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األخرية  السنوات  خالل  مرص  يف  اإلعاقة  قضية  شهدت 
اخلريي  اجلانب  عىل  الرتكيز  ظل   أن  فبعد  ملحوًظا،  تطوًرا 
العاجلة  الفردية  واالحتياجات  اخلدمات  تقديم  عىل  القائم 
ذوي  »األشخاص  قانون  ساهم  اإلعاقة،  ذوي  لألشخاص 
 2018 فرباير  يف  املرصي  الربملان  أقره  والذي  اإلعاقة«، 
أن  بعد  خاصة  االشخاص،  هؤالء  لدى  األمل  جتديد  ىف 
لـ  ا  مرصيًّ عاًما  اعتامده  السييس«  الفتاح  »عبد  الرئيس  قرر 
السابقة  األعوام  غرار  عىل  اإلعاقة«  ذوي  »األشخاص 
»2017« عام املرأة، واألسبق »2016« عام الشباب  وهو ما 

يعد خطوة جيدة واعرتاف رصيح بحقوقهم. 

باليوم  عام  كل  من  ديسمرب  من  الثالث  يف  العامل  وحيتفل 
اليوم الذي  العاملي لـ »ذوي االحتياجات اخلاصة«. وهيدف 
بدأت األمم املتحدة االحتفال به عام 1992، إىل تعزيز فهم 
القضايا ذات العالقة باإلعاقة، وحتريك الدعم حلصول ذوي 
العامل.  أنحاء  كافة  يف  حقوقهم  عىل  اخلاصة  االحتياجات 
تقديم  أجل  من  جهودها  واهليئات  املؤسسات  عززت  وقد 
ليجعلوا  االحتياجات  لذوي  الالزم  واإلرشاد  اخلدمات 
أنفسهم،  عىل  االعتامد  عىل  قادرين  فاعلني  أشخاًصا  منهم 
وحتقيق  حياهتم،  مستوى  لتحسني  الكفيلة  الفرص  وتوفري 
تعرتضهم  التي  والصعاب  العراقيل  وإزالة  االستقاللية، 

للوصول إىل مستوى حياة أفضل.

ذوي  لألشخاص  الدولية  االتفاقية  نص  أن  بالذكر  جدير 
يف  املتحدة  لألمم  العامة  اجلمعية  قبل  من  اعتمد  قد  اإلعاقة 
13 ديسمرب 2006، وفتح باب التوقيع عليها يف 30 مارس 

كانت  وقد  دولة،   20 قبل  من  عليها  التصديق  بعد   2007
حيث  التنفيذ  حليز  دخواًل  املتحدة  األمم  اتفاقيات  أرسع 
اكتمل العدد الالزم من الدول التي صدقت عليها يف غضون 
العام، وكانت مرص من أوائل الدول التي صدقت عليها عام 
عىل  وبناء   .2008 مايو   3 يف  التنفيذ  حيز  ودخلت   ،2007
هذه االتفاقية أصبح هناك معياران حلقوق ذوي االحتياجات 

مها؛ املساواة، وتكافؤ الفرص. 
أواًل- الدستور املرصي وذوى اإلعاقة:

تعترب مرص من أعىل دول العامل يف نسبة اإلعاقة، حيث تصل 
نسبة املعاقني من 10% إىل 12%، وعىل الرغم من ذلك تويل 
وتربوي،  إنساين،  منطلق  من  اإلعاقة  بذوي  اهتامًما  الدولة 
واجتامعي، وثقايف، هبدف االستفادة من طاقاهتم وقدراهتم، 

وجعلها فئة منتجة تسهم  يف تنمية املجتمع. 
ذوي  دمج  برضورة  الدولة   ،2014 مرص  دستور  ويلزم 
املساواة  بمبادئ  إعاماًل  املواطنني  من  غريهم  مع  اإلعاقة 
خاصة  مواد  تسع  عىل  الدستور  نص  وقد  الفرص.  وتكافؤ 
م53،  هي  املواد  وهذه  اإلعاقة  ذوي  األشخاص  بحقوق 

م54،م 55، م 80، م81، م 93، م 180، م 214، م 288.
حيث تنص املادة ) 53( عىل أن » املواطنون لدى القانون 
سواء وهم متساوون يف احلقوق واحلريات والواجبات العامة 
ال متييز بينهم بسبب الدين أو العقيدة أو اجلنس أو األصل أو 
العرق أو اللون أو اللغة أو اإلعاقة أو عىل املستوى االجتامعي 
أو االنتامء السيايس أو اجلغرايف أو ألي سبب آخر«. وتلتزم 
الدولة باختاذ التدابري الالزمة للقضاء عىل كافة أشكال التمييز. 

سياسات الدولة املصرية جتاه »األشخاص ذوي اإلعاقة« 
د. إميان مرعي

خبري بمركز األهرام للدراسات السياسية واالسرتاتيجية 



6

حتديات االعاقة يف مرص
وطبًقا للامدة)54( فإن » احلرية الشخصية حق طبيعي وهى 
مصونة ال متس وفيام عدا حاالت التلبس«. ويف حاالت تقييد 
يف  وذلك  هلم  املساعدة  وسائل  بتقديم  الدولة  تلتزم  احلرية 
املادة )55( من الدستور والتي نصت عىل أن » كل من يقبض 
عليه  حيفظ  بام  معاملته  جتب  حريته  تقيد  أو  حيبس،  أو  عليه، 
كرامته، وال جيوز تعذيبه، وال ترهيبه، وال إكراهه، وال إيذاؤه 
أماكن  يف  إال  حبسه  أو  حجزه،  يكون  وال  ا،  معنويًّ أو  ا  بدنيًّ
بتوفري  الدولة  وتلتزم  وصحًيا،  إنسانًيا  الئقة  لذلك  خمصصة 
وسائل اإلتاحة لألشخاص ذوي اإلعاقة. وخمالفة شىء من 

ذلك جريمة يعاقب مرتكبها وفًقا للقانون«.
املادة  ىف  اإلعاقة  ذوي  األطفال  حقوق  الدولة  تكفل  كام 
الدولة  أن »وتكفل  الثانية عىل  فقرهتا  والتي نصت يف   )80(
ىف  واندماجهم  وتأهيلهم  اإلعاقة  ذوي  األطفال  حقوق 
مجيع  من  ومحايته  الطفل  برعاية  الدولة  وتلتزم  املجتمع. 
أشكال العنف واإلساءة وسوء املعاملة واالستغالل اجلنسى 

والتجارى.«.
ونص الدستور أيًضا يف املادة )81( عىل أن »تلتزم الدولة 
صحًيا  واألقزام،  اإلعاقة  ذوي  األشخاص  حقوق  بضامن 
وتعليمًيا،  ورياضًيا  وترفيهًيا  وثقافًيا  واجتامعًيا  واقتصادًيا 
وتوفري فرص العمل هلم، مع ختصيص نسبة منها هلم، وهتيئة 
املرافق العامة والبيئة املحيطة هبم، وممارستهم جلميع احلقوق 
ملبادئ  إعاماًل  املواطنني،  من  غريهم  مع  ودجمهم  السياسية، 

املساواة والعدالة وتكافؤ الفرص«.
والعهود  باالتفاقيات  الدولة  »تلتزم   )93( للامدة  وطبًقا 
مرص،  عليها  تصدق  التي  اإلنسان  حلقوق  الدولية  واملواثيق 

وتصبح هلا قوة القانون بعد نرشها وفًقا لألوضاع املقررة«. 
القومي  املجلس  إنشاء  املرصي  الدستور  أقر  كام 
 )214( املادة  نصت  كام  وذلك  اإلعاقة  ذوي  لألشخاص 
من الدستور »حيدد القانون املجالس القومية املستقلة، ومنها 
للمرأة،  القومى  اإلنسان، واملجلس  القومي حلقوق  املجلس 
القومى  واملجلس  واألمومة،  للطفولة  القومي  واملجلس 
كل  تشكيل  كيفية  القانون  ويبني  اإلعاقة،  ذوي  لألشخاص 
أعضائها،  وحياد  استقالل  وضامنات  واختصاصاهتا،  منها، 
يتعلق  انتهاك  أى  عن  العامة  السلطات  إبالغ  ىف  احلق  وهلا 
بالشخصية االعتبارية  بمجال عملها. وتتمتع تلك املجالس 
يف  رأهيا  وُيؤخذ  واإلداري،  واملايل  الفني  واالستقالل 
مرشوعات القوانني، واللوائح املتعلقة هبا، وبمجال أعامله.« 
الدولة عىل متثيل  أن »تعمل  املادة )244( عىل  بينام نصت 

األشخاص ذوي اإلعاقة متثياًل مالئاًم يف أول جملس للنواب 
ُينتخب بعد إقرار هذا الدستور، وذلك عىل النحو الذي حيدده 
انتخابات  قانون  ف  النص األخري عرَّ القانون«. وتطبيًقا هلذا 
جملس النواب لسنة 2015 يف مادته الثانية املواطن ذا اإلعاقة 
املدنية  بأنه: »من يعاين من إعاقة ال متنعه من مبارشة حقوقه 
والسياسية عىل نحو ما حيدده تقرير طبي يصدر وفق الرشوط 
أخذ  بعد  لالنتخابات  العليا  اللجنة  تضعها  التي  والضوابط 
القومي لألشخاص ذوي اإلعاقة«. كام نصت  رأي املجلس 
املادة اخلامسة عىل وجوب متثيل األشخاص ذوي اإلعاقة يف 
القوائم بمرشح أو ثالثة مرشحني حسب األعداد املخصصة 

لكل قائمة.
ثانًيا- اإلطار القانوين:

فـي  املعــاقني  حقـوق  التشـريعي  اجلانـب  يغفـل  لـم 
عام  منذ  حرص  املرشع  نجــد  لـذلك  ورعـايتهم،  مصـر 
1959عىل مواجهة مشكلة املعاقني فصـدر القـانون رقـم 14 
التأهيــل املهنــي للعــاجزين عــن  لســنة 1959 بشــأن 
العمــل وحتديــدهم، ثــم أدجمـت مـواد هـذا القـانون فـي 
قـانون العمـل ثـم عـاد املشـرع لتنظـيم املوضـوع بموجب 
القـانون رقـم 39 لسـنة  1975 والذي أطلـق عليـه »قانون 

تأهيل املعاقني«.
مدار  وعىل   1975 لسنة   39 رقم  القانون  صدور  ومنذ 
42 عاًما تاهت حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة بني قوانني 
والضامن.  والتأهيل،  والطفل،  العمل،  قوانني  منها  متعددة 
حيث إن هذا القانون ال هيتّم إال بالتأهيل والتشغيل عن طريق 
القطاعني  يف  واألعامل  الوظائف  من  معينة  نسبة  ختصيص 

احلكومي واخلاص لألشخاص ذوي اإلعاقة.
وبعد عقود طويلة، ظلت خالهلا حقوق األشخاص ذوي 
عام  ومنذ  وحقوقي.  وقانوين،  جمتمعي،  جدل  مثار  اإلعاقة 
اإلعاقة يف  األشخاص ذوي  بحقوق  االعرتاف  بدأ   ،2014
الدستور، وألول مرة يف التاريخ املرصي أصبح لألشخاص 
من  نسمة  مليون   12 من  أكثر  يمثلون  الذين  اإلعاقة  ذوي 
سكان مرص حضور يف دستور 2014، وإىل جانب ذلك تم 
إتاحة الفرصة لظهور متثيل برملاين لذوي اإلعاقة يصل إىل 15 

نائب يف برملان 2015.
قانون »حقوق  الرسمية  اجلريدة  ويف سياق متصل نرشت 
إقراره  األشخاص ذوي اإلعاقة« رقم 10 لسنة 2018 بعد 
والصحة،  التعليم،  يف  احلق  ويتضمن  النواب.  جملس  من 
والتدريب  االجتامعي،  والضامن  السياسية،  واملشاركة 
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أول  وهو  الرضائب.  من  واإلعفاء  والعمل،  والتأهيل، 
اتفاقية  عىل  مرص  توقيع  منذ  باملعاقني  خاص  مرصي  ترشيع 

»األشخاص ذوي اإلعاقة« عام 2007.
حيث  اإلعاقة،  لذوي  األقزام  القانون  يضم  مرة  وألول 
نص عىل أن » ترسي أحكامه عىل ذوي اإلعاقة واألقزام من 
القانون رقم  باملثل، وُيلغى  املعاملة  املقيمني برشط  األجانب 
حكم  كل  ُيلغى  كام  املعاقني،  تأهيل  بشأن   1975 لسنة   39

خيالف هذا القانون«. 
وقد حدد الباب األول وعنوانه »أحكام عامة«، املستفيدين 
من القانون وهدفه، وتعريف الشخص ذي اإلعاقة، وبعض 
القانون أغلبها مستحدث.  الواردة يف نصوص  املصطلحات 
الدولة بضامن متتع  تلتزم  التي  الرابعة احلقوق  املادة  كام حتدد 
التمييز،  عدم  يف  احلق  وهي  هبا،  اإلعاقة  ذوي  األشخاص 
القدرات  احرتام  يف  واحلق  اآلراء،  عن  التعبري  يف  واحلق 
وتأسيس  الزواج  اإلعاقة، واحلق يف  املتطورة لألطفال ذوي 
املعلومات،  عىل  احلصول  يف  واحلق  كامل،  برضاء  األرسة 
وتيسري حصول اجلمعيات واملنظامت العاملة يف جمال محايتهم 
عىل املعلومات اخلاصة باخلدمات التي يقدموهنا لألشخاص 
ذوي اإلعاقة، وبناء قدرات املتعاملني مع هؤالء األشخاص 
يف األجهزة احلكومية وغري احلكومية، ومتكينهم من املشاركة 
اآلخرين  مع  املساواة  قدم  عىل  العامة  الشئون  تسيري  يف 
وحريتهم يف التنقل واإلقامة واحلصول عىل اجلنسية، وتوفري 
الالزمة  واملساندة  واإلرشاد  والتوعية  والتدريب  التأهيل 

ألرس األشخاص ذوي اإلعاقة. 
لألشخاص  الصحية  الرعاية  الثاين  الباب  تناول  أيًضا 
ذوي اإلعاقة، حيث نص عىل رضورة إصدار بطاقة خدمات 
اإلعاقة جتدد كل سبع سنوات. كام خصص  لذوي  متكاملة 
واجلامعي.  اجلامعي  قبل  التعليم  يف  للحق  الثالث  الباب 
العايل  والتعليم  والتعليم،  الرتبية  وزارة  القانون  ألزم  حيث 
اإلعاقة  ذوي  األشخاص  حلصول  الالزمة  التدابري  باختاذ 
عىل تعليم دامج يف املدارس والفصول، واجلامعات واملعاهد 
املتاحة  احلكومية  وغري  احلكومية  التعليمية  واملؤسسات 
والسالمة،  اجلودة،  معايري  فيها  يتوفر  أن  عىل  لآلخرين، 
درجة  يف ضوء  إقامتهم  حمال  من  والقريبة  واحلامية  واألمان، 
مع  تتالءم  وأساليب  وخطط  برامج  وفق  اإلعاقة  ونوع 
مناسب  تعليم خاص  إتاحة  بام يف ذلك  ظروفهم وقدراهتم، 
للحاالت االستثنائية الناجتة عن طبيعة ونسبة اإلعاقة. ونص 
يف   %5 بنسبة  التمثيل  يف  اإلعاقة  ذوي  أحقية  عىل  القانون 
بتخصيص  اجلامعية  املدن  وإلزام  التعليمي،  الدمج  مدارس 

نسبة ال تقل عن 10% لألشخاص ذوي اإلعاقة.
وحق  والتدريب  املهني  لإلعداد  الرابع  الباب  وخصص 
فرص  يف  اإلعاقة  ذوي  حق  عىل  القانون  أكد  حيث  العمل، 
عمل متكافئة وعدم إخضاعهم ألي نوع من العمل اجلربي 
أما  غريهم.  مع  باملساواة  عادلة  عمل  ظروف  يف  ومحايتهم 
احلق  وتضمن  املجتمعية،  املعاملة  نظم  فقد  اخلامس  الباب 
والتيسري، واحلق يف احلامية االجتامعية عن طريق  اإلتاحة  يف 
املساعدات واحلق يف اجلمع بني معاشني أو بني معاش وأجر.
 وتناول الباب السادس احلقوق السياسية والنقابية، فنص 
االحتادات  أو  املنظامت  إنشاء  يف  اإلعاقة  ذوي  حرية  عىل 
متثيلهم  يضمن  بام  إعاقة  بكل  اخلاصة  واإلقليمية  النوعية 
متتع  الدولة  تكفل  حيث  والدويل.  املحيل  الصعيدين  عىل 
األشخاص ذوي اإلعاقة بكافة احلقوق السياسية التي يتمتع 
اخلاصة  اإلجراءات  املعنية  اجلهات  وتتخذ  اآلخرون.  هبا 
واالستفتاءات  االنتخابات  يف  والتصويت  الرتشح  بعمليات 
مشاركة  وتيسري  بإتاحة  الكفيلة  واألدوات  أنواعها  بجميع 

األشخاص ذوي اإلعاقة يف هذه العمليات.
بالثقافة  املختصة  الوزارات  التزام  السابع  الباب  وتضمن   
األنشطة  يف  اإلعاقة  ذوي  مشاركة  وتيسري  بإتاحة  والرياضة 
هذه  ممارسة  أماكن  وهتيئة  والرتفيهية  والرياضية  الثقافية 
الثامن  الباب  نظم  كام  احتياجاهتم.  يناسب  بام  األنشطة 

املجلس القومي لألشخاص ذوي اإلعاقة.
 أما الباب التاسع فكان موضوعه احلامية القانونية واملعاملة 
يكون  أن  عىل  ونص  اإلعاقة.  ذوي  لألشخاص  اجلنائية 
للشخص ذي اإلعاقة، سواء كان جمنًيا عليه أو شاهًدا أو متهاًم، 
يف مجيع مراحل الضبط، والتحقيق، واملحاكمة، والتنفيذ احلق 
يف املعاملة التي تتناسب مع حالته واحتياجاته. وقررت املادة 
)48( من القانون عقوبة الغرامة من 20 إىل 100 ألف جنيه 
لكل من عرض أو نرش أو أذاع بأي وسيلة من وسائل املواد 
اإلعالمية املختلفة أعاماًل من شأهنا اإلساءة لألشخاص ذوي 
اإلعاقة أو الرتويج ملفاهيم غري صحيحة عنهم أو استغالهلم 
ألي غرض كان. كام نصت املادة 50 من القانون عىل عقوبة 
يف  شارك  من  لكل  جنيه  آالف  عرشة  إىل  مخسة  من  الغرامة 
بالغرامة  يعاقب  التعليم. كام  إعاقة من  حرمان أي طفل ذي 
من حيرم أي من ذوي اإلعاقة من التعليم بمختلف مراحله، 
أو يرفض قبوله لاللتحاق بأي من املؤسسات التعليمية بسبب 
املقبولني يف  يلتزم بنسبة 5% عىل األقل من  اإلعاقة، ومن ال 

املؤسسات التعليمية بأنواعها.
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حتديات االعاقة يف مرص
احلكومية  اجلهات  ألزم  القانون  أن  إىل  اإلشارة  جتدر 
اإلعاقة.  ذوي  من  األقل  عىل   %  5 بتعيني  اخلاص  والقطاع 
األجر  مدفوعة  يومًيا  ساعة  بواقع  العمل  ساعات  وختفيض 
شخًصا  يرعى  من  أو  املختلفة  اإلعاقات  ذوي  من  للعاملني 

من ذوي اإلعاقة من درجة القرابة األوىل. 
كام نص القانون عىل اإلعفاء الرضيبي واجلمركي لسيارات 
ذوي اإلعاقة، وتكون من حق كل معاق أًيا كان نوع إعاقته، 
املواصالت  ركوب  تعريفة  من   %50 ختفيض  إىل  باإلضافة 

العامة. 
مما سبق يتضح أنه كان من الرضوري وجود قانون متكامل 
وضامن  اإلعاقة،  ذوي  لألشخاص  الثابتة  احلقوق  حلامية 
اخلدمات التي تعينهم عىل احلياة، يف إطار التزام دويل ونصوص 
يدعم  عام  ومناخ  اإلعاقة،  ذوي  حقوق  عىل  تؤكد  دستورية 
وإرادة  شامل،  قانون  يف  احلقوق  هذه  تكريس  نحو  التوجه 

سياسية مؤيدة لتفعيل حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة.
ثالًثا- املجلس القومي لألشخاص ذوي اإلعاقة:

»املجلس  بإنشاء  قانون  مرشوع  عىل  الوزراء  جملس  وافق 
»املجلس  حمل  ليحل  اإلعاقة«،  ذوي  لألشخاص  القومي 
القومي لشئون اإلعاقة« املنشأ بقرار رئيس جملس الوزراء رقم 
األشخاص  حقوق  لقانون  وفًقا  وذلك   ،2012 لسنة   410
ومحاية  وتنمية  تعزيز  إىل  املجلس  وهيدف  اإلعاقة.  ذوي 
الدستور  أحكام  بمقتىض  اإلعاقة  ذوي  األشخاص  حقوق 
ويف ضوء االتفاقيات والعهود واملواثيق الدولية، التي تصدق 
يف  واإلسهام  هبا،  الوعي  ونرش  قيمها،  وترسيخ  مرص  عليها 

ضامن ممارستها.
جمال  يف  للدولة  العامة  السياسة  باقرتاح  املجلس  وخيتص 
اإلعاقة،  ذوي  األشخاص  ومتكني  ودمج  وتأهيل  تنمية 
ومتابعة وتقييم تطبيقاهتا، ووضع اسرتاتيجية قومية للنهوض 
املشاكل  وحل  تنفيذها،  ومتابعة  اإلعاقة  ذوي  باألشخاص 
الوزارات  مجيع  مع  التنسيق  إىل  باإلضافة  تواجههم،  التي 
الدولية  االتفاقية  أحكام  لتطبيق  بالدولة  املعنية  واجلهات 
حلقوق األشخاص ذوي اإلعاقة، وإبداء الرأي يف مرشوعات 
إىل  عمله،  وبمجال  باملجلس  املتعلقة  والقرارات  القوانني 
جانب متثيل األشخاص ذوي اإلعاقة يف املحافل واملؤمترات 
إعداد  عن  فضاًل  الشأن،  هذا  يف  املعنية  الدولية  واملنظامت 
بيانات خاصة لكافة فئات األشخاص ذوي اإلعاقة،  قاعدة 
اجلهات  مع  بالتنسيق  املجلس  وبني  بينهم  التواصل  لتسهيل 

املعنية بالدولة.

للرئيس، ومخسة عرش  ونائب  رئيس  من  املجلس  ويشكل 
عضًوا يتم اختيارهم من بني الشخصيات العامة املشهود هلا 
اإلعاقة،  بمسائل حقوق األشخاص ذوي  باخلربة واالهتامم 
أو من ذوي العطاء املتميز يف ذات املجال، عىل أن يكون من 
منظامت  من  اإلعاقة  ذوي  األشخاص  من  كاف  عدد  بينهم 
عددهم  يقل  ال  املختلفة  اإلعاقات  يمثلون  املدين  املجتمع 
جيوز  وال  سنوات،  أربع  مدهتا  لدورة  وذلك  مخسة،  عن 
تعيني أي منهم باملجلس ألكثر من دورتني متتاليتني ويكون 
مقره الرئييس مدينة القاهرة، ويكون له احلق يف إنشاء فروع 

ومكاتب يف مجيع حمافظات اجلمهورية.
الئحة  اإلعاقة  ذوي  لألشخاص  القومي  املجلس  ويضع 
العاملني والشئون  لتنظيم شئون  فيه، وأخرى  العمل  لتنظيم 
املالية واإلدارية، خالل ستة أشهر من تاريخ العمل بالقانون، 
عىل أن يستمر العمل باللوائح والقرارات القائمة حلني صدور 

تلك اللوائح.
 رابًعا- فرص وحتديات:

ذوي  األشخاص  حلقوق  شامل  قانون  إقرار  أن  شك  ال 
اإلعاقة هو توجه حممود، وجيب دعمه، ألن صدور مثل هذا 
والتمتع  اخلدمات  اإلعاقة من  استفادة ذوي  القانون يضمن 
مواطنني  باعتبارهم  املجتمع  يف  والدمج  اإلنسانية  باحلقوق 

ذوي حقوق وليسوا مستحقي رعاية.
وبالتايل يشكل القانون اجلديد بارقة أمل ليس لألشخاص 
عدة  القانون  حدد  حيث  أيًضا،  لذوهيم  بل  فقط،  املعاقني 
مكتسبات هلم، منها ما ييل: الوقاية التي هتدف إىل منع حدوث 
اخللل أو احلد منه، واكتشافه املبكر، والتقليل من اآلثار السلبية 
ذوي  لألشخاص  الفرص  وإتاحة  والتمكني  عليه.  املرتتبة 
اإلعاقة لتطوير قدراهتم وإمكانياهتم للحصول عىل حقوقهم، 
لشخص  تقدم  التي  الالزمة  واخلدمات  الرعاية  جانب   إىل 
ذي إعاقة بام يتناسب مع نوع ودرجة ومدى استقرار إعاقته، 
وميوله  واحتياجاته  واالجتامعية  االقتصادية  ظروفه  ومع 
األشخاص  ومتتع  االجتامعية  واحلامية  وحقوقه،  واختياراته 
ذوي اإلعاقة بجميع حقوقهم عىل قدم املساواة مع اآلخرين 
بام يف ذلك حقهم يف الضامن االجتامعي، ويف مستوى معييش 
االقتصادية  الربامج والسياسات  الئق وضامن مشاركتهم يف 
التي تسهم بقوة يف احلد من الفقر وتعزيز االستقرار والتامسك 

االجتامعي واالقتصادي.
بيد أن التحديات التي تواجه القانون اجلديد كبرية، أمهها 
للدولة  العامة  املوازنة  تتحملها  أن  يلزم  التي  املالية  التكلفة 
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واإلعفاءات  للمعاقني،  احلياة  سبل  وتيسري  إتاحة  سبيل  يف 
الرضيبية، واجلمع بني املرتب واملعاش، وغري ذلك من املزايا 
املالية التي يتضمنها القانون. هذا التحدي ال ينبغي التهوين 
املرصي  االقتصاد  يواجهها  التي  األزمة  ظل  يف  شأنه  من 
الدولة  تنفيذ  عدم  عىل  انعكست  والتي  سنوات،  عدة  منذ 
اإلنفاق  من  نسب  ختصيص  مثل  الدستورية،  إللتزاماهتا 
العلمي،  للتعليم قبل اجلامعي واجلامعي والبحث  احلكومي 
ومل تتمكن احلكومة من توفريها يف حدها األدنى املنصوص 

عليه دستورًيا، فضاًل عن الوصول هبا للمعدالت العاملية.
فيام  واألرسي  املجتمعي  الوعي  نقص  هو  الثاين  التحدي 
وما  التمييز،  وعدم  املساواة  ورضورة  اإلعاقة  بقضية  يتعلق 

عبئا  باعتبارهم  األشخاص  هلؤالء  النظر  من  ذلك  عن  ينتج 
املجتمع  إفادة  يمكنهم  التي  القدرات  وجتاهل  املجتمع،  عىل 
والدينية  اإلعالمية  التوعية  أمهية  إىل  يشري  التحدي  هذا  هبا. 
املستمرة بقضايا األشخاص ذوي اإلعاقة ورضورة إدماجهم 

يف احلياة االجتامعية.
ختاًما، إن حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة تستند إىل مبدأ 
إحساًنا  أو  صدقة  باعتبارها  إليها  النظر  ينبغي  وال  املواطنة 
من  يتبقى  ما  بقدر  املدين  املجتمع  مجعيات  أو  الدولة  تقدمه 
وإنام  واملحتاجني،  الفقراء  فئة  ضمن  هؤالء  إىل  توجه  موارد 
هي حق وجزء أسايس من خطط الدولة التنموية االقتصادية 

والبرشية.


