتهتم  تعني  برامج  تخصيص  وعدم  الوزارة،  وخطط  برامج 
بذوي   الخاصة  والترويحية  والرياضية  الثقافية  بالمتطلبات 

 اإلعاقة. 
صيات التو   

الدراسة   توصي  أن  يمكن  للنتائج  السابق  للعرض  وفقًا 
الراهنة ببعض التوصيات التي من الممكن أن يكون لها دور  

ال الحماية  درجة  تحسين  اإلعاقة  في  ذوي  لحقوق  قانونية 
 الريفيين، كما يلي:

مكاتب   -1 قيام  وزارة ضرورة  مع  بالتعاون  المهني  التأهيل 
رفع   إلى  تهدف  البرامج  من  مجموعة  بإعداد  اإلعالم 

حقوق األشخاص  معرفة ووعى ذوي اإلعاقة بمواد قانون  
ذوي اإلعاقة، مع الحرص على استخدام وسائل وتقنيات 

 لطبيعة الخاصة لذوي اإلعاقة. اعالمية تتوافق مع ا
و  -2 خالل  مع  األسري  اإلرشاد  دور  خطة  تفعيل  ضع 

إرشادية يكون الغرض األساسي منها زيادة معارف ذوي 
وأفضل   حقوقهم،  لكافة  القانونية  الحماية  بسبل  اإلعاقة 
الجهات  من  المقدمة  الخدمات  من  لالستفادة  الطرق 

 المعنية في هذا الصدد. 
الصح -3 وزارة  قيام  طبية  ضرورة  قوافل  بتفعيل  والسكان  ة 

ذوي اإلعاقة،  مستمرة، تختص باكتشاف ورعاية حاالت  
كافة  مع  للتعامل  مجهزة  القوافل  هذه  تكون  أن  على 
أشكال اإلعاقة، وتوعية ذوي اإلعاقة بسبل االستفادة من 

 الخدمات الطبية الخاصة بهم بعد انتهاء القافلة الطبية.
التربية والتعلي -4 العمل  يجب على وزارتي  العالي  م والتعليم 

لى التعامل على تدريب وتأهيل كادر مهني يكون قادر ع
والمعينات   الوسائل  كافة  وتوفير  اإلعاقة،  ذوي  مع 

توفير جميع   اإلعاقة، والعمل  التي تالءم ذوي  والمناهج 
 هذه اإلمكانيات في جميع قري جمهورية مصر العربية.

بتفعيل -5 المهني  التأهيل  مكاتب  قيام  الالئحة   ضرورة 
بالقانون،   المهني  اإلعداد  حق  بمواد  الخاصة  التنفيذية 

لعمل على مشاركة المجتمع المحلي في تقديم خدمات وا
 التدريب والتأهيل لذوي اإلعاقة. 

قانون   -6 مواد  بتطبيق  العاملة  القوي  وزارة  حقوق إلزام 
اإلعاقة،   ذوي  اإلعاقة  األشخاص  ذوي  بإعطاء  وذلك 

في توزيع ساعات عمل أعاقتهم،  حقهم  هم بما يالءم نوع 
التي التيسيرات  كافة  تلزمهم ألداء   والحرص على توفير 

 عملهم بشكل يحترم أدميتهم. 
والمجتمعات   -7 والمرافق  األسكان  وزارة  على  يجب 

العمرانية تيسير سبل حصول ذوي اإلعاقة على مساكن  
اإلجراءات   من  مجموعة  تطبيق  خالل  من  مدعمة، 

حصو  تضمن  وعالنية  ذوي  بشفافية  من  يستحق  من  ل 
 اإلعاقة عليها.

لشئو  -8 القومي  المجلس  قيام  بتشكيل ضرورة  اإلعاقة  ن 
والقبض   التحري  إجراءات  بمتابعة  تختص  هيئة 
الصالحيات   كافة  وإعطائها  اإلعاقة،  لذوي  والتقاضي 

 التي تمكنها من ضمان الحماية الجنائية لهم.
تتعارض   -9 التي  القديمة  والقوانين  اللوائح  تعديل  مع يجب 

حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة والتي تختص مواد قانون  
ذ حرية  أو بضمان  المنظمات  إنشاء  في  اإلعاقة  وي 

تسلبهم  جهة  أي  وتجريم  واإلقليمية،  النوعية  االتحادات 
 هذا الحق. 

اإلعاقة   -10 ذوي  بتبني  والرياضة  الشباب  وزارة  إلزام 
الدعم   كافة  توفير  على  والعمل  رياضيًا،  المتميزين 

و  مدرب المادي  بكادر  باالستعانة  وذلك  لهم،  المعنوي 
ا يضمن مشاركتهم الفعالة على  للتعامل مع حاالتهم، بم

 المستوى المحلي والدولي. 
ضرورة تفعيل دور المجلس القومي لشئون اإلعاقة، من   -11

له،   المخصص  المادي  والدعم  صالحياته  زيادة  خالل 
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قانون   مواد  تطبيق  من  التأكد  من  يمكنه  حقوق مما 
به،  األش الخاصة  التنفيذية  والالئحة  اإلعاقة  ذوي  خاص 

 اإلعاقة ويحسن من جودة حياتهم.بشكل يرضي ذوي 
ضرورة قيام الدراسات المستقبلية في مجال حقوق ذوي   -12

إلى   أدت  التي  والمشكالت  العوامل  أهم  بتحديد  االعاقة 
انخفاض مستوى معارف ذوي اإلعاقة بحقوقهم القانونية، 

إلى   أدت  التي  الجهات  كذلك  تطبيق  درجة  انخفاض 
وسب القانونية  الحماية  لمواد  تلك  المعنية  من  الحد  ل 

 المشكالت. 
 المـراجـع

 لذوي اإلعاقة"، المهني التأهيل"  (:2011يوسف، ) عادل ،غنيمة أبو

 . جمهورية مصر العربية، القاهرة، والتوزيع للنشر الفجر دار

)صادق عفيفي طارق  أحمد،  ،2016"  لذوي  ونيةالقان  الحماية(: 

مقارنة"،   دراسة :المعلومات مجتمع في الخاصة االحتياجات
،  (40(، عدد )2مجلد )العلمي،   النشر مجلس لحقوق،ا مجلة

 ، الكويت. الكويت جامعة

االختياري   والبروتوكول  اإلعاقة  ذوي  األشخاص  الدولية  االتفاقية 
 ".2فقرة  -(:" المادة األولى2006لألمم المتحدة، )

، مطبوعات األمم  (: " اإلعاقة في المنطقة العربية"2018اإلسكوا، )
 المتحدة.

(: "قانون حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة  2018الجريدة الرسمية، )
العدد  2018لسنة    10رقم   الحادية   7"،  السنة  )ج(،  مكرر 

   جمهورية مصر العربية.فبراير،  19والستون، 

الرسمية )الجريدة  لق"(:  2018،  التنفيذية  حقوق  الالئحة  انون 
اإلعاقة ذوي  عد األشخاص  رقم  "،    ، ديسمبر  24،  51د 
 جمهورية مصر العربية.

( محمود،  بثينة  طريقة  2006الديب،  على  عمليـة  "تطبيقات   :)
حساب الفجوة النوعية ومؤشر التكافؤ بين الذكور واإلناث من  
للتعبئة   المركزي  الجهاز  للسكان"،  العام  التعداد  بيانات  واقع 

 حصاء، مصر.العامة واإل

"المشاركة1999)  ،إبراهيم محمد العزبي، المجتمع  في الشعبية (: 
العلمية،   الدراسات مركز الريفية"، التنمية في دراسات :المحلي
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ABSTRACT 

The Knowledge Level of Disabled Persons in The Rural Areas of Sharkia 

Governorate of Their Legal Rights 
Khaled A. A. Laban and Heba A. A. Laban 

The study aimed to identify the degree of 

knowledge of the respondents with disabilities about the 

legal protection of (health, education, vocational 

preparation and training, work, social protection, 

availability and facilitation, criminal protection, 

political and Syndication protection, culture, sports and 

recreation) rights in the law of the rights of disabled 

persons, identify the knowledge gap between males and 

females in the degree of their knowledge of the legal 

protection in Law, Testing the significance differences 

in the degree of knowledge of the respondents about the 

legal protection according to gender, identify The 

degree of applying the legal protection, , determine the 

knowledge importance of the legal protection, and 

determine the practical importance of the Legal 

protection. The study was conducted in Sharkia 

governorate based on the social survey methodology, 

where the Kafr Saqr Center was chosen using the simple 

random sampling method, then three villages were 

selected in the same method: Al-Qudah Village, Singha 

Village, and Al-Rubaa'in Village, and the sample size 

reached 162 respondents were selected by the method of 

regular random sample based on the records of the 

Rehabilitation Office at Kafr Saqr Center. Data were 

collected by questionnaire in a personal interview, from 

mid-June to the end of August 2020, and a set of 

statistical methods and tools were used: percentages, 

frequencies, arithmetic average, weighted average, and 

independent -Samples T test". The study reached 

several results: The degree of knowledge of disabled 

persons about legal protection was low for all rights, in 

the following percentages: health 70.4%, education 

80.2%, vocational preparation and training 88.3%, work 

74.7%, social protection 84%, availability and 

facilitation 84.5%, criminal protection 88.3%, political 

and syndication rights 85.2%, culture, sport and 

recreation 88.3%. It was also found that the degree of 

implementation the legal protection from the viewpoint 

of the respondents was low for all rights, in the 

following rates: health 87% education 90.7%, 

vocational preparation and training 93.2%, work 88.8%, 

social protection 87%, availability and facilitation 

89.5%, criminal protection 92%, political and 

syndication rights 92%, culture, sports and recreation 

91.3%. 

 Key words: legal protection, rights of disabled 

persons, rural areas, Sharkia Governorate. 

 


