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  بسم اهللا الرحمن الرحيم

  

  

  

  : وتعالى  سبحانه اهللاقال

ِولقـــــــــــد كرمنـــــــــــا بنـــــــــــي " 
َ َ ْ َّ َ ْ َ َ َآدم َ َ َْوحملنـــــــــــ َ َ َ ْاهمَ ِالبـــــــــــر والبحـــــــــــر  ِفـــــــــــي ُ ْ َ َْ َْ ِّ

ْورزقناهم ُ َْ َ َ َمـن َ
َالطیبـات وفـضلناهم علـى كثیـر ممـن خلقنـا ِ َْ ََ ََ ْ َّ ِ ِ ٍِ َ َ َْ ُ ْ َّ َ ًتفـضیال َِّّ ِ َْ
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 .٧٠ سورة اإلسراء، اآلیة (1)



 ٣

  المقدمة

  :موضوع البحث : ًأوال 

مــن أهــم حقــوق اإلنــسان، التــي تلتــزم الدولــة  مــن ذوى االحتیاجــات الخاصــة المــسنین حقــوق تعــد 

 ، همیر الرعایة والحمایة القانونیة للذا فقد اهتمت الدول بتوف، ، وتضع اآللیات الفعالة لتفیدهابحمایتها

وذلك من خالل التوقیع على المواثیق الدولیة التي تناولت جوانب هذه الحمایة على المستوى الـدولي، 

ـــر مـــنال جـــاء فـــى ا مـــک ـــة ورعا دســـاتیركثی ـــة بحمای ـــزام الدول ـــي الت ـــدول عل ـــة  ال ، وأصـــدرت المـــسنین ی

وأوجــه الرعایــة والوقایــة التــي تكفلهــا لهــم، والعمــل علــى ، مالتــشریعات التــي تحــدد مــسؤولیة الدولــة تجــاه

، وتـــوفیر أوجـــه الحمایـــة المختلفـــة لهـــم، وعـــدم اًا واجتماعیـــًتحـــسین مـــستوى معیـــشتهم، ورعـــایتهم صـــحی

  .االنتقاص من حقوقهم القانونیة بأي شكل من األشكال

 لتلـك الفئـات غیـر القـادرة علـى تلبیـة حاجاتهـا بـشكل ذاتـي اًا خاصـًتـولي اهتمامـالـدول وأصـبحت 

ً وهو األمر الذي أضحى مكرسا لـه أكثـر مـن أي وقـت مـضى فـي ،وذلك لعجزها الجسمي أو المعنوي

ًظــل ســیاق دولــي تعولمــت فیــه حقــوق اإلنــسان بــشكل غیــر مــسبوق، إذ صــار لزامــا ّ علــى كــل دولــة أن ٍ ِّ

ًوتـشكل فئـة ذوي اإلعاقـة فـي هـذا الـسیاق جـزءا ، ق وحریات مواطنیها بدون تمییز أو تفرقـةتحترم حقو

 الدولــة والمجتمــع ا حمایــة خاصــة؛ ورعایــة متكاملــة مــنمهمــا مــن أي مجتمــع، تتطلــب أكثــر مــن غیرهــ

  .ٍّعلى حد سواء 

ًمـــرا أالمجتمـــع فـــي وحمایـــة حقـــوقهم ورعـــایتهم  ذوي االحتیاجـــات الخاصـــة   المـــسنین دمـــجوبـــات

نساني الذي یقضي بمعاملة جمیع األفراد معاملة كثیرة، منها ما یتعلق بالجانب اإلًضروریا العتبارات 

  .إنسانیة على قدم المساواة، وعدم التمییز بینهم على أساس أوجه نقص أو قصور معینة

  :مشكلة البحث : ثانیا 

  : سئلة التالیة جابة على األتتمثل مشكلة البحث فى اإل

 ؟ ؟ وماهى حقوقهم فـى الدسـتور تصنیفاتهمما هى و  ذوي اإلحتیاجات الخاصةالمسنین مفهوم ما هو

 فـــــى المواثیـــــق الدولیـــــة  الـــــشریعة اإلســـــالمیة، وذوي اإلحتیاجـــــات الخاصـــــة المـــــسنینحقـــــوق ومـــــاهى 

  والتشریعات الوطنیة ؟

  : أهداف البحث : ثالثا 

 .حتیاجات الخاصة ذوي االالمسنین التعرف على  مفهوم  - ١



 ٤

 .حتیاجات الخاصةذوي اال المسنینلیات الحمایة القانونیة لحقوق آ بیان  - ٢

  فى الشریعة اإلسالمیةحتیاجات الخاصة ذوي االالمسنینحقوق ف على التعر - ٣

والتـــشریعات لدولیـــة مواثیـــق فـــي ال حتیاجـــات الخاصـــة ذوي االالمـــسنینحقـــوق ف علـــى التعـــر - ٤

  .الوطنیة

 رعـــــایتهم  فـــــى الدســـــتور وكیفیـــــة جـــــات الخاصـــــةحتیاذوي االالمـــــسنین حقـــــوق التعــــرف علـــــى  - ٥

  .ٕ ، واظهار أهمیة هذا الجانبً وصحیاًاجتماعیا

  :منهج البحث : ًرابعا 

 الـــشرعیة، النـــصوص مـــن خـــالل بیـــانتحلیـــل حیـــث یظهـــر ال، مـــنهج التحلیلـــيتعتمـــد الدراســـة علـــى ال

 ذوي ینالمــــسنالخاصــــة بحقــــوق الوطنیــــة والتــــشریعات ق الدولیــــة یــــثاومالتــــي وردت فــــي النــــصوص الو

  . االحتیاجات الخاصة

  :خطة البحث : ًخامسا

  :على النحو التالى وفصلین وخاتمة وذلك خطة هذا البحث فى مقدمة جاءت 

  :المقدمة

  .حتیاجات الخاصة ذوي االالمسنین ماهیة: ولالفصل األ

  .حتیاجات الخاصة مفهوم المسنین ذوي اال: المبحث األول

  .رعایة للمسنین ذوى االحتیاجات الخاصةأهمیة الحمایة وال: المبحث الثانى

  . ذوي االحتیاجات الخاصةتصنیفات المسنین: المبحث الثالث

ةاقیات الدولیة والتشریعات الوطنیالمسنین فى الشریعة اإلسالمیة واالتفحقوق  الفصل الثانى  

  . حقوق المسنین فى الشریعة اإلسالمیة: المبحث األول

  .ریة لحقوق المسنین  ذوي االحتیاجات الخاصةالحمایة الدستو :المبحث الثانى

  .حتیاجات الخاصة فى المواثیق الدولیة حقوق المسنین ذوي اال:المبحث الثالث

  .حقوق المسنین ذوي االحتیاجات الخاصة في التشریعات الوطنیة : المبحث الرابع

  خاتمة وتتضمن النتائج والتوصیات ال



 ٥

  

  ول األالفصل

  یاجات الخاصةحت ذوي االالمسنین ماهیة

  

  :تمهید وتقسیم 

بات اهتمام المجتمعات بحقوق المسنین والعمل على حمایاتهم أحد المعاییر األساسیة لقیاس المستوى 

ویرجع سبب االهتمام بهم الى  الحضاري للدول وذلك من خالل تمتع هذه الفئة بكافة حقوق اإلنسان

 السن ر كبا. قیة، فهم ثروة بشریة ال غنى عنهااالعتبارات الدینیة واالنسانیة واالجتماعیة واألخال

بمجموعة من الخصائص أو المتغیرات المصاحبة لسنهم من تغیرات جسمیة واجتماعیة یتمیزوا 

ضعف في الذاكرة أو فقدانها وونفسیة واقتصادیة خالل تقدمهم في العمر، ومن وجود تغیرات جسمیة 

، لذلك كان  عن التغیرات االجتماعیة لدیهمًالفضونقص في حواس البصر والسمع والشم بشكل عام، 

ذوي راء بشأن المسنین  وقد تعددت التعریفات وتباینت اآل،من المهم توفیر الحمایة والرعایة لهم

  :، وفى ضوء ما سبق سنقوم بتقسیم هذا الفصل إلى المباحث التالیة وتصنیفاتهمحتیاجات الخاصةاال

  

  .حتیاجات الخاصة اال مفهوم المسنین ذوي: المبحث األول

  . أهمیة الحمایة والرعایة للمسنین ذوى االحتیاجات الخاصة:المبحث الثانى

  . ذوي االحتیاجات الخاصة تصنیفات المسنین:المبحث الثالث

  

  

  

  

  

  



 ٦

  المبحث األول

   ذوي اإلحتیاجات الخاصةالمسنینمفهوم 

  

  :اً واصطالحًتعریف المسن لغة - ًأوال

   :ًالمسن لغة- ١

أسن الرجل أي « فاعل من الفعل أسن، أطلقت العرب لفظ المسن على الرجل الكبیر، یقال هو اسم

السن في اللغة و .)٢( واألنثى مسنة، والجمع مسان)١(» كبر وكبرت سنه، یسن إسنانا فهو مسن

العمر، وكبر السن هو التقدم فیه، فیقال كبرت سنه أي عمره، وبهذا المعنى جاء في اآلیة الكریمة 

َّیبلغن َّماِإ ( َ ُ َعندك َْ َ ْ ََالكبر ِ
ِ ََأحدهما ْ ُ ُ ََأو كالهما فال َ ََ َ ُْ

ْتقل ِ َلهما َُ ُ َتنهرهما ََوال ٍُّأف َ ُ َْ ْوقل َْ ُ َلهما َ ُ ًْقوال َ ًكریما َ ِ ، أي )َ

  .، والجمع مسان)المسنة(، وعلى المرأة )المسن(ویطلق على الرجل إذا كبر .إذا تقدمت بهما السن

، ویراد بكل منهما من تخطى )الشیخة(وعلى المسنة ) الشیخ(اعن في السن ویطلق على المسن الط

  .)٣( هو من استبانت فیه السن: ، الشیخفي القاموس المحیط: قال الفیروز أبادي .مرحلة الكهولة

كل شخص ظهر على بدنه أو عقله أو " المسن بأنهعرف البعض  :ًتعریف المسن اصطالحا- ٢

 إال بعد الستین - لب إثر تقدمه في العمر والذي ال یكون في الغاسلوكه تغیرات أو ضعف وعجز 

 ًعاما
)٤(.  

بأنه هو الشخص الذي یبلغ الخامسة والثمانین من  المسن ع لألمم المتحدةقسم السكان التاب وعرف 

 واعتمدته أیضا منظمة الصحة العالمیة عند تعریفهم لكبار ، ر أو أكثر، ولیس الخامسة والستینالعم

  . سنة أو أكثر ٦٠بأنهم هم الذین بلغت أعمارهم السن 

                                                 
  ٢١٤١ ص۵جهري الصحاح للجو؛ )سنن( مادة ۲۲۲ص۱۳ جبیروت، دار صادر،  لسان العرب، ابن منظور)  1(

 ).سنن(مادة 

 ).سنن( مادة ۱۷۰المصباح المنیر للفیومي ص)  2(

 .٢٧٩، ص ٢٠٠٩الفیروز آبادي، القاموس المحیط، دار الكتب العلمیة، الطبعة الثالثة )  3(

 .٢٠١٠أحكام المسنین في الفقه اإلسالمي، بیروت، دار الرسالة العالمیة، الطبعة األولى ، سعد بن عبد العزیز )  4(



 ٧

كل شخص بلغ مرحلة عمریة تضعف فیها قواه البدنیة والذهنیة التي وعرف البعض المسن بأنه 

منحها اهللا ایاه، اثر تقدمه في العمر بحیث ال یصبح قادرا على خدمة ورعایة نفسه لیس بسبب اعاقة 

ً بعد الخامسة والستین عاما إال-أو غیرها، والذي ال یكون في الغالب 
)١(  

كل مصري بلغ سن الخامسة وستین، :  بأنه المسن،  المصرىعرف مشروع قانون حقوق المسنینو 

   )٢(واألجنبي الخاضع ألحكام هذا القانون

 بشأن الرعایة االجتماعیة ٢٠٠٧ لسنة ١١وكذلك عرفت المادة األولى من القانون الكویتي رقم 

یقصد بالمسن في تطبیق أحكام هذا القانون كل كویتي بلغ الخامسة والستین " يللمسنین المسن باآلت

من العمر، غیر قادر على أن یؤمن لنفسه كلیا أو جزئیا ما یؤمنه الشخص العادي لنفسه من 

  ".ضرورات الحیاة الطبیعیة بسبب سنه أو نتیجة قصور في قدراته البدنیة أو العقلیة أو النفسیة

سنة ) ستین(كل مواطن بلغت سنه  : السعودى المسن بأنه  كبیر السن ورعایتهحقوقوعرف قانون 

 )٣( .فأكثر

تختلف المصطلحات المستخدمة لوصف كبار السن اختالفا كبیرا، حتى في الوثائق الدولیة، فهي  و

، كما أطلق "الشیخوخة"، و"فئة العمر الثالثة"، و"واألكبر سنا"، "المسنین"، و"كبار السن: "تشمل

ووقع اختیار .  عاما٨٠للداللة على األشخاص الذین تزید اعمارهم عن " فئة العمر الرابعة"مصطلح 

، personnes âgéesبالفرنسیة، ) (older persons" (كبار السن"اللجنة على مصطلح 

 ٤٧/٥، وهو التعبیر الذي استخدم في قراري الجمعیة العامة )personas mayoresوباألسبانیة، 

دارات االحصائیة لألمم المتحدة، تشمل هذه المصطلحات ووفقا للممارسة المتبعة في اإل. ٤٨/٩٨و

   )٤( سنة فأكثر٦٠األشخاص البالغین من العمر

                                                 
الواحد ( العدد – مجلة القانون واالقتصاد  ، الحمایة القانونیة لحقوق المسنین، دراسة مقارنة،یعمرو طھ بدو.د)  1(

 .٣٣٤ص ) والتسعون

  من مشروع قانون حقوق المسنین١ فقرة ٢المادة )  2(

قرار مجلس الوزراء وهـ، ١٤٤٣/٦/٣تاریخ ب) ٤٧/م(نظام حقوق كبیر السن ورعایته الصادر بمرسوم ملكي رقم )  3(

 هـ١٤٤٣/٦/١تاریخ ب) ٢٩٢(رقم 

   سنة أو أكثر، ٦٥هم الذین بلغوا من العمر " كبار السن"تعتبر إدارة االحصاءات التابعة لالتحاد األوروبي أن )  ٤(

 . هي السن األكثر شیوعا للتقاعد، وال یزال االتجاه العام ینحو نحو تأخیر سن التقاعد٦٥حیث إن سن ال 



 ٨

  :ذوى االحتیاجات الخاصةمفهوم  -ًثانیا

فى المواثیق الدولیة ع أو یشرتسواء على مستوى اللمفهوم ذوى االحتیاجات الخاصة  تعددت التعریفات

  :مستوى الفقهأو على 

   :التعریف اللغوي للمعاق - ١

منعــه وشــغله عنــه، فهــو عــائق، :  عوقــا-لفــظ إعاقــة مــشتق مــن الفعــل عــاق، وعاقــة عــن الــشئ 

، )١(المعــوق إســم مفعــول للفعــل عــوق والعــوق هــو الحــبس والــصرف والتثبــیط و، عاقــه: وعوقــة عــن كــذا

ا، وهــذا مــا یــدل علــى التــأخیر أو عاقــه عــن الــشيء منعــه منــه وشــغله عنــه فهــو عائقــا وعوقــة عــن كــذ

ْورد في لسان العرب رجل عوق و.)٢(التعویق ال خیر عنده والجمع أعواق، وعاقـه عـن الـشيء یعوقـه : َ

ًصـــرفه وحبـــسه، ومنـــه التعویــق واالعتیـــاق، وذلـــك إذا أراد أمـــرا فــصرفه عنـــه صـــارف، والتعـــوق : َعوقــا

ٕعاقــه عــن كــذا یعوقــه عوقــا، واعتاقــه، أي  )٤( وعنــد الجــوهري فــي .)٣(األمــر الــشاغل: التثــبط، والعــوق ً

ُحبسه وصرفه عنه، إذن فالعوق ًبناء على التعریف السابق یتـضح لنـا أن . الحبس والصرف والتثبیط: َ

  .حبس اإلنسان عن الوجه الذي یریداإلعاقة هي 

   :التعریف التشریعي -٢

، یاجــات الخاصــة مــصطلح ذوي االحتولــم یــستخدم، المــشرع المــصري اســتعمل مــصطلح المعــاق

قــانون حقــوق األشــخاص ذوي   وفــى ، بــشأن تأهیــل المعــاقین١٩٧٥ لــسنة ٣٦ذلــك فــي القــانون رقــم و

  . ۲۰۱۸ لسنة ١٠اإلعاقة  رقم 

ذى اإلعاقة  ) ٢(مادة فى ال ۲۰۱۸ لسنة ١٠ رقم  قانون حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة عرفو

ن بــدنیا ، أو ذهنیــا أو عقلیــا ، أو كــل شــخص لدیــه قــصور أو خلــل كلــي أو جزئــی ، ســواء كــا: بأنــه 

حــسیا ، إذا كــان هــذا الخلــل أو القــصور مــستقرة ، ممــا یمنعــه لــدى التعامــل مــع مختلــف العوائــق مــن 

  .)٥(ع وعلى قدم المساواة مع اآلخرین المشاركة بصورة كاملة وفعالة مع المجتم

  

                                                 

 .٤٧٤، ص ٢٠٠٢، دار الجیل، لبنان،  حالرازي ، مختار الصحا محمد بن أبي بكر (1)

 .٦٣٧ص ،١جـ، عة والنشر والتوزیع، القاهرة، المكتبة اإلسالمیة للطبا إبراهیم مصطفى، المعجم الوسیط(2)

 .٢١٣، ص٥، ج٢٠٠٠لسان العرب، دار صادر، بیروت،   ، ابن منظور (3)

الصحاح تاج اللغة وصحاح العربیة، تحقیق عبد الغفور العطار، دار العلم   ، الجوهريإسماعیل بن حماد   (4)

 .٥٣٤، ص٤ـ ، ج١٩٨٤للمالیین، بیروت، 

 .۲۰۱۸ فبرایر سنة ١٩في ) ج( مکرر ۷ العدد - الجریدة الرسمیة ، ۲۰۱۸ لسنة ١٠قانون رقم  من ال)۲(مادة (5) 



 ٩

  : الدولیةالمواثیقالحتیاجات الخاصة في  ذوي ا تعریف- ٣

مــــصطلح )١(قیـــة األشـــخاص ذوي اإلعاقــــة والبروتوكـــول االختیـــاري لألمـــم المتحـــدة اتفاجـــاء فـــى 

 كل من یعانون من عاهات طویلة األجل بدنیة أو عقلیة أو  وعرفتهم بأنهم "األشخاص ذوي اإلعاقة"

ذهنیة أو حسیة، قد تمنعهم لدى التعامل مع مختلف الحواجز مـن المـشاركة بـصورة كاملـة وفعالـة فـي 

  .)٢(ى قدم المساواة مع اآلخرین المجتمع عل

 منظمـــة العمـــل الدولیـــة فـــي دســـتور التأهیـــل المهنـــي للمعـــوقین الـــذي أقـــره مـــؤتمر العمـــل رفـــتوع

، فرد نقـصت إمكانیاتـه للحـصول علـى عمـل مناسـب واالسـتقرار فیـه ":بأنهالمعاق  ١٩٥٥الدولي عام 

ًنقصا فعلیا   .)٣("نتیجة لعاهة جسمیة أو عقلیة، ً

حالــــة مــــن القــــصور أو الخلــــل فــــي القــــدرات «: أنهــــا،الــــصحة العالمیــــة اإلعاقــــة وعرفــــت منظمــــة 

الجسدیة أو الذهنیة ترجع إلى عوامل وراثیة أو بیئیة تعـوق الفـرد عـن تعلـم بعـض األنـشطة التـي یقـوم 

   .)٤(»بها الفرد السلیم المشابه في السن

  :التعریف الفقهي -٤

فلـیس هنـاك تعریـف محـدد  ،حتیاجات الخاصةي اإلذو تعددت التعریفات الفقهیة التي قیلت بشأن

  :ومتفق علیه 

هــو الــشخص الــذي لــم تكتمــل لــه ملكــة اإلدراك واالختیــار لقــصور : عــرف جانــب مــن الفقــه بأنــه

عقله عن إدراك حقائق األشیاء واختیـار النـافع فیهـا وال یرجـع هـذا القـصور فـي اإلدراك واالختیـار إلـى 

دم اكتمـال نمـوه وضـعف قدرتـه الذهنیـة والبدنیـة وسـبب وجـوده فـي علة أصابت عقلـه وأن مـرد ذلـك لعـ

  .)٥(سن مبكرة

                                                 

یاري لألمم المتحدة ، لسنة لیة األشخاص ذوي اإلعاقة و البروتوكول االختاالتفاقیة الدو من ١المادة األولى، فقرة  (1)

٢٠٠٦. 

 .االتفاقیة الدولیة األشخاص ذوي اإلعاقة و البروتوكول االختیاري )٢(المادة األولى، الفقرة  (2)

لحدیث المكتب الجامعى ا، إسهامات الخدمة االجتماعیة في مجال رعایة الفئات الخاصة، السید رمضان.د(3) 

  .١٨٢ص ، ١٩٩ط ، باإلسكندریة

المجلس ، ألطفال، مجلة الطفولة والتنمیة هادي نعمان الهیتي، االتصال الجماهیري حول ظاهرة اإلعاقة بین ا. د(4)

 .۳۹م، ص ۲۰۰۲العربي للطفولة والتنمیة، العدد الخامس، فبرایر 

 .١٢م، ص٢٠٠٧سنة  فاطمة بحري، الحمایة الجنائیة للطفل، دار الفكر الجامعي، )٥(



 ١٠

أفـــراد یعـــانون نتیجـــة عوامـــل وراثیـــة أو بیئیـــة :  بـــأنهمحتیاجـــات الخاصـــةذوي اإل الـــبعض عـــرفو

مكتسبة من قصور القدرة على تعلم أو اكتساب خبرات أو مهارات وأداء أعمال یقوم بها الفـرد العـادي 

  .)١( لهم في العمر والخلفیة الثقافیة أو االقتصادیة أو االجتماعیةالسلیم المماثل

حتیاجـات الخاصـة یـشیر إلـي كـل أصـناف المعـوقین الـذین وذهب البعض إلي أن مفهوم ذوي اإل

لدیهم احتیاجات خاصة وتحتاج إلشباعها طرق خاصة أو بمعني آخـر كـل المعـوقین الـذین یحتـاجون 

  .)٢(أهیل خاص یتناسب مع قدراتهم ومهاراتهم إلى رعایة خاصة وتربیة خاصة وت

ًالفئــــات الغیــــر الــــسویة جــــسمیا أو حــــسیا أو فكریــــا أو حركیــــا أو  ": الــــبعض اآلخــــرهمبینمــــا عــــرف ً ً ً

ًاجتماعیــا أو عقلیــا یــصم المجتمــع بالــشذوذ وغیــر األســویاء لمعتقــدات مختلفــة ویحتــاجون إلــى رعایــة  ً

  )٣(خاصة وبیئات عالجیة مناسبة

مجموعـــة مـــن افـــراد المجتمـــع بغـــض :  اآلخـــر ذوى اإلحتیاجـــات الخاصـــة بـــأنهم ویعـــرف الـــبعض

النظر عن اى فروق فردیه بسبب السن او الجنس وغیر ذلك بحیث یتمیز افراد المجموعة بخصائص 

(او سمات تعمل على اعاقة نموهم الحسى او الجسمى او النفسى او العقلى او االجتماعى 
٤
(.  

كـل فـرد یحتـاج إلـى خـدمات خاصـة لكـي ینمـو أو : یاجـات الخاصـةحتذوي اإلوفى تعریف أخر ل

یـتعلم أو یتوافـق مــع متطلبـات حیاتــه الیـومي، األسـریة أو الوظیفیــة أو المهنیـة، ویمكــن أن یـشارك فــي 

  .)٥(عملیات التنمیة االجتماعیة واالقتصادیة بقدر ما یستطیع وبأقصى طاقاته كالمواطن

لقدرة على القیـام بـأي نـشاط بالطریقـة التـي تعتبـر طبیعیـة أو عدم ا: وعرف البعض اإلعاقة بأنها

  .)٦(إلى المدى الذي یعتبر كذلك

                                                 

 الخاصة، مجلة عثمان لبیب فراج، استراتجیات مستحدثة في برامج رعایة وتأهیل األطفال ذوي االحتیاجات.  د (1)

 .١٤م، ص ۲۰۰۱ تصدر عن المجلس العربي للطفولة والتنمیة، العدد الثاني، ینایر ،الطفولة والتنمیة 

في مجال رعایة وتأهیل ذوي االحتیاجات الخاصة، الناشر مدحت أبو النصر، إدارة الجمعیات األهلیة .  د(2)

 .۱۲م، ص ۲۰۰۹مجموعة النیل العربیة، 

 . ٢٢ص ، ٢٠٠٣ط ، الخدمة االجتماعیة لرعایة الفئات الخاصة،  عبد الفتاح عثمان. د(3)

  ص٢٠١٢ ،المجموعة العربیة للتدریب والنشر ، االعاقة والمعاق رؤیة حدیثة ، مدحت محمد ابو النصر .د (4)

٢١.  

تهاني محمد عثمان منیب، اتجاهات حدیثة في رعایة ذوي االحتیاجات الخاصة، مكبة األنجلو المصریة، .د (5)

 .٩ ، ص ٢٠٠٨مصر، 

زكي زكي حسین زیدان، الحمایة الشرعیة والقانونیة لذوي االحتیاجات الخاصة، دراسة مقارنة بین الفقه .د (6)

 .١١، ص ٢٠٠٩ ، ، دار الكتاب القانوني١ ط اإلسالمي والقانون الوضعي،



 ١١

 هـة علـى تأدیـة عمـل یـستطیع غیـره مـنعـدم قـدرة الـشخص ذوي العا:  لإلعاقة وفى تعریف آخر

الناس تأدیته، ویصبح العجز إعاقة عندما یحد من مقدرة الشخص على القیام بما هـو متوقـع منـه فـي 

  .)١( لة معینة من عمرهمرح

وحیــــث إن لفــــظ ذوي ،  اســــتعمال األلفــــاظ ال یــــؤثر إذا كانــــت تــــؤدي إلــــى معنــــى واحــــدونــــرى أن

مـا دام فنفضل اسـتخدامه امة وعدم اإلهانة للكر ،ًكثر شعورا لهؤالء الفئة باألماناالحتیاجات الخاصة أ

  . أقرانهم مع والتعایش جتمع ن هذا االستعمال سیؤدي إلى رفع معنویات هذه الفئة وثقتها في المأ

كل شخص بلغ مرحلة عمریة تضعف فیها  بأنه  االحتیاجات الخاصةومن جانبنا نعرف المسن ذوى

، أو ًلل كلي أو جزئی ، سواء كان بدنیالدیه قصور أو خو ، اثر تقدمه في العمروالذهنیةقواه البدنیة 

ع وعلى قدم المساواة رة كاملة وفعالة مع المجتم التعامل بصو من، مما یمنعهً، أو حسیاً أو عقلیاًذهنیا

  .مع اآلخرین

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                 

، ٢٠٠٥،  دار النهضة العربیة،دراسة جنائیة مقارنة، الحمایة القانونیة لذوي االحتیاجات الخاصة، السید عتیق . د(1)

 .١٧ص 



 ١٢

  المبحث الثانى

   ذوى االحتیاجات الخاصةأهمیة الحمایة والرعایة للمسنین

  

ال یمكن أن نغفل أن لإلنسان احتیاجات ومصالح متنوعة طوال مراحل عمره، البعض منها ذو 

 في بغي توفیر الحمایة لها حتى یكون ینمن ثم، یة ، والبعض اآلخر ذو طبیعة معنوطبیعة مادیة

 هي فئة حاجة إلى الحمایةبمن أكثر فئات المجتمع  و.)١( من نوائب الحیاة وتقلبات األیاممأمن

  . ذوى االحتیاجات الخاصةالمسنین

ة ، ألن مرحلإ واضفاء الحمایة علیهامختلفة لهالرعایة ال وتوفیرهذه الفئة دراسة وأصبح من المهم 

  .وترتبط بظهور المشاكل التي یجب االهتمام بها ودراستها ،لشیخوخة ینتابها الضعف والوهنا

 ملیون للذكور، ٣.٦ ملیون مسن منهم ٦.٨بلغ  عدد المسنین في مصر ً ووفقا ألحدث االحصاءات 

، وقد )لإلناث% ٦.٤للذكور، و% ٦.٩(من إجمالي السكان % ٦.٧ مالیین لإلناث، بنسبة ٣.٢و

بلغت نسبة المسنین  و)٢( عاما للذكور٧٢ عاما، مقابل ٧٥ مر المتوقع للنساء في مصربلغ الع

 ملیون مسن، منهم ١.٢١٧، كما بلغ عدد المسنین المشتغـلین %٨.٩الحاصلین على مؤهل جامعي 

یعملون في نشـاط تجارة الجملة % ١٧.٥یعملون في نشاط الزراعة والصید، ونحو % ٥٢.٩

 .یعملون في باقي األنشطة% ٢٤.٩لون بنشاط النقل والتخزین، ویعم% ٤.٧والتجزئة، و

من إجمالي % ٢.١، بلغت نسبة عقود الزواج بین المسنین ٢٠١٨ لنشرة الزواج والطالق عام ًووفقا

من % ٩.٠، في حین بلغت نسبة إشهادات الطالق ٢٠١٨عقود الزواج التي تمت خالل عام 

 .عام ذاتهإجمالي إشهادات الطالق التي تمت في ال

، بلغ عدد المنتفعین بالخدمات االجتماعیة ٢٠١٧ لبیانات نشرة الخدمات االجتماعیة عام ًطبقاو

 بنسبة ٢٠١٦ مسنا عام ٣٤١٤، مقابل ٢٠١٧ مسنا عام ٣٤٨٠ووسائل الرعایة الصحیة التأهیلیة 

  ..%١.٩زیادة 

  

                                                 
 دار النضهة العربیة ١ط الفقه اإلسالمي مقارنا بالقانون،  حقوق المسنین األدبیة في،عبد اهللا مبروك. د )1(

 .٥ ص۲۰۰۲/۲۰۰۱،

  عدد المسنین من المتوقع ارتفاع و٢٠٢١عبئة العامة واإلحصاء للسكان في الجهاز المركزي للتلتقریر وذلك وفقا  (2) 

 .٢٠٥٢ بالمئة في ١٧,٩صل إلى یل



 ١٣

فیر الحمایة للمسنین وضرورة  من العوامل حملت على لزوم توًلقد أفرز العصر الذي نعیش فیه عددا

   : )١( العوامل فیما یلىونعرض لبعض من هذهرعایتهم ، 

و شخص خاصمه فه،  أصبح المسن یعیش في زمن التغییر في كل شيء،االغتراب الزمني) أ(

، ألن قانون الكون یقضي بأن فئة المسنین ال أهمیة لهم ، خاصة في المجتمع الزمن الذي یعیش فیه

 .)٢(ینظر إلى المصلحة فهو شخص فارقته القوة واسلمته الشیخوخة للضعف والحاجة المادي الذي 

  .وابتعاد المحیطین به عنه، ً، ومجتمعیاً أسریا،اإلحساس بالوحدة والعزلة) ب(

 وهو الذي یحرك الكثیر -وباعث المصلحة ، ً ، إن لم یكن معدوماً محدودالمسن یكون عطاؤها) ج(

نه یمكن أن نهم یبحث عما یحتاجه ویحقق مصلحته لدى من یعتقد أ یجعل كل م-من األشخاص 

 أخطار تهددهم ،  أى ضد للمسنینرورة توفیر الحمایةض، ومن هنا من یوفر له هذه المصلحة

  .وتوفیر الضمانات التي تكفل لهم االستقرار والطمأنینة بقیة حیاتهم 

على المسن العدید من األمراض التي في مرحلة كبر السن تتراكم ، المشكالت الصحیة للمسن) د(

 على كافة جوانب حیاته ، مثل عدم قدرته على العمل ، أو الزواج ، أو االشتراك في ً كبیراًتؤثر تأثیرا

عف الذاكرة ، واألمراض النفسیة التي ، عالوة على ضاألنشطة الترویحیة والعالقات االجتماعیة

  .)٣(اطفة من جانب اآلخرین نحوهیتعرض لها ، كالقلق وضغط الحیاة وفقدان الع

 النص على حقوقهم ىال یكفو،  الحمایة والرعایة یكون في حاجة إلى ، أن المسنمما سبق یتضح

  .ع ضمانات للحیلولة دون انتهاكها، بل البد من وضالدساتیر أو وضع تشریعات خاصة بهفي 

  

  

                                                 

 قتصادیةمجلة حقوق حلوان للدراسات القانونیة واال، ً، الحمایة الجنائیة للمسنین ومعاملتهم عقابیاحسني الجندى. د) 1(

 . وما بعدها١٨ ص ٢٠٠٦ لسنة ١٥، العدد 
 ٥ص  مرجع سابق ، ، الفقه اإلسالمي مقارنا بالقانونحقوق المسنین األدبیة في ،عبد اهللا مبروك .  د)2(

)3 WRIGHT, MEGAN S. “Dementia, Autonomy, and Supported Healthcare 

Decisionmaking.” Maryland Law Review, vol. 79, no. 2, Jan. 2020, p. 264.  



 ١٤

  المبحث الثالث

   ذوي االحتیاجات الخاصةتصنیفات المسنین

  

إعاقـة عـضویة ، بحـسب اإلعاقـة التـي تلحـق بهـم إلـى،  ذوي االحتیاجـات الخاصـةالمسنین ینقسم

ًیكــون الــشخص معاقــا ولــو لــم تظهــر علیــه و ، أو عقلیــة أو حــسیة أو نتیجــة عیــب خلقــي منــذ الــوالدة

ًتختلــف تــصنیفات اإلعاقــة وفقــا الخــتالف العلمــاء والهیئــات التــي و، العالمــات المعروفــة عــن اإلعاقــة 

ولــیس أن یكــون مجــرد  هـو مواجهــة احتیــاجتهم التأهیلیـةفالهـدف مــن التــصنیف ، هــذه القــضیةتـصدت ل

ویمكننـا تقـسیم  ،ًتصنیف إحـصائي یـدفع فریقـا مـن المـواطنین بـدافع معـین أو ینـسبهم إلـى طبقـة معینـة

  :اإلعاقة إلى خمس فئات رئیسیة وذلك على النحو التالي

  

   :اإلعاقة الجسمیة والصحیة -١

واع مختلفة من العجز أو إصابات بدنیة شدیدة ومزمنة تصیب الجهاز العصبي المركزي أو وتشمل أن

العظــام أو العــضالت أو الحالــة الــصحیة تــؤدي إلــى محدودیــة القــدرة علــى النــشاط الحركــي، والتحمــل 

الجـــسدي، والرشــــاقة، والتنقــــل بــــشكل مــــستقل، ومــــن ثـــم عــــدم القــــدرة علــــي القیــــام بالوظــــائف الجــــسمیة 

  . )١(مساعدة الغیرة دون والحركی

  :اإلعاقة الحسیة -٢

وهم من لدیهم عجـز فـي أحـد أجهـزتهم كالـصم والـبكم وفـي هـذه الحالـة یكـون هنـاك عطـل فـي إیـصال 

  .)٢( أو أي أعضاء أخرى متعلقة بادراك األصوات وتمییزها، المثیرات الصوتیة إلى أعصاب السمع

   :اإلعاقة العقلیة -٣

نقــص فــي المعــدل العــام للوظــائف العقلیــة یــصاحبه قــصور فــي : بأنهــا قلیــة تعریــف اإلعاقــة العیمكــن 

السلوك التكییفـي، والمـستوى الـوظیفي للـذكاء أقـل مـن المتوسـط، وتحـدث خـالل فتـرة النمـو، ممـا یعنـي 

تــأخیر نمــو الفــرد فــي نــواحي النــضج والتعلــیم كالتــأخیر فــي الجلــوس والحبــو الوقــوف، المــشي الكــالم، 

                                                 

ًحركیـــا وتفاعلیـــا ، ًالمعـــاق جـــسمیا، زینـــب محمـــود شـــعیر/  د(1) سلـــسلة اصـــدارات التـــشخیص التكـــاملي والعـــالج لغیـــر "ً

 .وما بعدها٢٠ص ،  ٥ط ،   دار النهضة العربیة،"القادرین

مجل�ة الحق�وق ، ة اإلجرائی�ة لھ�مً الحمایة القانونیة لذوي االحتیاجات الخاصة خصوصا الحمای، سید أحمد محمود/د (2)

 .١٠٥٠ ص ٢٠١٢دیسمبر ، جامعة االسكندریة ، للبحوث القانونیة واالقتصادیة 



 ١٥

مـــع اآلخـــرین، ویعـــاني مـــن صـــعوبات فـــي التعلـــیم ونقـــص فـــي القـــدرة علـــى إكتـــساب ویفـــشل بالتعامـــل 

  .)١(المعلومات

عبــارة عـن قــصور فـي الوظــائف العقلیـة للفــرد، تظهــر أثنـاء فتــرة النمـو قبــل سـن الثامنــة عــشرة،  أوهـى 

 تتمیز بمستوى عقلي وظیفي ووتتمثل في األداء العقلي المنخفض عن المتوسط العام بدرجة جوهریة،

وتتضمن اإلعاقة  )٢("سلوك الفرده الحالة قصور في دون المتوسط تبدأ أثناء فترة النمو، ویصاحب هذ

  .)٣( اء المخ مثل حاالت التخلف العقليالعقلیة إما نقص في التكوین العقلي أو في أعض

ــول  اإلعاقــة العقلیــة هــي أصــعب أنــواع اإلعاقــات البدنیــة التــي تــصیب اإلنــسان ولــیس أن ویمكــن الق

المقـــصود بـــصعوبتها أن أصـــحابها یحـــس بـــأي مـــن اآلالم، فلـــیس لهـــا أي آالم بدنیـــة ولكـــن صـــعوبتها 

تكمن في عدم اكتمال العقل اإلنساني لهذا الشخص المصاب بهذه اإلعاقة، فهي تـصیبه فـي أعـز مـا 

  .)٤(یملك وما یتمیز بتا اإلنسان وهو العقل

ممـا یحــد ) ضـعف إبــصار(أو جزئـي ) لبــصركـف ا( وتعنـي فقـدان بــصر كلـي :اإلعاقـة البــصریة -٤

مــن قــدرة الطفــل علــى اســتخدامه حاســة البــصر بــشكل  وظیفــي فــي تلقــي المعلومــات، والحــصول علــي 

المعــاقین بــصریا هــم الــذین فقــدوا  األطفــالو، الــتعلم، واألداء فــي الحیــاة الیومیــةالمعرفــة، وفــي عملیــات 

فیهـا إلـى أسـالیب تعلیمیـة ال تعتمـد علـى حاسة البصر أو كان بـصرهم مـن الـضعف بدرجـة یحتـاجون 

  .  )٥( استخدام البصر، وال یستطیعون التعامل البصري مع مستلزمات الحیاة الیومیة في یسر وكفاءة

سواء أكـان والدیـة أم ) ضعف سمع(أو جزئي ) األصم( هي فقدان سمعي كلي :اإلعاقة السمعیة -٥

 واللغــة مباشــرة لدرجــة أن آثــار هــذا الــتعلم قــد تالشــت قبــل اكتــساب الكــالم واللغــة، أم بعــد تعلــم الكــالم

تماما؛ وهو مـا یحـد فـي جمیـع األحـوال مـن قـدرة الطفـل علـي اسـتخدام حاسـة الـسمع فـي التواصـل مـع 

                                                 

 .٤٣سابق، ص مرجع   السید العتیق،. د(1)

محمد السید حالوة، األسرة وأزمة اإلعاقة العقلیة، د ط، مؤسسة حورس الدولیة للنشر والتوزیع، اإلسكندریة، .د (2)

 .١٨، ص ٢٠٠٨

 -  ذوي االحتیاجات الخاصة وسبل إرشادهم، جامعة نایف العربیة للعلوم األمنیة تهاني محمد عثمان،. د (3)

 . وما بعدها١٩م، ص ۲۰۱۰الریاض، الطبعة األولي، 

، دور المجتمع نحو أبنائه من ذوي االحتیاجات الخاصة، دار العلم والثقافة، القاهرة، دسلطان عبد المقصو.د (4)

 .٥٤، ص ٢٠٠٥

 .١٤١، ص ٢٠٠٨، دار الجامعة الجدیدة، اإلسكندریة، ه، أحمد زیدان، تشریعات الطفولةفاطمة شحات.د (5)



 ١٦

الــسمع ســواء باســتخدام المعینــات الــسمعیة أو مــن اآلخــرین، أو معالجــة المعلومــات اللغویــة مــن خــالل 

  . )١( دونها

  : اإلعاقة االنفعالیة - ٦

، أو مــن تعـرف اإلعاقـة االنفعالیـة عنـد األطفـال الـذین یظهـرون اسـتجابات انفعالیـة غیـر متوقعـة مـنهم

 ،  أشــكال الــسلوك االجتمــاعي المناســب، بحیــث یــستدعي ذلــك تعلــیمهمقبــل اآلخــرین، وبــشكل مــزمن

  :الذین یظهرون اضطرابا في واحدة أو أكثر من المظاهر اآلتیةو

  . لم والتي ال تفسیر بأسباب عقلیة، أو حسیة أو جسمیة صعوبة القدرة على التع-١

  . صعوبة القدرة على بناء عالقات اجتماعیة ناتجة عن اآلخرین-٢

االســتمرار فــي إظهــار االنفعــاالت غیــر المناســبة، أو .  صــعوبة التعبیــر عــن الموقــف االجتمــاعي-٣

 الجسمیة المرضیة أو المخـاوف االستمرار في إظهار األعراض. حالة من الحزن والسوداویة المستمرة

  .الشخصیة أو المدرسیة 

مــن حــاالت االضــطرابات االنفعالیــة، االنــسحاب مــن المواقــف المتكــررة والــسلوك العــدواني المتكــرر، و

إیــذاء الــذات، االنطوائیــة، المتمثلــة فــي االضــطراب واألمــراض النفــسیة والعقلیــة، واالنحرافــات الــسلوكیة 

  )٢(نة واإلضطرابات السیكوسوماتیةالمختلفة كاألعصبة واألذه

  :اإلعاقة المزدوجة أو المتعددة -٧

ًوتعني أن یصاب الشخص بـأكثر مـن إعاقـة كـأن یكـون معوقـا عقلیـا وجـسدیا فـى آن واحـد ً ًأو معوقـا ، ً

ًبصریا وسمعیا وكالمیا في نفس الوقت ً وتحتـاج رعایـة خاصـة ، وهذه الفئة هي األصعب في التعامل، ً

  .ًهي األكثر كلفة وجهدا، لعنایة بهذه الفئة من المعوقینكما أن ا، ًجدا

 إذ ال یقتــصر أثارهـا علـى المعــاق ،اد مــشكلة اإلعاقـة مـن المــشكالت متعـددة األبعـ:ویـرى الباحـث أن 

حیـث أن اإلعاقـة ، بل تمتد لتشمل األسرة والمجتمع وهذه اآلثـار تختلـف بحـسب نـوع اإلعاقـة ودرجتهـا

اقــــة الجــــسمیة فكلمــــا أشــــتدت درجــــة اإلعاقــــة زادت معوقــــات االنــــدماجي الذهنیــــة أشــــد وطــــأة مــــن اإلع

  .االجتماعي باإلضافة إلى أثار اقتصادیة واجتماعیة عدیدة مترتبة على اإلعاقة

                                                 

 ایمان محمد أحمد رشوان، المعاقون سمعیا ومهارات االقتصاد المنزلي، العلم واإلیمان للنشر والتوزیع، مصر، . د(1)

 .٨٢، ص ٢٠٠٨

، منشورات الحلبي ١حقوق الحقوق المعاقین ذوي االحتیاجات الخاصة، ط، الحمایة القانونیة ل الدینوسیم حسام.د (2)

 .١٤، ص ٢٠١١الحقوقیة، لبنان، 



 ١٧

  الفصل الثانى

  المسنین فى الشریعة اإلسالمیة واالتفاقیات الدولیة والتشریعات الوطنیةحقوق 

  :تمهید وتقسیم 

ت المجتمع بمختلف أصنافه ، فقد اتسعت الهوة بین فئات على المجتمع للتطورات التي طرأًنظرا

 ً تعبیراًولكي یكون القانون معبرا، حاجة إلى الحمایةب ضعف الفئات الضعیفة، وباتت وطوائفه، فازداد

ٕ، وانما االرتباط بالواقع االجتماعي فحسب یجب أن ال یقتصر على ؛ عن قیم وواقع المجتمعًصحیحا

ویتحقق ذلك بتوفیر الحمایة . هذا الواقع ویر وخلق العوامل الالزمة لتصویرهم في تطینبغي أن یسا

غفال توفیر ذات الحمایة للمصالح الجزئیة التي یتكون ا، مع عدم لفعالة للمصالح األساسیة للمجتمعا

  .من مجموعها المصالح العامة لذات المجتمع 

توفیر اطار قانونی للحفاظ على  فیجب - مسنین ال-  التى تحتاج إلى حمایة الفئات الضعیفة ومن 

وذلك بسن . لى الحفاظ على أدمیتهمإ وتمكینهم من ممارستها والتمتع بها، بشكل یهدف ،كافة حقوقهم

وحمایة حقوق المسنین یجب ،  عامة أم خاصةًحقوقا نصوص تشریعیة تقر تلك الحقوق سواء أكانت

 تشریعات صارمة تقر تلك الحقوق ه التشریعیة وضع اتأن تكون حمایة شاملة، وعلى المجتمع بمؤسس

 ولكبار السن مكانة رفیعة في الدین .تمنع المساس والتعدي علیها، ومعاقبة كل من یفعل ذلكو

اإلسالمي فقد حثتنا شریعتنا الغراء على رعایتهم واإلحسان إلیهم وتوقیرهم وأكدت على أن قیمة 

ًالمشرع الدستورى ألزم الدولة أیضا بضمان و .میة العظیمةاحترام الكبیر وتوقیره من القیم اإلسال

ً، صحیا واقتصادیا واجتماعیا وثقافیا وترفیهیا وریاضیا حتیاجات الخاصة حقوق األشخاص ذوى اإل ً ً ً ً ً

  .ًوتعلیمیا، وتهیئة المرافق العامة والبیئة المحیطة بهم

تمتع بكافة الحقوق ال على ضرورة بالمسنیننصت معظم اإلعالنات والمواثیق الدولیة المتعلقة و

سهیالت التي تساعدهم في ، الخدمات والتة الطبیة والصحیةاإلنسانیة، ومنها الحصول على الرعای

  : وكذلك نصت التشریعات الوطنیة ونعرض لذلك من خالل المباحث التالیةهم الخاصةنتسییر شؤ

  . حقوق المسنین فى الشریعة اإلسالمیة: المبحث األول

  .الحمایة الدستوریة لحقوق المسنین  ذوي االحتیاجات الخاصة :ث الثانىالمبح

  . حقوق المسنین ذوي اإلحتیاجات الخاصة فى المواثیق الدولیة:المبحث الثالث

  . حقوق المسنین ذوي االحتیاجات الخاصة في التشریعات الوطنیة : المبحث الرابع



 ١٨

  المبحث األول

  ةحقوق المسنین فى الشریعة اإلسالمی

: إن اإلنسان في اإلسالم من أفضل خلق اهللا وأكرمهم، فقد سجد له مالئكته حین خلقه، قال تعالى

ْإذ( َقال ِ َربك َ ُّ ِللمالئكة َ ِ َِ َ َ ٌخالق ِِّإني ْ ِ ًبشرا َ َ ٍمن طین َ ِ ِ
َ﴾ فإذا٧١﴿ ْ ُسویته َِ ُ ْ َّ ُونفخت َ َْ َ ْفیه من َ

ِ ِ ِروحي ِ
ُفقعوا ُ َ ُله  َ َ

َساجدین
ِ ِ   .احترام كما ذكر المفسرونریم ووهو سجود تک .)١() َ

 فضل السبق على المواثیق واالتفاقیات الدولیة كافة في تقریر حقوق  الحنیف اإلسالميللدینكان و

كبار السن ورعایتهم والتأكید علیها، فبتوجیه من دیننا الحنیف وجد المسنون في المجتمع اإلسالمي 

ت القرآنیة الكریمة واألحادیث النبویة الشریفة كل تقدیر ورعایة واحترام، وذلك بالكثیر من اآلیا

ُوقضى ربك َأال تعبدوا إال إیاه (:ومواقف الصحابة رضوان اهللا علیهم، فقال تعالى في سورة اإلسراء  َّ ُِّ َِّ َُّ ُ َْ َ َ َ ٰ َ َ

ًوبالوالدین إحسانا  ْ َْ ِ ِِ َ ِ َ َ إما یبلغن عندك الكبر َأحدهما َأو كالهما فَْۚ َ ْ َُ َُ ِ ِ ُِ َ ََ َ ََ ْ َ َّ ُ ْ َّ َُال تقِ َل لهما ُأف وال تنهرهما وقل لهما َ َ َُ َ ُ
َّ َُّ َ َُ ْ َْ َ ٍّ

ًقوال كریما ِْ َ ً َ( )٢(  

من شاب شیبة «: المكانة المتمیزة للمسلم المسن ذو الشیبة فقال) صلى اهللا علیه وسلم(وبین الرسول 

الم شیبة ما شاب رجل في اإلس«:  صلى اهللا علیه وسلموقال .»في اإلسالم كان له نورا یوم القیامة

یسلم الصغیر على «: وقوله . »إال رفعه اهللا بها درجة ومحیت عنه بها سیئة وكتب لها بها حسنة

  .)٣(»الكبیر

وحثه ألصحابه ) صلى اهللا علیه وسلم(فكل هذه األحادیث تدل على مكانة المسن في حیاة الرسول 

  .على احترام وتوقیر الكبیر

سالمي فقد حثتنا شریعتنا الغراء على رعایتهم واإلحسان إلیهم لكبار السن مكانة رفیعة في الدین اإلف

وتوقیرهم وأكدت على أن قیمة احترام الكبیر وتوقیره من القیم اإلسالمیة العظیمة التي یتقرب المسلم 

                                                 
 ).۷۲-۷۱: (سورة ص، اآلیات)  1(

  ٢٣اآلیة : اإلسراء)  2(

  ٦٢٣١، رقم الحدیث۱۱۱۷أخرجه البخاري في صحیحه، كتاب االستئذان، باب تسلیم القلیل على الكثیر ص )  3(



 ١٩

َّإما: ( تعالى اهللاوعن بر الوالدین فقال.بها إلى اهللا عز وجل َّیبلغن ِ َ ُ َعندك َْ َ ْ ََالكبر ِ
ِ ََأحدهما ْ ُ ُ ََأو كالهما  َ ُْ َ ِ

َفال ْتقل َ َلهما َُ ُ َتنهرهما ََوال ٍُّأف َ ُ َْ َْ ()١( .  

 رغبت فیها الشریعة عن عالقة الربط بین احترام كبار السن وتوقیرهم وبر الوالدین، فاألولىو

نسان بصرف النظر عن سن إسالمیة عند التعامل مع الكبیر، بینما األخیرة فهي واجبة على كل اإل

لى بر أبنائهم وهما في مرحلة الكبر، أي عندما یكبرا ویعدا إالوالدین یكونا أكثر حاجة والدیه، ولكن 

  .)٢(من قبیل المسنین

  :  تعالى اهللا هو دین السماحة والرحمة واألصل في ذلك قولىدین اإلسالموال

ُیكلف َال( َِّ ُالله ُ
ًنفسا َّ ْ َّإال َ َوسعها ِ َ ْ ِیرید اهللا ب: ( وقوله تعالى)٣ ()ۚ ُ ُ ِ ُكم الیسر وال یرید بكم العسرُ ُُ ُِ ُ ِ ُ َ وقوله ) ٤() َ

ُیرید: (تعالى ِ ُالله ُ
َیخفف َْأن َّ َِّ ْعنكم  ُ ُ ْ َ

َوخلق ۚ ُِ ُاإلنسان َ َ ْ ًضعیفا ِْ ِ
َ ()٥(.   

 خاصة بهم ومن ًوقد راعي اإلسالم حالة الضعفاء وكبار السن فنجد في بعض العبادات لهم أحكاما

  : بعض هذه األحكام

رضى اهللا (ر السن في إنابة من یحج عنه لكبر سنه وعجزه، فعن ابن عباس لكبی الرخصة -١

ْجاءت امرَأة من خثعم عام حجة الوداع، قالت :قال) عنهما َ ََ ِ َ
ِ ِ َِّ َ َ ََ َ َ َْ ٌ َ ِیا رسول الله إن فریضة الله على عباده : ْ ِ ِ ِ ِ

َ ََ ََّ ََِّ َّ َ َ

ْفي الحج أدركت أبي شیخا كبیرا ال یستطیع أن ُ
ِ َ ْ َ ًَ َ

ِ َِ ًَ ْ ْ ْ یستوي على الراحلة فهل یقضي عنه أن أحج عنه؟ ِّ َّْ ُ َ َْ
ِ ِ ِْ َْ َ ََّ َ َِ ْ

ْنعم: َقال َ    . فهذه رخصة خاصة بكبیر السن)٦( .َ

                                                 
 .٢٣سراء اآلیة سورة اإل)  1(

الواحد ( العدد –مجلة القانون واالقتصاد   ، الحمایة القانونیة لحقوق المسنین، دراسة مقارنة،یعمرو طه بدو/ د)٢(

 .٣١٥ ص ٢٠١٨) والتسعون

 ٢٨٦: سورة البقرة، آیة)  3(

 .١٨٥: سورة البقرة، آیة)  4(

 .۲۸: سورة النساء، آیة)  5(

، رقم ۳۱۸تاب جزاء الصید، باب الحج عمن ال یستطیع الثبوت على الراحلة أخرجه البخاري في صحیحه، ك)  6(

 رقم ٤٨٥، وأخرجه مسلم في صحیحه في كتاب الحج، باب الحج عن العاجز والهرم ونحوهما، ص ١٨٥٤الحدیث 

 .۲۳۷۵: الحدیث



 ٢٠

لقوله   عجزه واإلطعام عن كل یوم مسكینعند الرخصة لكبیر السن باإلفطار في شهر رمضان -٢

ٌفمن كان منكم مریضا أو على سفر فعدة  (:تعالى َّ ِ َِ ٍَ َِ َ َ ًْ َ ُمن أیام ُأخر وعلى الذین یطیقونه فدیة طعام ََ َ ٌ َ ُ ُ َْ ِ ِ ِ َِ ُ َ
َّ

َ َ
ٍ ّ

ٍمسكین ِ ِ
ْ( )١(.  

  : في هذه المسألة على قولینالفقهاءاختلف و

ٕتجب الفدیة على المسن الذي أفطر بسبب العجز عن الصوم، أو بسبب المشقة والى : القول األول

   هذا ذهب الحنفیة

مسن الذي أفطر بسبب العجز عن الصوم، أو بسبب المشقة، ال تجب الفدیة على ال: القول الثاني

  ٕوالى هذا ذهب المالكیة 

بالشیخ خاصة قال إنها ) رضى اهللا عنهما(ما ثبت عن ابن عباس  :واستدل أصحاب القول األول

قال ابن عباس  .الكبیر الذي ال یستطیع الصیام فیجوز له اإلفطار، ویفدي عن كل یوم مسكینا

لیست بمنسوخة، هو الشیخ الكبیر والمرأة الكبیرة، ال یستطیعان أن یصوما، «): رضى اهللا عنهما(

  .)٢(»فیطعما مكان كل یوم مسكینا

بأن اآلیة الكریمة منسوخة، وقد ثبت القول بالنسخ عند عدد من : ونوقش هذا الوجه من االستدالل

َوعلى الذین (لما نزلت : الصحابة ومنهم سلمة األكوع قال
َِّ َ َ ِیط َ ُیقونهُ َ ٌفدیة ُ َ ْ

ُطعام ِ َ ٍمسكین َ ِ ِ
كان من  )  ۖ ْ

 .)٤(ٕوالیه ذهب ابن عمر . )٣(أراد أن یفطر ویفتدي، حتى نزلت اآلیة التي بعدها فنسختها 

والصحیح القول األول الذي علیه أكثر العلماء، أنه یجب علیه الفدیة عن كل یوم، كما فسره ابن 

  ).رضى اهللا عنهما(عباس 

  :ٕم في القیام واتمام الركوع والسجود تخفیف اإلما-٣

                                                 
 .١٨٤: سورة البقرة، آیة)  1(

 .٤٥٠٥قم الحدیث  ر۷۸۵أیاما معدودات ص  أخرجه البخاري في صحیحه، باب)  2(

ُفمن شهد منكم الشهر فلیصمه(باب ، أخرجه البخاري في صحیحه )  3( َْ ُ َْ ََْ
َّ

ُ ُ
ِ َ ِ َ  ٤ ۵۰۷ رقم الحدیث ۷۸۵، ص  )َ

ُفمن شهد منكم الشهر فلیصمه(باب  أخرجه البخاري في صحیحه،)  4( َْ ُ َْ ََْ
َّ

ُ ُ
ِ َ ِ َ  .٤٥٠٦ رقم الحدیث ۷۸۰ص). َ



 ٢١

صالتهم مراعاة للضعفاء األئمة الذین یصلون بالناس بالتخفیف في ) صلى اهللا علیه وسلم(أمر النبي 

إذا صلى أحدكم بالناس فلیخفف، فإن منهم الضعیف «): صلى اهللا علیه وسلم(قال  وكبار الس

  .)١(» شاءٕوالسقیم والكبیر، واذا صلى أحدكم لنفسه فلیطول ما 

لمن عینه إماما لقومه مراعاة الكبیر والمریض والضعیف، ) صلى اهللا علیه وسلم(وكان من وصایاه 

أم قومك فمن أم قوما فلیخفف فإن «: لعثمان بن أبي العاص) صلى اهللا علیه وسلم(فقد قال النبي 

  .)٢ (»...فیهم الكبیر 

لغسل أو شق علیه ذلك، فله أن یتیمم إذا  یشرع للمسن إذا عجز عن الطهارة أو الوضوء، أو ا-٤

عجز عن الحركة، أو لم یجد من یقوم بخدمته، وتقدیم ما یحتاجه لرفع الحدث عنه، أو لم یجد من 

  .)٣(یناوله الماء شرعا 

لیس منا «: كما حث النبي الكریم صلى اهللا علیه وسلم على رحمة الصغیر وتوقیر الكبیر، حیث قال

كما خص الرسول الكریم صلى » وقر كبیرنا ویأمر بالمعروف وینه عن المنكرمن لم یرحم صغیرنا وی

  .) ٤ (» إن من إجالل اهللا إكرام ذي الشیبة المسلم«:  الرعایة، فقال  مناهللا علیه وسلم ، الكبیر بمزید

وهذا عمر بن الخطاب رضي اهللا عنه یتعاهد امرأة عجوزا في بیتها، فتورد كتب التاریخ أنه رضي 

خرج في سواد اللیل، فرآه طلحة، فذهب عمر فدخل بیتا، ثم دخل بیتا آخر، فلما أصبح « عنه اهللا

ما بال هذا الرجل الذي یأتیك؟ : طلحة ذهب إلى ذلك البیت، فإذا عجوز عمیاء مقعدة، فقال لها 

 ولم تقتصر الرعایة. »إنه یتعاهدني منذ كذا وكذا، یأتیني بما یصلحني ویخرج عني األذي: قالت

والعنایة في المجتمع المسلم بالمسنین المسلمین فقط، بل امتدت أیضا لتشمل حتى غیر المسلمین، 

طالما أنهم یعیشون بین ظهراني المسلمین، فقد سطرت كتب التاریخ موقف عمر رضى اهللا عنه مع 

                                                 
 .۷۰۳ رقم الحدیث ۱۳۱ األذان، باب إذا صلى لنفسه فلیطول ماشاء، ص أخرجه البخاري في صحیحه، كتاب)  1(

 .٦٧٣٤ رقم الحدیث ۱۷۴أخرجه مسلم في صحیحه، كتاب الصالة، باب أمر األئمة بتخفیف الصالة ص)  2(

 .۱/۲۳۸المغني، ابن قدامة )  3(

سالمیة ، دار الحكمة للتوزیع والنشر، جتماعیة للمسنین وفق الشریعة اإلسالمة عبد اهللا حمد الشاعري، الرعایة اال )4(

 .٢٣ ص .م٢٠١٢



 ٢٢

اهللا أن عمر بن الخطاب رضى «: »الخراج«ذلك الشیخ الیهودي الكبیر، فیذكر أبو یوسف في كتابه 

من : عنه مر بباب قوم وعلیه سائل یسأل، شیخ كبیر ضریر البصر، فضرب عضده من خلفه فقال 

أسأل الجزیة والحاجة : فما ألجأك إلى ما أرى؟ قال : قال . یهودي : أي أهل الكتب أنت؟ قال

سل فأخذ عمر رضى اهللا عنه بیده، فذهب إلى منزله، فأعطاه من المنزل شیئا، ثم أر: قال. والسن

أنظر هذا وضرباءه، فواهللا ما أنصفناه إذا أكلنا شبیبته ثم نخذله عند : إلى خازن بیت المال، فقال 

ِإنما الصدقات للفقراء والمساكین(الهرم؟  ِ ِ ِ
َ َ َْ َْ ََُ ُ َ َ َّ   .»ة وعن ضربائه ووضع عنه الجزی)١()  َِّ

مهم وتقدیرهم من عدة ٕ واكرا إلى احترام كبار السنتدعى الشریعة اإلسالمیةمما سبق یتضح أن 

وقوله صلى » لیس منا من لم یرحم صغیرنا ویوقر كبیرنا «نصوص منها قوله صلى اهللا علیه وسلم 

إذا « :  علیه وسلمإن من إجالل اهللا تعالى إكرام ذي الشیبة المسلم، وقوله صلى اهللا«:  علیه وسلماهللا

  . »أتاكم كبیر قوم فأكرموه

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                 
 ٦٠  اآلیة:سورة التوبة)  1(



 ٢٣

  المبحث الثانى

  ذوي االحتیاجات الخاصة المسنین  لحقوق ایة الدستوریةالحم

أهم التشریعات الوطنیة المعنیة بحقوق اإلنسان والحریات العامة لألفراد باعتباره  یشكل الدستور     

حیث الجنس أو المولد أو  سواء من، أسمى القوانین، حیث وفر لكل اإلفراد كل الحقوق دون تمیز 

 منذ دستور سنة - إن الدساتیر المصریة المتعاقبة قد حرصت جمیعها وحیث .)١(العرق أو الرأي

ً على تقریر الحقوق والحریات العامة في صلبها قصدا من المشرع الدستوري أن یكون -  ١٩٢٣

ًالنص علیها في الدستور قیدا على المشرع العادي فیما یسنه من قواعد وأحكام وفى حدود ما أراده 

 خرج المشرع فیما یقره من تشریعات على هذا الضمان الدستوري، وعن الدستور لكل منها، فإذا

�اإلطار الذى عینه الدستور له، بأن قید حریة أو حقا أو أهدر أو انتقص من أیهما تحت ستار 

�التنظیم الجائز دستوریا، وبالمخالفة للضوابط الحاكمة له، وقع عمله التشریعي في حومة مخالفة 

 .أحكام الدستور

منه مبدأ المساواة، باعتباره إلى جانب ) ٤(وحیث إن الدستور قد اعتمد بمقتضى نص المادة      

ًمبدأي العدل وتكافؤ الفرص، أساسا لبناء المجتمع وصون وحدته الوطنیة، وتأكیدا لذلك حرص  ً

لحقوق منه على كفالة تحقیق المساواة لجمیع المواطنین أمام القانون، في ا) ٥٣(الدستور في المادة 

ً وفقا لما استقر علیه - والحریات والواجبات العامة، دون تمییز بینهم ألى سبب، إال أن ذلك ال یعنى 

 أن تعامل فئاتهم على ما بینها من تفاوت في مراكزها القانونیة معاملة قانونیة - قضاء هذه المحكمة 

 ذلك أن من بینها ما یستند متكافئة، كذلك ال یقوم هذا المبدأ على معارضة صور التمییز جمیعها،

المشار إلیهما، بما ) ٥٣، ٤(إلى أسس موضوعیة وال ینطوي بالتالي على مخالفة لنصى المادتین 

�مؤداه أن التمییز المنهى عنه بموجبهما هو ذلك الذى یكون تحكمیا، وأساس ذلك أن كل تنظیم 

ً مشروعیتها إطارا للمصلحة العامة ًتشریعي ال یعتبر مقصودا لذاته، بل لتحقیق أغراض بعینها تعكس

 )٢ (التي یسعى المشرع إلى تحقیقها من وراء هذا التنظیم

فالمساواة ) ٣(عدم التمییز بین األفراد، أي المعاملة بغیر تمییز للمراكز القانونیة بالمساواة ویقصد 

بدأ المساواة تنهار ٕهي أساس القاعدة القانونیة وأساس مبدأ الشرعیة وأساس العدل، واذا لم یحترم م

تعتبر المساواة ركیزة للحریات وهي مبدأ من المبادئ الدستوریة األساسیة و .في المجتمع قیم كبیرة

                                                 

 . ٢/٦/٢٠١٨ جلسة   دستوریة ق٣٢ لسنة ٣١ رقم فى الدعوى حكم المحكمة الدستوریة العلیا (1)

 .٢٠٢١ /٦ / ٥جلسة " دستوریة" ق ٤١ لسنة ٨١الدعوى رقم  فى  حكم المحكمة الدستوریة العلیا(2)

 ٨١سابق، ص السید العتیق، مرجع .د(3) 



 ٢٤

عدم التمیز  تعنى التي یقوم علیها أي نظام سیاسي دستوري في العالم المعاصر، كما أن المساواة 

 المعاملة بغیر تمیز للمراكز القانونیة فراد الطائفة الواحدة إن تماثلت مراكزهم القانونیة، أيأبین 

   .)١(الواحدة، فالمساواة هي توأم الحریة، بدونها تصبح ممارسة الحریات كلمة عابثة

 ،حتیاجــات الخاصـــة اإلًالمــشرع الدســـتورى ألــزم الدولـــة أیــضا بـــضمان حقــوق األشـــخاص ذوى و      

ًصحیا واقتصادیا واجتماعیا وثقافیا وترفیهیا وریاضیا  ً ً ً ً ًوتعلیمیا، وتهیئة المرافق العامـة والبیئـة المحیطـة ً

 المـساواة مبـادئبًعمـال  بهم، وممارستهم لجمیع الحقوق السیاسیة، ودمجهم مع غیـرهم مـن المـواطنین،

 وذلــك التعــداد الدســتورى كــان علــى ســبیل المثــال ولــیس الحــصر، فــالتزام  )٢( والعدالــة وتكــافؤ الفــرص

 المجــاالت وااللتــزام بتمثــیلهم فــي المجــالس  فــى كافــةن یكــونأیجــب ّلدولــة بــضمان حقــوق المعــوقین ا

  .النیابیة والبرلمانیة، وهو إنجاز غیر مسبوق 

ونوضحها  )٣(٢٠١٤فى دستور حتیاجات الخاصة ذوى اإلالمواد التى تنص على حقوق وعن     

  : فیما یلى 

  )٥٣(مادة  :ًأوال  

ن في الحقوق والحریات والواجبات العامة ال تمییز بینهم المواطنون لدى القانون سواء وهم متساوو    

أو المستوى  اإلعاقة بسبب الدین أو العقیدة أو الجنس أو األصل أو العرق أو اللون أو اللغة أو

تلتزم الدولة باتخاذ التدابیر الالزمة  االجتماعي أو االنتماء السیاسي أو الجغرافي أو الى سبب أخر

  .ل التمییز وینظم القانون إنشاء مفوضیه مستقلة لهذا الغرضللقضاء على كافه أشكا

  )٥٥(مادة : ًانیثا

كل من یقبض علیه أو یحبس أو تقید حریته تجب معاملته بما یحفظ علیه كرامته وال یجوز    

تعذیبه وال ترهیبه وال إكراهه وال إیذاؤه بدنیا أو معنویا وال یكون حجزه أو حبسه إال في أماكن 

 اإلعاقة لك الئقة إنسانیا وصحیا وتلتزم الدولة بتوفیر وسائل االتاحه لألشخاص ذوىمخصصه لذ

   ....)ومخالفه شيء من ذلك جریمة یعاقب مرتكبها وفقا للقانون

  

                                                 

، االتفاقیات الدولیة المتعلقة بحقوق اإلنسان الخاصة، حقوق الطفل، حقوق المرأة، حقوق  الدینم حسامی وس. د(1)

 .٣٩٥، ص ٢٠١١الالجئین، حقوق العمال، حقوق المعوقین، حقوق السجناء، منشورات الحلبي الحقوقیة، لبنان، 

دار ، ٢٠١٤ التطور الدستورى المصرى لسنة –النظریة العامة ، القانون الدستورى ، صالح الدین فوزى .  د(2)

 .٣٣١ص ، ٢٠١٤،النهضة العربیة 

 .١٨/١/٢٠١٤مكرر بتاریخ ) أ (٣العدد  ،الجریدة الرسمیة ، دستور جمهوریة مصر العربیة (3) 



 ٢٥

  )٨١(مادة  :ًاثالث

اإلعاقة واألقزام صحیا واجتماعیا وثقافیا وترفیهیا  تلتزم الدولة بضمان حقوق األشخاص ذوى   

میا وتوفیر فرص العمل لهم مع تخصیص نسبه منها لهم وتهیئة المرافق العامة والبیئة وریاضیا وتعلی

ًالمحیطة بهم وممارستهم لجمیع الحقوق السیاسیة ودمجهم مع غیرهم من المواطنین إعماال لمبادئ 

  .العدالة والمساواة وتكافؤ الفرص

  ) ٨٣(مادة  :ًرابعا

 واقتصادیا واجتماعیا وثقافیا وترفیهیا، وتوفیر معاش تلتزم الدولة بضمان حقوق المسنین صحیا   

مناسب یكفل لهم حیاة كریمة، وتمكینهم من المشاركة في الحیاة العامة، وتراعى الدولة في تخطیطها 

للمرافق العامة احتیاجات المسنین، كما تشجع منظمات المجتمع المدني على المشاركة في رعایة 

 ." ینظمه القانونالمسنین، وذلك على النحو الذي

  )٩٣(مادة : ًخامسا

تلتزم الدولة باالتفاقیات والعهود والمواثیق الدولیة لحقوق اإلنسان التي تصدق علیها مصر وتصبح   

  .لها قوه القانون بعد نشرها وفقا لألوضاع المقررة

  )٢١٤(مادة : ًسادسا

حقوق اإلنسان والمجلس القومي یحدد القانون المجالس القومیة المستقلة ومنها المجلس القومي ل  

ویبین القانون  اإلعاقة للمرأة والمجلس القومي للطفولة واالمومه والمجلس القومي لألشخاص ذوى

كیفیه تشكیل كل منها واختصاصاتها وضمان استقالل وحیاد أعضاءها ولها الحق في إبالغ 

  .السلطات العامة عن اى انتهاك یتعلق بمجال عملها

 فــى حتیاجــات الخاصــة یــة علــى ذوى اإلالمــشرع الدســتورى حفــل بإغــداق الحما : أن ویــرى الباحــث   

ن تلـك الفئـة لـم یكـن أ حیـث، ولـى فـى تـاریخ الدسـاتیر المـصریة نـصوص دسـتوریة متنوعـة، وللمـرة األ

صـور كأحـد  التمییز بـسبب اإلعاقـة ةأضاف وتم عقود زمنیة ماضیة، لها أي وجود دستوري على مدى

نص علـى أن المـواطنین لـدى القـانون سـواء، جـاء الـمبـدأ المـساواة ، إذ ل ًاعمـااللمواطنین التمییز بین ا

متــساوون فــى الحقــوق والحریــات والواجبــات العامــة، ال تمییــز بیــنهم بــسبب الــدین، أو العقیــدة، أو  وهــم

االنتمـاء الجنس، أو األصل، أو العرق، أو اللـون، أو اللغـة، أو اإلعاقـة، أو المـستوى االجتمـاعى، أو 

الــسیاسى أو الجغرافــى، أو ألى ســبب آخــر، وتلتــزم الدولــة باتخــاذ التــدابیر الالزمــة للقــضاء علــى كــل 

أشكال التمییز، ومن ثم أضحت الدولـة ملزمـة أن تـضمن لهـم الحقـوق والحریـات وتـوفیر فـرص العمـل 

  .وتمكنهم من المساواة مع غیرهم



 ٢٦

  المبحث الثالث

   فى المواثیق الدولیةلخاصةذوي اإلحتیاجات ا  المسنینحقوق

  

  :تمهید وتقسیم 

) خطة فیینا الدولیة للعمل من أجل المسنین(م ١٩٨٢صدر عن الجمعیة الدولیة للمسنین عام       

ٕ توصیة خاصة إلى جانب موجهات عامة للحكومات والى الجهات المعنیة األخرى ٦٢التي تضمنت 

توصیات تبین طبیعة الوثیقة المكثفة فعلى سبیل إحدى هذه ال. إلى كیفیة مواجهة المشكلة العامة

عن الصحة تشیر إلى أن الصحة والخدمات الصحیة المصاحبة یجب ) ١٠(المثال التوجیه رقم 

وهذه الخدمات یجب أن تشمل مدى واسعة من خدمات .. تطویرها إلى أقصى حد ممكن في المجتمع

ة، المستشفیات الیومیة، الرعایة الطبیة االسعاف مثل مراكز الرعایة الیومیة، المصحات الخارجی

 ).١ (والتمریض والخدمات الداخلیة إلى جانب خدمات الطواري

نصت معظم اإلعالنات والمواثیق الدولیة المتعلقة بالمعوقین على ضرورة تمتع المعوقین بكافة و

ت التــــي سهیال، الخــــدمات والتــــة الطبیــــة والــــصحیةالحقــــوق اإلنــــسانیة، ومنهــــا الحــــصول علــــى الرعایــــ

ویــضاف إلــى هــذه اإلعالنــات والمواثیــق الدولیــة المتخصــصة  ، هم الخاصــةنتــساعدهم فــي تــسییر شــؤ

  )٢(.اقیات التي تناولت حقوق المعوقینبالمعوقین جملة من االتف

بـدأ اإلهتمــام بــشكل خــاص بحقــوق ذوي اإلحتیاجــات الخاصـة علــى المــستوى العــالمي فــي العــام و

عامــة اإلعــالن الخــاص بحقــوق المتخلفــین عقلیــا والــذي أكــدت فیــه  عنــدما أصــدرت الجمعیــة ال١٩٧١

علـــى ضـــرورة مـــساعدة األشـــخاص المتخلفـــین عقلیـــا علـــي إنمـــاء قـــدراتهم فـــي مختلـــف میـــادین النـــشاط 

   .)٣( )وضرورة تیسیر اندماجهم إلي أقصى حد ممكن في الحیاة العادیة

                                                 
  ٤٤ ص م٢٠٠٠هرة،  للنشر والتوزیع، القا، دار الفجرحالم عبد الغفار، رعایة المسنینأ ) 1(

الحمایــة الدولیــة لــذوى االحتیاجــات الخاصــة وتطبیقاتهــا فــى بعــض األنظمــة الداخلیــة ، أحمــد فــوزى عبــد المــنعم . د(2)

 .٨٧ص  ، ٢٠٠٨،

، دار الثقافة للنشر ١عبد الكریم علوان، الوسیط في القانون الدولي العام، الكتاب الثالث حقوق االنسان، ط .د (3)

 . ومابعدها١٤٩ص  ،٢٠٠٦، والتوزیع، عمان 



 ٢٧

المعـوقین، الـذي أشـارت فیـه  اإلعـالن الخـاص بحقـوق ١٩٧٥وأصدرت الجمعیة العامة في عـام 

ٕواذ تتـــوه بـــأن إعـــالن التقـــدم واإلنمـــاء فـــي المجـــال االجتمـــاعي نـــادي بـــضرورة حمایـــة المعـــوقین، (إلـــى 

ٕجـــسمانیا وعقلیـــا وتـــأمین رفـــاهیتهم وتـــأهیلهم ،واذ تـــضع نـــصب عینیهـــا ضـــرورة الوقایـــة مـــن التعویـــق 

فــي أكبــر عــدد مــن میــادین النــشاط الجـسماني والعقلــي وضــرورة مــساعدة المعــوقین علــي إنمــاء قــدراتهم 

  )١()المتنوعة، وضرورة العمل قدر المستطاع على إدماجهم في الحیاة العادیة

مــم المتحــدة بموجــب جــاءت إتفاقیــة األشــخاص ذوي االعاقــة التــي اعتمــدها الجمعیــة العامــة لألو 

 الخاصـة  ذوي االحتیاجـاتشـخاص لتؤكـد علـى حقـوق األ٢٠٠٧عـام ) ٦١(في الـدورة ) ١٠٦( قرارها

  .ضرورة تأمینها لهم من قبل الدولوتتص من خالل نصوص متعددة على حقوق هذه الفئة و

ومـــن خـــالل تحلیـــل هـــذه اإلتفاقیـــة المهمـــة نجـــد أن هنـــاك حقـــوق متنوعـــة ومهمـــة اقرتهـــا لـــصالح 

، كما أن اإلتفاقیة جاءت بمبادی عامـة توجیهیـة حـول )اإلحتیاجات الخاصة(األشخاص ذوي اإلعاقة 

ذلــك ســوف نقــسم هــذا المبحــث إلــى بیــان م وكیفیــة التعامــل معهــم، علیــه ولشــخاص وحقــوقه األهــؤالء

  : على النحو التالىمطلبین

  .إتفاقیة األشخاص ذوي االعاقةفى المبادئ العامة : المطلب األول

  .الحقوق التي وردت في إتفاقیة األشخاص ذوي االعاقة: المطلب الثاني

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                 

 .٧٢،ص٢٠٠٥، دار النهضة العربیة، القاهرة، ٢نسان، طبو الوفا، الحمایة الدولیة لحقوق اإلأحمد أ.د(1)  



 ٢٨

  المطلب األول

  ئ العامة لإلتفاقیة األشخاص ذوي االعاقةالمباد

 

أهـــم الوثـــائق الدولیـــة ذات الـــصلة بموضـــوع حقـــوق عیـــة العامـــة فـــي دیباجـــة اإلتفاقیـــة ذكـــرت الجم    

جــاءت اإلتفاقیــة بمجموعــة مــن المبــادى التوجیهیــة العامــة والمهمــة لكــي واإلنــسان وحریاتــه األساســیة، 

ق األشــخاص  تـسترشد الــدول بهــا فــي تعاملهـا مــع حقــوتكـون أساســا لتطبیــق اإلتفاقیـة مــن جهــة، ولكــي

  )١(: وهذه المبادئ هي ذوي اإلحتیاجات الخاصة

احترام كرامـة األشـخاص المتأصـلة واسـتقاللهم الـذاتي بمـا فـي ذلـك حریـة تقریـر خیـاراتهم بأنفـسهم ) أ (

  .واستقاللیتهم

  . عدم التمییز) ب(

  . المجتمع بصورة كاملة وفعالة فيٕكفالة مشاركة واشراك األشخاص ذوي اإلعاقة ) ج(

  .احترام الفوارق وقبول األشخاص ذوي اإلعاقة كجزء من التنوع البشري والطبیعة البشریة) د(

  .تكافؤ الفرص) ه (

  .إمكانیة الوصول) و (

  . المساواة بین الرجل والمرأة) ز (

  .حفاظ على هویتهماحترام القدرات المتطورة لألطفال ذوي اإلعاقة واحترام حقهم في ال) ح(

وهـــذه المبـــادئ تـــدل علـــى الخطـــوط العریـــضة التـــي هـــي األســـاس لمـــنح الحقـــوق الالشـــخاص ذوي    

اإلحتیاجات الخاصـة، حیـث أن هـذا المبـادئ تفرعـت منهـا حقـوق عدیـدة لألشـخاص ذوي اإلحتیاجـات 

  .الخاصة، وهذا ما سنوضحه في المطلب الثاني
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  المطلب الثاني

  ي اإلتفاقیةالحقوق التي وردت ف

  

علـى حقـوق متعـددة یجـب اإلقـرار بهـا ٢٠٠٧نصت اتفاقیـة حقـوق األشـخاص ذوي االعاقـة لعـام 

 ولبیان ذلك لهم من قبل الدول، وقد وردت اإلشارة إلى هذه الحقوق في نصوص عدیدة في اإلتفاقیة، 

لمدنیــة تقــسیم هــذه الحقــوق إلــى نــوعین حــسب طبیعــة كــل حــق ومــضمونه، أوال الحقــوق اســوف نقــوم ب

 الحقـــوق اإلقتـــصادیة واإلجتماعیـــة والثقافیـــة ،احتیاجـــات الخاصـــة، ثانیـــوالـــسیاسیة لألشـــخاص ذوي اإل

  : على النحو التالى لألشخاص ذوي اإلحتیاجات الخاصة، ونتناول ذلك في فرعین

  

  الفرع األول

  الحقوق المدنیة والسیاسیة لألشخاص ذوي اإلحتیاجات الخاصة

  

حتیاجـــــات الشـــــخاص ذوي اإلوعـــــة مـــــن الحقـــــوق المدنیـــــة والـــــسیاسیة ل وردت اإلشـــــارة إلـــــى مجم

ة فــي العهــد الــدولي للحقــوق الخاصــة فــي االتفاقیــة، ورغــم أن هــذه الحقــوق مفهومهــا وتــسمیتها معروفــ

 إي ،، إال أن ورودها في هـذه اإلتفاقیـة جـاءت بـصیغة خاصـة ال عامـة١٩٦٦ والسیاسیة لعام ةالمدنی

 ونعــرض لــبعض مــن هــذه الحقــوق  یاجــات الخاصــة بــشكل خــاص ، هــي مقــررة لالشــخاص ذوي االحت

  :فیما یلى 

  :المساواة وعدم التمییزفى الحق : أوال

أشــارت اإلتفاقیــة إلــى ضـــرورة أن یتمتــع جمیــع األشـــخاص ذوي اإلحتیاجــات الخاصــة بالمـــساواة 

الفائــدة اللتــین ولهــم الحــق دون أي تمییــز وعلــى قــدم المــساواة فــي الحمایــة و، أمــام القــانون وبمقتــضاه 

یوفرهمــا القــانون، وبالتــالي تحظــر الــدول األطــراف أي تمییــز علــى أســاس اإلعاقــة وتكفــل لألشــخاص 

الحمایة القانونیة المتساویة والفعالـة مـن التمییـز علـى أي أسـاس، ویجـب أن تتخـذ الـدول  ذوي اإلعاقة

المناســــبة لكفالــــة تــــوافر األطــــراف، ســــعیا لتعزیــــز المــــساواة والقــــضاء علــــى التمییــــز، جمیــــع الخطــــوات 

  )١(الترتیبات التیسیریة المعقولة لألشخاص ذوي اإلعاقة
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وفي هذا السیاق ذكرت اإلتفاقیة بالفئة األضـعف مـن بـین األشـخاص ذوي اإلحتیاجـات الخاصـة 

، وأكــدت بــشكل مــستقل وفــي مــواد خاصــة علــى حقهــم فــي )النــساء المعاقــات واألطفــال المعــاقین( وهـم 

  .تمییزالمساواة وعدم ال

   

 :الحق في الحیاة: ثانیا 

 حق طبیعي وأساسي لإلنسان تم التأكید علیه فـي كـل الـشرائع ،فالحق فى الحیاة كما هو معلوم 

الـسماویة والوثــائق الدولیــة ودسـاتیر الــدول وقوانینهــا، والــنص علـى هــذا الحــق فـي اإلتفاقیــة هــو للتأكیــد 

الضروریة لضمان تمتع یجب إتخاذ جمیع التدابیر من جدید أن لكل إنسان الحق األصیل في الحیاة و

  . فعلیا بهذا الحق على قدم المساواة مع اآلخرینذوي اإلحتیاجات الخاصة  طفالاأل

  : الحق في الحمایة في حاالت الخطر والطوارئ اإلنسانیة: ثالثا 

عقلــي البــدني أو والضعف بالــ  یتــسمون ذوي اإلحتیاجــات الخاصــة فــي الغالــبطفــالنظــرا ألن األ

مما یؤثر على حركتهم وقدرتهم على حمایة أنفسهم من األخطار المحدقة بهم، والسیما الحـاالت التـي 

قد تنجم عن وجود أعمال عنف أو نزاع مسلح داخل الدولة أو التعـرض لظـروف طبیعیـة كالفیاضـات 

فقــا اللتزاماتهــا والــزالزل وغیرهــا، فقــد جــاءت االتفاقیــة لكــي تلــزم الــدول بــأن تتعهــد الــدول األطــراف، و

بمقتـضى القـانون الـدولي، بمــا فیهـا القـانون اإلنــساني الـدولي والقـانون الــدولي لحقـوق اإلنـسان، باتخــاذ 

 ذوي اإلعاقــة الــذین یوجــدون فــي حــاالت تتــسم طفــالكافــة التــدابیر الالزمــة لــضمان حمایــة وســالمة األ

  )١(. ة والكوارث الطبیعیةبالخطورة، بما في ذلك حاالت النزاع المسلح والطوارئ اإلنسانی

  

   :الحق في الشخصیة القانونیة: رابعا 

 ذوي اإلحتیاجــات الخاصــة رغــم وضــعهم الخــاص ومــا  دلیــل علــى أن ،الــنص علــى هــذا الحــق 

یعانون منه من قصور بدني أو عقلي أو حسي أو نفسي، فـإن هـذا ال یمنـع مـن كـونهم أشـخاص لهـم 

ذوي اإلعاقة الحق في االعتراف بهم في كل یجب أن یكون ل القانون، ومماوجودهم وكیانهم الخاص أ

 ذوي اإلعاقـة بأهلیـة قانونیـة علـى دول أن تقر األطراف بتمتـع مكان كأشخاص أمام القانون، وعلى ال

قدم المساواة مـع آخـرین فـي جمیـع منـاحي الحیـاة، وأن تتخـذ الـدول األطـراف التـدابیر المناسـبة لتـوفیر 
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اقـة علـى الـدعم الـذي قـد یتطلبونـه أثنـاء ممارسـة أهلیـتهم القانونیـة، ونتیجـة  ذوي اإلعإمكانیة حصول 

ــذلك تكفــل الــدول األطــراف أن تــوفر جمیــع التــدابیر المرتبطــة بممارســة األهلیــة القانونیــة الــضمانات  ل

  .)١(لحقوق اإلنسانه التدابیر وفقا للقانون الدولي المناسبة والفعالة لمنع إساءة استعمال هذ

  : الحق في عدم التعرض للتعذیب أو المعاملة أو العقوبة القاسیة:ًخامسا 

وهذا الحق له مفهوم واضح وهـو عـدم تعـریض األشـخاص ذوي االحتیاجـات الخاصـة ألي شـكل 

من اشكال التعذیب او العقوبة القاسیة أو الالانسانیة اوالمهینـة، وتتخـذ الـدول األطـراف جمیـع التـدابیر 

ضائیة وغیرها من التدابیر الفعالة لمنع إخضاع األشخاص ذوي اإلعاقة، على التشریعیة واإلداریة والق

  )٢(قدم المساواة مع اآلخرین، للتعذیب أو المعاملة أو العقوبة القاسیة أو الالإنسانیة أو المهینة

   :الحق في عدم التعرض لالستغالل والعنف واالعتداء: ًسادسا 

و عقلـي، أخاصـة ومـا یعـانون منـه مـن اخـتالل جـسدي ذوي االحتیاجـات الرا للحالة الخاصة لـنظ

فقـد یكونــون فــي ظــروف معینـة فــرائس ســهلة الســتغاللهم واالعتـداء علــیهم وتعریــضهم للعنــف وبــصورة 

علیه یجب أن تكون هناك داخل الدولة قوانین واجـراءات تـضمن وخاصة حاالت االستغالل الجنسي، 

التدابیر التـشریعیة واإلداریـة واالجتماعیـة والتعلیمیـة عدم حدوث ذلك، وأن تتخذ الدول األطراف جمیع 

 ذوي اإلعاقــة، داخــل منــازلهم وخارجهــا علــى الــسواء، مــن جمیــع التــدابیر المناســبة لحمایــةوغیرهــا مــن 

تتخــذ الــدول علــى نــوع الجــنس، و أشــكال االســتغالل والعنــف واالعتــداء، بمــا فــي ذلــك جوانبهــا القائمــة

 بكفالـة أمـور ،لمنع جمیع أشـكال االسـتغالل والعنـف واالعتـداء المناسبةاألطراف أیضا جمیع التدابیر 

  .)٣( ذوي اإلعاقة وأسرهم طفالناسبة من المساعدة والدعم لألمنها توفیر أشكال م

  

  

  

  

                                                 
)1Caldera, Denise Gosselin, Older Workers and Human Rights: National and International 

Policies and Realities, In book: Patricia Brownell, and James J. Kelly. (eds) Ageism and 

Mistreatment of Older Workers: Current Reality, Future Solutions. Springer, 2013, p. 9.  
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  الفرع الثاني

  حتیاجات الخاصة ذوي االمسنینالحقوق اإلقتصادیة واالجتماعیة لل

  

لخاصة بحاجة إلى التفاعـل مـع بقیـة أفـراد المجتمـع، حتیاجات اذوي االالمسنین من الطبیعي أن 

ممارسة حیاتهم اإلجتماعیـة واإلقتـصادیة والثقافیـة بمـا یكفـل لهـم مـستوى مـن العـیش المالئـم، وتـوفیر و

 اإلتفاقیـــة علـــى جملـــة مـــن تالخـــدمات التـــي تمكـــنهم مـــن الحفـــاظ علـــى كـــرامتهم وأدمیـــتهم، لـــذلك نـــص

  :فیما یلى الحقوق نعرض لبعض من هذه  والحقوق اإلقتصادیة واإلجتماعیة ، 

  :الحق في العیش المستقل واإلدماج في المجتمع: ًأوال

 ذوي االحتیاجــات الخاصـة الــذي یعـانون مــن قـصور بــدني المـسنین المـشكلة الكبیــرة التـي تواجــه 

 بـصورة طبیعیـة، علیـه وعقلي هي مشكلة انخراطهم فـي المجتمـع وتقـبلهم مـن األخـرین والتعامـل معهـم

 اكدت في هذا الصدد على ضرورة تمكـین هـؤالء مـن العـیش فـي المجتمـع بـشكل طبیعـي تفاقیةإن االف

   . والعمل على دمجهم في الحیاة االجتماعیة

وطبقا لإلتفاقیة فإنه الدول تقر بحق جمیع األشـخاص ذوي اإلعاقـة، مـساواة بغیـرهم، فـي العـیش 

 طفـال فعالـة ومناسـبة لتیـسیر تمتـع األتخـذ تـدابیرفي المجتمع، بخیـارات مـساویة لخیـارات اآلخـرین، وت

ٕذوي اإلعاقة الكامل بحقهم وادماجهم ومشاركتهم بصورة كاملة في المجتمع 
)١(.  

  :الحق في التعلیم: اًثانی

 ذوي وعــدم اســتبعادذوي االحتیاجــات الخاصــة الحــق فــي االســتفادة مــن فــرص التعلــیم  للمــسنین 

 تكفل الدول األطراف إمكانیة حصول ذوي اإلعاقةواس اإلعاقة، اإلعاقة من النظام التعلیمي على أس

وتحقیقا لهذه .  وتعلیم الكبار والتعلیم مدى الحیاة دون تمییز وعلى قدم المساواة مع آخرینعلى التعلیم

  .)٢(الغایة، تكفل الدول األطراف توفیر الترتیبات التیسیریة المعقولة لألشخاص ذوي اإلعاقة

  :الحق في الصحة: ًاثالث

مــن حــق األشــخاص ذوي االحتیاجــات الخاصــة الحــصول علــى الخــدمات الــصحیة ومــستلزماتها 

بــشكل یــسیر وبــدون عوائــق والســیما أن حــالتهم الــصحیة تحــتم علــى الــدول االهتمــام بهــم ومراعــاة بقیــة 
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ة الحــق فــي األفــراد فــي المجتمــع لهــذه المــسألة، وتعتــرف الــدول األطــراف بــأن لألشــخاص ذوي اإلعاقــ

التمتع بأعلى مـستویات الـصحة دون تمییـز علـى أسـاس اإلعاقـة، وتتخـذ الـدول األطـراف كـل التـدابیر 

المناسبة الكفیلة بحصول األشخاص ذوي اإلعاقة على خـدمات صـحیة تراعـي الفـروق بـین الجنـسین، 

  )١ (.بما في ذلك خدمات إعادة التأهیل الصحي

( لكل األشخاص، حیث تنص المادةن بالحق في الصحة اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسا یقرو

لكل فرد الحق في التمتع بمستوى معیشي كاف للمحافظة على الصحة "منه، على أن ) ٢٥/١

والرفاهیة له وألسرته، ویتضمن ذلك التغذیة والمسكن والملبس والعنایة الطبیة، وكذلك الخدمات 

  ".االجتماعیة الالزمة

من  أكدت علیه مجموعةالصحة باعتباره من أهم حقوق اإلنسان، ویمكن القول أن الحق في 

  ).٢ (النصوص الواردة في العدید من المواثیق الدولیة واإلقلیمیة لحقوق اإلنسان

یجب على الدولة وانطالقا من ، ین لألخطار الصحیة أكثر من غیرهموفي ظل احتمال تعرض المسن

ابیر للوقایة وعالج أمراض الشیخوخة، وتوفیر التغذیة التزامها بحمایة مواطنیها القیام باتخاذ تد

السلیمة والمناسبة للمسنین، فقد یواجه المسنین عقبات مادیة وقانونیة في االستفادة من خدمات 

الرعایة الصحیة، كما یواجهون التمییز بسبب العمر في توفیر الخدمات، وینظر لعالجهم بأنه أقل 

  .قیمة من عالج الشباب

إستراتیجیة العمل  ،۲۰۰۲نیة للشیخوخة في مدرید عام  الجمعیة العالمیة الثاأصدرتك من أجل ذل

الدولیة للشیخوخة، والتي أكدت على ضرورة توفیر الصحة في سن الشیخوخة، ولكي یتطلب 

الوصول إلى الشیخوخة في سالمة وعافیة، یجب بذل جهد فردي على امتداد الحیاة، وتتمثل مسئولیة 

                                                 

 ٢٠٠٧من إتفاقیة األشخاص ذوي االعاقة العام ) ٢٥(المادة ) بأ، (الفقرتین  (1)

2 Howard C. Anawalt, Droit international de la sante, American Journal of International 

law (A.J. I. L), Vol. 80, No. 3, July 1986, pp. 747- 748. 



 ٣٤

تباع أسلوب حیاة صحي، ویتعین على الحكومات إیجاد بیئة داعمة تساعد على النهوض األفراد في إ

  ).١ (بالصحة، وتحقیق الرفاهیة لجمیع األعمار، بما فیها مرحلة الشیخوخة

ووضعت اإلستراتیجیة مجموعة من التدابیر التي تهدف إلى تحسین الرعایة الصحیة للمسنین في 

  :)٢(جمیع الدول، من أهمها ما یلي

 قیام الدول بإجراءات لتعزیز العمل في القطاع الصحي، وخفض اآلثار المتراكمة التي تزید من - 

  .خطر المرض في سن الشیخوخة

 وضع سیاسات لوقایة المسنین من األمراض، وتوفیر التدریب والحوافز لموظفي الصحة والخدمات - 

ٕشیخوخة وارشادهم إلى أسالیب الحمایة االجتماعیة من أجل تقدیم المشورة لألشخاص الذین بلغوا ال

  .والرعایة الذاتیة 

 تحدید العوامل االجتماعیة واالقتصادیة الرئیسیة التي تساهم في اإلصابة بالمرض في المراحل - 

  .المتأخرة من العمر، والتصدي لها بالوسائل الصحیة واالقتصادیة واالجتماعیة والقانونیة

خدمات الوقایة والرعایة الصحیة والتأهیل التي تستفید منه الفئات  كفالة استفادة المسنین من نفس - 

  األخرى، عالوة على تلبیة االحتیاجات الخاصة بالمسنین

تم االعتراف بالحق في الرعایة الصحیة للمسنین كأحد أهم الحقوق  أنه من خالل ما سبق یتضح 

  .اطنیهااالجتماعیة التي ینبغي على الدول العمل على تحقیقها لجمیع مو

  :  التأهیل فىالحق: ًرابعا

ـــل فـــي دمـــج األ ـــة والتـــي تتمث  ذوي االحتیاجـــات طفـــال حتـــى تتحقـــق الغایـــة المرجـــوة مـــن االتفاقی

الخاصــة بــالمجتمع، وفــي جمیــع نــواحي الحیــاة والعالقــات اإلجتماعیــة، فــال بــد أن یكــون هنــاك بــرامج 

ذوي ، لتمكـین تـدابیر فعالـة ومناسـبة تتخـذ األطـراف أن ، علیه فإن علـى الـدول قدراتهملتأهیلهم وتنمیة

                                                 
)1Paula J. et al, Why population aging matters: A Global perspective, U. S. Department of 

health and human services, march 2007, p. 2. 

مجلة حقوق حلوان للدراسات القانونیة ، حقوق المسنین في القانون الدولي والشریعة اإلسالمیة، ماهر جمیل. د(2)  

 . وما بعدها٥٦٩ ص٢٠١٠ ،٢٣، العدد واالقتصادیة



 ٣٥

ا لتلـك الغایـة، تقـوم ًوتحقیقـ. اإلعاقة ، وكفالة إشراكهم ومشاركتهم بـشكل تـام فـي جمیـع نـواحي الحیـاة 

ـــرامج شـــاملة للتأهیـــل واعـــادة التأهیـــل وتعزیزهـــا وتوســـیع نطاقهـــا،  ـــوفیر خـــدمات وب ـــدول األطـــراف بت ال

  .)١( لخدمات االجتماعیةیم واوبخاصة في مجاالت الصحة والعمل والتعل

  

 :توى المعیشة الالئق والحمایة االجتماعیةالحق في م: ًخامسا

كمــا مــن حــق األشــخاص ذوي االحتیاجــات الخاصــة أن یعیــشو فــي مــستوى الئــق تتــوفر فیــه لهــم 

الخــدمات االجتماعیــة مــن مأكــل وملــبس ومــشرب، وتتــوفر لهــم الخــدمات الحیاتیــة األخــرى، كمــا لهــم 

إلســتفادة مــن بــرامج شــبكات الحمایــة اإلجتماعیــة للحــد مــن الفقــر، ویجــب أن تعمــل الــدول الحــق فــي ا

ظـــروف  علـــى تمتـــع هـــؤالء األشـــخاص بمـــستوى معیـــشي الئـــق لهـــم وألســـرهم، وفـــي مواصـــلة تحـــسین

 معیشتهم، وتتخذ الخطوات المناسبة لصون هذا الحق وتعزیز إعماله دون تمییـز علـى أسـاس اإلعاقـة
)٢( .  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                 

 ٢٠٠٧یة األشخاص ذوي االعاقة لعام من إتفاق) ٢٦( المادة  (1)

 .٢٠١٢ ،١ط، دار النهضة العربیة . دراسة مقارنة ، حقوق ذوى االحتیاجات الخاصة ، رضا عبد الحلیم . د (2)



 ٣٦

  المبحث الرابع

   الوطنیة ات ذوي االحتیاجات الخاصة في التشریعالمسنینحقوق 

ع ومن ضرورة وجود تشریحمایة حقوق المسنین، ًإدراكا من الدولة ألهمیة المحافظة على     

ً، وحیث إن الغایة من أي تنظیم تشریعي أال یعتبر مقصودا لذاته، لحمایتة حقوقهم قانوني متكامل 

ًراض بعینها، یعتبر هذا التنظیم ملبیا لها، وتعكس مشروعیة هذه األغراض في إطار بل لتحقیق أغ

ًالمصلحة العامة التي یسعى التشریع لبلوغها، متخذا من القواعد القانونیة التي یقوم علیها التنظیم 

 حمایة حقوق بغیة وضع تنظیم قانوني متكامل یتضمن ،قانوند كانت الحاجة إلى ًسبیال إلیها، فق

حقوق المسنین من  ونعرض فیما یلى لحقوق المسنین فى مشروع قانون حقوق المسنین، والمسنین

  : فى مصر وذلك على النحو التالى ٢٠١٨ لسنة ١٠ذوى االحتیاجات الخاصة  في القانون رقم 

  

  المطلب األول

  :المسنینحقوق المسنین فى مشروع قانون حقوق 

لى تضمین إى سن تشریعات لحمایة ورعایة حقوق المسنین، حرصت العدید من الدول التي اتجهت ال

وافق مجلس الشیوخ، وقد  لهم، قانونیة صریحة، تهدف الى تقریر حمایة ًهذه التشریعات نصوصا

مشروع القانون المقدم من ى عل  ٢٠٢١ دیسمبر ١٩  الموافقیوم األحد خالل جلسته العامة المنعقدة

قانون حقوق المسنین واحد من مشروعات  ، ویعد مشروع نالحكومة بإصدار قانون حقوق المسنی

ً حالیا البرلمانالقوانین الهامة التى یناقشها
)١( ،  

ویأتي االهتمام بقانون حقوق المسنین ضمن االستراتیجیة الوطنیة لحقوق اإلنسان وحقوق كبار السن 

نات واسعة لكبار السن  قانون حقوق المسنین ضما مشروعیستهدفو .والتي أطلقتها الدولة المصریة

                                                 

 مـن مجلـس الـشیوخ بعـد موافقـة قانون حقوق المسنین مشروع عن تلقیه أعلن مجلس النواب ٢٠٢٢ ینایر ٤ بتاریخ (1)

 . علیهاألخیر



 ٣٧

ًصحیا، واقتصادیا وثقافیا واجتماعیا وترفیهیا، وتوفیـر معاش مناسب یكفل لهم حیاة كریمة، وذلك  ً ً ً ً

  )١( م مـن المشاركة في الحیاة العامةبجانب تمكینهـ

تلتزم وحدات الجهاز اإلداري بالدولة من : من مشروع قانون حقوق المسنین على) ٣(مادة تنص الو

ت ومصالح واجهزة وهیئات عامة وغیرها من األشخاص االعتباریة العامة والخاصة التابعة لها، وزارا

كل في مجال اختصاصه،بحمایة حقوق المسنین المنصوص علیها في هذا القانون أو في أي قانون 

 آخر أو الواردة باالتفاقیات والمواثیق الدولیة التي صدقت علیها جمهوریة مصر العربیة، واتخاذ

التدابیر الالزمة لذلك، وازالة جمیع العقبات والمعوقات التي تحول دون تمتعهم بهذه الحقوق وعلى 

 :األخص

 .احترام حریاتهم في ممارسة خیاراتهم بأنفسهم وبإرادتهم المستقلة .١

عدم التمییز بسبب السن أو الدیانة وتأمین المساواة الفعلیة في التمتع بجمیع حقوق اإلنسان  .٢

 .ألساسیة في كافة المیادینوحریاته ا

توفیر البیئة اآلمنة للمسنین وتهیئة الظروف المناسبة لهم للمعیشة الكریمة من جمیع  .٣

 .المناحي

التعبیر بحریة عن ارائهمواالهتمام بهذه االراء واخذها في االعتبار عند اتخاذ القرار في كل  .٤

 .تمعما یمسهم، وبما یكفل مشاركتهم بصورة كاملة وفعالة في المج

 .تكافؤ الفرص بین المسنین .٥

بناء وتنمیة قدرات المتعاملین مع المسنین في األجهزة الحكومیة وغیر الحكومیة، بما یجعلهم  .٦

 .قادرین ومؤهلین للتعامل معهم في جمیع المجاالت

                                                 

اللجنة المشتركة من لجنة حقوق االنسان والتضامن ومكاتب لجان الصحة والسكان والشباب والریاضة تقریر ) 1(

وتكنولوجیا المعلومات والشئؤن المالیة واالقتصادیة واالستثمار والشئؤن التشریعیة تعلیم والبحث العلمى واالتصاالت وال

والذى تم مناقشته بمجلس دار قانون حقوق المسنین والدستوریة عن مشروع قانون القانون المقدم من الحكومة بإص

 .٢٠٢١ نوفمبر ٢٠الشیوخ بتاریخ 



 ٣٨

رفع الوعي المجتمعي بحقوق المسنین، وتعزیز احترام هذه الحقوق، وتدعیم ذلك الوعي  .٧

 .مسنین أنفسهمٕبقدراتواسهامات ال

اتخاذ التدابیر الالزمة التي تكفل إمكانیة وصول واستخدام المسنین للبیئة المادیة المحیطة،  .٨

 .ولوسائل النقل والمعلومات واالتصاالت والتكنولوجیا، بما یعظم قدراتهم ومهاراتهم

 تمكین المسنین من المشاركة في تسییر الشئون العامة على قدم المساواة مع اآلخرین، .٩

وتشجیع مشاركتهم في صیاغة السیاسات والبرامج وخاصة فیما یتعلق بشئونهم، وذلك 

 .بأنفسهم أو من خالل المنظمات التي تمثلهم

توفیر األمن والحمایة الالزمة التي تتناسب مع قدراتهم، ووضع اإلجراءات الكفیلة بحمایتهم  .١٠

بما في ذلك ظروف األوبئة وتأمینهم من األخطار التي قد یتعرضون لها في كافة الظروف 

 .والكوارث وغیرها من الظروف الطارئة والحاالت التي تتسم بالخطورة

توفیر التأهیل والتدریب والتوعیة واإلرشاد والمساندة الالزمة ألسر المسنین باعتبارها المكان  .١١

الطبیعي لحیاة الشخص المسن، وتوفیر الظروف المناسبة لرعایتهم داخلها، وتضمین جمیع 

 .یاسات الدولة وبرامجها ما یكفل حمایة وتعزیز حقوق المسنینس

تیسیر سبل انجاز تعامالت المسنین مع الجهات الحكومیة وغیر الحكومیة، وان یكون هناك  .١٢

 .نافذة تخصص لحصولهم على الخدمات الحكومیة دون مزاحمة مع غیرهم

قل األمن وحمایتهم من اتاحة وتیسیر انتقال ونقل األشخاص المسنین بما یضمن لهم التن .١٣

 .مخاطر الطریق والحوادث

إدراج حقوق واحتیاجات المسنین في برامج وسیاسات مكافحة الفقر والحد منه، وبرامج  .١٤

التنمیة المستدامة التي تقوم بها وتنفیذ هذه البرامج والسیاسات دون تمییز على أي أساس 

 .وعلى قدم المساواة مع اآلخرین



 ٣٩

یة للمسنین في أوقات األزمات والكوارث وتوفیر أماكن إیواء آمنة توفیر أقصى درجات الحما .١٥

لهم بها كافة االحتیاجات الضروریة وتعویضهم عن أیة إصابات تعرضوا لها وتوعیة المسنین 

  .بسبل الحمایة وقت األزمات والكوارث من خالل مواد كتابیة ودعائیة وتوعیة إعالمیة

لمسنین بمستویات اقتصادیة مختلفة سواء من خالل تیسیر إنشاء مؤسسات رعایة اجتماعیة ل .١٦

الوزارة المختصة أو الجمعیات والمؤسسات األهلیة أو غیرها من األشخاص الطبیعیة أو 

 االعتباریة العامة أو الخاصة وذلك وفقا للضوابط التي تحددها الالئحة التنفیذیة لهذا القانون

  :موعة من الحقوق نعرض لبعضها فیما یلى وجاء النص فى مشروع قانون حقوق المسنین على مج

 :الحق في الرعایة الصحیة -١

تعتبر الصحة حق أساسي من حقوق اإلنسان ال غنى عنه من أجل التمتع بحقوق اإلنسان 

األخرى، ویحق لكل إنسان أن یتمتع بأعلى مستوى من الصحة یمكن بلوغه ویفضي إلى العیش 

ة عادة إلى مجموعة كبیرة النشاطات الطبیة التي تشمل في ویشیر مفهوم الرعایة الصحی )١(بكرامة

إطارها عملیات تشخیص الحالة، وتقدیم المستوى األدائي والوظیفي لألعضاء والنظم الجسمیة 

  ووصف خطوات العالج والنشاطات التأهیلیة وتقدیم الرعایة الجسمیة العامة والوقایة من المضاعفاته

العمل على و ،حصول حالة العجز باستخدام وسائل الكشف الطبیة العمل على الوقایة من تكرار و

  .)٢(تحسین أو تعدیل القدرات الجسمیة والوظیفیة للفرد بوسائل العالج الطبیة الالزمة

الحق في الرعایة  من مشروع قانون حقوق المسنین على الباب الرابعوقد جاء النص فى 

في الحصول على الرعایة الوقائیة والعالجیة للمسنین الحق : على )١٧ (مادة فتنص الالصحیة

الجیدة، وفقا لقوانین وقواعد التأمین الصحي، كما تتحمل الدولة المصروفات الخاصة بعالج المسن 

   .األولى بالرعایة وفقا للحاالت والشروط التي یصدر بها قرار من وزیر الصحة

                                                 

 .٢٢عمان، ص  ، ٢ط ، تأهیل المعاقین ، دار الصفاء للنشر والتوزیع  ماجدة بهاء الدین السید ،. د(1)

والتوزیع، القاهرة، ، دار الفجر للنشر ١طعادل یوسف أبو غنیمة، التأهیل المهني لذوي االحتیاجات الخاصة، . د(2)

 .١٠٢، ص .٢٠١١



 ٤٠

لتابعة لوزارة الصحة وغیرها من تلتزم المستشفیات والمراكز الطبیة ا) ١٨(مادة كما تنص ال

وتلتزم الجهات البحثیة بالدولة بالسعي  .الجهات الحكومیة، بتقدیم الخدمة الوقائیة والعالجیة للمسن

  .نحو ابتكار عالج لمرضى الزهایمر

یتعین الحصول على موافقة وزارة الصحة والسكان في حالة قیام : على) ١٩(مادة وتنص ال

  .عیة لرعایة المسنین بتقدیم خدمات طبیة بداخلهامؤسسة الرعایة االجتما

كفالة الرعایة الصحیة واالجتماعیة وتقدیم : قضت المحكمة االداریة العلیا بأنً وتطبیقا لذلك 

الخدمات الصحیة یعد أحد أهم التزامات الدولة تجاه المواطنین إذا ما قامت مبررات وضوابط االلتزام 

ًاء به فإن هذا االمتناع یشكل قرارا إداریا سلبیا مما یجوز الطعن علیه به فإذا امتنعت الدولة عن الوف ً ً

ٕباإللغاء، وقد تناول المشرع بالتنظیم قواعد واجراءات نظام عالج المواطنین على نفقة الدولة بما 

یضمن سریان هذا النظام على المصریین الذین ال تشملهم مظلة أي تأمین صحي أو عالجي عام أو 

ًالتحقق من عجز المواطن مالیا عن مواجهة أعباء تكالیف عالجه، ویصدر القرار خاص، وبعد 

بعالج أحد المواطنین على نفقة الدولة بعد التحقق من استحقاق المواطن لهذا العالج، ولما كان 

انتقال المریض الصادر بشأنه قرار بالعالج على نفقة الدولة من محل إقامته إلى المكان المخصص 

ًلتلقیه العالج والعودة إلى محل إقامته یمثل واقعا الزما ال یمكن فصله بحال من األحوال والمحدد  ً

عن ضرورة وحتمیة تلقیه ما یحتاجه من العالج والرعایة الطبیة المقررة لحالته الصحیة والتي یكشف 

ات انتقال عنها صدور قرار بعالجه على نفقة الدولة ، ومن ثم یكون التزام الدولة بأداء جمیع نفق

المریض المستحق للعالج بموجب قرار عالجه على نفقة الدولة من محل إقامته إلى مكان تلقیه 

ٕالعالج والعودة إلى محل إقامته أمرا حتمیا والزما واال كان تقریر أحقیة المریض للعالج دون تحمل  ً ً ً

ًالدولة نفقات االنتقال المشار إلیها ضربا من العبث بل قد یحمل تهدیدا  بالخطر على حیاة المریض، ً

فإذا كان توفیر العالج والرعایة الصحیة للمواطنین على نفقة الدولة حال تحقق موجباته وشرائطه هو 

أمر واجب على الدولة على النحو السالف بیانه فإن تحمل نفقات انتقال المریض لتلقى هذا العالج 

ًعلى النحو المذكور یعد أیضا أمرا واجبا على الدو ً لة إذا ما قرر الطبیب ضرورة انتقال المریض ً

سواء بمفرده  أو بصحبة مرافق إلى مكان تلقیه العالج والعودة إلى محل إقامته بوسیلة انتقال خاصة 

ًوذلك طبقا للقاعدة األصولیة التى تقضي بأن ما ال یتم الواجب إال به فهو واجب، إذ ال یتم العالج 

 سالمة المریض وجدوى العالج المقدم له، وبدون هذا االنتقال ال إال بهذا االنتقال على نحو یضمن

  .)١( نفقتهایمكن القول بوفاء الدولة بالتزامها بعالج المریض الصادر بشأنه قرار العالج على

                                                 

 ٢٠/١١/٢٠١٩جلسة ) الدائرة العاشرة(علیا .  ق٦٥ لسنة ٤٥٠٨٥ الطعن رقم (1)



 ٤١

 نفقات االنتقال إلجراء جلسات الغسیل الكلوي هي من االلتزامات الناشئة من القانون كم قضت بأن

 .)١(  الدستور الذي كفل جمیع نفقات العالجًمباشرة التزاما بحكم

  

  :التأهیل ٕواعادة النفسیة الرعایة في الحق- ٢

 

تلتزم وزارة الصحة بالتنسیق مع  : من مشروع قانون حقوق المسنین على) ١٤(مادة  تنص ال   

زمة الجهات المعنیة بتوفیر الرعایة، وتقدیم الدعم النفسي للمسن، وتعمل على اتخاذ اإلجراءات الال

   .إلزالة ما قد یتعرضون له من صدمات نفسیة

ٕتلتزم الوزارة المختصة بتصمیم وادارة برنامج استجابة وتاهیل للمسنین الذین  )١٥(مادة وتنص ال   

تعرضوا ألزمات أولصدمات نفسیة ناتجة عن ممارسات سوء المعاملة أو اإلهمال أو االستغالل أو 

ویصدر  .افیهم ومساعدتهم على الدمج في المجتمع الخارجيالتمییز، وذلك إلعادة تأهیلهم وتع

  .بالالئحة النموذجیة للمؤسسات االجتماعیة لرعایة المسنین قرار من الوزیر المختص

 :والقضائیة القانونیة الحمایة في الحق -٣

تلتزم الوزارة المختصة بتوفیر خط  : من مشروع قانون حقوق المسنین على) ٢٢(مادة  تنص ال   

اخن لإلبالغ عن أیة مخاطر تهدد أمن وسالمة وكرامة وحیاة المسنین، سواء كان المبلغ هو س

الشخص المسن نفسه أو شخص یبلغ عنه، مع أخذ كافة الضمانات لالستجابة السریعة للشكوى 

 .ٕوابالغ الجهات المختصة، وذلك بالتنسیق مع الوزارة المختصة بالصحة

ن للموظفین الذین یعینهم وزیر العدل باالتفاق مع الوزیر یكو:  على ) ٢٣(مادة وتنص ال   

المختص في دوائر اختصاصهم سلطة الضبط القضائي في الجرائم المنصوص علیها في هذا 

القانون، ویكون لهم حق الحصول من الجهات المعنیة على المعلومات المتعلقة بمستحقي الرعایة 

لمكلفین بالرعایة، وتوجیههم إلى واجباتهم، ومتابعة تنفیذ والالزمة ألداء عملهم، واستدعاء األقارب ا

التوجیهات التي تتعلق برعایتهم، وضبط الجرائم المنصوص علیها في الباب الثاني عشر من هذا 

  .ٕالقانون وتحریر المحاضر الالزمة بشأنها واحالتها إلى الجهات المختصة

                                                 

 ٢٠/١١/٢٠١٩جلسة ) الدائرة العاشرة(علیا .  ق٦٢ لسنة ٤٩٢٣٤ الطعن رقم (1)



 ٤٢

  -التشریع اإلماراتى -  حقوق المسنین ایةلحم أقرت حمایة تشریعیة ومن التشریعات العربیة التى

  .)١ ( على ما یلى  بشأن حقوق كبار المواطنین االماراتى القانون االتحاديجاء النص فى ف

  الحق في االستقاللیة والخصوصیة بما یشمل حقهم في اتخاذ القرارات الخاصة بممتلكاتهم

  وأموالهم ومكان إقامتهم، وغیرها

 رض للعنف واإلساءة واإلهمالالحق في الحمایة من التع 

  ٕالحق في البیئة المؤهلة والسكن والتعلیم والعمل، وتعزیز االستفادة من قدراتهم وادماجهم مع

 المجتمع بكافة فئاته العمریة

  الحق في الحصول على الخدمات االجتماعیة من خالل مؤسسات كبار المواطنین واألندیة

 تنقلةوالمراكز المجتمعیة ووحدات الرعایة الم

  الحق في الرعایة الصحیة من خالل توفیر الرعایة الصحیة والوقائیة، وتوفیر التأمین

 الصحي، والتمریض المنزلي، واألجهزة المساندة

 ًالحق في الحفاظ على سریة معلوماتهم وبیاناتهم، وعدم اإلفصاح عنها إال وفقا للقانون 

  كبار المواطنین ذات أولویة مها الحق في المعاملة التفضیلیة، ویشمل ذلك جعل مصلحة

ٕكانت مصالح األطراف األخرى فیما كل ما یتعلق بطلبات السكن، وانجاز المعامالت 

 .الحكومیة، الحصول على المساعدات، والخدمات الصحیة وغیرها

ّنص القانون على عقوبات تشمل الحبس أو الغرامة أو كلیهما على كل من أنشأ أو شغل أو أدار و 

ار المواطنین بالمخالفة ألحكام هذا القانون، أو أي مزود خدمة أهمل واجباته وارتكب ضد مؤسسة لكب

ُكبار المواطنین عنفا أو إساءة، كذلك یعاقب كل من علم بوقوع أي من الجرائم المشار إلیها في  ً

  .ًالقانون ولم یبلغ فورا الوزارة أو الجهة المختصة أو أقرب مركز شرطة

  

  

  

  

                                                 

  بشأن حقوق كبار المواطنین٢٠١٩ لسنة ٩ رقم  االماراتىالقانون االتحادي)  1(



 ٤٣

  المطلب الثانى

  ٢٠١٨ لسنة ١٠رقم  قانونال في  ذوى االحتیاجات الخاصة حقوق المسنین من

  

 والئحتــه التنفیذیــة اإلطــار القــانوني األشــمل الــذي یلــزم ذوى اإلعاقــة األشــخاصقــانون  یعتبــر  

أساســیة قوامهــا الدســتور قــانون علــى مبــادئ ال هــذا ارتكــزو، المــسنین بــاحترام حقــوقمختلــف الجهــات 

یــــة لحمایــــة حقــــوق ذوى اإلعاقــــة واللــــذان فرضــــا ضــــرورة العمــــل علــــى مواجهــــة كــــل  الدولواالتفاقیــــات

ًبـــدیال لقـــانون تأهیـــل المعـــاقین القـــانون  هـــذا یـــأتيو ، التحـــدیات التـــى تواجـــه ذوى اإلعاقـــة فـــى مـــصر

  .ً، والذي ظل طویال دون تعدیل١٩٧٥الصادر عام 

وي اإلعاقـة مثـل الحقـوق یتضمن القانون الجدید ثمانیـة أبـواب، تتـضمن كـل مـا یخـص حقـوق ذو

الــــصحیة والحقــــوق الــــسیاسیة، والحــــق فــــى العمــــل والحــــق فــــى التأهیــــل والتــــدریب، والحمایــــة القانونیــــة 

ًكمــا خــصص القــانون بابــا للحــق فــى التعلــیم، شــمل ســبعة مــواد تتعــرض . والجنائیــة لهــؤالء األشــخاص

  .لحقوق ذوي اإلعاقة فى التعلیم األساسي والتعلیم العالى

ــ حــق األشــخاص ذوي اإلعاقــة أو االحتیاجــات الخاصــة فــي   علــى فــى هــذا القــانوننصوجــاء ال

والتیـسیر،  التعلیم، والحق في العمل واإلعداد والتدریب المهني، والخدمات الصحیة والحق في اإلتاحـة

  ،سیة والنقابیة إلـى جانـب العقوبـاتوالحق في الحمایة القانونیة والجنائیة واالجتماعیة، والحقوق السیا

  )١( : على ما یلى )٤(مادة فجاء النص فى ال

تلتزم الدولة بحمایة حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة المنصوص علیها في هذا القـانون أو فـي أي 

  :قانون آخر ، وعلى وجه الخصوص الحقوق اآلتیة 

 عــدم التمییــز بــسبب اإلعاقــة أو نوعهــا أو جــنس الــشخص ذي اإلعاقــة ، وتــأمین المــساواة الفعلیــة -١

ٕفــــي التمتــــع بجمیــــع حقــــوق اإلنــــسان وحریاتــــه األساســــیة فــــي كافــــة المیــــادین ، وازالــــة جمیــــع العقبــــات 

  .والمعوقات التي تحول دون تمتعهم بهذه الحقوق 

تهیئـة الظــروف المناسـبة لهــم للمعیــشة الكریمـة مــن جمیــع المنـاحي فــي إطــار مـن احتــرام الكرامــة  - ۲

  .اإلنسانیة 

                                                 

 .۲۰۱۸ فبرایر سنة ١٩في ) ج( مکرر ۷ العدد -الجریدة الرسمیة ، ۲۰۱۸ لسنة ١٠قانون رقم  من ال)٤(مادة  (1)

 



 ٤٤

  . اإلعاقة كجزء من التنوع البشريلفوارق لقبول األشخاص ذوي تهیئة الظروف واحترام ا- ٣

 ضمان حقوقهم الواردة باتفاقیة حقوق األشـخاص ذوي اإلعاقـة وغیرهـا مـن المواثیـق الدولیـة ذات - ٤

 .الصلة النافذة في مصر ، وعدم القیام بأي عمل أو ممارسة تتعارض مع أحكام هذه المواثیق 

  .ة خیاراتهم بأنفسهم ، وبإرادتهم المستقلة  احترام حریاتهم في ممارس- ٥

 احترام القـدرات المتطـورة لألطفـال ذوي اإلعاقـة ، واحتـرام حقهـم فـي الحفـاظ علـى هـویتهم ، وفـي - ٦

التعبیــر عــن آرائهــم بحریــة فــي جمیــع المــسائل التــي تمــسهم ، مــع إیــالء االعتبــار الواجــب آلرائهــم وفقــا 

المـــساواة مـــع غیـــرهم مـــن األطفـــال ، وتـــوفیر المعلومـــات لـــسنهم ومـــدى نـــضجهم ، وذلـــك علـــى أســـاس 

  والمساعدة على ممارسة ذلك الحق بما یتناسب مع إعاقتهم وأعمارهم

ٕحق األشخاص ذوي اإلعاقة في التعبیر بحریة عن آرائهم ، وایالء هذه اآلراء االعتبار الواجب  - ۷ 

   كاملة وفعالة في المجتمع  بصورةعند اتخاذ القرار في كل ما یمسهم وبما یكفل مشاركتهم

  .تكافؤ الفرص بین األشخاص ذوي اإلعاقة واآلخرین  -۸

حق األشخاص ذوي اإلعاقة وذویهم في الحصول على جمیع المعلومات التي تخـصهم مـن كافـة  -۹

الجهات ، وتیسیر حصول الجمعیات والمنظمات العاملة في مجال حمایتهم على المعلومات الخاصـة 

  .مة لألشخاص ذوي اإلعاقة ، وذلك كله وفقا للقوانین المنظمة لذلك بالخدمات المقد

ضــمان حــق األشــخاص ذوي اإلعاقــة فــي الحیــاة والنمــاء ألقــصى حــد، وذلــك بتیــسیر التــدابیر  - ۱۰

الالزمة في إطار من احتـرام الكرامـة اإلنـسانیة ، لتـوفیر أعلـى مـستوى ممكـن مـن المقومـات األساسـیة 

عایـة صـحیة واجتماعیـة ونفـسیة وغیرهـا ، وتمكیـنهم مـن ممارسـة الحـق فـي لذلك من مأكل ومسکن ور

التعلـــــیم والـــــتعلم والعمـــــل والتـــــرویح ، وفـــــي اســـــتعمال المرافـــــق والخـــــدمات العامـــــة ، والحـــــصول علـــــى 

  .المعلومات وحریة التعبیر والرأي ، وغیرها من الحقوق والحریات األساسیة العامة والخاصة 

لمتعــــاملین مــــع األشــــخاص ذوي اإلعاقــــة فــــي األجهــــزة الحكومیــــة وغیــــر  بنــــاء وتنمیــــة قــــدرات ا- ١١

الحكومیة ، مما یجعلهم قادرین على التواصل مع األشخاص ذوي اإلعاقة ومؤهلین للتعامل معهم في 

جمیع المجاالت ، وتـشجیع تـدریب اإلخـصائیین والمـوظفین العـاملین مـع األشـخاص ذوي اإلعاقـة فـي 

ا القــانون لتــوفیر المــساعدة والخــدمات التــي تكفلهــا تلــك الحقــوق ، ورفــع مجــال الحقــوق الــواردة فــي هــذ

الوعي المجتمعي بحقوق األشخاص ذوي اإلعاقة ، وتعزیز احترام هذه الحقـوق ، وتـدعیم ذلـك الـوعى 

  . ٕبقدرات واسهامات األشخاص ذوي اإلعاقة أنفسهم 



 ٤٥

ام األشــخاص ذوي اإلعاقــة للبیئــة اتخــاذ التــدابیر الالزمــة التــي تكفــل إمكانیــة وصــول واســتخد - ۱۲ 

المادیة المحیطة ، ولوسائل النقل والمعلومات واالتصاالت والتكنولوجیا ، بما یعظم قـدراتهم ومهـاراتهم 

ٕ، واجــــراء وتعزیــــز البحــــوث المرتبطــــة بمجــــاالت حقــــوق األشــــخاص ذوي اإلعاقــــة ، وكفالــــة نفــــاذ ذوى 

 وتعزیـــز توفیرهـــا واســـتعمالها ، علـــى أن تكـــون اإلعاقـــة لوســـائل االتـــصاالت وتكنولوجیـــا المعلومـــات ،

 .األولویة للتكنولوجیات المتاحة بأسعار معقولة 

مـة علـى قـدم المـساواة مـع تمكین األشخاص ذوي اإلعاقة من المشاركة فـي تـسییر الـشئون العا - ۱۳

  .اآلخرین 

قتــــصادي أو  تــــوفیر البیئــــة اآلمنــــة لألشــــخاص ذوي اإلعاقــــة، وعــــدم تعریــــضهم لالســــتغالل اال- ١٤ 

ـــــذاء أو اإلهمـــــال أو التقـــــصیر أو  ـــــداء أو التعـــــذیب أو اإلی الـــــسیاسي أو التجـــــاري أو العنـــــف أو االعت

  . المعاملة المهینة أو التأثیر على أي حق من حقوقهم ، والتحقیق فیما یتعرضون له من إساءة 

شــخاص ذوي اإلعاقـــة  تــوفیر التأهیــل والتــدریب والتوعیــة واإلرشــاد والمــساندة الالزمــة ألســر األ- ١٥

 لظروف المناسبة لرعایتهم داخلها باعتبارها المكان الطبیعي لحیاة الشخص ذى اإلعاقة ، وتوفیر ا

  . تضمین جمیع السیاسات والبرامج ما یكفل حمایة وتعزیز حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة - ١٦

 منه ٨٣ى المادة ن الدستور حرص فأ قضت المحكمة اإلداریة العلیا ب،وفى تطبیق قضائى حدیث

على رعایة حقوق المسنین ألول مرة فى تاریخ الدساتیر المصریة الذى ألزم الدولة بضمان حقوق 

المسنین صحیا واقتصادیا واجتماعیا وثقافیا وترفیهیا، كما أنه تضمن تشجیع منظمات المجتمع 

ج المسنین یجتهدون وقد كشف الواقع العملى أن الحجا، المدنى على المشاركة فى رعایة المسنین 

ألداء شعائر فریضة الحج ومعظمهم یؤدون المناسك على مقاعد متحركة یرافقهم أفراد من عائالتهم 

بحسبان أن فریضة الحج أمنیة غالیة راودت الكثیرین منهم سنوات طویلة ادخروا خاللها لیتمكنوا من 

 . اتمة ًأدائها وهم یصرون على أداء الحج طمعا في مرضاة اهللا وحسن الخ

المسنین في الحیاة یصلون إلى مرحلة الصمت والهدوء مما یقودهم إلى التأمل والوقوف عند و

المحطات األخیرة في عمرهم الذي أقرضوه لذاكرة الزمن الماضي وحینما یستهل موسم الحج لیطوق 

ي الحیاة، النفس البشریة المؤمنة مالمح التطهیر واالغتسال المتسع بقدر السنوات التي قضوها  ف

ّیصرون  في الحج أن یقضوا رحلتهم األخیرة برحاب مكة فى بیت اهللا الحرام لینبثق من األعماق 

صوت اإلیمان والتوبة الحقیقیة یأملون حسن الخاتمة وهم یرتدون مالبس اإلحرام حجاجا هللا،  والریب 

غیرة والكبیرة التي عاشوها أن تلك األمنیات تعیش في أذهانهم وهم مایزالون یتذكرون كل األجزاء الص



 ٤٦

في ممر حیاتهم شبابا لیطوقوا خاتمة حیاتهم الطویلة بالحج یزیل بداخلهم وهم فى أرذل العمر كافة 

األوجاع واللحظات التي مرت في حیاتهم لیعودون للرحمن كما ولدتهم أمهاتهم، ومن ثم وجب على 

 تطبیق القواعد القانونیة التى تضعها جهات اإلدارة أن تستخدم أكثر درجات الحرص مع المسنین فى

فى نظام الحج بالقرعة دون محاباة أو تفضیل أصغرهم على أكبرهم ، وأن مبدأ حظر المحاباة یسرى 

على كافة المواطنین خصوصا المسنین منهم فى رحلتهم األخیرة لفرص التطهیر والقبول عن الخالق 

ًا ال یسمح الزمن لهم بها الحقاالكریم والتى ربم
 )١(  
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  الخاتمة

 ذوى االحتیاجات رعایة المسنین توفیر الحمایة القانونیة وفى ختام هذا البحث یمكن القول بأن    

للحفاظ على كافة حقوقهم وتمكینهم  ، من األمور التي یجب أخذها بعین االعتبار أصبح؛الخاصة

وذلك بسن نصوص تشریعیة تقر . میتهممن ممارستها والتمتع بها، بشكل یهدف إلى الحفاظ على أد

ًتلك الحقوق سواء أكانت حقوقا عامة أم خاصة، وحمایة حقوق المسنین یجب أن تكون حمایة 

شاملة، وعلى المجتمع بمؤسساته التشریعیة وضع قوانین وتشریعات صارمة تقر تلك الحقوق 

  .بنصوص تمنع المساس والتعدي علیها، ومعاقبة كل من یفعل ذلك

لكبار السن مكانة رفیعة في الدین اإلسالمي فقد حثتنا شریعتنا الغراء على قد أوضحنا ألن و    

رعایتهم واإلحسان إلیهم وتوقیرهم وأكدت على أن قیمة احترام الكبیر وتوقیره من القیم اإلسالمیة 

  .العظیمة

، یاجات الخاصةحتالمشرع الدستورى ألزم الدولة بضمان حقوق األشخاص ذوى اإل وقد بینا أن    

ًصحیا واقتصادیا واجتماعیا وثقافیا وترفیهیا وریاضیا وتعلیمیا، وتهیئة المرافق العامة والبیئة المحیطة  ً ً ً ً ً ً

 على ضرورة  والتى نصتبالمسنینمعظم اإلعالنات والمواثیق الدولیة المتعلقة كما عرضنا ل .بهم

الخدمات و، ة الطبیة والصحیةى الرعای، ومنها الحصول عل لهمتمتع بكافة الحقوق اإلنسانیةال

  التشریعات الوطنیةوعرضنا كذلك لنصوص هم الخاصةنسهیالت التي تساعدهم في تسییر شؤوالت

  .نصت على حقوق المسنین

  :وقد توصلنا فى نهایة هذا البحث إلى مجموعة من النتائج والتوصیات وهى على النحو التالى 

  : نتائج البحث- ًأوال

كل شخص بلغ مرحلة عمریة تضعف فیها قواه البدنیة هو حتیاجات الخاصة  االالمسن ذو .١

 أو ًا،ی ، سواء كان بدنیوالذهنیة، اثر تقدمه في العمر ولدیه قصور أو خلل كلي أو جزئ

ًذهنیا أو عقلیا، أو حسیا، مما یمنعه من التعامل بصورة كاملة وفعالة مع المجتمع وعلى قدم  ً ً

  .المساواة مع اآلخرین

 والتشریعات  فضل السبق على المواثیق واالتفاقیات الدولیة كافة الحنیفن لدیننا اإلسالميكا .٢

حثتنا شریعتنا الغراء على  ، فقد في تقریر حقوق كبار السن ورعایتهم والتأكید علیهاالوضعیة

  .رعایتهم واإلحسان إلیهم وتوقیرهم



 ٤٨

ً، صحیا حتیاجات الخاصةالمشرع الدستورى ألزم الدولة بضمان حقوق األشخاص ذوى اإل .٣

ًواقتصادیا واجتماعیا وثقافیا وترفیهیا وریاضیا وتعلیمیا، وتهیئة المرافق العامة والبیئة  ً ً ً ً ً

  .المحیطة بهم

فى نصوص دستوریة حتیاجات الخاصة یة على ذوى اإلالمشرع الدستورى حفل بإغداق الحما .٤

ن تلك الفئة لم یكن لها أي أ ثحی، ولى فى تاریخ الدساتیر المصریة متنوعة، وللمرة األ

  .عقود زمنیة ماضیة وجود دستوري على مدى

نصت معظم اإلعالنات والمواثیق الدولیة المتعلقة بالمعوقین على ضرورة تمتع المعوقین  .٥

، الخدمات ة الطبیة والصحیةبكافة الحقوق اإلنسانیة، ومنها الحصول على الرعای

  .هم الخاصةنسهیالت التي تساعدهم في تسییر شؤوالت

 والئحته التنفیذیة اإلطار القانوني األشمل الذي یلزم ذوى اإلعاقة األشخاصقانون  یعتبر .٦

قانون على ال  هذاارتكزو،  ذوى االحتیاجات الخاصة المسنینباحترام حقوقمختلف الجهات 

ضا  الدولیة لحمایة حقوق ذوى اإلعاقة واللذان فرأساسیة قوامها الدستور واالتفاقیاتمبادئ 

  .ضرورة العمل على مواجهة كل التحدیات التى تواجه ذوى اإلعاقة فى مصر

ممارسة وحتیاجات الخاصة بحاجة إلى التفاعل مع بقیة أفراد المجتمع، ذوي االالمسنین  .٧

حیاتهم اإلجتماعیة واإلقتصادیة والثقافیة بما یكفل لهم مستوى من العیش المالئم، وتوفیر 

  .لحفاظ على كرامتهم وأدمیتهمالخدمات التي تمكنهم من ا

الدساتیر أو وضع  النص على حقوقهم في ىال یكفو،  الحمایة والرعایةفي حاجة إلى المسن .٨

 .ع ضمانات للحیلولة دون انتهاكها، بل البد من وضتشریعات خاصة به

  

  :توصیات البحث - ًثانیا 

 تجاه كافة ات الخاصة ذوى االحتیاج یتمتع بها المسنین فعالةتوفیر حمایة قانونیةضرورة  .١

أفعال العنف واالیذاء واالساءة، سواء انطوت هذه األفعال على أفعال عنف مادي أو 

  .معنوي

أعدادهم،   تتضمن كافة المعلومات الخاصة بالمسنین من حیثقاعدة بیاناتضرورة إنشاء  .٢

 أن  على،وعمل الالزم لحل تلك المشاكل والصعوباتهم،  التي تواج والمشاكلوالصعوبات



 ٤٩

ً قابلة للتطویر مرحلیا بما یتناسب مع المستحدثات العالمیة وربطها تكون قاعدة البیانات

  .بشبكات معلومات اقلیمیة وعالمیة

 قانون من مشروع ٣٩عدیل المادة ونقترح تنوصى بسرعة إصدار قانون حقوق المسنین،  .٣

االحتیاجات  من ذوى على كل مكلف برعایة شخص مسن بتشدید العقوبة حقوق المسنین

أو أهمل أو فرط في أداء ذا امتنع عن القیام بالتزاماته المفروضة علیه تجاهه إ الخاصة

على أن تضاعف تلك العقوبة إذا كان المشمول بالرعایة أحد الوالدین، وذلك ، واجباته

ُیعاقب " :ن النص المقترح على النحو التالى لیكو.لضمان تقریر حمایة جنائیة فعالة لهم

 جنیه وال تزید على عشرة ة آالفخمس وبغرامة ال تقل عن سنتینس مدة ال تجاوز بالحب

آالف جنیه، أو بإحدى هاتین العقوبتین، كل شخص مكلف برعایة شخص المسن أهمل في 

القیام بواجباته نحوه، أو في اتخاذ ما یلزم للقیام بهذه الواجبات، أو تحصل لنفسه على 

 وبغرامة ثالث سنوات  تكون العقوبة الحبس مدة ال تجاوزو .سنالمساعدة المالیة المقررة للم

 ألف جنیه أو بإحدى هاتین العقوبتین كل خمسین جنیه وال تزید على  عشرة آالفال تقل عن

  .مكلف برعایة المسن امتنع عمدا عن القیام بواجبات الرعایة أو استغل المسن

  .  ذوى االحتیاجات الخاصةسنینوضع استراتیجیة شاملة لخدمة ورعایة المالعمل على  .٤

  .ضرورة قیام وزارة التضامن االجتماعى بتفعیل الدور الرقابى على دور المسنین  .٥

 ببث الرسائل اإلیجابیة واالرشادات التقلیدیة وااللكترونیةاإلعالم وسائل ضرورة قیام  .٦

 إسهام والتوجیهات لجذب المجتمع للمشاركة فى تعزیز العمل مع المسنین وذویهم إلبراز

  المسن فى المجتمع وترسیخ النظرة اإلیجابیة نحوهم

  والحمایة الرعایة توفیربكل المحافظات والمراكز، لء مراكز الحمایة االجتماعیة إنشاضرورة  .٧

  .لألشخاص المسنین وبخاصة ذوى االحتیاجات الخاصة

خصصات ًاعتبار رعایة المسنین جزءا من خطة التنمیة فى الدولة المصریة وزیادة الم .٨

  .المقررة لهم فى الموازنة العامة للدولة



 ٥٠

إیجاد نظام للضمان االجتماعى لتقدیم الدعم المالى لغیر مستحقى المعاشات ولمستحقى  .٩

  .المعاشات التى ال تغطى حاجاتهم األساسیة هم ومن یعولهم

وذلك فى إطار برنامج تأمین بهم ضرورة أن یكون للمسنین مظلة رعایة صحیة خاص  .١٠

  .لصحى شام

 بالغ عن حاالت سوء المعاملة ضد المسنینولإل تخصیص رقم اتصال لنجدة المسن ضرورة .١١

 .أو فى حالة تعرضهم لالعتداء

التوسع في برامج الحمایة االجتماعیة الممنوحة للمسنین، وزیادة المخصصات المالیة المتاحة  .١٢

ز حصول كبار السن لمؤسسات الرعایة االجتماعیة الحكومیة، وتعزیز التفتیش علیها، وتعزی

 .على الرعایة الصحیة المناسبة

تمكین كبار السن من المشاركة في الحیاة العامة وتعزیز مشاركتهم في صیاغة السیاسات  .١٣

مجتمعي سنوي یستهدف تحدید الفجوات، ومجاالت االهتمام،  الخاصة بهم، وتنظیم حوار

ولهم على التعلیم وتعزیز وسبل التفاعل المالئمة مع قضایا كبار السن، وتعزیز فرص حص

، وتسهیل ولوجهم لسبل  لهمقافیة، وتعزیز المساعدة القضائیةمشاركتهم في الحیاة الث

  .التقاضي، وتشجیع التوسع في إنشاء دور رعایة للمسنین

  

************  
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  قائمة المراجع

  . القران الكریم -ًوالأ

  :كتب الحدیث الشریف - ًثانیا

دار الغرب ، تحقیق بشار عواد معروف ،  الترمذي عیسى نمحمد بن عیسى ب،سنن الترمذي  -

  . م١٩٩٨،  بیروت –اإلسالمي 

، الطبعـــة األولـــى، القـــاهرة، دار  بـــن إســـماعیل أبـــو عبـــد اهللا الجعفـــيالبخـــاري، محمـــد  صـــحیح -

 . م٢٠٠٣ - هـ ١٤٢٣البیان الحدیثة، 

 ، تحقیــق محمــد فــؤاد عبــد البــاقي،  یــسابوري أبــو الحــسین القــشیري النمــسلم بــن الحجــاج صــحیح -   

 .بیروت، دار إحیاء التراث العربي، بدون سنة نشر

  :المعاجم العربیة  -ًثالثا

 .٢٧٩، ص ٢٠٠٩الفیروز آبادي، القاموس المحیط، دار الكتب العلمیة، الطبعة الثالثة  - 

 .١والتوزیع، القاهرة ،جـإبراهیم مصطفى، المعجم الوسیط، المكتبة اإلسالمیة للطباعة والنشر  - 

 .٢٠٠٠ن العرب، دار صادر، بیروت، لسا، ابن منظور  - 

الصحاح تاج اللغة وصحاح العربیة، تحقیق عبد الغفور العطار، ، إسماعیل بن حماد الجوهري  - 

 .١٩٨٤ار العلم للمالیین، بیروت، د

  .٢٠٠٢محمد بن أبي بكر الرازي ، مختار الصحاح ، دار الجیل، لبنان،  - 

  

  :كتب الفقه اإلسالمى -ًرابعا

سعد بن عبد العزیز ، أحكام المسنین في الفقه اإلسالمي، بیروت، دار الرسالة العالمیة، الطبعة  - 

  .٢٠١٠األولى 

سالمة عبد اهللا حمد الشاعري، الرعایة االجتماعیة للمسنین وفق الشریعة اإلسالمیة ، دار الحكمة  - 

  . م٢٠١٢للتوزیع والنشر، 

ي زكي حسین زیدان، الحمایة الشرعیة والقانونیة لذوي االحتیاجات الخاصة، دراسة مقارنة زك.د - 

  .٢٠٠٩، دار الكتاب القانوني ، ١ طلفقه اإلسالمي والقانون الوضعي،بین ا

  



 ٥٢

ضة ه دار الن١عبد اهللا مبروك، حقوق المسنین األدبیة في الفقه اإلسالمي مقارنا بالقانون، ط. د - 

 . ۲۰۰۲/۲۰۰۱العربیة ،

  :الكتب القانونیة-ًخامسا

دار النهضة ، دراسة جنائیة مقارنة، الحمایة القانونیة لذوي االحتیاجات الخاصة، السید عتیق. د - 

  .٢٠٠٥، العربیة

الحمایة الدولیة لذوى االحتیاجات الخاصة وتطبیقاتها فى بعض ، حمد فوزى عبد المنعمأ.د - 

 . ٢٠٠٨،االنظمة الداخلیة 
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 .٢٠١٤،دار النهضة العربیة ، ٢٠١٤

، دار ١عبد الكریم علوان، الوسیط في القانون الدولي العام، الكتاب الثالث حقوق االنسان، ط. د - 

 .٢٠٠٦الثقافة للنشر والتوزیع، عمان ، 

، ١ الخاصة، طوسیم حسام الدین، الحمایة القانونیة لحقوق الحقوق المعاقین ذوي االحتیاجات.د - 

 .٢٠١١منشورات الحلبي الحقوقیة، لبنان، 

 وسیم حسام الدین، االتفاقیات الدولیة المتعلقة بحقوق اإلنسان الخاصة، حقوق الطفل، حقوق . د -  

المرأة، حقوق الالجئین، حقوق العمال، حقوق المعوقین، حقوق السجناء، منشورات الحلبي الحقوقیة، 

  .٢٠١١لبنان، 

  :وریات والمجالت العلمیةالد - ًسادسا
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ماهر جمیل، حقوق المسنین في القانون الدولي والشریعة اإلسالمیة، مجلة حقوق حلوان . د - 

 . ٢٠١٠ ،٢٣للدراسات القانونیة واالقتصادیة، العدد 
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 – مقارنة، مجلة القانون واالقتصاد عمرو طه بدوی ، الحمایة القانونیة لحقوق المسنین، دراسة.د - 

  .٢٠١٨) الواحد والتسعون(العدد 

عثمان لبیب فراج، استراتجیات مستحدثة في برامج رعایة وتأهیل األطفال ذوي االحتیاجات .د - 
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  .٢٠٠٨المصریة، مصر، 

ًحركیا وتفاعلیا ، ًالمعاق جسمیا، زینب محمود شعیر.د -   التكاملي سلسلة اصدارات التشخیص"ً
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مدحت أبو النصر، إدارة الجمعیات األهلیة في مجال رعایة وتأهیل ذوي االحتیاجات الخاصة، . د - 

 .م۲۰۰۹ة النیل العربیة، الناشر مجموع
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