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مف األشخاص ذوي االحتياجات الخاصة بسبب عدـ خموىا  تتفؽ المجتمعات اإلنسانية في
تختمؼ مف مجتمع آلخر مف حيث نظرتيا وطريقة تعامميا لكنيا ما فرضتو أشكاؿ اإلعاقة عمييـ 

وحمايتيا ليذه الفئة، فنظرة الحضارات والعصور القديمة والحديثة تختمؼ فمنيا مف اعتبرت ىذه 
ر مفيدة في مجتمعيا وستعطؿ سيرورتو لمتقدـ واالزدىار فبلقت وسائؿ القتؿ والنفي الفئة غي

سبيبل لمحفاظ عمى مجتمعيا مف اإلعاقة، وذلؾ دوف محاولة البحث عف عبلج أوتوفير مقتضيات 
صحية أونفسية أوجسمية وغيرىا لمحد أولمتقميؿ مف اإلصابة باإلعاقة أوحتى تييئة الوسط 

ش مع ذوي اإلعاقة  دوف تمييز وتمكينيـ مف نفس حقوؽ األفراد األسوياء، لـ االجتماعي لمتعاي
تعرؼ مسألة الحماية القانونية لذوي االحتياجات الخاصة اىتماما  في القدـ حيث كانت ىذه الفئة 
تعاني التيميش والمعاناة وعدـ قدرتيا عمى مواكبة ما لآلخريف مف حماية ورعاية متعددة 

 الجوانب.

الطفولة باالىتماـ في الحضارات القديمة بؿ لـ تعد الطفؿ بشرا لو قيمة إنسانية  لـ تحض
كاممة وكرامة متأصمة، فمـ تكفؿ العيود الحجرية وعيود القوة القديمة حقوقا لمطفؿ كما كانت تئد 
البنات وتحتفظ بالبنيف األشداء تربييـ لتستعيف بيـ في مواجية صعوبات الحياة، ومع بداية القرف 

بدأ االىتماـ بحقوؽ الطفؿ كشريحة اجتماعية مستقمة جراء صدور تشريعات وطنية لحقوؽ  18
الطفؿ واتجاه الدوؿ والمنظمات الدولية لتعميـ الحماية القانونية لحقوؽ الطفؿ مف خبلؿ اتفاقيات 
عبلنات وقرارات المنظمات الدولية ضمانا لتحقيؽ حمايتيـ، وذلؾ بإدراج نصوص  دولية عديدة، وا 
 تعنى عمى األخص بحماية حقوؽ الطفؿ زمف السمـ والنزاع المسمح، وفي نياية الربع األوؿ مف

يجاد سبؿ مناسبة لنماء الطفؿ وبقائو بداية مف إصدار الجمعية إاىتـ المجتمع الدولي ب 20القرف 
والذي توالت بعده مواثيؽ دولية ىامة ترنو  1924العامة لعصبة األمـ إلعبلف جنيؼ سنة 

 .1ماية حقوؽ الطفؿبح

كاف ينظر إلى األشخاص ذوي االحتياجات الخاصة في العصور القديمة بنظرة سمبية تمـ 
بالتيميش والتمييز واعتبارىـ فئة تؤثر في المجتمع القوي لعدـ قدرتيا عمى تقديـ أي عمؿ مفيد 

يطاف مف بؿ وىي غضب مف اآللية عمييـ وال يكوف إرضائيا إال بتعذيبيـ أوقتميـ لطرد الش
                                                           

، ، مكتبة الوفاء القانونية1، حقوؽ الطفؿ في الشريعة اإلسبلمية واالتفاقيات الدولية، ط ريبوار صابر محمد 1
 .183،181، ص.ص.2015اإلسكندرية، مصر، 
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أجساميـ، ففي عيد آشور بالنياؿ ممؾ نينوى تـ اكتشاؼ لوحة الفخار في العراؽ يرجع تاريخيا 
لحوالي ألفي سنة قبؿ الميبلد والتي ذكرت فييا بعض حاالت المعاقيف وما صاحب والدتيـ مف 

قتؿ أمو ظروؼ اعتبرت نذير شؤـ لمحياة، لذا اعتاد القدماء قتؿ كؿ مولود شاذ التكويف وأحيانا 
، أما عف حمورابي فقد سجؿ طرقا لعبلج مبتوري األطراؼ وفاقدي 1إرضاء آلليتيـ الغاضبة

البصر، وفي جدار معبد مصري تـ العثور عمى رسـ عمره خمسة آالؼ سنة لطفؿ فرعوني 
 مشموؿ الساؽ والذي قاؿ عنو مختصو الطب أف ىذا المرض ىو شمؿ األطفاؿ.

أراد أفبلطوف إنشاء جميوريتو في مدينة أثينا قاؿ أف وجود  في الحضارة اليونانية عندماو 
المعاقيف وتناسميـ سيؤدي إلى إضعاؼ دولتو، فدعا لنفييـ خارج الببلد حتى ال يبقى إال 
األشخاص األذكياء والمنتجيف القادريف عمى حماية وطنيـ وحكميـ وال يكوف ىذا إال بالعقؿ 

 األطفاؿ ذوي اإلعاقة عف طريؽ القتؿ.والجسـ السميميف، كما أمر بالتخمص مف 

كانت التقاليد الدينية في ببلد الروماف تقضي بوضع المولود عند قدمي والده فإف رفعو 
لصدره أصبح الطفؿ فردا مف أفراد األسرة، وفي حالة ما كاف المولود معاقا فبل يرفعو والده بؿ 

ف لـ يمت يصبح فيما 2جباؿ ليموتيتركو ليمقى بو في وسط الطريؽ أوفي األنيار أوفي قمـ ال ، وا 
 .3بعد مف المضحكيف أوالرقيؽ

ؽ.ـ قاـ بعزؿ اآلالؼ مف  1200أشارت كتب التاريخ إلى أف منفتاح األوؿ سنة 
المجذوميف كالمقطوع يده، واألحمؽ وغيرىـ مف بني إسرائيؿ في محاجر طره وقاـ بعدىا 

ي، حيث كانت المدينة خالية بعدما طرد بإسكانيـ في مدينة ثانيس الواقعة شماؿ دلتا الشرق
اليسكوس منيا، ويقاؿ أف استفحاؿ المرض بيف بني إسرائيؿ كاف سبب طردىـ مف مصر مف 

 قبؿ الفراعنة.

                                                           
، دور سياسات الرعاية االجتماعية في تأىيؿ ودمج المعاقيف حركيا، دراسة ميدانية بمدينة عبد النور لعالم 1

سطيؼ، مذكرة ماجيستير، تخصص عمـ االجتماع الحضري، كمية العمـو اإلنسانية والعمـو االجتماعية، قسـ عمـ 
 .63، ص.2009 -2008ري، قسنطينة، الجزائر، االجتماع، جامعة منتو 

، العولمة وحقوؽ الطفؿ بيف الفقو اإلسبلمي والقانوف الوضعي، دراسة مقارنة، محمد عبد الرحمن مصطفى البنا 2
 .216،215، ص.ص.2017ب ط، دار الجامعة الجديدة، اإلسكندرية، مصر، 

 .64، ص.نفسو، المرجع عبد النور لعالم 3
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منتظـ  اوفي قارة أمريكا الجنوبية ببيرو تـ العثور عمى عظاـ جمجمة لرجؿ قديـ تحمؿ ثقب
األطباء قديما يقوموف بيا بغرض عبلج  الحواس، والذي قيؿ عنو أنو أثر لعممية جراحية كاف

 المرضى العقمييف فيثقبوف جماجـ المرضى إلفراغ األرواح الشريرة التي تسكنو.

وبالنسبة السبرطة فقد اعتبر أىميا أف األطفاؿ ضعاؼ األجساد ليسوا صالحيف لمقياـ بأي 
فإذا وجدوه قوي البنية عمؿ، فكانوا يقوموف بفحص الطفؿ بعد والدتو مباشرة مف قبؿ شيخ القبيمة 

ذا وجدوه ضعيؼ الجسـ أويعاني مف إعاقة ما  ومتناسؽ العضبلت أمروا بتربيتو وتعميمو، وا 
غيره وألف اآللية حرمتو مف قوة الجسـ عمى عمى نفسو و  افيؤمر برميو مف الجبؿ باعتباره عبئ

 وجماؿ التكويف.

اما عمى المتخمفيف عقميا وفي العصور الوسطى في " أوروبا " كانت تصدر الكنيسة أحك
فكاف المتخمؼ عقميا يسجف ويكبؿ  ،أف لعنة اآللية حمت عمييـ االتصاليـ بالشيطاف والعتقادى

ويعذب بشتى ألواف العذاب لييرب الشيطاف مف جسد المريض، وكاف يحجر عمى المجنوف في 
وفي العصر سجف إصبلحي عقابا عمى جنونو دوف مراعاة أدنى شروط الضروريات الصحية لو، 

 .1الجاىمي كاف يطرد األشخاص مف ذوي اإلعاقة خارج الببلد ويتـ رجميـ بالحجارة حتى الموت

تعد اإلعاقة مف القضايا التي اىتمت بيا الشريعة اإلسبلمية وكانت سباقة في تكريس 
 أنس بف مالؾ:" أف رجبلعف  روىيعف السنة النبوية الشريفة  ،2حقوؽ المعاقيف دوف تمييز بينيـ

مر برسوؿ اهلل صمى اهلل عميو وسمـ فقاؿ رجؿ مف الحاضريف، يا رسوؿ اهلل ىذا مجنوف، فػأقبؿ 
النبي عميو الصبلة والسبلـ عمى ىذا الرجؿ فقاؿ: أقمت مجنوف؟ إنما المجنوف المقيـ عمى 

، ما يوضحو الحديث أف الشريعة لـ تنظر رواه الديممي وبف عساكر المعصية، ولكف ىذا مصاب"
                                                           

 .216،215، المرجع السابؽ، ص.ص.من مصطفى البنامحمد عبد الرح 1
أثر عف عمر بف الخطاب رضي اهلل عنو أنو منع التسوؿ وفرض لذوي العاىات راتبا في بيت الماؿ حماية ليـ  2

ـو الضرير الذي تمقى ثمف ذؿ السؤاؿ، وعف دمج المعاؽ في المجتمع شأنو شأف الشخص السميـ مثاؿ ابف أـ مك
ة والسبلـ أوؿ وآخر عتاب مف اهلل عز وجؿ حيث كاف الرسوؿ عميو الصبلة والسبلـ منشغبل الرسوؿ عميو الصبل

مما عممؾ اهلل، فأعرض  مع سادة قريش يدعوىـ لئليماف، فإذا بابف أـ مكتـو يقاطعو قائبل: يا رسوؿ اهلل أقرئني
والي المدينة المنورة مرتيف رغـ  ـوثعنو فنزلت اآلية الكريمة " عبس وتولى أف جاءه األعمى.."، أصبح ابف أـ مك

إعاقتو والعبرة مف العتاب الموجو لمرسوؿ ىي حث المسمميف عمى االعتناء بالمعاؽ واستثمار قدراتو مثمو مثؿ 
 الشخص السميـ.
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المعاؽ عمى أنو شخص سطحي في المجتمع غير مرغوب فيو، بؿ إبراز أف مكانتيـ موجودة  إلى
 .1في المجتمع رغـ إعاقتيـ طالما لـ يكفروا باهلل وىنا تكوف اإلعاقة وليست في اإلصابة بعاىة ما

وفقا لمتقديرات  %15 حوالي تبمغ نسبة اإلعاقةمنظمة الصحة العالمية  حسب تقديرات
حدى القضايا االجتماعية المعاصرة اليامة ووجود فرد معاؽ إوتعد  20102 سكاف لسنةالعالمية لم

، بدأ 3في األسرة الواحدة سيكوف لو تأثير سمبي مف الناحية النفسية واالقتصادية واالجتماعية
االىتماـ بفئة ذوي االحتياجات الخاصة منذ النصؼ الثاني مف القرف العشريف مف خبلؿ عقد 

ية تناولت قضية اإلعاقة واألشخاص المعاقيف ومكانتيـ في المجتمع ومدى اعتراؼ مؤتمرات دول
الدوؿ بحقوقيـ وتحديد مواطف الحماية القانونية ليـ، وبما أف الطفؿ القاسـ المشترؾ لئلنسانية 

بار الطفؿ ثمرة الغد جمعاء ألزمت الدوؿ والمجتمع الدولي برعاية األطفاؿ المعاقيف باعت
يعد توفير الرعاية لؤلطفاؿ ذوي االحتياجات الخاصة عمى المستوى الوطني ما كوالمستقبؿ، 

لتطور الدوؿ في توفير حماية قانونية تشمؿ تكريس آليات لتمكيف الطفؿ ذو  اوالدولي مقياس
 االحتياجات الخاصة مف الحقوؽ والحريات المكفولة لؤلطفاؿ اآلخريف.

دراؾ ما بما أف الطفؿ ذو االحتياجات الخاصة قاصر ع ف تمبية متطمباتو وحتى عمى فيـ وا 
يدور حولو وما يمكف أف يتعرض لو مف انتياكات تحرمو مف ممارسة حقوقو عمى أكمؿ وجو، 

ؽ األطفاؿ كاف ال بد مف توفير حماية قانونية عمى المستوى الوطني والدولي تضمف وتؤكد حقو 
في الحماية  كاديميةعممية األوالبحوث ال الدراسات قمةلكف مع  ،ذوي االحتياجات الخاصة

حظا وافرا مف الحماية الوطنية  ىذه الفئة لـ تمؽ ذوي االحتياجات الخاصةالقانونية لؤلطفاؿ 
ؽ األشخاص ذوي اإلعاقة لسنة اتفاقية حقو  فيظيـ الدولي لحقوؽ المعوقيف إضافة إلى حداثة التن

ياجات الخاصة بقضايا حقوؽ اندراج الحماية القانونية لؤلطفاؿ ذوي االحتكما أف  ،2006

                                                           
مذكرة ماجيستير، كمية الحقوؽ والعمـو السياسية، حماية حقوؽ األشخاص ذوي اإلعاقة،  ،سعيد بن محمد دبوز 1

 .17، ص. 2015 -2014جامعة قاصدي مرباح، ورقمة، الجزائر،  قسـ الحقوؽ،
، 2021سبتمبر  22، يـو https://www.who.intمنظمة الصحة العالمية، التقرير العالمي حوؿ اإلعاقة،  2

 .8، ص.2011
دولي لحقوؽ األطفاؿ ذوي االحتياجات ، التنظيـ القانوني الوطني والداللي جياللي، أحمد بشارة موسى 3

الخاصة، مجمة حقوؽ اإلنساف والحريات العامة، كمية الحقوؽ والعمـو السياسية، جامعة عبد الحميد بف باديس، 
 .2، ص.2018جواف ، 6العدد مستغانـ، الجزائر، 

https://www.who.int/
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لو دور في تكريس حقوؽ المعاؽ دوف النظر لسنو اإلنساف المنادية باحتراـ حقوؽ اإلنساف 
تبادؿ الخبرات في مجاؿ الحماية القانونية لؤلطفاؿ ذوي ىذا غير  وجنسو وشكؿ إعاقتو،

القانونية  ة الحمايةاالحتياجات الخاصة مف خبلؿ المقارنة بيف التشريعات الوطنية والدولية ونوعي
تعد اإلعاقة إحدى القضايا االجتماعية اليامة التصاليا بفئة بالتالي  ،التي يكفميا كؿ تشريع

  .الوطنية والدوليةحمايتيا القانونية إبراز جوانب  الواجب ف أفراد المجتمعمعينة م

األطفاؿ لفئة دور ميـ في الرغبة عمى البحث في فحوى الحماية القانونية جانب اإلنساني لم
ذوي احتياجات الخاصة وذلؾ باعتبارىـ أولى أفراد المجتمع بالحماية القانونية الوطنية والدولية 

العتراؼ بوجودىـ كغيرىـ مف بسبب وضعيتيـ الصحية، وضرورة تسميط الضوء عمى حقوقيـ وا
التي و اصة جييا فئة األطفاؿ ذوي االحتياجات الخاالعقبات التي تو  ، إضافة إلى دراسةالبشر

تحوؿ دوف ممارستيـ لحقوقيـ وحرياتيـ، والراجعة ألسباب عديدة كنقص اليياكؿ الصحية 
عيا أوالتعميمية لمتكفؿ بيـ، أوحتى نقص الوعي بحقوؽ ىذه الفئة ما ينعكس عمى تيميشيا اجتما

ؽ و ضرورة وضع ضمانات قانونية وطنية ودولية كفيمة بحماية حقف رغـ وجود التشريعات لحمايتيا
  يـ.تغيير النظرة السمبية اتجاىزيادة عمى ىذا  ،األطفاؿ ذوي االحتياجات الخاصة

يعتمد موضوع حماية األطفاؿ ذوي االحتياجات الخاصة عمى دراسة جوانب متعددة لتوفير 
تقدير الجيود الوطنية والدولية حماية قانونية بحثة تفي بالغرض عمى المستوى الداخمي والدولي و 

التعرؼ عمى أوجو النقص كما تيدؼ الدراسة إلى  وآليات مكرسة في سبيؿ ذلؾ، مف تشريعات
ماية الطفؿ ذو االحتياجات والدولية في مجاؿ ح داخميةالتشريعات البعض بالمقارنة بيف والتشابو 
الحتياجات ذوي ااإلعاقة واألشخاص  لبلىتماـ بقضيةونشر الوعي في المجتمع المدني  ،الخاصة
إبراز المركز القانوني لؤلطفاؿ شرية ليا نفس الحقوؽ المكفولة لآلخريف، ىذا غير كفئة بالخاصة 

ثراء مكتبة الجامعة بموضوع جديد.و  ،االحتياجات الخاصة وطنيا ودوليا ذوي  ا 

قمة الدراسات والبحوث مف بيف الصعوبات التي واجيتنا في دراسة موضوع األطروحة 
مجاؿ حماية األطفاؿ ذوي االحتياجات الخاصة صة في العممية األكاديمية القانونية والمتخص

تشابو الكثير مف المراجع القانونية في المحتوى واقتصارىا و  عمى الصعيديف الداخمي والدولي،
مختصة في عمـ النفس وعمـ  مراجعمراجع فيي عمى سرد المواد القانونية، إضافة لبقية ال
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بفئة واحدة مف ذوي  تعمؽوف الدراسة تحكـ في الموضوع كصعوبة الت ، ىذا غيراالجتماع
ة صعبا نوعا ما نظرا االحتياجات الخاصة وىي فئة األطفاؿ ما جعؿ البحث في حمايتيـ القانوني

كاف لو أثر في  19مرت بو الجزائر جراء فيروس كوفيد  ذيالوضع الصحي ال ، كما أفلحداثتو
 .جامعات لبلطبلع عمى مراجع أكثرملعدـ القدرة عمى التنقؿ 

تطمبت منيجية الدراسة تجميع المادة العممية بالدرجة األولى المتصمة بموضوع األطروحة 
والمتمثمة في مختمؼ التشريعات الوطنية والصكوؾ الدولية لحماية حقوؽ ذوي االحتياجات 

ة حيث تـ ميالدراسة المزج بيف عدة مناىج عمالخاصة وحقوؽ األطفاؿ، كما استمزمت طبيعة 
  اعتماد:

المنيج التاريخي لتوضيح التأصيؿ التاريخي لقضية اإلعاقة واألشخاص ذوي اإلعاقة  -1
الوصفي لغرض تحميؿ النصوص والمنيج المنيج التحميمي واستخدـ  عبر مختمؼ العصور،

القانونية لموقوؼ عمى مستوى الحماية القانونية لؤلطفاؿ ذوي االحتياجات الخاصة عمى الصعيد 
اتفاؽ التشريعات الداخمية والدولية مع معايير الحماية القانونية الحقة  الوطني والدولي، ومدى

 المبلئمة لموضع الصحي لؤلطفاؿ ذوي االحتياجات الخاصة وتقييميا.

المنيج المقارف تـ استعمالو لتوضيح موقؼ التشريعات الوطنية والدولية مف تطبيقات  -2
 . ومقارنتيا ببعضيا ةالحماية القانونية لؤلطفاؿ ذوي االحتياجات الخاص

المنيج االستنباطي إلبراز بعض النتائج المتوصؿ إلييا مف خبلؿ موضوع الدراسة،  -3
وكذا المنيج اإلحصائي والذي بيف إحصائيات ىامة في مجاؿ االىتماـ الوطني والدولي بحقوؽ 

ضايا المتصمة ذوي اإلعاقة ومدى استفادتيـ منيا، إضافة إلى االستدالؿ بالنصوص القانونية والق
 بذوي اإلعاقة اعتمادا عمى المنيج االستداللي انطبلقا مف القواعد العامة لمموضوع.

عرض وتحميؿ ومناقشة مختمؼ النصوص القانونية بواسطتو المنيج التحميمي الذي تـ  -4
وذلؾ بجمع المعمومات ووضع استنتاجات المتعمقة بموضوع الدراسة، وتـ اتباع المنيج الوصفي 

 راحات تساىـ في حؿ مشكؿ الدراسة.واقت

 استمزمت الدراسة طرح اإلشكالية التالية:
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الدولية في تكريس حماية قانونية لؤلطفاؿ المواثيؽ ما مدى نجاعة التشريعات الوطنية و 
 الخاصة؟ ذوي االحتياجات

 السابقة تـ تقسيـ الدراسة إلى بابيف: شكاليةف اإللئلجابة ع

األطفاؿ ذوي االحتياجات الخاصة عمى الصعيد الوطني، يتيح  تناوؿ الباب األوؿ: حماية
وتحديد تعريؼ لذوي ومشكبلتيا، لنا ىذا الباب التطرؽ إلى مفيوـ اإلعاقة وأسبابيا وأشكاليا 

وىذا في إطار التشريعات الداخمية وغيرىا، االحتياجات الخاصة ولمطفؿ ذو االحتياجات الخاصة 
براز الجيود الوطنيةت االمنشأة بشأف ذوي االحتياجا الذي قامت بيا الدوؿ لحماية  لخاصة، وا 

 الطفؿ ذو االحتياجات الخاصة.

وعنوف الباب الثاني بػ: حماية األطفاؿ ذوي االحتياجات الخاصة عمى الصعيد الدولي، 
والذي تناوؿ في فحواه إطارا مفاىيميا لئلعاقة وكيفية الوقاية منيا وتصنيفاتيا وتعريفا لمطفؿ ذي 

حتياجات الخاصة، زيادة إلى التطرؽ لمجيود واآلليات المكرسة لحماية حقوؽ األطفاؿ ذوي اال
 االحتياجات الخاصة عمى المستوى الدولي.



 

 
 

 

 

 

 :الباب اْلول

حماية اْلطفال ذوي 
االحتياجات الخاصة عمى 

 الصعيد الوطني
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أي أنيا ر السابقة ليست اإلعاقة بأشكاليا المتعددة وليدة الحيف بؿ ليا جذور في العصو 
 1حتى في جانبيا األكاديمي اإال أف االىتماـ بيا كقضية كاف منخفض ،قديمة قدـ الجنس البشري

خمسيف سنة، كاف في القدـ يدعى الشخص ذو كممة المعاؽ أفضؿ وقعا قبؿ  آنذاؾ كانت
ؿ، أوصاحب العاىة، اإلعاقة باسـ ينعكس عمى شكؿ اإلعاقة التي يعاني منيا، كالمشمو 

لتسميات تزعج الشخص المصاب بيا وتسبب المعتوه حيث كانت ىذه اكذا األبكـ أو األعمى، و أو 
أصبح يصطمح  2لكف مؤخرا، و مونو مف األشخاص العادييفحرجا بيف مف يماثلو آالما نفسية و 

 .3احتراما لكرامتيـعمييـ باألشخاص ذوي االحتياجات الخاصة 

في المجتمع بشتى صورىا  نظرا النتشارىا 4ةبقضية اإلعاق الداخمية تشريعاتلاىتمت ا
االجتماعي كما تعددت حيث مست عدة جوانب منيا الجانب البدني والعقمي والنفسي والحسي و 

كؿ تعيؽ سير معيشة حياتو ما يترتب عنيا مف مشامنيا المصاب، و في صورة عاىتيف يعاني 
لتمبية متطمباتو  حاجة إلى غيره  تجعمو فيالتعايش مع وضعية تحتـ عميو اليومية مف خبلؿ أنيا 

توفير قواعد قانونية جعؿ الدوؿ تتصدى ليذا الموضوع ل الشيء الذيدرجة إعاقتو، حسب نوع و 
بغض النظر عف نوع اإلعاقة مي الشخص ذوي االحتياجات الخاصة في قانونيا الداخمي، تح
 دائمة.سواء كانت مؤقتة أو سببيا و و 

ف نفسو خصوصا مف لمجتمع لعدـ قدرتو عمى الدفاع عالطفؿ الفئة الضعيفة في ايعتبر 
ىذا الضعؼ ضعؼ لياقتو البدنية حتى وىو سميـ، فإذا كاف الطفؿ إضافة إلى ناحية صغر سنو و 

تمبية أو يعاني مف إعاقة تسمبو إحساسو باألمف ألنو ال يستطيع الدفاع عف نفسو جراءىا 
في مأمف بيف الطفؿ السميـ، ليكوف اة بينو و عمى قدـ المساو احتياجاتو بمفرده وجب تكريس حقوقو 
تقنينات عمى الداخمية التشريعات  بسبب إعاقتو، اعتمدت مف االعتداءات التي يمكف أف تقع عميو

                                                           
  

1
 Monawar Hosain, David Atkinson, Peter Underood, Imact of disability on quality of  life  of rural 

disabled people in bangladech, j health popul nutr, centre for health ana population research, décembre 

2002, p.297. 

، دار الفكر الجامعي، اإلسكندرية، 1، الحماية الجنائية لذوي االحتياجات الخاصة، ط كارم محمود محمد أحمد 2
 .22، ص.2015مصر، 

ظير ىذا المصطمح في مؤتمرات رعاية المعاقيف المنعقدة في فانكوفر بكندا، ومؤتمر طوكيو بالياباف ما بيف  3
1996- 1998. 

 التشريع العراقي.التشريع الجزائري، التشريع المصري، التشريع التونسي،  4
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ة ضمانات قانونيك ااألىداؼ المرجوة منيحقؽ تاألشخاص ذوي االحتياجات الخاصة و تحمي 
  ة. اة في الحقوؽ دوف تمييز راجع لئلعاقتكرس مبدأ المساو 

 يمكف التعرض ضمف ىذا الباب إلى فصميف:

الذي خصص لدراسة مبحثيف،  إلعاقة لدى األطفاؿماىية اتمت عنونة الفصؿ األوؿ ب
ألطفاؿ المقصود بائلعاقة أما المبحث الثاني يوضح تعريؼ لثؿ المبحث األوؿ في تحديد يتم

ألطفاؿ ذوي حماية ا نسبة لمفصؿ الثاني فقد عنوف بواقع، وبالذوي االحتياجات الخاصة
األوؿ في المبحث مثؿ ـ أيضا إلى مبحثيف، يتقس  و في التشريعات الوطنية االحتياجات الخاصة 

 جات الخاصة في التشريع المصري والتونسيذوي االحتيا نطاؽ تطبيؽ الحماية القانونية لؤلطفاؿ
اصة في التشريع طفاؿ ذوي االحتياجات الخالقانونية لؤلحماية الأما المبحث الثاني يدرس 

 الجزائري.
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 اْلطفال لدى عاقةماىية اإل الفصل اْلول: 

حسب اختصاصو  المعاؽ كؿ عرفيماو التعريفات في تحديد تعريؼ موحد لئلعاقة  تاختمف
تعتبر اإلعاقة حالة صحية ، وفقا لمنظوره وحسب أنواع اإلصابات التي يعاني منيا المعاؽو 

 .العمريقوـ بيا مف يماثمونو في الجنس و شخص بكامؿ النشاطات التي متردية تحوؿ دوف قياـ ال
كاف مف استفحمت ىذه الظاىرة المجتمعات بمختمؼ أنواعيا جراء عدة أسباب ال يمكف حصرىا 

منيـ مف يصابوف بيا بعد فئة األطفاؿ، منيـ مف يولدوف وىـ معاقوف و  ضحايا اإلصابة بيا
ينتج عف اإلعاقة مشكبلت تعيؽ حياة الطفؿ  .الحالتيف عوامؿ اإلصابة فيباختبلؼ الوالدة 

تأىيؿ مف اآلخريف مع خضوعو لتدريبات و  اليومية حيث ال يستطيع تمبية حاجياتو إال بمساعدة
قضية ىامة توجب  ىاباعتبار  تناولت التشريعات الوطنية موضوع اإلعاقةالستعادة بعض قدراتو، 

، وتختمؼ حسب كؿ إعاقةتبياف درجاتيا ؽ ألنواعيا و دراستيا مف حيث تحديد تعريؼ ليا والتطر 
التشريع التشريع المصري، التشريع التونسي، إلى آخر كداخمي ىذه المحددات مف تشريع 

 .، التشريع الجزائريالعراقي

 مفيوم اإلعاقة المبحث اْلول: 

حاضر بذوي الوقت التزايد االىتماـ الوطني في في ساىـ التطور التاريخي لئلعاقة 
تعددت التعريفات لمصطمح في المجتمعات، مكانتيـ تفعيؿ عمؿ عمى االحتياجات الخاصة وال

ما  القانونيمف الجانب الطبي و  ا أىميةمكاف ليشكؿ كبير حيث بالمعاؽ والشخص اإلعاقة 
يوضح تنوع الدراسات فييا كؿ حسب تخصصو عمما أنو لـ يحدد تعريؼ مطمؽ جامع مانع 

إلعاقة ظاىرة مرنة يمكف أف تتطور إلي أي نوع آخر مف اإلعاقات، لئلعاقة والمعاؽ ألف ا
أسباب اإلصابة باإلعاقة واختمفت فيما بينيا إال أنيا اجتمعت في المشكبلت التي تسببيا  تعددت

األسرية وغيرىا، بالتالي لتوضيح ما جاء عية أو االجتمااة العممية أو لمشخص المعاؽ سواء في الحي
أما الثاني فتمثؿ اإلعاقة المقصود بالمطمب األوؿ رؽ إلى مطمبيف يتضمف في المبحث يمكف التط

 كما يمي:مشكبلتيا، ؿ اإلعاقة و أشكا في
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 اإلعاقة المقصود بالمطمب اْلول: 

المختمفة ليا في المضموف مفيوـ لئلعاقة إال بالتعرض لمدراسات السابقة ال يمكف تحديد 
مف ثـ د معنى الكممة بطريقة دقيقة تبيف معناىا، و ديالذي يعتبر األصؿ في تحالمغوي أوال و 

القانوني و الدراسات في المجاؿ الطبي واالجتماعي و حي الذي تعرضت لالتعريؼ االصطبل
أثناء مف تخصص آلخر، ىذا غير تعدد عوامؿ اإلصابة بيا التي قد تكوف  واختبلؼ التعاريؼ

في كفيمة لموقاية منيا، ما يمكف طرح دراستو بعد والدة الطفؿ ما استوجب أيضا اتخاذ التدابير الأو 
 أسباب اإلعاقة الفرع الثاني المتمثؿ فياصطبلحا و وؿ المعنوف بتعريؼ اإلعاقة لغة و الفرع األ

 يتـ التعرض ليما كالتالي: ،وتدابير الوقاية منيا

 المغوي واالصطالحي والقانوني تعريف ال الفرع اْلول:

 كما يمي:ا، قانونيو  ،ااصطبلحييقصد بيا لغويا، و ة وفقا لما لئلعاقة معاني متعدد

 اإلعاقة لغة واصطالحا: تعريف  -2

ألفا فصارت ، ثـ قمبت الواو في ف عمت عؿأصؿ عاؽ ىي عوؽ ثـ نقؿ مف ف ع ؿ  إلى ف  
رجؿ عوؽ، أي ؽ، ال خير عنده، والجمع أعواؽ، و يقاؿ رجؿ عو ىي مشتقة مف العوؽ، و  عاقت،
 جباف.

ؾ ذلاالعتياؽ، و حبسو، ومنو التعويؽ و عوقو عوقا، بمعنى صرفو و ي يقاؿ عاقو عف الشيءو 
 إذا أراد أمرا فصرفو عنو صارؼ.

جوز عاقني وعقاني، يقاؿ يعاقتني العوائؽ، اقني عف الوجو الذي أردت، عائؽ و تقوؿ عو 
وتعّوقو، األخيرة عف ابف جني واعتاقو  عّوقوبمعنى واحد والتعويؽ تربيث الناس عف الخير، و 

 . 1حبسونى صرفو و بمع

                                                           
لساف العرب، المجمد ، جمال الدين أبي الفضل محمد بن مكرم ابن منظور اْلنصاري اإلفريقي المصري 1

 .1010، ص.2005ت، لبناف، و ، دار الكتب العممية، بير 1الخامس، ع. غ. ؼ. و، ط 
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ف عمؿ األمور تربيث ألصحابو ألأي ذو تعويؽ لمناس عف الخير، و عف ابف األعرابي قاؿ 
والتعوؽ العوؽ ىو األمر الشاغؿ، عوائؽ الدىر ىي الشواغؿ مف أحداثو، تحبسو عف حاجتو، و 

 .1التعويؽ ىو التثبيطىو التثبط، و 

 في الخيؿ تعطؿ عمى مرة ألوؿ قةاإلعا مصطمح أطمؽ  Handicaps فبالمغة اإلنجميزية
نجد لفظ الزمانة العربية  المغةأحدىما دوف اآلخر، في مراجع بسبب عطب في ساقييا أو  السباؽ

كمقابؿ لمصطمح  عف أداء وظيفتو ضائوابة الجسد بصفة تامة بتعطؿ أحد أعالمقصود بو إص
  Incapacityعاقة المؤقتةفي حيف تسمى اإل، Disability المغة اإلنجميزية أي اإلعاقة الدائمة

أخيرا يكوف غير قادر عمى فعؿ أي شيء، و باعتبار أف الفرد  Invalidityالنسبة لئلعاقة المطمقة و 
في حالة  وعمى أن ىغير المتفاعؿ مع مف حولو فيسمو فالشخص المتخمؼ عقميا بشكؿ مطمؽ 

 vegetable stateالنبات 
2
. 

 .3عدـ القدرةو اإلعاقة في المغة تعني التأخير والمنع و 

ِقيَن :" تعالىلقولو كما جاء مصطمح المعوقيف في القرآف الكريـ،  َقْد َيْعَمُم المَُّو اْلُمَعوِّ
أنصار تعالى في ىذه اآلية المعوقيف بقوـ منافقيف كانوا يثبطوف قصد اهلل سبحانو و  ،4"ِمْنُكمْ 

جياد مع رسوؿ اهلل، مثؿ عف الالسبلـ عف نصرتو، أي يصدوف المسمميف الرسوؿ عميو الصبلة و 
 .5إلى المدينةما فعمو عبد اهلل بف أبي سموؿ في غزوة أحد بإعادتو لثبلثمئة 

أصمو مف الكممة اإلنجميزية  19استخدـ مصطمح اإلعاقة في بريطانيا العظمى في القرف 
Hand- in –cap  ألشياء التي تعني اليد في القبعة، تشير إلى لعبة قاـ بيا المتنافسوف بمقايضة ا

                                                           
، المرجع السابؽ، جمال الدين أبي الفضل محمد بن مكرم ابن منظور اْلنصاري اإلفريقي المصري 1

 .1010ص.
 .26المرجع السابؽ، ص.كارم محمود محمد أحمد،  2
 واالجتماعية، اإلنسانية والعمـو اآلداب كمية مجمة الخاصة، االحتياجات لذوي اإلسبلـ ، نظرةعمار رواب 3

 .5، ص.2008 يونيو –يناير  ،3 و 2 العدد الجزائر، بسكرة، خيضر، محمد جامعة
 مف سورة األحزاب. 18اآلية رقـ  4
 1010، ص.فسوالمرجع ن، جمال الدين أبي الفضل محمد بن مكرم ابن منظور اْلنصاري اإلفريقي المصري 5
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فرض وزف وارتداء القبعة في حمبة سباؽ تكافؤ الفرص بينيـ مف خبلؿ إعاقة األقوى عف طريؽ 
 .1إضافي أومسافة بالتالي فالعائؽ يحؿ محؿ فكرة التعويض المحتمؿ لمفرؽ بيف المتنافسيف

يي كؿ ما يحوؿ دوف أف يعيش اإلنساف بشكؿ أما فيما يخص تعريؼ اإلعاقة اصطبلحا ف
كؼ، أوما يصيبو مف تخمؼ عقمي الو البكـ كاف في صورة إعاقة جسدية كالصـ و سوي سواء 

عاقة  عاقة اجتماعية كالتشردالتوتر، أو نفسية كالقمؽ و أوا   .2ا 

 ميز الدكتور صادؽ فاروؽ صادؽ بيف ثبلث مصطمحات في مجاؿ اإلعاقة لضبط مفيوميا:

Impairment  صابة، أوعيب خمقي حادث مف اإل العيب المتولد عفأو  يقصد بيا الخمؿو
 .)والدتو( بعد مولدهأو الذي يكوف الطفؿ عرضة لو أثناء و 

Disability  بإصابة ما، عمى المسبب ليا أو ب في أداء الوظائؼ التي تأثرتىو النقص و
 عكس الشخص العادي.

Handicap   العسر الذي يقابؿ الشخص بسبب عدـ قدرتو عمى تمبية ىي اإلعاقة أو
االجتماعية أوالثقافية تبعا لخصائصو جنسو، أو طبيعيا المرتبط بعمره و  اء دورهمتطمباتو ألد

 المينية.أو 

ميامو اليومية بصفة عادية فيكوف بحاجة لغيره العاجز إلى القدرة عمى ممارستو  يفتقر
تدريبو بمستوى المعوؽ في حالة ما أحسف تأىيمو و باستمرار لمساعدتو عمى القياـ بيا، أما 

 .3يمكنو االستقبلؿ في ممارستو لمتطمبات حياتو اليوميةيتناسب مع إعاقتو 

                                                           
1
 Achachra Asma, Handicap de l'enfant et impact sur la qualité de vie des parents en algérie: 

validation d'un instrement, thèse de doctorat, faculté des sciences sociale et humaines, département de 

psychologie, université paul valéry, tlemcen, algérie, 2014- 2015, p.3. 
دراسة لبعض المشكبلت النفسية لؤلطفاؿ متعددي اإلعاقة ودور األخصائي في غادة أنور عبد الحميد،  2

التعامؿ معو، رسالة ماجيستير، معيد الدراسات العميا لمطفولة، قسـ الدراسات النفسية واالجتماعية، جامعة عيف 
 .   9، ص.2001شمس، مصر، 

، مكتبة زىراء الشرؽ، القاىرة، 1 ، بحوث ودراسات في سيكولوجية اإلعاقة، طاد إبراىيم وآخرونفيوليت فؤ 3 
 .4، ص.2001 مصر،
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ى أنيا تمؼ عم (Goldenson) ينقؿ محمد عبد الرحيـ تعريؼ اإلعاقة عف جولدنسوف
اديف الحياة، كالعناية لمعظـ ميعقبلني دائـ يؤثر في الوظائؼ الحيوية أوضعؼ جسماني أو 

 شاط أساسي لو عائد مادي.نالقدرة عمى أداء عمؿ أو تصاؿ أو االبالذات أوالحركة أو 

يختمؼ عمف يطمؽ عميو لفظ سوي  كما تعرؼ عمى أنيا مصطمح يصدؽ عمى كؿ شخص
، إلى حد يستوجب عمميات تأىيمية خاصة مع ما اجتماعياوعقميا أونفسيا أو عادي جسميا أأو 

 .1يتناسب مف قدراتو الباقية

كاإلصابة ىنية، الذزئي لمحواس، والقدرات الجسدية و جقصور كمي أو ىي اإلعاقة 
مواصمتو، ولوجية، عدـ الحصوؿ عمى العمؿ أو المرض، عدـ القدرة عمى أداء الوظائؼ الفسيأو 

التأىيؿ ر المعاناة مف محدودية التعميـ و الوظائؼ بشكؿ عادي، ىذا غي عدـ ممارسة ببعض
 .2واالستخداـ

جز لتعطيؿ يشير مصطمح اإلعاقة إلى النتيجة المجمعة لمعوائؽ التي يتسبب فييا الع
، 3في مختمؼ الجوانب لفردالطاقة اإلنتاجية لمشخص، فتعتبر مدى قياس درجة النقص في طاقة ا

يجمع مصطمح اإلعاقة معاني عدة العوز، العجز، العيوب االجتماعية الناتجة عف العامؿ 
الثقافي أواالجتماعي أوالجنس أوالعمر كعدـ قدرة شخص عمى أداء دور اجتماعي نظرا ليذه 

خصائص كما يشير إلى  فقداف القدرة أوالتغيير الذي يشوب الوظائؼ الفسيولوجية أوالنفسية ال
 . 4أوجو القصور والعيوب المرتبطة باإلعاقةىو كؿ فالعائؽ  ،كانت مؤقتة أودائمة أوالتشريحية 

وف تكجراء حادث مادي ر الذي يصيب الشخص بفعؿ المرض أو كما يقصد باإلعاقة الضر 
يحوؿ دوف قدرة قياـ المعاؽ بأداء دوره جزئي، ؿ أحد األعضاء أوعجز كمي أو نتيجتو اعتبل

                                                           
، 1 ،ج(المفيـو والفئات)  ، سيكولوجية ذوي االحتياجات الخاصة، الحاجات الخاصةعبد الرحمن سيد سميمان 1

 .19ص. س. ف،مكتبة زىراء الشرؽ، القاىرة، مصر، ب. ب ط، 
، المجتمع المدني والمدافعة عف حقوؽ المعاقيف، الجمعيات األىمية المصرية العاممة محمد ىالل الشوبرىيى ن 2

 .143، ص.2014، دار الوفاء، اإلسكندرية، مصر، 1نموذجا،  ط  –في مجاؿ رعاية حقوؽ المعاقيف 

 .5، المرجع السابؽ، ص.عمار رواب 3
4
 Brigitte rose, Représentation par des éducateurs en formation de la santé et du bien –etre en générale, 

et de l'expérience de la santé et de bien –etre des personnes en situation de handicap, mémoire du DEA, 

unité d'éducation pour la santé,  faculté de médecine, université catholique de louvain   -en-  woluwe, 

Belgique,  septembre 2007, p.p.15,24.. 
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ليصيب المعاقيف العمة المزمنة التي تؤثر عمى قدرات الفرد، القصور أوالنقص أو  ، فييالعادي
تفادتيـ مف دوف اس الذي يحوؿاجتماعية، حسية أوعقمية أو أو واء كانت إعاقة جسدية باختبلفيا س

 .1كالشخص العاديالمينية ة أو الخبرات التعميمي

العمة المزمنة التي تؤثر في قدرات الشخص، اإلعاقة عمى أنيا النقص أوالقصور أو عرؼ ت
ف استفادتو اجتماعية، ما يحوؿ دو ء كانت طبيعتيا جسمية أوحسية أوعقمية أو فيصبح معاقا سوا

بيف سة متكافئة بينو و فرصة منافية لمفرد السميـ، مع عدـ وجود التعميممف الخبرات المينية و 
 .2ألشخاص العادييف في المجتمعا

أحد رواد العمـو السياسية في دراسة قاـ بيا حيث وضع  (P.Tonsend) تونسد عرؼ بير
 مجموعة مف المصطمحات الدالة عمى مفيـو اإلعاقة:

 السيكولوجي في جسـ اإلنساف.وع مف الخمؿ البدني الفسيولوجي و ىي ن-

 السيكولوجية.تؤثر عمى العمميات الفسيولوجية و متزامنة  تعد حالة إكمينيكية -

تعتبر نوع مف القصور الوظيفي في األنشطة العادية سواء تمؾ التي تجرى بصفة فردية  -
 أوجماعية.

 غير عادي اجتماعيا. ىي حالة سموكية ليا مظير -

 .3المنزلة التي يشغميا المعاؽ في المجتمعتحدد اإلعاقة بحسب الفئة و  -

                                                           

، دور التكويف الميني في تأىيؿ ذوي االحتياجات الخاصة مف وجية نظر اإلدارييف نجاة ساسي ىادف1 
واألساتذة، أطروحة دكتوراه، شعبة عمـ االجتماع، تخصص تنمية الموارد البشرية، كمية العمـو اإلنسانية 

، 2014 -2013قسـ العمـو االجتماعية، جامعة محمد خيضر، بسكرة، الجزائر،  واالجتماعية،
 .31،30ص.ص.

 .22ص.المرجع السابؽ، ، عبدالنور لعالم 2
، الرعاية االجتماعية لممعاقيف بصريا، مدرسة طو حسيف لصغار المكفوفيف " نموذجا"، مجمة سامية عزيز3 

 .71، ص.2010اف جو  ،4العدد  دراسات نفسية وتربوية، الجزائر،
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النفسية، قصور أوعيب يصيب عضوا أووظيفة مف وظائؼ الجسـ العضوية أو  اإلعاقة  إف
االجتماعي ما يتطمب إجراء تبدؿ في عممية تكيؼ ىذه الوظيفة مع الوسط ينجـ عنيا خمؿ أو 

 .1الحاجات التي تتطمبيا طبيعة كؿ إعاقةيتفؽ و  اخاص اتعميميو  ااجتماعيو  اتربوي

ىما تسبب ضررا لنمو الطفؿ البدني أوالعقمي أو  نفسيةوعقمية أو تعتبر اإلعاقة إصابة بدنية أ
في تطور تعميمو ليصبح مف ذوي االحتياجات الخاصة، عمى و معا، كما قد تؤثر فيو نفسيا 

يي ليست مرض بؿ حالة مف فىما معا، مف رفاقو في الوظائؼ البدنية أوالعقمية أو  أساس أنو أقؿ
خاصة ال توجد نفسيا مؤداىا وجود صعوبة جسديا أوعقميا أو  دي لمطفؿ سواءالتأخر في النمو العا
 .2عند األطفاؿ اآلخريف

 التعريف القانوني لإلعاقة: -0

في قانوف حقوؽ األشخاص ذوي اإلعاقة عمى  ناصا المشرع المصري اإلعاقةلـ يعرؼ 
و والذي يعتبر كؿ قصور تركيبي أووظيفي أونفسي يؤثر عمى جزء أوعض ،مفيوـ الخمؿتحديد 

 .3أوجياز في جسـ اإلنساف

خص ذي المشرع التونسي المقصود مف اإلعاقة لكف مف خبلؿ تعريفو لمشلـ يعرؼ 
 :اإلعاقة يمكف تعريفيا كاآلتي

 

 

                                                           
المعاؽ، دراسة وصفية عمى أسر األطفاؿ المعاقيف في  ؿ، دور األسرة في تأىيؿ الطفأميرة بنت عيد الخالدي 1

جمعية األطفاؿ المعاقيف بمدينة الرياض، مذكرة ماجيستير، تخصص التأىيؿ والرعاية االجتماعية، كمية العمـو 
 .10، ص.2014نايؼ العربية لمعمـو األمنية، الرياض، السعودية، االجتماعية واإلدارية، قسـ االجتماع، جامعة 

، أثر اإلعاقة السمعية والبصرية عمى شخصية المعاؽ، دراسة حالة إخالص محمد عبد الرحمان حاج موسى2 
، مجمة العمـو 2012ديسمبر  –المعاقيف المسجميف باتحاد الصـ واتحاد المكفوفيف بود مدني لمفترة ما بيف مارس 

 .125، ص.2016نفسية والتربوية، السوداف، مارس ال
، ج. ر. حقوؽ األشخاص ذوي اإلعاقةالمتعمؽ ب 2018فبراير  19المؤرخ في  10رقـ قانوف المف  3المادة  3

 .2018فبراير  19مكرر ج مؤرخة في  7ع. 
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الحسية نتيجة الوالدة ىي كؿ نقص دائـ في القدرات والمؤىبلت البدنية أوالعقمية أو اإلعاقة 
كثر مف نشاطاتو األساسية اليومية الشخصية أوبعدىا، تحد مف قدرة الشخص عمى أداء نشاط أوأ

 .1أواالجتماعية لتقمص مف فرص إدماجو اجتماعيا

فقد عرؼ اإلعاقة عمى أنيا أي تقييد أوانعداـ لقدرة الشخص بسبب التشريع العراقي أما 
عجز أوخمؿ بصورة مباشرة إلى أداء التفاعبلت مع محيطو في حدود المدى الذي يعد فيو 

 .2اإلنساف طبيعيا

 اإلعاقة كما يمي: 204 -14الساري المفعوؿ الجزائري التنظيـ  عرؼ

 بو: لػمتػشريع المعموؿ طػبقا إعػاقة تعتػبر

عدة أنشطة أولية في الحياة اليومية الشخصية كؿ محدودية في ممارسة نشاط أو 
رض الحسية تع –واالجتماعية نتيجة إصابة في الوظائؼ الذىنية و/ أوالحركية و/ أوالعضوية 

ف إصابة ذات أصؿ وراثي سنو وجنسو، وتنجـ اإلعاقة ع ليا كؿ شخص في محيطو ميما كاف
 .3مكتسبأوخمقي أو 

المتعمؽ  09 -02ضمف القانوف رقـ  خاصا باإلعاقة مفيوماالجزائري لـ يورد المشرع 
ة لقانوف نسببالتفيا بتعريؼ الشخص ذو اإلعاقة، و مك، 4ترقيتيـبحماية األشخاص المعوقيف و 

 تي تتكفؿ الدولةالفئات اللـ يحدد ىو اآلخر تعريفا ليا مكتفيا بتحديد   115  -18الصحة رقـ 
منو:" يعتبر أشخاصا  88ي نصت عمييا المادة تال ا فئة المعوقيف، مف بينيبيدؼ عبلجيا بيا

عمى أف تكوف  89نصت المادة و في وضع صعب، السيما: ...األشخاص المعوقوف.."، 
 الخاصة عمى عاتؽ الدولة.حمايتيـ الصحية 

                                                           
خاص المعوقيف المتعمؽ بالنيوض باألش 2005أوت  15المؤرخ في  83مف القانوف التوجييي عدد  2الفصؿ  1

 16المؤرخ في  41، المعدؿ والمتمـ بالقانوف عدد 2005أوت  19مؤرخة في  66الرائد الرسمي ع. وحمايتيـ، 
 .2016ماي  20مؤرخة في  41الرائد الرسمي ع.  2016ماي 

المتعمؽ برعاية ذوي اإلعاقة واالحتياجات  2013أكتوبر  10المؤرخ في  38مف القانوف رقـ  1المادة  2
  .2013أكتوبر  28مؤرخة في  4295الوقائع العراقية ع. اصة، الخ

المتعمؽ بتحديد اإلعاقات حسب  2014يوليو  15المؤرخ في  204 -14 مف المرسـو التنفيذي رقـ 2المادة  3
 .2014يوليو  30، مؤرخة في 45طبيعتيا ودرجتيا، ج. ر. ع. 

 .2002-05- 14 ، مؤرخة في34. ع. ر. ، ج2002 ماي 8 المؤرخ في4 
 .2018يوليو 29، مؤرخة في 46ر. ع.  ، ج.2018يوليو  2المؤرخ في  5
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 بين اْلسباب والوقاية  الفرع الثاني: اإلعاقة

ه باعتبارىا ذكر الممكف حصر أسباب اإلعاقة وتدابير الوقاية منيا فيما سيتـ مف غير 
أي مرتبطة بما يستحدث في  البيئة التي يعيش فييا الشخصظاىرة متطورة حسب العصور و 

  محيطو، ما يمكف توضيحو كاآلتي:

 أسباب اإلعاقة: -2

 لئلعاقة أسباب متعددة تتمثؿ في ما يمي:

 الوراثية:الخمقية أو  العوامل -أ

معناىا انتقاؿ صفات وراثية شاذة غير مرغوب فييا بواسطة الكروموسومات مف األب 
النصؼ زوجا نصفيا مف األب و  23خصبة مف ، حيث تتكوف الخمية المخصابأثناء عممية اإل

فمثبل في ، 1المتبلزمةراجع لمطفرات الجينية الجنيف  ينتج عنو خمؿ في تركيبالثاني مف األـ، ما 
، كما نصت بعض عمى منع زواج األقارب حتى الدرجة الثالثةأمريكا وبريطانيا نصتا قانونا 

لمتحقؽ مف خموىما مف  التشريعات العربية عمى وجوبية الفحص الطبي لممقبميف عمى الزواج
ة في كجميورية مصر العربي ،2عمى صحة نسميماصحة كؿ منيما أو ض التي تؤثر عمى األمرا

 .4وجميورية الجزائر 3قانوف حقوؽ األشخاص ذوي اإلعاقة

رضيا لؤلشعة أثناء فترة الحمؿ أوالضرب تعرض ليا األـ مف تعتكما أف اإلصابات التي 
صابتياالعنيؼ أو  الحصبة، كالسكري وضغط الدـ وكذا األمراض المعدية ك ،بعض األمراضب ا 

 ايكوف سببف سرىا يؤثر عمى خبليا المخ لمجنيفتعرض األـ لضغط أثناء الوالدة في حالة تعو 

                                                           
، الحماية الجنائية لذوي االحتياجات الخاصة مف جرائـ اإلتجار بالبشر، دراسة مقارنة، عمي بن جزاء العصيمي 1

 .44، ص.2014مكتبة القانوف و االقتصاد، الرياض، السعودية، ، 1ط 
 .147ص.المرجع السابؽ،  ،كارم محمود محمد أحمد 2
 قانوف حقوؽ األشخاص ذوي اإلعاقة.مف  7المادة  3
عمى:" الفحص الطبي السابؽ لمزواج إجباري، تحدد قائمة  11 -18رقـ  قانوف الصحةمف  72نصت المادة  4

 التنظيـ". يؽالفحوص والتحاليؿ عف طر 
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يرجع  .1نقص األوكسجيف إلى اإلعاقةيؤدي طوؿ ساعات الوالدة و كما رئيسا إلعاقتو ذىنيا، 
 سبب وجود األطراؼ المبتورة لدى المولود إلى اضطراب في الجينات الوراثية التي تتفاعؿ مع

فمف الواجب ، 2خمقية، كتعرض األـ الحامؿ لمتسمـعوامؿ بيئية ما يمكف أف ينجر عنو إصابات 
جراء الفحوص األولية قبؿ  التي تورث لمجنيفعمى األبويف أف يتأكدا مف خموىما مف األمراض  وا 

  .الزواج كتدبير وقائي لتفادي اإلعاقة

 :بيئيةال العوامل -ب

يا بينحياتو اليومية تكوف سببا في إعاقتو نظرا لمتفاعؿ  يتعرض اإلنساف لمواقؼ عدة في 
الحواجز السمبية التي تعرقؿ نمائو كالمعتقدات والتصرفات التي تفرضيا الشخص المصاب و وبيف 

نظرا  ما ما يعرؼ بالزواج المغمؽ دور في إصابة الطفؿ بإعاقةلزواج األقارب أو إف ، 3عميو بيئتو
الشمؿ مؤخرا مف حاالت التخمؼ العقمي، و منيا ما انتشر القربى، و ة الطردية بيف زواج ذي لمعبلق

كر لو آثار سمبية عمى صحة األـ كما أف الزواج في سف مبغيرىا، الدماغي، التشوىات و 
ادرة عمى تحمؿ الوالدة العسيرة تـ والدتيـ دوف اكتماؿ نمو المرأة جسديا، لتصبح قأطفاليا حيث تو 
ت، ىذا غير أف عاىااللحدوث  افأساسي فعامبل مالوالدة المبكرة ىافالزواج المبكر و تبعاتيا، و 

 .4ميةو ىي في سف متأخرة يسبب اضطرابات كروموز والدة األـ كذلؾ و 

صابة الطفؿ لممرض النفسي أوالعقمي أوال، و  اسببيعتبر اإلدماف عمى الكحوؿ والمخدرات  ا 
في التي تصاب بيا األـ تأثر ات فالحميعاقة ثانيا لما لو مف سمبيات عمى األـ الحامؿ، اإلب

في تدني  ايعد انتشار الفقر سببو ، 5أوالحسي فتعيقو يالبدننيف لتمس جزءا مف نموه العقمي أو الج
العيش في مسكف غير مبلئـ سوء التغذية و الرعاية البلئقة بالمرأة الحامؿ ما ينتج عنو أمراض 

                                                           
لممعايير الدولية،  ريع العراقي ومدى مطابقتو، التنظيـ القانوني لحقوؽ ذوي اإلعاقة في التشحسين خميل مطر 1

 .648، ص.2007 ،1 مجمة المحقؽ الحمي لمعمـو القانونية والسياسية، جامعة بابؿ، العراؽ، العدد
، اإلعاقة في المممكة العربية السعودية عبد اهلل بن محمد سميمان الوابمي، طارش بن مسمم سميمان الشمري 2

 .29، ص.2002يا، ب ط، الرياض، السعودية، ساليب الوقاية منأأسبابيا و 
3
 Loma jean Edmonds, Disabled people and development, asian developement bank, june 2005, p.3. 

 .42، المرجع السابؽ، ص.عمي بن جزاء العصيمي 4
ضر، بسكرة، الجزائر، مجمة المفكر، جامعة محمد خي، حؽ الطفؿ المعاؽ في الحمايةفاتن صبري سيد الميثي، 5 

 .278، ص.2013، 1، العدد 8المجمد 
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ما يؤدي كذلؾ في قصور العالـ الثالث، دوؿ ىذه الظاىرة أكثر انتشارا في غير التموث البيئي و 
ليكوف ىذا سببا في ضد األمراض،  التطعيـبعد الوالدة لمعبلج و و  متابعة الحامؿ أثناء فترة الحمؿل

عاقة حركية في حالة عدـ لشوكية التي تسبب تخمفا عقميا أو مثاليا الحمى اإعاقة الطفؿ و  ا 
 .1معالجتيا مبكرا

تؤدي إلى واد الداىنة المستعممة في طبلء المساكف إف مادة الرصاص الموجودة في الم
 ، كما ينتج عف االستخداـ المفرط لمعقاقيرإعاقة بصرية عند المبالغة في استخداميااإلصابة ب

تعد حوادث السيارات سببا لوجود التخمؼ العقمي أواإلعاقة السمعية، و  الطبية والمضادات الحيوية
كما أف ضربات الرأس أثناء العمود الفقري لمشخص، أكثر مف إعاقة خصوصا في حالة إصابة 

وينجـ عف إدخاؿ أشياء حادة مادية الشمؿ الدماغي، دة يترتب عنيا  التخمؼ العقمي الشديد أو الوال
، ىذا غير ما تسببو 2سمعية اضطرابات قة مفرطةيمع داخميا بطر وجود الشداخؿ األذف و 

مف إعاقات متعددة ومختمفة والحوادث المختمفة والكوارث الطبيعية  النزاعات المسمحةالحروب و 
 .3أنذاؾ خص نظرا النعداـ المتابعة الطبيةمدى تأثيرىا عمى صحة الشالفئات و 

 وتتمثؿ في:  :المرضية العوامل -ج

نتيجة ىي مرض فيروسي معدي ينتقؿ إلى الجنيف  Rubella الحصبة اْللمانية: -2
يصاب الجنيف بعجز سمعي لشيور األولى مف حمميا ، ففي حالة إصابتيا بو في اإصابة األـ بو
المشكبلت القمبية بدنيا يتمثؿ في الشمؿ الدماغي أو تخمؼ عقمي إضافة إلى عجزه أوبصري أو 

ذا كانت درجة المرض مرتفعة قد يصاب بإعاقات متعددة.واالضطرابات التشنجية، و   ا 

أثناء ـ إلى الجنيف ينتقؿ عف طريؽ دـ األىو مرض معدي  Syphilis  مرض الزىري: -0
عاقة سمعية بالجياز العصبي لو، تربما ييتؾ الحمؿ و  كوف نتيجتو اإلصابة بعجز عقمي أوا 
الطفؿ يمكف أف يظير ىذا المرض كذلؾ حتى بموغ و  صحية متعددة،ضطرابات بدنية و اوبصرية و 

                                                           
 .43، ص.السابؽ ، المرجععمي بن جزاء العصيمي 1

 .30، المرجع السابؽ، ص.عبداهلل بن محمد سميمان الوابمي، طارش بن مسمم سميمان الشمري 2
3
 Gerison lansdown et autres, Les enfants et les jeunes handicapés, fiche d'information, unicef, mai 

2013, p.6.  
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مى ذلؾ إصابتو ة زيادة علذي يصيب قدراتو العقمية أوالبدنيليبدأ في الضعؼ العاـ ا ةسف المراىق
 بالصرع.

لما حياة الفرد إلىبلؾ  اخطير و  امعدي ايعتبر فيروسمرض نقص المناعة المكتسب:  -3
يسببو مف عطؿ في الجياز المناعي ليجعؿ اإلنساف أكثر عرضة الستقباؿ المرض مف التيابات 

ى إلى الجنيف العدو  تنتقؿؼ في القدرة العقمية والبدنية و مميتة، ينتج عنو ضعزمنة أو ميكروبية م
 .1بعد الوالدة عف طريؽ الرضاعةعند الحمؿ أوالوالدة أو 

 في التشريعات الوطنية  تدابير الوقاية من اإلعاقة -0

ت اليادفة إلى مجموعة اإلجراءاتعد الوقاية في التشريع المصري  في التشريع المصري: -
، سواء ر السمبية المترتبة عنومف اآلثا الحد منو، واكتشافو مبكرا، والتقميؿمنع حصوؿ الخمؿ أو 

عبلمية أوغيرىاأوبيئية أو تنظيمية أونفسية أواجتماعية أوتربوية أو  كانت طبية ، مف تدابير الوقاية 2ا 
 التي اتخذتيا الوزارة المختصة بالصحة المصرية ما يمي:

وضع برامج الكشؼ المبكر لكؿ أنواع الخمؿ واإلعاقة وتحديثيا وسبؿ الوقاية والحد مف  -
 حدوثيما.

 تقديـ خدمات التدخؿ المبكر. -

 لتجنب مضاعفات األمراض المسببة لمخمؿ.توفير العبلج والمكمبلت الغذائية  -

 تقديـ خدمات التأىيؿ الطبي في كافة مراكز الرعاية الصحية. -

تمتـز الجيات الحكومية المعنية والجيات غير الحكومية المتعاقدة مع الحكومة بتقديـ  -
دمات الصحية والوقائية والعبلجية المتخصصة والداعمة لؤلشخاص ذوي اإلعاقة، وكذا كافة الخ

توفيؽ مرافقيا ومنشآتيا وفؽ الكود اليندسي الواجب توافره في المباني والمرافؽ العامة لتيسير 
 استخداميا لؤلشخاص ذوي اإلعاقة.

                                                           
 .32،31ص..، المرجع السابؽ، صعبداهلل بن محمد سميمان الوابمي، طارش بن مسمم سميمان الشمري 1
 مف قانوف حقوؽ األشخاص ذوي اإلعاقة. 3المادة  2



 حماية اْلطفال ذوي اإلحتياجات الخاصة عمى الصعيد الوطني  :       الباب اْلول 
 

23 
 

ات الصحة اإلنجابية تقديـ خدمات الصحة العامة وبرامج التأىيؿ الطبي والنفسي وخدم -
 .1وفحوص ما قبؿ الزواج، وذلؾ كمو بموجب بطاقة إثبات اإلعاقة والخدمات المتكاممة

يقع عمى عاتؽ الدولة وضع استراتيجية وطنية تيدؼ إلى الوقاية في التشريع التونسي:  -
ا، مف اإلعاقة والحد مف مضاعفاتيا وآثارىا وتشجع الدراسات والبحوث حوؿ اإلعاقة وأسبابي

تشمؿ االستراتيجية مجاالت الطب الوقائي فيما وتضبط البرامج واآلليات الكفيمة بالحد منيا، 
يتعمؽ بمراحؿ الوالدة وما قبميا وبعدىا وحوادث الشغؿ وحوادث الطرقات وغيرىا مف األمراض 

بؿ وحوادث الحياة، تعمؿ الدولة عمى التحسيس والتوعية حوؿ اإلعاقات وعوامميا ومضاعفاتيا وس
الوقاية منيا مشتركة في ىذا العمؿ مع الجماعات المحمية والمؤسسات واألسرة والجمعيات 
والمجتمع المدني، وتتخذ الدولة التدابير الضرورية لتعزيز الوقاية مف اإلعاقة مف خبلؿ الكشؼ 
والتشخيص المبكريف لؤلمراض ومختمؼ أنواع القصور واإلعاقات في كؿ مراحؿ الحياة والتكفؿ 

لمبلئـ بيا وتشجيع التكويف والرسكمة في ىذه المجاالت، كما تعمؿ الدولة عمى توفير اآلليات ا
والوسائؿ المناسبة لرصد اإلعاقات وتطوير وتشجيع البحث العممي في مجاؿ اإلعاقة والوقاية 

 .2منيا

 تعمؿ وزارة الصحة عمى تقديـ الخدمات الوقائية والعبلجية بمافي التشريع العراقي:  -
جراء الفحوصات والتحاليؿ االختبارية المختمفة لمكشؼ المبكر عف  فييا اإلرشاد الوراثي الوقائي وا 
األمراض واتخاذ التحصينات البلزمة، كما تضع وتنفذ البرامج الوقائية والتثقيؼ الصحي بما فييا 

خدمات  إجراء المسوحات المختبرية والميدانية لمكشؼ المبكر عف اإلعاقات، ىذا غير تقديـ
التأىيؿ الطبي والنفسي والخدمات العبلجية بمستوياتيا المختمفة وتقديـ الرعاية الصحية لممرأة 

بعدىا، كذلؾ منح التأميف  المعاقة أوالتي تحتاج إلى رعاية خاصة خبلؿ فترة الحمؿ والوالدة وما
مذيف ىـ عرضة الصحي مجانا لذوي اإلعاقة واالحتياجات الخاصة وتسجيؿ األطفاؿ المولوديف ال

                                                           
 مف قانوف حقوؽ األشخاص ذوي اإلعاقة. 7المادة  1
 النيوض باألشخاص ذوي اإلعاقة وحمايتيـ.المتعمؽ بقانوف المف  8، 7، 6، 5الفصوؿ  2
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لئلعاقة ومتابعة حاالتيـ، السعي إلى تأميف تكاليؼ العبلج داخؿ العراؽ وخارجيا بما فييا إجراء 
 .1العمميات الجراحية وأية متطمبات أخرى

الوقاية مف األمراض ىو السبيؿ الوحيد لتخفيؼ الحماية و إف  في التشريع الجزائري: -
قانوف قد تطرؽ ليا المشرع الجزائري في المعدية، نسبة اإلعاقة خصوصا ما يتعمؽ باألمراض 

ية واالجتماعية االقتصادة الصحة ىي كؿ التدابير الصحية و :" حمايأف عمى الذي نصالصحة 
صؿ القضاء عمييا، سواء كانت ذات أة إلى الحد مف األخطار الصحية أو البيئية الراميوالتربوية و 

ومرتبطة بالبيئة وذلؾ بغرض الحفاظ عمى صحة أسموؾ اإلنساف وراثي أوناجمة عف التغذية أو 
 .2الجماعة"الشخص و 

:" الوقاية ىي كؿ األعماؿ الرامية أف عمىكما وضح مجاؿ الوقاية في الصحة حيث نص 
 إلى:

 التقميص مف أثر محددات األمراض.-

 تفادي حدوث األمراض./ أو و -

 .3" الحد مف انتشارىاإيقاؼ انتشارىا و/ أو -

لمجنة االستشارية لموقاية مف اإلعاقة تنشأ لدى الوزير المكمؼ استحدث المشرع ا
بالتضامف الوطني تدعى في صمب النص المجنة، تكمؼ بمتابعة وتقييـ النشاطات والتدابير 

، مف مياميا خصوصا ما 4والبرامج متعددة القطاعات والمتعددة التخصصات لموقاية مف اإلعاقة
 يأتي:

بالوقاية مف العوامؿ المسببة وتقييـ البرامج المتعمقة المساىمة في تصور وتنسيؽ  -1
 المشددة لئلعاقة والسير عمى انسجاميا.أو 

                                                           
 .مف قانوف رعاية ذوي اإلعاقة واالحتياجات الخاصة 15المادة  1

 .11-18رقـ  الصحة قانوف مف 29المادة 2 
 .11-18مف قانوف الصحة رقـ  34المادة  3
الوقاية مف المتعمؽ بكيفيات  2017يونيو  3المؤرخ في  187 -17مف المرسـو التنفيذي رقـ  10المادة  4

 .2017يونيو  4مؤرخة في  33ج. ر. ع. ، اإلعاقة
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المساىمة في إعداد االستراتيجية الوطنية المتعددة القطاعات لموقاية مف اإلعاقة  -2
 واقتراح وسائؿ تنفيذىا.

ية مف الوقا المساىمة في إعداد وتقييـ برامج اإلعبلـ والتحسيس واالتصاؿ حوؿ -3
 المشددة لئلعاقة.العوامؿ المسببة أو 

اقتراح التدابير التي مف شأنيا تعزيز العبلقات بيف كؿ القطاعات والمصالح العاممة  -4
 في المجاالت ذات الصمة بالوقاية مف اإلعاقة.

 .1المساىمة في جمع المعطيات الوطنية والبحث حوؿ الوقاية مف اإلعاقة -5

ئيسيا الوزير المكمؼ بالتضامف الوطني أوممثمو، تتكوف مف عدة تتشكؿ المجنة مف ر 
قطاعات وزارية مختمفة ومف مؤسسات وىيئات وطنية ومف جمعيات ناشطة في المجاؿ ذات 
الصمة بمياـ المجنة يعينوف مف قبؿ رئيسيا، ويمكف لمجنة االستعانة بأي شخص ذي كفاءة يمكنو 

سنوات قابمة لمتجديد بموجب قرار مف وزير  4يا لمدة مساعدتيا في أشغاليا، يتـ تعييف أعضائ
التضامف الوطني بناء عمى اقتراح مف السمطات والييئات والتنظيمات التي يتبعونيا وفي حالة 

، تجتمع المجنة في 2انقطاع عيدة أحد األعضاء يتـ استخبلفو حسب األشكاؿ نفسيا لباقي العيدة
تدعاء مف رئيسيا ويمكنيا االجتماع في دورة غير عادية أشير بناء عمى اس 6دورتيا العادية كؿ 

، تتخذ مداوالتيا بأغمبية األصوات 3بناء عمى استدعاء مف رئيسيا أوبطمب مف ثمثي أعضائيا
لؤلعضاء الحاضريف وفي حالة تساوي األصوات يكوف صوت الرئيس مرجحا ويتـ تدويف 

يو مف طرؼ الرئيس، تكوف المداوالت في محاضر وتحرر في سجؿ خاص مرقـ ومؤشر عم
اجتماعات المجنة عمى مستوى وزارة التضامف الوطني كما تعد نظاميا الداخمي تصادؽ عميو في 
االجتماع األوؿ ليا، ترفع المجنة تقريرا سنويا عف نشاطاتيا وترسمو إلى رئيسيا ليعرضو عمى 

 .4الوزير األوؿ

                                                           
 ، السابؽ ذكره.187 -17مف المرسـو التنفيذي رقـ  11المادة  1
 ، السابؽ ذكره.187 -17مف المرسـو التنفيذي رقـ  13، 12المادتيف   2
 ، السابؽ ذكره.187 -17مف المرسـو التنفيذي رقـ  14المادة  3
 ، السابؽ ذكره.187 -17مف المرسـو التنفيذي رقـ  17، 16، 15المواد  4
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القطاعات طبية اجتماعية المحمية تتصؿ المجنة عند القياـ بمياميا بالشبكة المتعددة 
لموقاية مف اإلعاقة التي ترسؿ بدورىا أعماليا إلى المجنة، توضع ىذه الشبكة لدى مديرية النشاط 
االجتماعي والتضامف لموالية المشكمة مف ممثمي اإلدارات والمؤسسات والييئات العمومية 

شخيص والعبلج والتكفؿ باإلعاقة، والمينييف ومختمؼ المتدخميف في مجاؿ الوقاية والكشؼ والت
التي يكوف دورىا األساسي في التدخؿ المبكر وتقديـ الخدمات لؤلشخاص المعوقيف وتسييؿ 
استفادتيـ مف المصالح والخدمات المتعمقة بالوقاية مف اإلعاقة، ىذا غير جمع المعطيات المحمية 

ؽ بيا وكذا السير عمى تنفيذ برامج حوؿ الوقاية مف اإلعاقة واإلعبلـ والتحسيس واالتصاؿ المتعم
 .1مكافحة العوامؿ المسببة أوالمشددة لئلعاقة

اص قبؿ اإلصابة كرس المشرع مجمؿ الحماية الصحية سواء الوقائية أوالعبلجية لؤلشخ
اإلعاقة غير مفرؽ بيف البالغ والقاصر ما يبيف أحقيتيما معا في االستفادة مف وبعدىا بالمرض أو 

لتخفيؼ عبئيا، كما أف اآلليات الصحية المستحدثة التدابير المكافحة لئلعاقة أو ج و مختمؼ البرام
المتكونة مف وزارات وىيئات وشخصيات كفاءة في المجاؿ لو دور في التصدي ليا والكشؼ عنيا 

الجزائري قد كفؿ  بداية مف قبؿ الوالدة وصوال لما يمييا مف مراحؿ، بيذا يكوف قانوف الصحة
تو بعد االحتياجات الخاصة قبؿ إصابتو باإلعاقة عف طريؽ الوقاية وكفؿ حماي يطفؿ ذلمحماية 

 العبلج. طريؽ اإلصابة عف

تـ إنشاء المجنة الوطنية المتعددة القطاعات لموقاية مف األمراض غير المتنقمة ومكافحتيا 
ة لدى المحدد لمياميا وتنظيميا وسيرىا، توضع المجن 722 -15بموجب المرسوـ التنفيذي رقـ 

الوزير المكمؼ بالصحة تعد جياز دائـ استشاري وتشاوري لمتنسيؽ والمتابعة وتقييـ نشاطات 
المخطط الوطني االستراتيجي متعدد القطاعات لموقاية مف األمراض غير المتنقمة ومكافحتيا، مف 

 بيف صبلحياتيا ما يمي:

ة المندمجة ضد عوامؿ إعداد آليات تنفيذ نشاطات المخطط الوطني لموقاية والمكافح -1
 الخطر لؤلمراض المتنقمة ) التدخيف، سوء التغذية، وعدـ القياـ بالنشاط البدني (.

                                                           
 ، السابؽ ذكره.187 -17مف المرسـو التنفيذي رقـ  20، 19، 18المواد  1
 .2015فبراير  18مؤرخة في  9، ج. ر. ع. 2015فبراير  11المؤرخ في  2
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جمع التقارير عف نشاطات مختمؼ القطاعات المعنية وكذا تقارير المجاف الوالئية  -2
 ودراستيا وتقييميا واعتمادىا.

في إطار تنفيذ المخطط  تقديـ الدعـ التقني الضروري لمختمؼ القطاعات المعنية -3
داري يتعمؽ بالوقاية ومكافحة األمراض غير أواقتراح كؿ تدبير ذي طابع طبي  وتقني أوقانوني أوا 

 المتنقمة.

المبادرة بأعماؿ اإلعبلـ والتحسيس واالتصاؿ االجتماعي المتعمقة بالوقاية مف  -4
 األمراض غير المتنقمة ومكافحتيا.

ة إلى تعزيز إطارىا القانوني والتنظيمي لمكافحة عوامؿ اقتراح كؿ التدابير اليادف -5
 الخطر لؤلمراض غير المتنقمة.

، 1سنوات 5يقـو الوزير المكمؼ بالصحة بتحييف المخطط الوطني والمصادقة عميو كؿ 
ممثمو وتتشكؿ مف ممثميف عف الوزارات بمختمؼ القطاعات ومف يرأس المجنة وزير الصحة أو 
ات وطنية، ومف ممثميف عف المنظمات والجمعيات ومف شخصيات ممثميف عف مؤسسات وىيئ

معترؼ ليا بكفاءة في مجاؿ الوقاية مف األمراض يعينيـ وزير الصحة، يمكف لمجنة أف تستعيف 
 .2بكؿ شخص مؤىؿ يمكنو مساعدتيا في أشغاليا

سنوات بقرار مف وزير الصحة بناء عمى اقتراح مف  5يتـ تعييف أعضاء المجنة لعيدة 
لسمطات والمنظمات التي يتبعونيا وفي حالة انقطاع عيدة عضو مف المجنة يتـ استخبلفو ا

حسب األشكاؿ نفسيا لباقي العيدة، تجتمع المجنة كؿ ثبلثة أشير في دورة عادية بناء عمى 
استدعاء مف رئيسيا ويمكنيا االجتماع في دورة غير عادية بناء عمى استدعاء مف رئيسيا 

أعضائيا، يعد الرئيس جدوؿ أعماؿ االجتماعات ويرسمو إلى أعضاء المجنة أوبطمب مف ثمثي 

                                                           
 ، السابؽ ذكره.72 -15مف المرسـو التنفيذي رقـ  3، 2المادتيف  1
 ، السابؽ ذكره.72 -15ـو التنفيذي رقـ مف المرس 4المادة  2
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يوما عمى األقؿ مف تاريخ االجتماع ويمكف تقميص ىذا األجؿ في الدورات غير  15قبؿ أجؿ 
 .1أياـ 8العادية دوف أف يقؿ عف أجؿ 

تصح مداوالت المجنة بحضور نصؼ أعضائيا وفي حالة عدـ اكتماؿ النصاب تتـ 
أياـ التي تمي تاريخ االجتماع المؤجؿ وتتداوؿ حينئذ ميما  8اجتماع جديد في غضوف برمجة 

يكف عدد األعضاء الحاضريف، تتخذ مداوالتيا بأغمبية أصوات األعضاء الحاضريف وفي حالة 
تساوي عدد األصوات يكوف صوت الرئيس مرجحا ويتـ تدويف المداوالت في محاضر وتحرر في 

عميو مف الرئيس، تجتمع المجنة عمى مستوى وزارة الصحة وتزود سجؿ خاص مرقـ ومؤشر 
بأمانة تتوالىا المصالح المختصة لموزارة كما تقوـ بإعداد تقرير سنوي يرسؿ لموزير األوؿ يتضمف 

 . 2حصيمة عف نشاطاتيا في مجاؿ الوقاية مف األمراض غير المتنقمة ومكافحتيا

عمى فروع في كؿ والية تسمى المجنة المحمية  تتوفر المجنة الوطنية المتعددة القطاعات
، ميمتيا 3المتنقمة ومكافحتيا، تدعى في صمب النص المجنة الوالئية رلموقاية مف األمراض غي

تنسيؽ ومتابعة وتقييـ نشاطات الوقاية مف األمراض غير المتنقمة ومكافحتيا عمى مستوى كؿ 
 .4والية

القطاعات المكمفة بالوقاية والمكافحة لمواجية  الييئة المتعددة استحدث المشرع الجزائري
التيديدات الصحية ذات القدرة الوبائية واستعجاالت الصحة العمومية ذات البعد الدولي بمقتضى 

، تدعى في صمب النص المجنة المتعددة القطاعات توضع 2105 -15المرسوـ التنفيذي رقـ 
ومتابعة وتقييـ  تشارة والتشاور والتنسيؽائـ لبلسوتعد جياز د ،6لدى الوزير المكمؼ بالصحة

مجموع النشاطات المتعمقة بالوقاية والمكافحة لمواجية التيديدات الصحية ذات القدرة الوبائية 

                                                           
 ، السابؽ ذكره.72 -15مف المرسـو التنفيذي رقـ  7، 6، 5المواد  1
 ، السابؽ ذكره.72 -15مف المرسـو التنفيذي رقـ  15، 14، 11، 9، 8المواد  2
 ، السابؽ ذكره.72 -15مف المرسـو التنفيذي رقـ  17المادة  3
 ، السابؽ ذكره.72 -15ذي رقـ مف المرسـو التنفي 18المادة  4
 .2015أوت  19مؤرخة في  44، ج. ر. ع. 2015أوت  10المؤرخ في  5
 ، السابؽ ذكره.210 -15مف المرسـو التنفيذي رقـ  2، 1المادتيف  6
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واستعجاالت الصحة العمومية ذات البعد الدولي التي تدخؿ في إطار تنفيذ الموائح الصحية 
 الدولية.

 ا يمي:مف بيف مياـ المجنة المتعددة القطاعات م

جمع كؿ المعمومات ذات العبلقة بحادث يمكف أف يسبب خطرا صحيا عمى السكاف  -1
 يكوف مصدره مختمؼ القطاعات.

تعزيز العبلقات بيف مصالح الصحة ومصالح الدوائر الوزارية األخرى في المجاالت  -2
 التي ليا صمة بمياـ المجنة المتعددة القطاعات.

نشاطات مخطط العمؿ الوطني المتعمؽ بالوقاية  ضماف تنسيؽ ومتابعة وتقييـ -3
والمكافحة لمواجية التيديدات الصحية ذات القدرة الوبائية واستعجاالت الصحة العمومية ذات 

 البعد الدولي.

 إعداد آليات تنفيذ الموائح الصحية الدولية. -4

بعد تنسيؽ تحميؿ األحداث والتدخؿ في حالة حادث يتعمؽ بالصحة العمومية ذي  -5
دولي سواء كانت المسببات المرضية فيو متنقمة أوغير متنقمة، ظير عمى التراب الوطني 

 أوخارجو. 

 المبادرة بنشاطات اإلعبلـ والتحسيس واالتصاؿ االجتماعي. -6

جمع تقارير النشاطات لمختمؼ القطاعات المعنية ودراستيا وتقييميا والتصديؽ  -7
 .1عمييا

طاعات الوزير المكمؼ بالصحة وتتشكؿ مف ممثميف مف وزارات يرأس المجنة المتعددة الق
مف شخصيات معترؼ بكفاءتيا في المجاؿ، ف اإلدارات والمؤسسات والييئات و مختمفة وممثميف ع

يمكف لمجنة أف تستعيف بأي شخص ذي كفاءة يمكنو مساعدتيا في أشغاليا، يتـ تعييف أعضاء 
ار مف وزير الصحة بناء عمى اقتراح مف السمطات سنوات قابمة لمتجديد بقر  4المجنة لعيدة 

                                                           
 ، السابؽ ذكره.210 -15مف المرسـو التنفيذي رقـ  3المادة  1
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والييئات التي يتبعونيا وفي حالة انقطاع عيدة عضو مف المجنة يتـ استخبلفو حسب األشكاؿ 
 .1نفسيا لباقي العيدة

أشير بناء عمى استدعاء مف رئيسيا ويمكنيا أف  6تجتمع المجنة في دورة عادية مرة كؿ 
بطمب مف ثمثي أعضائيا، يرسؿ عمى استدعاء مف رئيسيا أو ة بناء تجتمع في دورة غير عادي

يـو عمى األقؿ  15جدوؿ أعماؿ االجتماعات الذي يعده الرئيس إلى أعضاء المجنة قبؿ أجؿ 
أياـ،  8مف تاريخ االجتماع ويمكف تقميص ىذا األجؿ في الدورات غير العادية دوف أف يقؿ عف 

ة عدـ اكتماؿ النصاب يبرمج اجتماع اخر في تصح مداوالتيا بحضور نصؼ أعضائيا وفي حال
أياـ التي تمي تاريخ االجتماع المؤجؿ وتتداوؿ المجنة حينئذ ميما يكف عدد األعضاء  8غضوف 

الحاضريف، تتخذ مداوالت المجنة بأغمبية أصوات األعضاء الحاضريف وفي حالة تساوي عدد 
اضر وتحرر في سجؿ خاص األصوات يكوف صوت الرئيس مرجحا وتدوف المداوالت في مح

، تكوف اجتماعات المجنة عمى مستوى وزارة الصحة وتزود 2مرقـ ومؤشر عميو مف قبؿ رئيسيا
ادؽ عميو بأمانة تتوالىا المصالح المختصة لموزارة المكمفة بالصحة، تعد نظاميا الداخمي وتص

 . 3فع تقريرا سنويا عف نشاطاتيا لموزير األوؿر خبلؿ اجتماعيا األوؿ وت

ضع المشرع الجزائري برامج مدروسة لموقاية مف اإلعاقة واألمراض التي تكوف سببا في و 
ذا تعذر ذلؾ يتـ  ،اإلعاقة أوفي تشديدىا بتدابير تسمح بتجنب عاىات جسدية أوذىنية أوحسية وا 

تشديد إعاقتيـ، تكوف البرامج المعدة لموقاية قييد الوظيفي الدائـ لممصابيف أو منع العاىات مف الت
مف اإلعاقة حسب نوع كؿ إعاقة طيمة مراحؿ حياة اإلنساف لتنفذ قبؿ وأثناء الوالدة وفي الفترة 
األولى بعد الوالدة وكذا في مراحؿ الطفولة الصغيرة والمراىقة والبالغيف واألشخاص المسنيف، 

ت االحتياجا مف اإلعاقة نشاطات تخص الطفؿ ذو تضمنت برامج االستراتيجية الوطنية لموقاية
الخاصة مف حيث برمجة تدبير التربية المبكرة لؤلطفاؿ المعوقيف وكذا المرافقة والدعـ العائمي، 
وتدعيـ التربية المتخصصة واإلدماج واالندماج المدرسييف لؤلشخاص المعوقيف خبلؿ كؿ 

                                                           
 لسابؽ ذكره.، ا210 -15مف المرسـو التنفيذي رقـ  6، 5المادتيف  1
 ، السابؽ ذكره.210 -15مف المرسـو التنفيذي رقـ  9، 8، 7المواد  2
 ، السابؽ ذكره.210 -15مف المرسـو التنفيذي رقـ  13، 12، 11، 10المواد  3
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األطوار التعميمية والتكوينية، ىذا غير إعادة تأىمييـ وتسييؿ وصوليـ لممحيط المادي 
 .1اعي واالقتصادي والثقافيواالجتم

 مشكالتياو المطمب الثاني: أشكال اإلعاقة 

، االحتياجات الخاصة د درجة القدرة المتبقية لمشخص ذيإف تعدد اإلعاقة لو دور في تحدي
لكؿ و غيرىا و  النفسيةمنيا ما يمس السبلمة الجسدية أوالعقمية أوالحسية أو  لئلعاقة نماذج عدةو 

في ممصاب بيا مشكبلت لتسبب  اإلعاقات المنتشرةف ئلصابة بيا،خاصة تؤدي لمنيا أسباب 
خصص ىذا ، غيرىاو التأىيمي التعميمي و مف الجانب االقتصادي والصحي و حياتو اليومية 

خصص لدراسة المشكبلت التي  الفرع الثاني، أما طبيعة اإلعاقةع األوؿ الفر المطمب لمعالجة 
 كما يمي:يمكف تناوليا  ،معاؽشخص اليعاني منيا ال

 طبيعة اإلعاقةالفرع اْلول: 

التشريعات الوطنية  ضمف ىذا الفرع ستتـ دراسة أشكاؿ اإلعاقات وكيفية تنظيميا في
 بالشخص ذي االحتياجات الخاصة، كما يأتي بيانو: ومدى اعتراؼ ىذه التشريعات

 أنواع اإلعاقات -2

 لئلعاقة تصنيفات عدة تتمحور في:

لة ضعؼ يعاني منيا المصاب عمى المستوى العصبي ىي حا اإلعاقة الحركية:-أ
الطفؿ تدخبل عبلجيا وتربويا ودراسيا ليستفيد يتطمب  ،أوالعظمي أوالعضمي أومرض مزمف ما

لعقمي واالنفعالي لمطفؿ تؤثر ىذه اإلعاقة عمى النمو االجتماعي وا ،المعاؽ مف البرامج التعميمية
الحركي مثؿ الكسور والبتر كؿ عجز في الجياز  عتبريو ، 2خضوعو لمتربية الخاصة ما يستمـز

بالتالي فكؿ إصابة ، 3غيرىـوالمرض المزمف كشمؿ األطفاؿ والدرف والسرطاف والقمب والمقعد و 

                                                           
 ، السابؽ ذكره.187 -17مف المرسـو التنفيذي رقـ  8، 7، 6المواد  1

، التشخيص، ، المدخؿ إلى التربية الخاصة، لؤلسعيد حسني العزة 2 طفاؿ ذوي االحتياجات الخاصة )المفيـو
 .194، ص.2002، دار الثقافة، عماف، األردف، 1، ط أساليب التدريس(

 .230، المرجع السابؽ، ص.محمد عبد الرحمن مصطفى البنا 3
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النشاط الحركي بشكؿ ممارسة ة عمى في القدر في العظاـ والعضبلت واألمراض المزمنة تحد 
 قياـ بالنشاطات المختمفة.ما يترتب عنو الحاجة إلى مساعدة الغير في ال طبيعي

باعتبارىا حالة مف عدـ Physical Disability يستخدـ البعض مصطمح العوؽ الجسمي 
التنسيؽ بيف عضاء جسده بصورة كاممة، كالمشي والجري و استعماؿ الشخص ألالقدرة عمى 

قمي ما يؤثر سمبا عمى نموه الع الناتجة عف عامؿ وراثيالجسمية أو  حركات جسده بسبب إصابتو
 .1الحد مف القدرة عمى التكيؼ االجتماعيواالنفعالي و 

ب العمود الفقري أوىشاشة العظاـ، تنتج اإلعاقة الحركية عف اضطرابات تصي
مرتبا  وصوؿ اإلشارة العصبية إلى العضبلت بات في الجياز العصبي المركزي ما يمنعاضطراأو 

لحركة اإلرادية في الدماغ، فتعاؽ قدرة يصيب المراكز العصبية المسؤولة عف ابيذا شمبل دماغيا 
فإذا  سنة، 15إلى  1الذي يصيب  الطفؿ في سف مف  الفرد عمى الحركة، كما أف شمؿ األطفاؿ

ذا بسبب عوامؿ وراثية أواإلصابة لـ يحصؿ عمى المصؿ المضاد لمشمؿ أعيقت حركتو، يرجع ى
كما تنتج اإلعاقة الحركية عف حدوث نزيؼ في مخ الجنيف أثناء الوالدة، بأمراض كالزىري، أو 

مف الصرع الذي يكوف في شكؿ اضطرابات فجائية ومشكبلت الجياز التنفسي و أمراض فقر الدـ 
بات في الغذاء أواضطرابات ضطرامس الجياز العصبي المركزي في المخ بسبب ايفقداف لموعي 

 .2الت نفسيةاعانففيسويولوجية، أو 

رة الفرد عمى استخداـ حاستو البصرية بشكؿ يقصد بيا عدـ قد اإلعاقة البصرية:-ب
فاعمي لمقياـ بنشاطاتو اليومية تكوف في صوة عجز بصري دائـ عمى مستوى العيف، العصب 

عجز في الوظائؼ البصرية الخمسة البصري، القشرة الدماغية البصرية، أوفي صورة ضعؼ أو 
، وتقسـ فئة ي، ورؤية األلوافالبصر المركزي، البصر المحيطي، التكيؼ البصري، البصر الثنائ)

المعاقيف بصريا لفئتيف تتمثؿ األولى في فئة المكفوفيف تستخدـ ىذه الفئة أصابعيا لمقراءة يطمؽ 

                                                           
قاىرة، ، مكتبة األنجمو مصرية، ال1، التربية الخاصة وبرامجيا العبلجية، ط عبد الفتاح عبد المجيد الشريف 1

 .418، ص.2011مصر، 
 وما يمييا. 419ص. المرجع نفسو، ، عبد الفتاح عبد المجيد الشريف 2
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أما الفئة الثانية فيي فئة المبصريف جزئيا التي تستعمؿ عيونيا لمقراءة  1عمييا اسـ قارئ برايؿ
كاألعمى، طمحات عديدة لممعاؽ بصريا استعممت مص ،2يطمؽ عمييا اسـ قارئ الكممات المكبرة

ات القصور البصري البعض مصطمح يستخدـو  عمى اإلعاقة البصرية، الضرير كداللةوالكفيؼ، و 
 .3اضطراب البصرو 

ما ألسباب وراثية قبؿ إلى عف خمؿ في تركيب العيف إترجع أسباب اإلعاقة البصرية 
الطبيعي لمجياز البصري، أوبسبب أمراض بيئية مكتسبة بعد الميبلد  تؤثر في النمو الميبلد أو 

كالجبلكوما المؤدي إلى كؼ البصر أوالغمش الذي تكوف في حالة العينيف متفاوتة في النظر ىذا 
أوفقدانو غير االعتبلالت التي قد تصيب األوعية الدموية لمشبكية المؤدي إلى نقص البصر 

كذلؾ الرأرأة  عية الدموية لمشبكية،نمو األو  الذي يولد دوف اكتماؿ تصيب ىذه الحالة الرضيع
ا، دائريا ما يؤدي إلى مشكبلت في التركيز وقمة يالناتجة عف حركة العيف البلإرادية رأسيا، أفق

ضمور العصب و  ي لحدوث نزيؼ في األوعية الدمويةكما أف مرض السكري يؤد، 4اإلبصار
نتيجة كر عنو العمى أحيانا يؤدي مرض التراخوما إلى زيادة في الدمع الذي قد ينجو البصري، 

 .5لقمة النظافة  وغيرىا

يغطي ىذا المصطمح مدى واسع لمستويات فقداف السمع المتراوح  اإلعاقة السمعية:-ت
وكذا الفقداف الخفيؼ الذي ال يعيؽ عممية  ،بيف الصمـ والفقداف الشديد الذي يعوؽ عممية الكبلـ

ئي سواء كاف قبؿ اكتساب المغة جز قداف كمي أو التواصؿ وتعمـ المغة، إذف فاإلعاقة السمعية ف
تعرؼ ، 6بعد تعمميا تؤثر عمى قدرة الفرد في استخداـ حاستو السمعية لمتواصؿ مع اآلخريفأو 

                                                           
ىي عبارة عف آلة ميكانيكية تحتوي عمى ستة مفاتيح تمثؿ نقطة بريؿ الست، مصممة عمى نحو يسمح  1

الفراغ، تكوف المفاتيح بتشغيميا بواسطة استعماؿ األصابع الثبلث مف كؿ يد ويستخدـ اإلبياماف لتشغيؿ مفتاح 
 السنة مقسمة بثبلث مفاتيح إلى يميف مفتاح الفراغ، وثبلثة إلى يساره.

، 2007، دار الفكر، عماف، األردف، 1دليؿ الطمبة والعامميف في التربية الخاصة، ط محمد عامر الدىمشي،  2
 . 199،198ص.ص.

 .19، المرجع السابؽ، ص.شمريعبداهلل بن محمد سميمان الوابمي، طارش بن مسمم سميمان ال 3
، 2011، أساسيات التربية الخاصة، ب ط، دار المسيرة، الرياض، السعودية، زياد كامل الالال وآخرون 4

 وما يمييا. 239ص.
 .155،153، المرجع السابؽ، ص.ص.قحطان أحمد الظاىر5 

 .124،122، المرجع السابؽ، ص.ص.إخالص محمد عبد الرحمن حاج موسى 6



 حماية اْلطفال ذوي اإلحتياجات الخاصة عمى الصعيد الوطني  :       الباب اْلول 
 

34 
 

أنيا عجز في القدرة السمعية بسبب وجود مشكمة في مكاف ما في الجياز السمعي لمفرد أيضا ب
 .1تواصؿ السمعي المفظي مع اآلخريفالمما يؤثر في أداء الوظيفة السمعية لديو، فيحد مف 

يعرؼ الضعؼ السمعي، اوح بيف الصمـ و تشير اإلعاقة السمعية لمشكبلت في سمعية تتر 
يحوؿ دوف اعتماد الفرد عمى حاسة السمع في  2ديسبؿ 70يزيد عف فقداف سمعي أنو بالصمـ 
التي  عدرجة فقداف السمبالنسبة لضعؼ السمع فيو و ال، سواء استعمؿ المعينات السمعية أو الكبلـ 

ديسبؿ تجعؿ الفرد يعاني مف صعوبات في فيـ الكبلـ  70تقؿ عف ديسبؿ و  35تزيد عف 
 .3بدونياأو المعينات باستعماؿ باستعماؿ حاسة السمع 

تناوليا دة المكبرة دوف الوقت الطبيعي و والالو قبؿ الوالدة الحاصؿ لؤلـ الحامؿ التسمـ يعد 
ض التي تصيب كذا األمراو ، السمعية اإلعاقةالتي تؤدي إلى  عوامؿال مف عامبللمعقاقير الطبية 

ف إصابة القناة السمعية كما أ، 4ولوديحدث مف التيابات ألغشية المخ لمم مااألذف كاألنفمونزا و 
لمصفة الوراثية و التياب في أعصابيا لو دور في فقدانيا لوظيفتيا، داخميا أو  حدوث ثقبذاتيا أو 

 .5بو ارغـ عدـ إصابتيم أبوي الطفؿ جينات الصمـ المتنحيةؿ أثر أيضا حيث يحم

                                                           
، أنماط االنحراؼ لدى المعاقيف سمعيا، مذكرة ماجيستير، تخصص التأىيؿ ن محمد آل عبد اهللأحمد ب 1

والرعاية االجتماعية، كمية الدراسات العميا، قسـ العمـو االجتماعية، جامعة نايؼ العربية لمعمـو األمنية، الرياض، 
 .15، ص.2008السعودية، 

لخافتة ىي أصوات ذات شدة منخفضة واألصوات المرتفعة ىي ىو وحدة قياس شدة الصوت وقوتو فاألصوات ا 2
 أصوات ذات شدة أكبر، تحدد درجة اإلعاقة السمعية بناء عمى استعماؿ القياس بالديسبؿ.

، سيكولوجية األطفاؿ ذوي االحتياجات الخاصة، مقدمة في مصطفى نور القمش، خميل عبد الرحمن المعايطة3 
 .82، ص.2007يرة، عماف، األردف، ، دار المس1التربية الخاصة، ط 

، رعاية المعاقيف في الفكر التربوي اإلسبلمي في ضوء المشكبلت التي يواجيونيا، مذكرة رائد محمد أبو الكاس 4
، 2007ماجيستير، تخصص التربية اإلسبلمية، كمية التربية، قسـ أصوؿ التربية، الجامعة اإلسبلمية، فمسطيف، 

 .35،34ص. ص.

 .279، المرجع السابؽ، ص.عبد المجيد الشريف عبد الفتاح 5
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تجمع اإلعاقة الحسية بيف اإلعاقة البصرية واإلعاقة السمعية التي تشكؿ خمؿ وظيفي لدى 
تجتمع أيضا اإلعاقة السمعية كما والسمع أوضعفيما، أاإلنساف فيما يخص عدـ القدرة اإلبصار 

 إعاقة عمى مستوى حاستيف.نو ما ينتج ع 1مع البكـ في بعض الحاالت

فيوـ اإلعاقة م عدة مصطمحات تعبر عف ظيرت في المغة العربية اإلعاقة الذىنية: -ث
تتميز ىذه اإلعاقة ، 2خمؿ في العقؿوالمجنوف، كميا تشير إلى ضعؼ و  المعتوهالعقمية كاألبمو، و 

ؿ الفرد فبل يستطيع تصيب عقإذ  3بضعؼ السموؾ التكيفي االجتماعي الناتج عف القصور العقمي
ضعافيا وـ بيا الشخص العادي السميـ، وتضـ مرضى العقوؿ و القياـ بالعمميات العقمية التي يق

مف ، 4قدرتو عمى الحركةمي رغـ تمتعو بالسبلمة الجسدية و حيث يكوف المعاؽ مصابا بمرض عق
منيا ما ىو بيئي و  تكوف في فترة الحمؿفي شكؿ جينات وراثية  اوراثيأسباب ىذه اإلعاقة ما كاف 

ليتـ غاز أوؿ أوكسيد الكربوف و الزئبؽ مثؿ المعادف والرصاص و مثؿ استنشاؽ الطفؿ لمواد سامة 
 البكتيرياؿ مف أنابيب يتـ لحميا بالرصاص، ىذا غير كذا شرب الطفإلى الرئتيف، و دخوليا 

صابتيا لمغشاء الذي يغمؼ المخ مثؿ المتسببة في التياب السحايا و  االلتياب و  أنفمونزابكتيريا ا 
ومف مظاىر اإلعاقة  ،5اضطراب في األجيزة العصبية المتصمة بالمخالرئوي ما يؤدي إلى 

عاقة التوحد داوف" ما يعرؼ بالطفؿ المنغولي و العقمية "متبلزمة   تحدث فييالتي عرفت مؤخرا و ا 
المعاؽ عقميا ، يظير عمى 6بعد والدة الطفؿ مباشرةنتيجة خمؿ وظيفي في المخ قبؿ أوخبلؿ أو 

سمات تتجمى في تعطؿ درجات تطور الوظائؼ المعرفية لديو وفقداف كمي أوجزئي لمذاكرة 
 واضطرابات تؤثر عمى سرعة وتنظيـ األفكار، ىذا غير محدودية القدرة عمى التعمـ والتركيز.

                                                           
1
 Aliou sene, Vivre avec un handicap: un défi d'insertion psychosociale, mémoire du maitrise, 

université de québec à rimouski, canada,  septembre 2013, p.33. 
 .230المرجع السابؽ، ص.، محمد عبد الرحمن مصطفى البنا 2

3
 Bouzenoune yacine, La place de handicapes moteurs dans les habitation collectives en algérie, 

exemple d'etude    la ville nouvelle de ali mendjli – canstantine -,  mémoire de magistère, faculté des 

science de la terre de geographie et de l'amenagement du territoire, université mentouri, canstantine, 

algérie, 2008,  p.8. 
 .40، المرجع السابؽ، ص.عمي بن جزاء العصيمي 4

، دار المسيرة، عماف، األردف، 6، مقدمة في التربية الخاصة، ط تيسير مفمح كوافحة، عمر فواز عبد العزيز5 
 .70،69، ص. ص.2012

 .40، ص.نفسو ، ، المرجععمي بن جزاء العصيمي6
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يرتبط ىذا المفيـو بعدة مفاىيـ أخرى كاالضطرابات النفسية  اإلعاقة النفسية: -ج
النفسي وكؿ ما يتعمؽ بحالة التوازف النفسي والعاطفي لمفرد في حياتو ومشاكمو اليومية  والنقص

تصيب  ،1أف ىذا التوازف نسبي وىش غير مستقر ما يجعؿ الفرد في حالة نفسية متغيرةأي 
الشخص جراء عوائؽ يصطدـ بيا ال يستطيع استيعابيا نفسيا ما يترتب عنو  النفسيةاإلعاقة 

الخوؼ المرضي، وكذا  3االكتئاب والوسواس القيري والعزلةمف مظاىرىا  ،2ئمةسموكات غير مبل
اـ االنفصا تقترف حالة المريض باالنطواء و بية، كماالضطرابات العصلمرضي واليوس و القمؽ او 
 . 4انفعالياسموكيا و  يطمؽ عمييـ المضطربوف القمؽو 

ت غير مرغوب بيا تمنعو أنو الطفؿ الذي يبدي سموكيابيعرؼ الطفؿ المضطرب سموكيا 
الخوؼ كما تظير لديو عوائؽ في بشكؿ سميـ، ما يشعره باإلحباط و  مف إقامة عبلقات اجتماعية

التفاعبلت مف أسباب ىذه اإلعاقة عقمية أوحسية، إضافة لمتدىور الصحي، و التعمـ ترجع لعوامؿ 
مكانية انتقاؿ السموؾ و و الجينية  الضطرابات العصبية إليو الجنيف النتقاؿ االجسد حيث يتعرض ا 

عف طريؽ دـ األـ الحامؿ، كما أف األـ التي تعاني مف االضطرابات العصبية تنقؿ لمطفؿ 
لتفكؾ األسري بانفصاؿ الوالديف وما يثيره لمطفؿ مف قمؽ واضطراب نفسي، ىذا غير ابالرضاعة، 

 . 5غيرىاالعنؼ واإلىانة المفظية وما يترتب عنو مف سموؾ عدائي و 

أكثر مف إعاقة واحدة ىي الحالة التي يكوف فييا الشخص يعاني و : المتعددة عاقةاإل -ح
 .6البصريةاإلعاقة الحركية و كاإلعاقة العقمية والسمعية، أو  في آف واحد،

والتي تعني النفس  Autos يوناني  ؿترجع ىذه الكممة إلى أص Autismإعاقة التوحد:  -خ
نسحابية واالستغراؽ في الذات ويطمؽ عميو البعض ؿ الطب النفسي تعني االاوالذات، في مج

                                                           
1
 Eric frigerio,  Personnes  handicapées  mentales et  bibliothèques  publiques, France, mémoire 

d'étude janvier 2007, p.p.15;16.  
 .145، المرجع السابؽ، ص.نيى محمد ىالل الشوبرى 2

3
 Chelghoum anissa, cherikh lynda, Le vécu psychologique du handicap chez les étudiants ayants un 

handicap moteur; mémoire de master, département des sciences sociales, faculté des sciences humaines 

et sociales, université abderahmane mira, bejaia, algérien, 2016- 2017, p.13. 
 .40.، المرجع السابؽ، صعمي بن جزاء العصيمي 4
 .203،202، المرجع السابؽ، ص. ص.عبد الفتاح عبد المجيد الشريف 5
، منشورات 1، الحماية القانونية لحقوؽ المعاقيف ذوي االحتياجات الخاصة، ط وسيم حسام الدين اْلحمد 6

 .15، ص.2011الحمبي الحقوقية، بيروت، لبناف، 
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يمكف أف الجنسيف بنفس النسبة،  مف أعراضو اليموسة والتييؤات يصيبمصطمح فصاـ الطفولة 
يعد التوحد اضطراب نمائي يحد مف قدرتو عمى بعض الحاالت إعاقة عقمية، يصاحب التوحد في 

أنو يكوف منشغبل تماما عف األشخاص  بصحة جيدة إال تواصؿ مع اآلخريف رغـ تمتعو جسدياال
المحيطيف بو ما يولد لو عجز في التواصؿ معيـ منذ ميبلده، يمكف تعريؼ التوحد بأنو إعاقة 
ناتجة عف خمؿ عصبي وظيفي في الدماغ مجيوؿ األسباب يظير في السنوات األولى الثبلثة 

ضعؼ بشكؿ واضح في لسف الطفؿ يتميز فيو المتوحد بالفشؿ في التواصؿ مع اآلخريف، و 
كتحريؾ اليديف أواألصابع بشكؿ التفاعؿ معيـ مع عدـ تطور لغتو وظيور سموكات شاذة عميو 

ضعؼ في المعب، كما أنو يصيب مختمؼ األطفاؿ بمستوياتيـ سواء كانوا ىذا غير غير عادي 
ذه اإلعاقة وتظير عند الطفؿ المتوحد عبلمات تنبو لي ،1طبيعييف أومتخمفيف عقميا أوأذكياء جدا

2والمعرفيكاليدوء المفرط والبلمباالة باآلخريف والخوؼ والقمؽ وكذا التأخر المغوي  ،18قبؿ سف 
. 

التوحد حيث ال يوجد لحد اآلف أسباب رئيسية واضحة إلعاقة حسب دراسات الباحثيف 
ياء إلى عمى العوامؿ البيولوجية والوراثية واأليضية والبيوكيمائية انت ركزت األبحاث النفسية

الفرضيات التي ركزت عمى العوامؿ البيئية، لكف حتى اآلف لـ تعرؼ العوامؿ الرئيسية المؤدية 
لئلصابة بيذه اإلعاقة ليتـ االعتماد عمييا بشكؿ قاطع إال أف تركيز العمماء صب عمى الجانب 

في دراسة الجيني الوراثي والعصبي وفقا لما توصموا لو مف دراسات، مف بينيـ جونسوف ومايرز 
حيث قاؿ أف البراىيف الحالية المتوصؿ إلييا تؤسس لوجود تأثير وراثي عاؿ  2007لو سنة 

إال أف السبب الرئيس يبقى مجيوال لحد اآلف، كما يحتمؿ أف يكوف   Asdالضطراب طيؼ التوحد 
عيات نتيجة عوامؿ جينية وبيئية متعددة، أما بريؾ فقد قاؿ أف النظريات المنتشرة عند معظـ جم

الطب توصمت إلى أف التوحد اضطراب نمائي عصبي ينتج عف عوامؿ متعدد مع تأثير جيني 
قوي، وبالنسبة لبنفورد فقد ذكر في دراستو أف السبب الرئيس في اإلصابة بالتوحد غير معروؼ 

                                                           
 .298،295،293سابؽ، ص.ص.، المرجع الخميل عبد الرحمن المعايطة، مصطفى نوري القمش 1

2
 Meriem boukhelif, La présentation sociale de le scolarisation des enfants handicapes, thèse de  

doctorat, département de psychologie, faculté des sciences sociales et humaines,  université abou bekr 

belkaid, tlemcen, algérie, 2014- 2015, p.17.   
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 % 90وتتداخؿ فيو أسباب عدة كما أف التوحد باعتباره اضطراب نمائي عصبي وراثي بدرجة 
 .20051سة روتر لسنة طبقا لدرا

 موقف التشريعات الوطنية من تصنيفات اإلعاقة -0

يتـ التعرض ضمف ىذا العنصر إلى موقؼ التشريعات الداخمية مف أشكاؿ اإلعاقة، كما 
 يمي بيانو:

تحدد حاالت اإلعاقة مف خبلؿ مرحمتيف تعتمد األولى عمى التقييـ المصري:  التشريع -أ
رير ؿ عمى بطاقة إثبات اإلعاقة والخدمات المتكاممة، مدعما بالتقاالطبي لمشخص المتقدـ لمحصو 
تؤكد وجود إصابة أومرض أوحالة مرتبطة باإلعاقة، أما المرحمة  الطبية البلزمة لتحديد حاالت

لمحصوؿ عمى بطاقة إثبات اإلعاقة والخدمات  ـتعتمد عمى التقييـ الوظيفي لمشخص المتقد ةالثاني
الصعوبات الوظيفية التي يواجييا في تأدية أنشطة الحياة اليومية نتيجة  المتكاممة لتحديد مدى

، وتحدد درجات اإلعاقة بناء عمى التقييـ الطبي 2القصور أوالخمؿ المحدد بالتقييـ الطبي
والوظيفي لمحالة بناء عمى مستويات ثبلثة يتمثؿ األوؿ في مواجية الشخص لصعوبة في القياـ 

يمكنو القياـ بيا دوف مساعدة، أما الثاني مواجية الشخص لصعوبة في  باألنشطة األساسية ولكف
القياـ باألنشطة األساسية ولكف يمكف أف يقوـ بيا بالمساعدة، والثالث مواجية الشخص لصعوبة 

 .3في القياـ باألنشطة األساسية وال يمكنو القياـ بيا حتى مع المساعدة

 : 4خاص ذوي اإلعاقة أنواع اإلعاقة كما يميحددت البلئحة التنفيذية لقانوف حقوؽ األش

 

 

 
                                                           

 .400،399، المرجع السابؽ، ص.ص.زياد كامل الالال وآخرون 1
قانوف المتعمقة ب 2018ديسمبر  23المؤرخة في  2733الصادرة بقرار رقـ مف البلئحة التنفيذية  2المادة  2

 .2018ديسمبر  23مكرر مؤرخة في  51، ج. ر. ع. حقوؽ األشخاص ذوي اإلعاقة
 ، السابؽ ذكرىا.التنفيذية لقانوف حقوؽ األشخاص ذوي اإلعاقة مف البلئحة 3المادة  3
 ، السابؽ ذكرىا.مف البلئحة التنفيذية لقانوف حقوؽ األشخاص ذوي اإلعاقة 4المادة  4
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 ، 3السمعيةاإلعاقة  -3 ،2اإلعاقة البصرية -2 ،1اإلعاقة الحركية -1

 ، 5اضطراب طيؼ التوحد -5، 4الذىنيةاإلعاقة  -4

 

 

                                                           
تشمؿ اإلعاقة الحركية الحاالت اآلتية: حاالت ضعؼ العضبلت بسبب خمؿ أوقصور عصبي مركزي مثؿ  1

ىات العمود الفقري الشديدة، حاالت البتر في طرؼ أوأكثر مف األطراؼ ضمور العضبلت، حاالت إصابات وتشو 
العموية أوالسفمية، حاالت الشمؿ الرباعي والشمؿ النصفي السفمي والشمؿ الطولي والشمؿ الدماغي وشمؿ األطفاؿ 

صابات الحبؿ الشوكي والجمطة الدماغية والخمؿ العصبي الطرفي، حاالت األشخاص ذي القزامة عمى ا لنحو وا 
 المبيف بنص القانوف.

: 2في العيف األفضؿ، الدرجة  6/18: ضعيؼ بصر، حدة إبصار أقؿ مف 1درجات اإلبصار: الدرجة  2
في  3/60: كفيؼ، حدة إبصار أقؿ مف 3في العيف األفضؿ، الدرجة  6/60ضعيؼ جدا، حدة إبصار أقؿ مف 

: كفيؼ كمي ال يرى 5العيف األفضؿ، الدرجة مف  1/60: كفيؼ، حدة إبصار أقؿ مف 4العيف األفضؿ، الدرجة 
إلى  6/18الضوء تماما. مف الحاالت التي تشمميا اإلعاقة البصرية: حاالت ضعؼ البصر البسيط أؽ مف 

 6/24، حاالت ضعؼ البصر الشديد لمشخص الذي يستعمؿ البصر كقناة حسية أساسية يكوف أقؿ مف 6/24
شخص الذي يستعمؿ البصر المحدود في بعض الخواص الوظيفية ، حاالت فقداف البصر الجزئي لم6/60إلى 

أوأقؿ، حاالت فقد ° 10أويكوف مجاؿ الرؤية  3/60إلى  6/60ويحتاج إلى خاصية الممس والسمع أقؿ مف 
أويكوف  3/60البصر الكامؿ لمشخص الذي يستعمؿ الممس والسمع لمقياـ بالوظائؼ األساسية يكوف أقؿ مف 

 °.5مجاؿ الرؤية أقؿ مف 
 90إلى  71ديسبؿ، الشديد مف  70إلى  55تتمثؿ درجات الفقداف السمعي فيما يمي: المتوسط لمشديد مف  3

ديسبؿ، الحاالت التي تشمميا اإلعاقة السمعية، حاالت فقداف السمع التوصيمي،  91ديسبؿ، بالغ الشديد أكثر مف 
 حاالت فقداف السمع الحس عصبي، حاالت فقداف السمع المختمط.

الحاالت التي تشمميا اإلعاقة الذىنية باستخداـ أحد مقاييس الذكاء المعتمدة: حاالت اإلعاقة الذىنية البسيطة  4
درجة، حاالت اإلعاقة الذىنية  51إلى  36درجة، حاالت اإلعاقة الذىنية المتوسطة مف  69إلى  52مف 

 درجة فأقؿ. 19مف  درجة، حاالت اإلعاقة الذىنية بالغة الشدة 35إلى  20الشديدة مف 
الحاالت التي يشمميا اضطراب طيؼ التوحد: حاالت األطفاؿ الذيف لدييـ قصور في أداء الميارات الوظيفية  5

اليومية، حاالت األطفاؿ الذيف لدييـ مشاكؿ معرفية وطبية وسموكية مثؿ اإلعاقة الذىنية ومشاكؿ الجياز 
، األطفاؿ الذيف يعانوف مف مشكبلت في الميارات االجتماعية والعاطفية والتواصمية  اليضمي واضطرابات النـو

باإلضافة إلى إظيار السموكيات التكرارية والنمطية بحيث ال يرغبوف في تغيير األنشطة اليومية التي يمارسونيا، 
حاالت األطفاؿ الذيف يعانوف مف صعوبات في التكامؿ الحسي، حاالت األطفاؿ الذيف يعانوف مف مزيج مف 

 غيرات الجينية والعوامؿ البيئية المؤثرة في المراحؿ المبكرة لنمو الدماغ.المت
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اضطراب صعوبات  -8، 2اضطراب قصور االنتباه وفرط الحركة -7 ،1اضطراب التواصؿ -6
اإلعاقة  -11، 5اإلعاقة المتعددة -10، 4ت النفسية، االنفعاليةاالضطرابا -9 ،3التعمـ المحددة
 .8أمراض القمب -13 ،7أمراض الدـ -12، 6السمع بصرية

يعد تصنيؼ حاالت ودرجات اإلعاقة الذي يعتبر  الشخص فييا ذو إعاقة ىو التصنيؼ 
ي الذي الوطني الموحد عمى مستوى الدولة، ويشمؿ كافة اإلعاقات كما يعد المرجع الوطن

تستخدمو كافة الجيات وفقا لمخدمات التي تقدميا  لؤلشخاص ذوي اإلعاقة كؿ فيما يخصو، 
                                                           

يشمؿ اضطراب الحديث والمغة أوالقدرة عمى التوصؿ االجتماعي أقؿ مما ىو متوقع مف القدرات االجتماعية  1
السموؾ في سف الطفؿ، مما يؤدي إلى مشاكؿ في تحصيؿ الطفؿ األكاديمي أوقدرتو عمى التكيؼ وما يؤثر في 

 واالتجاىات.
ىو انخفاض القدرة عمى التركيز وفرط الحركة واالندفاعية في مرحمة التطور والنمو، ويتضمف ما يمي: فشؿ في  2

مباالة، صعوبة في إبقاء تركيزه عمى شيء معيف، عدـ حب االستماع بللاالتركيز عمى التفاصيؿ أوالقياـ بأخطاء ب
 ي التنظيـ وتجنب المياـ التي تتطمب التفكير.ومشاكؿ في اتباع التعميمات، صعوبة ف

يعني تأخر في التطور المعرفي في مجاؿ أكاديمي معيف ويعاني الطفؿ مف تحديات وصعوبات في تعمـ القراءة  3
والكتابة وعمـ الحساب، وغالبا يحدث ذلؾ مع األطفاؿ الذيف يعانوف مف قصور في االنتباه وفرط الحركة 

ظ في الميارات األكاديمية، بحيث تكوف أقؿ مف المتوقع عف الميارات التي يمتمكيا ويتضمف ضعؼ كبير وممحو 
األطفاؿ الذيف ىـ في عمر الطفؿ نفسو، ويبدأ ىذا االضطراب عند دخوؿ الطفؿ المدرسة ويزداد كمما تقدـ في 

 العمر وكمما زادت الميارات األكاديمية المطموب منو تحقيقيا.
نواعيا يمكف أف يعاني منيا الكبار والصغار مع احتمالية إصابة كؿ مرحمة عمرية ىي اضطرابات كثيرة في أ 4

معينة بمرض معيف، واألعراض التي يسببيا كؿ مرض نفسي تختمؼ عف األعراض التي يسببيا مرض نفسي 
آخر، وتتضمف حاالت االكتئاب، واالضطراب الوجداني ثنائي القطب وانفصاـ الشخصية بأنواعو والخرؼ 

 اعو وغيرىا.بأنو 
أف يكوف الشخص لديو إعاقة تصاحبيا إعاقة أخرى أوأكثر تؤثر عمى أداء الشخص نظرا لمصعوبات الشديدة  5

 التي يواجييا في أدائو ألنشطة الحياة اليومية.
 ىي تزامف اإلعاقة السمعية والبصرية معا مما يؤدي إلى احتياج كبير في التواصؿ واحتياجات نمائية وتعميمية. 6
أف يكوف الشخص لديو أحد أمراض الدـ التي تؤثر في واحد أوأكثر مف مكونات الدـ بحيث تؤثر سمبا عمى  7

وظيفتو األساسية مثؿ نقص في أحد عناصر الدـ أوسيولة أولزوجة مع نقؿ دـ متكرر، وتكوف حالتو المرضية 
 ة.مستقرة مما يمنعو عف المشاركة وأداء أنشطة الحياة اليومية بصورة طبيعي

مراض القمب التي تؤثر سمبا عمى وظيفتو األساسية وتكوف حالتو المرضية مستقرة أأف يكوف الشخص لديو أحد  8
مما يمنعو مف عف المشاركة وأداء الحياة اليومية بصورة طبيعية، وتكوف العيوب في ىيئة ضعؼ في عضبلت 

جاع متوسط أوشديد في الصمامات، (، وجود ضيؽ أوارت % 40أقؿ مف   ef()  % 20أقؿ مف   ( fsالقمب 
 مـ في الجدار بيف األذنيف أوبيف اإلبطيف، ضيؽ في الشرياف الرئوي أواألورطي. 5ثقوب أكبر مف 



 حماية اْلطفال ذوي اإلحتياجات الخاصة عمى الصعيد الوطني  :       الباب اْلول 
 

41 
 

بشرط أف يكوف لديو بطاقة إعاقة صادرة مف الوزارة المختصة بالتضامف االجتماعي تحدد فييا 
 .1نوع ودرجة اإلعاقة سواء كاف المعاؽ مصري الجنسية أوأجنبي مقيـ بشرط المعاممة بالمثؿ

مف بيف أنواع اإلعاقة رغـ والقزامة تبر القانوف المصري أمراض الدـ وأمراض القمب اع
عاقة أنيا أمراض مزمنة، كما أنو ىمش إعا ع مع اإلعاقة متعددة تجتمقة البكـ كإعاقة مستقمة أوا 

 السمعية أوالبصرية.

 القانوف التونسي أنواع اإلعاقة كما يمي: قسـ التونسي: التشريع -ب

 .2اإلعاقة الحسية -3اإلعاقة العقمية،  -2ة البدنية، اإلعاق -1

 :نسب مئويةمعتمدا عمى تحدد درجة اإلعاقة 

 ال توجد إعاقة، ال تسمـ بطاقة إعاقة. % 5إلى  0مف  -1

 إعاقة خفيفة، تسمـ بطاقة إعاقة ذات خط واحد. % 14إلى  6مف  -2

 خطيف.إعاقة متوسطة، تسمـ بطاقة إعاقة ذات  % 59إلى  15مف  -3

 .3إعاقة عميقة، تسمـ بطاقة إعاقة ذات ثبلث خطوط % 60أكثر مف  -4

يرجع تحديد طبيعة اإلعاقة ودرجتيا ونوع بطاقة اإلعاقة ومدة صبلحيتيا إلى المجنة 
إلقرار صفة شخص وذلؾ  ،الجيوية لؤلشخاص المعوقيف التي تكمؼ بدراسة الممفات المحالة إلييا

والوضعية االجتماعية واالقتصادية تخوليا حسب طبيعة اإلعاقة االمتيازات التي نوع و  معوؽ
لممعني، تعتمد المجنة في ىذا السياؽ عمى المقاييس المتعمقة بالجانب الطبي، الوظيفي، النفسي، 

الطبي والوظيفي ) سبب النقص،  بعيف االعتبار في الجانباالجتماعي، االقتصادي، ويؤخذ 
 قص عمى وظائؼ الشخص واستقبلليتو الذاتية، حاجةطبيعة النقص ودرجتو، انعكاس الن

التعويضية والمساعدات الفنية ولمساعدة شخص مرافؽ، قدرة  الشخص لمتأىيؿ ولؤلجيزة واآلالت
                                                           

 ، السابؽ ذكرىا.مف البلئحة التنفيذية لقانوف حقوؽ األشخاص ذوي اإلعاقة 10، 6المادتيف  1

 عاقة وحمايتيـ.المتعمؽ بالنيوض باألشخاص ذوي اإل مف القانوف 2الفصؿ  2
المتعمؽ بإحداث المجاف الجيوية لؤلشخاص  2005نوفمبر  29المؤرخ في  3086مف األمر عدد  1الممحؽ  3

 .2005ديسمبر  6مؤرخة في  97المعوقيف وتحديد مقاييس اإلعاقة وشروط إسناد بطاقة إعاقة، ج. ر. ع. 
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 (، يؤخذ بعيف االعتبار في الجانب الشخص عمى القياـ بأنشطتو اليومية األساسية الشخصية
لمشاركة في أىـ مجاالت الحياة االجتماعية واالجتماعي واالقتصادي قدرة الشخص عمى ا يالنفس

. يكوف شكؿ البطاقة المسممة لممعاؽ مستطيبل ذات لوف أبيض 1والمينية واندماجو في المجتمع
 .2سـ 3مـ وطوليا  2يرمز إلييا بالخطوط السابؽ ذكرىا يكوف عرضيا لكؿ اإلعاقات 

عاقة ال مـ ف والقزامة كالتشريع المصريتوحد لـ يشر التشريع التونسي إلى اإلعاقة النفسية وا 
مف اإلعاقات ليا انعكاسات  يعتبرىا إعاقة تحد أوتنقص مف قدرات الشخص، رغـ أف ىذا النوع

األمراض أواإلصابات  شر في تصنيفو ألنواع اإلعاقة إلىعمى المصاب بيا كما أنو لـ ي سمبية
 التي تدخؿ في إطار كؿ إعاقة.

عجز مف قبؿ لجنة طبية مختصة حسب تعميمات وزارة نسبة ال تحدد التشريع العراقي: -ت
ويحدد عمى ضوئيا فئات ذوي اإلعاقة  ،3الصحة المتعمقة بتحديد درجة العجز والعطؿ
، يمكف 4رعاية ذوي اإلعاقة واالحتياجات الخاصةواالحتياجات الخاصة المشموليف بأحكاـ قانوف 

أف المشرع استعمؿ مصطمح المرض مف خبلؿ التعميمة أيضا التطرؽ لتصنيفات اإلعاقة رغـ 
 دوف اإلعاقة، كما يمي:

 ،7التياب الدماغ -3، 6مرض باركنسوف -2، 5الصرع -1

                                                           
 ، السابؽ ذكره.3086مف األمر عدد  10، 3المادتيف  1
 ، السابؽ ذكره.3086مف األمر عدد  12 المادة 2

، الوقائع العراقية ع. المتعمقة بتقدير درجة العجز والعطؿ 1998نوفمبر  16المؤرخة في  2التعميمة رقـ  3
مؤرخة  4296 .، الوقائع العراقية ع2013نوفمبر  4مؤرخة في  2013لسنة  1، المعدلة بالتعميمة رقـ 3748
 .2013نوفمبر  4في 

 مف قانوف رعاية ذوي اإلعاقة واالحتياجات الخاصة. 15المادة  4
غير  -2، % 50 -30مسيطر عميو مف  -1درجة العجز: ، 2013لسنة  1مف التعميمة رقـ  1المادة  5

 .% 100إلى  51مسيطر عميو مف 
المتوسط مف  -2، % 30إلى  20البسيط مف  -1درجة العجز: ، 2013لسنة  1مف التعميمة رقـ  1المادة  6

 .% 100إلى  71الشديد مف  -3، % 70إلى  31
، % 25إلى  5التدرني يتشافى بشكؿ كامؿ مف  -1درجة العجز: ، 2013لسنة  1مف التعميمة رقـ  1المادة  7
 60إلى  26التدرني يتشافى بشكؿ جزئي مع بقاء ضعؼ في الذاكرة أوشمؿ بسيط أوصرع مسيطر عميو مف  -2
 .% 100إلى  61شديد مف  المريض مقعد أومصاب بصرع -3، %
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 ،1الجمطة الدماغية -4 

 ،3فقداف المساف الكمي -6 ،2فقداف األسناف -5 

 ،4الصمـ -7 

 ،5الربو - 8 

 

 

 

                                                           
إلى  50مضاعفات مع عوؽ نطقي وحركي مف  -1درجة العجز: ، 2013لسنة  1مف التعميمة رقـ  1المادة  1

، شديد مف % 50إلى  31، متوسط مف % 30إلى  10مضاعفات مع عوؽ حركي: بسيط مف  -2، % 100
 .% 100إلى  51

 -2، % 10سف(  4 – 1فقداف جزئي لؤلسناف ) -لعجز: درجة ا، 2013لسنة  1مف التعميمة رقـ  2المادة  2
فقداف كمي  -4، % 40سف(  14 – 9فقداف جزئي لؤلسناف ) -3، % 20سف(  8 – 5فقداف جزئي لؤلسناف )

 .% 60لؤلسناف 
 .% 80إلى  60درجة العجز: مف ، 2013لسنة  1مف التعميمة رقـ  3المادة  3
الصمـ الجزئي فقداف السمع مف  -1درجة العجز: ، 2013لسنة  1قـ ،  مف التعميمة ر 8، 7، 6، 5، 4المواد  4

 41الصمـ المتوسط فقداف السمع مف  -2، % 6، في األذنيف % 3وحدة سمع، في أذف واحدة  40إلى  30
الصمـ المتوسط إلى الشديد فقداف السمع  -3، % 20، في األذنيف % 5وحدة سمع، في أذف واحدة  55إلى 
الصمـ الشديد فقداف السمع  -4، % 30، في األذنيف %  10ة سمع، في أذف واحدة وحد 70إلى  57مف 

الصمـ الشديد جدا مف  -5، % 50، في األذنيف % 20وحدة سمع، في أذف واحدة   90إلى  71الشديد مف 
الدوار مع فقداف السمع الناتج عف  -6، % 75، في األذنيف % 30فما فوؽ وحدة سمع، في أذف واحدة  % 90

 .% 60األذف الداخمية في كبل األذنيف 
 20إلى  10الربو القصبي البسيط المزمف مف  -1درجة العجز: ، 2013لسنة  1مف التعميمة رقـ  9المادة  5

، % 75إلى  55الربو القصبي الشديد مف  -3، % 50إلى   25الربو القصبي المتوسط الشدة مف  -2، %
 80عفاتو كعجز التنفس أوعجز القمب وتوسع القصبات المنتشر مف الربو القصبي الشديد المزمف مع مضا -4

التياب القصبات  -6، % 20إلى  10التياب القصبات المزمف االنسدادي البسيط مف  -5، % 100إلى 
 55التياب القصبات االنسدادي الشديد المزمف مف  -7، % 50إلى  25االنسدادي المزمف متوسط الشدة مف 

ب القصبات االنسدادي المزمف الشديد مع وجود مضاعفات كعجز القمب االحتقاني وعجز التيا -8، % 75إلى 
 .% 100إلى  80التنفس مف 
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العضمة القمبية اعتبلؿ  -11، 2عمميات ترقيع أوتوسيع الشراييف -10، 1توسع القصبات -9 
استئصاؿ  -13 ،4الممفاوي، نقص األقراص الدموية -12 ،3التضخمي غير االنسداد البسيط

الفصاـ،  الذىاف بأنواعو -15 ،6داء التبوؿ -5،14الكمية أوعجزىا الكامؿ ماعدا المتبرع بالكمية
 ،8مرض رايتر -16، 7اليوس االكتئابي، الكآبة الذىانية

 

 

                                                           
توسع القصبات واسع االنتشار فصيف رئوييف  -1درجة العجز: ، 2013لسنة  1مف التعميمة رقـ   10المادة  1

بعجز القمب االحتقاني المستجيب  توسع القصبات واسع االنتشار المصحوب -2، % 75إلى  40أوأكثر مف 
توسع القصبات محدود االنتشار أقؿ مف فصيف  -3، % 100إلى  80لمعبلج، وغير المستجيب لمعبلج مف 

، % 30إلى  10تثخف غشاء الجنب المؤثر عمى فحص الوظائؼ التنفسية مف  -4، % 30إلى  20رئوييف مف 
الرئوي األولي المتوسط الشدة المؤثر عمى فحص الوظائؼ ، التميؼ % 100السرطاف الرئوي األولي أوالمنتشر 

، التميؼ الرئوي األولي واسع االنتشار أوالمصحوب بمضاعفات % 75إلى  30الرئوية بدوف مضاعفات مف 
 .% 100إلى  80كعجز القمب الرئوي مف 

 -2، % 90إلى  75غير المسيطر عمييا مف  -1درجة العجز: ، 2013لسنة  1مف التعميمة رقـ  12المادة  2
عمميات ترقيع أوتوسيع الشراييف التاجية المصحوبة  -3، % 50عمميات ترقيع أوتوسيع الشراييف التاجية الناجحة 

 .% 90إلى  80بعجز القمب أوالذبحة الصدرية أوالفاشمة مف 
 .% 30درجة العجز: ، 2013لسنة  1مف التعميمة رقـ  13المادة  3
، المرحمة % A 30الممفاوي: المرحمة األولى  -1درجة العجز: ، 2013لسنة  1 مف التعميمة رقـ 15المادة  4

، غير مستجيب لمعبلج % 30نقص األقراص الدموية: مستجيب لرفع الطحاؿ  -B- C 60 % ،2المتقدمة 
60 %. 

 .% 40درجة العجز: ،  2013لسنة  1مف التعميمة رقـ  16المادة  5

 .% 30درجة العجز: ، 2013ة لسن 1مف التعميمة رقـ  17المادة  6
 60إلى  30الذىاف المسيطر عميو بالعبلج مف  -1درجة العجز: ، 2013لسنة  1مف التعميمة رقـ  18المادة  7

 -3، % 100إلى  61الذىاف المصحوب بتدىور القابميات الذىنية أوبتدىور الشخصية مف  -2، %
تدىور الشخصية أوتبدؿ  -4، % 50إلى  30و مف دة لمعبلج بأنواعناالضطرابات العصابية المزمنة والمع

 .% 80إلى  50الشخصية أوتدىور القابميات الذىنية  )عضوي المنشأ( مف 
، % 15بسيط  -2، % 40المستجيب لمعبلج  -1درجة العجز: ، 2013لسنة  1مف التعميمة رقـ  19المادة  8
 .% 30شديد  -3
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 .2التدرف الرئوي -18، 1مورىا الكامؿفاقد العيف أوض -17 

اختمؼ القانوف العراقي عف القانوف المصري والتونسي في تحديده لتصنيفات اإلعاقة حيث 
إعاقة ناصا عمى درجة عجز  18أنواع عدة ليا تمثمت في  2013لسنة  1احتوت التعميمة رقـ 

األمراض كمرض الشخص المعاؽ واإلصابات التي يمكف أف تمحؽ بو، اعتبر أيضا بعض 
الباركنسوف واألمراض القمبية ومرض الرايتر نوع مف أنواع اإلعاقة في حالة ما كاف الشخص 

عاقة يعاني مف درجة عجز كما حدد تيا التعميمة، ىمش المشرع إعاقات أخرى كاإلعاقة النفسية وا 
 اضطراب طيؼ التوحد والقزامة.

 القانون الجزائري: -ث

 كالتالي: طبيعتيا حسب اإلعاقة 2043 -14 رقـ التنفيذي المرسـو مف 3 المادة حددت

 .ذىنية إعاقة -4، سمعية إعاقة -3، بصرية إعاقة -2، حركية إعاقة - 1

األساسية الثبلث: الحركية أوالمسؾ تنجـ اإلعاقة الحركية عف إصابة في إحدى الوظائؼ 
 .4 %50تفوؽ ني، التي تسبب نسبة عجز تساوي أو النشاط البدأو 

 

                                                           
 40كمتا العينيف  6/18+ 60/ 6درجة الرؤية  -1جة العجز:  در ، 2013لسنة  1مف التعميمة رقـ  20المادة  1

فاقد العيف أوضمورىا  -3، % 60لعيف واحدة، كمتا العينيف  6/24فاقد العيف أوضمورىا الكامؿ + -2، %
 90، كمتا العينيف 6/60فاقد العيف أوضمورىا الكامؿ + -4، % 70لعيف واحدة، كمتا العينيف  6/36الكامؿ +

 25 -10تشوه األجفاف وأمراض المحجر حسب الشدة  -6، % 85مف الساحة البصرية  3/4فقداف  -5، %
 .% 40إلى  % 39، مف %

التدرف الرئوي الفعاؿ المزمف بعد استنفاذ فترة  -1درجة العجز: ، 2013لسنة  1مف التعميمة رقـ  21المادة  2
 50إلى  % 30ميؼ واسع االنتشار مف التدرف الرئوي غير الفعاؿ المت -2، % 75إلى %    50العبلج مف 

التدرف الرئوي الفعاؿ  -4، % 20إلى  % 10التميؼ الرئوي قميؿ االنتشار والتدرف غير الفعاؿ مف  -3، %
 % 80المزمف أوالمتميؼ واسع االنتشار مصحوب بمضاعفات عجز رئوي أوعجز القمب أوتوسيع القصبات مف 

 .% 100إلى 
 .، السابؽ ذكره204 -14فيذي رقـ مف المرسـو التن 3المادة  3
 ، السابؽ ذكره.204 -14مف المرسـو التنفيذي رقـ  4المادة  4



 حماية اْلطفال ذوي اإلحتياجات الخاصة عمى الصعيد الوطني  :       الباب اْلول 
 

46 
 

نقص تكوف فيو حدة كمي لمبصر أو اإلعاقة البصرية عف إصابة تتسـ بفقداف بصري تنجـ 
 .201/ 1البصر المصححة لمعينيف معا أقؿ مف 

يساوي اف السمع يفوؽ أو تنجـ اإلعاقة السمعية عف إصابة تتسـ بصمـ ثنائي مرفوؽ بفقد
 .2بدونو، يقمؿ بالتالي مف القدرة عمى االتصاؿمع بكـ أو  ؿديسيب 80

نفسي يتسـ بإصابة / أو ابة عقمية تطورية ذات أصؿ ذىني وـ اإلعاقة الذىنية عف إصتنج
 % 50بدونو يسبب عجزا ال يقؿ عف مصحوبة باضطراب عقمي ثابت أو في الجياز العصبي 
 .3األولية في الحياة اليوميةفي القياـ بالنشاطات 

بعدة إصابات، بإصابة أو ناجـ عف العجز المرتبط الضرر الاإلعاقة بدرجة درجة كما تحدد 
تقدر نسبة العجز المعتمد ة اليومية بالتفاعؿ مع المحيط، و تسبب قصورا في القياـ بأعماؿ الحيا

طبيب مف طرؼ  7إلى  4 اقات المنصوص عمييا في المواد مففي تحديد درجة اإلع
، إف لدرجات اإلعاقة دور في ميـ في تحديد مدى اندماج المعاؽ وتفاعمو مع 4متخصص

عاني مف إعاقة خفيفة أومتوسطة أكثر عرضة لممشاركة في برامج يلمحيط إذ أف الطفؿ الذي ا
عاقات شديدة االدمج قبؿ التمدرس مقارنة مع األطفاؿ الذيف يعانوف مف إعاق ت حسية أوا 

أومتعددة، تتاح أيضا فرصة إلدماج األطفاؿ ذوي اإلعاقات العميقة لمتفاعؿ مع أقرانيـ لكف مع 
 .5عدة لفيميـ مف أجؿ تحقيؽ استجابتيـ لوتوفير مسا

 

                                                           

 ، السابؽ ذكره.204 -14مف المرسـو التنفيذي رقـ  5المادة 1 
 ، السابؽ ذكره.204 -14مف المرسـو التنفيذي رقـ  6المادة  2

 ه.، السابؽ ذكر 204 -14مف المرسـو التنفيذي رقـ  7المادة 3 
   ، السابؽ ذكره.204 -14مف المرسـو التنفيذي رقـ  8المادة  4

5
 Brigitte rose, Dominique doumont, Quelle intégration de l'enfant en situation de handicap dans les 

millieux d'accueil, faculté de médecine, université catholique de louvain - en-  wolluwe, Belgique, 

septembre 2007, p.11.   
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أعبله مف قبؿ  8إلى  4المنصوص عمييما في المواد مف  درجة اإلعاقةة و تحدد طبيع
 1751 -03 المجنة الطبية الوالئية المتخصصة المنصوص عمييا في أحكاـ المرسوـ التنفيذي

 .20032أبريؿ  14المؤرخ في 

كذا معايير تتعمؽ بجوانب ممؼ طبي إداري و درجتيا عمى أساس تحدد طبيعة اإلعاقة و 
اقتصادية طبقا لسمـ تقييـ اإلعاقة، يحدد بقرار مشترؾ بيف ووظيفية ونفسانية واجتماعية و  طبية

 .3الوزير المكمؼ بالصحةالوزير المكمؼ بالتضامف الوطني و 

 .4درجتيا في بطاقة الشخص المعوؽ طبقا لمتنظيـ المعموؿ بوتبيف طبيعة اإلعاقة و 

طمب المراجعة مف الشخص المعني درجتيا أف تكوف موضوع ويمكف لطبيعة اإلعاقة و 
متخصصة بناء عمى تقديـ الوثائؽ والمستندات مف ينوب عنو أماـ المجنة الطبية الوالئية الأو 

مف ينوب عنو إخطار المجنة الوطنية لمطعف يمكف لممعني أو في حالة رفض طمبو المثبتة لذلؾ، و 
 .5المذكور أعبله 173 -03مف المرسـو التنفيذي رقـ  12حددة في المادة ضمف الشروط الم

لناصة عمى حماية المتعمؽ بالصحة العديد مف المواد ا 11 -18قانوف رقـ التضمف 
التي تضمنت نوعا مف الحماية  88مف خبلؿ نص المادة النفسية لؤلفراد، الصحة العقمية و 

 في: الخاصة لؤلشخاص في وضع صعب والمتمثموف 

/ أونفسية ىشة تيدد صحتيـ يشوف في ظروؼ مادية و اجتماعية واألشخاص الذيف يع -
 البدنية.العقمية و 

آخر، الذيف ىـ في وضعية مادية أي حادث استثنائي األشخاص ضحايا الكوارث أو  -
 اجتماعية ىشة.أو 

                                                           
 ، السابؽ ذكره.204 -14مف المرسـو التنفيذي رقـ  9المادة  1

أبريؿ  16، مؤرخة في 27المتعمؽ بالمجنة الطبية الوالئية المتخصصة والمجنة الوطنية لمطعف، ج. ر. ع.  2 
2003. 

 ، السابؽ ذكره.204 -14مف المرسـو التنفيذي رقـ  10المادة  3
 ، السابؽ ذكره.204 -14مف المرسـو التنفيذي رقـ  11دة الما 4
 ، السابؽ ذكره.204 -14مف المرسـو التنفيذي رقـ  12المادة  5
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 األشخاص الذيف ىـ في خطر معنوي. -

 .صعبةاجتماعية سية و في حالة نف نساء البلئي ىـالاألميات و  -

عادة اإلدماج النفسي واالجتماعي لؤلشخاص مصالح الصحة في إعادة التػأىيؿ و تساىـ  ا 
 .1نفسية، بالتعاوف مع المصالح المعنيةباضطرابات عقمية و المصابيف 

النفسية مكتفيا تعريفا لبلضطرابات العقمية أو لـ يحدد المشرع الجزائري بالتالي، يظير أف 
ضمف الباب  نفسيةالمرضى المصابيف بأمراض عقمية أو حماية عمى وف الصحة في قاننص الب

يشمؿ التكفؿ بالمرضى المصابيف باضطرابات نفسية أوعقمية أعماؿ الوقاية  ،الثالث منو
عادة اإلوالتشخيص وال عادة التأىيؿ وا  دماج االجتماعي، وتندرج مجمؿ ىذه األعماؿ عبلجات وا 

نظومة الصحية مع األخذ في الحسباف خصوصيات ىذا ضمف المخطط العاـ لتنظيـ الم
 .2المرض

متطرقا ألشكاليا وفقا اإلعاقة ي المقصود مف المشرع الجزائر حدد وفقا لما سبؽ بيانو 
المرضى المصابيف مصطمح  الجديد نص عمىانوف الصحة قفي لخصوصية كؿ منيا، و 

رغـ  في مراجعتيا العاشرة  ةميطبقا لما جاءت بو منظمة الصحة العالنفسية بأمراض عقمية أو 
عمييا بمصطمح اإلعاقة الذىنية  لـ ينصىذا غير أنو ىذه االضطرابات،  عدـ تحديده ألصناؼ

 204 -14المرسوـ التنفيذي رقـ  يرغـ نصو عمى مصطمح اإلعاقة الذىنية ف اإلعاقة النفسيةو 
كذلؾ لـ يتعرض إلعاقة  ،رغـ نصو عمييا في قانوف الصحة اإلعاقة النفسيةكما أنو لـ يتضمف 

 الصحة رقـ قانوفأيضا توسع رغـ أنيا إعاقة معالجة مف قبؿ العمماء والباحثيف، والقزامة التوحد 
غير المرضى والمعاقيف شمؿ فئات استثنائية و المرضى في حماية األشخاص المعاقيف و  18-11

في  شخاص الذيفاألدث، و كضحايا الكوارث والحوادث االستثنائية لكف لـ يحدد نوعية ىذه الحوا
 .خطر معنوي

 

                                                           

 .11 -18رقـ الصحة مف قانوف  105المادة 1 
 .11 -18رقـ الصحة مف قانوف  125المادة 2 



 حماية اْلطفال ذوي اإلحتياجات الخاصة عمى الصعيد الوطني  :       الباب اْلول 
 

49 
 

 : مشكالت اإلعاقةالفرع الثاني

ينتج عف اإلعاقة تأثيرات سمبية تولد في الشخص ذي االحتياجات الخاصة نقص مف 
نواحي متعددة يمكنيا أف ترتب معاناة أخرى فضبل عف إعاقتو، لذا خصص ىذا الفرع لدراسة 

 المشكبلت التي تواجو الشخص المعاؽ كالتالي:

يولد لو شعور  مالئلعاقة أثر سمبي عمى حياة الشخص المعاؽ  المشكالت النفسية: -2
ما يحوؿ ذلؾ عمى التواصؿ بينو وبيف اآلخريف، كما  واالنطواءبالنقص الزائد وعدـ ثقتو بنفسو 
الذي يؤدي بو إلى االستسبلـ لمعاىة وعدـ الشعور باألمف والقمؽ يشعر المعاؽ بالضعؼ والعجز 

يسمؾ سموكات عدوانية ليحس بسيادتو وقدرتو عمى يمكف لممعاؽ أيضا أف ، المبالغ فيو والخوؼ
إف المعاناة النفسية التي يحس بيا الطفؿ المعاؽ ىي ترجمة لبلستحالة التي يعاني منيا  ،1الدفاع

، كما 2حيث ال يمكنو تبادؿ تجاربو مع اآلخريف ليجد نفسو في طريؽ مسدود لتحمؿ ىذه المعاناة
عر أنو عبء عمى اآلخريف باعتبار أنيـ يقوموف بتمبية متطمباتو مف باب مساعدتو ما ينعكس يش

عمى شخصيتو بإحساس الحاجة إلييـ  ليترؾ في نفسو نوعا مف الفشؿ وعدـ القدرة واإلحباط 
 جراء إعاقتو.

العوائؽ التي تكوف سببا في عدـ تكيؼ الشخص المعاؽ  ىي المشكالت االجتماعية: -0
ف إعاقة الفرد و ، لممارسة نشاطاتو االجتماعية المجتمعذلؾ داخؿ األسرة أو سواء كاف يئتو مع ب ا 

ودرجتيا ما يترتب عنو اضطرابات صحية نوعيا كاف ميما حاليا ىي إعاقة لؤلسرة بأكمميا 
، أما بالنسبة ممةكادوره في أسرتو بصورة بعدـ قيامو  بسببونفسية وتصرفات سمبية واالنعزاؿ 

عند رؤية التبلميذ لزميميـ المعاؽ ما يشعره بأنو أقؿ قيمة المعاؽ في الوسط التعميمي  لمشكمة
لدروس ا، كذلؾ ما يؤدي بالتمميذ المعاؽ إلى عدـ استيعاب ما ينعكس عميو ليصبح عدوانيا منيـ

                                                           
ة في المفيـو واألىداؼ، مجمة أبحاث ، التربية الخاصة لؤلطفاؿ ذوي االحتياجات الخاصة، قراءميالط ةصبرين 1

، 2018 ،3، العدد 9المجمد  ، الجزائر،2نفسية وتربوية، مخبر التطبيقات النفسية والتربوية، جامعة قسنطينة 
 .126ص.

2
 Hélène romano, La souffrance psychique de l'enfant handicapé,  revue de  médecine thérapeutique 

/pédiatrie , vol 10,  n° 4, France,  juillet, aout, 2007,  p.224.  
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ة إعاقة كؿ ، كما أف عدـ توفر مدارس خاصة كافية لمتبلميذ المعاقيف حسب طبيع1نظرا إلعاقتو
 .التعميـ و فيحق المعاؽ مف ؿـ لو مشكؿ في استفادة الطفمني

 تتمثؿ في: المشكالت الطبية: -3

النفسية، بعض األمراض العقمية و فيما يخص بشكؿ مطمؽ عدـ التعرؼ عمى أسباب اإلعاقة  -
 نظرا لما يمحقيا مف أعراض أخرى جانبية.

 مف إعاقتو.يض دوف التخمص طوؿ فترة العبلج الطبي الذي ييدئ مف المر  -

 درجتيا.الفنية الخاصة بطبيعة كؿ إعاقة و األجيزة عدـ توفر المراكز المتخصصة و  -

 ج.تضخـ تكاليؼ العبل -

بتجييزات تكنولوجيا تساعد المعاؽ عمى ممارسة نشاطاتو عدـ توفر األطراؼ االصطناعية  -
 .2بشكؿ طبيعي

قمة فرص العمؿ   قتصاديمف آثار اإلعاقة في الجانب اال المشكالت االقتصادية: -4
فقدانو لعممو بسبب إعاقتو ما يجعمو عرضة الختياريف إما يتركو أويتـ تغيير لمشخص المعاؽ أو 

يد ما يمكف أف ينجـ عنو في بعض الحاالت تردي في وضعو الجددوره إلى عمؿ يتبلءـ و 
متحمبل فالعامؿ المعاؽ ذو أجر ضعيؼ يمكف أف يكوف معيبل ألسرة ليصبح كذلؾ ، 3الراتب

معتمدا  والشيري سيضعفالذي يصيب دخمو اليومي أو االنقطاع أو لمصاريؼ العبلج، فاالنتقاص 
عمى طبيعة العمؿ الذي يقوـ بو حسب وضعو الحالي، حيث تكوف الحالة االقتصادية المزرية 

 .4نفسياينتكس بدنيا و سببا في عدـ خضوع المعاؽ إلى العبلج نظرا الرتفاع نفقاتيا، ما يجعمو 

                                                           
، تقويـ فعالية برامج التأىيؿ الميني لممعوقيف مف وجية نظر المعوقيف مشوح بن ىذال الوريك الشمري 1

والمشرفيف ورجاؿ األعماؿ، مذكرة ماجيستير، تخصص تأىيؿ ورعاية اجتماعية، كمية الدراسات العميا، قسـ 
   .45،42، ص.ص.1424، أكاديمية نايؼ العربية لمعمـو األمنية، السعودية، العمـو االجتماعية

 . 25،26، المرجع السابؽ، ص.ص.غادة أنور عبد الحميد 2
 .41، المرجع السابؽ، ص.مشوح بن ىذال الوريك الشمري 3
 . 25المرجع نفسو، ص.غادة أنور عبد الحميد،  4
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 عممية أسس عمى مبنية مستمرةو  منظمة عمى أنو عممية يعرؼ التأىيؿ :المشكالت التأىيمية -5
 تأىيمية برامج عبر تنميتياو  توجيييا يتـل ،فالمعوقو  لدى المتاحة القدرات مف االستفادة إلى تيدؼ
 .1لطبيعيةا بيئتيا في االندماجى عم يساعده بما ألدائيةا لقدراتيا مستوى عمىتحقيؽ أ تكفؿ شاممة

العممية التدريبية المزودة بالخدمات البلزمة التي يقوـ بيا األخصائيوف اتجاه ىو التأىيؿ ف
االجتماعية مف استرجاع بعض قدراتو الجسدية والعقمية والمينية و بيدؼ تمكينو الشخص المعاؽ، 

ة ال تتوفر عمييا بشريفالتأىيؿ يتطمب إمكانيات مادية و ، 2مف أجؿ ممارسة حياتو اليومية طبيعيا
زيادة عمى ىذا عدـ وجود مقاييس قانونية تقيس قدرات الشخص المعاؽ سواء عند معظـ الدوؿ، 

مية تستيدؼ اختيار عند توجييو مينيا كعممة الختيار مينة مبلئمة لمفرد أو التأىيؿ الميني كوسي
 .3الشخص المناسب لمينة معينة

عاؽ عمى تفعيؿ قدراتو قدرة الشخص المتكوف في إطار عدـ  المشكالت الترويحية: -6
البدنية في أوقات فراغو بممارسة نشاطات ترفييية الموجودة في األماكف العامة، المعدة العقمية أو 

ال تتناسب د عمييا باعتبار أنيا ال تخدمو و لذا يصادؼ مشكمة في التردأساسا لؤلفراد األصحاء 
 .4مع حالتو الصحية

 ذوي االحتياجات الخاصةْلطفال المقصود با المبحث الثاني:

اختمفت التعريفات لمطفؿ بصفة عامة فالقانونيوف يربطوف ىذا المصطمح بالسف الذي 
يحدده القانوف أما االجتماعيوف فيعرفوف الطفؿ بناء عمى القدرة التي تمكف الطفؿ مف ممارسة 

اجات الخاصة في نشاطاتو اليومية المختمفة دوف النظر إلى سنو، ويحمؿ مصطمح ذوي االحتي
مف حيث اإلعاقة ودرجتيا ونوعية االحتياجات كبل منيما عمى حدة متعدديف  اطياتو أشخاص

التي يحتاجيا المعاؽ، تباينت أيضا التعريفات لتحديد المقصود منو وعند جمع المصطمحيف معا 

                                                           
، بشأف تأىيؿ 20ا في مؤتمر العمؿ العربي المنعقد في الدورة رقـ تـ اعتمادى 17مف االتفاقية رقـ  2المادة  1

 .1993ريؿ بوتشغيؿ المعاقيف، عماف، األردف، أ

 .33ص.المرجع السابؽ، ، عبدالنور لعالم 2
 .126المرجع السابؽ، ص.صبرينة ميالط،  3
 .25، المرجع السابؽ، ص.غادة أنور عبد الحميد 4
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ي االحتياجات  إلى نتيجة تجمع تعريفا لمطفؿ ذيجب تحميؿ كؿ منيما عمى حدى وصوال
لخاصة، زيادة عمى ىذا ظيرت توجيات أخرى منيا ما ينادي بتحمؿ الشخص المعاؽ لممسؤولية ا

ا وآخر ينادي بانعداميا وتشريعات الجزائية عند ارتكابو لفعؿ مجـر وتيار آخر ينادي بتخفيفي
وطنية اختمفت قوانينيا في ىذا السياؽ، تـ تقسيـ المبحث إلى مطمبيف خصص األوؿ لتحديد 

شخاص ذوي االحتياجات الخاصة، وتمثؿ المطمب الثاني في أثر اإلعاقة واألمراض تعريؼ األ
عمى المسؤولية الجزائية، يمكف التعرض لدراستيما عمى ضوء الدراسات الفقيية والقانونية كما 

 يأتي:

 ذوي االحتياجات الخاصة اْلطفال مفيومالمطمب اْلول: 

، واختمفت هنظور حسب م كؿاجات الخاصة تباينت تعريفات الفقياء لؤلشخاص ذوي االحتي
أيضا التشريعات القانونية مف دولة ألخرى في تحديد المقصود مف المصطمح والفئات التي تدخؿ 
في إطاره عمبل بطبيعة اإلعاقة التي عاني منيا المعاؽ، اعتبرت فئة المعاقيف فئة ىشة تعاني 

ـ  رست التشريعات العمؿ عمى حمايتيا رغقصورا يمنعيا أويحد قدرتيا مف ممارسة نشاطاتيا لذا ك
يؼ الشخص المعاؽ، فبعد وتبايف تعر  اختبلؼ توجيات كؿ تشريع في تحديد نوع ودرجة اإلعاقة

تـ تقسيـ  ي االحتياجات الخاصة،يؼ واضح لمطفؿ ذتحديد تعريؼ ليذا األخير يمكف وضع تعر 
تناوؿ الفرع ، و الخاصة تياجاتاالح ذوي األشخاص تعريؼ المطمب إلى فرعيف عنوف الفرع األوؿ

 كما يمي:، الخاصة االحتياجات ذوي األطفاؿ الثاني تعريؼ

 ذوي االحتياجات الخاصةاْلشخاص تعريف  اْلول: الفرع

تـ تخصيص ىذا الفرع لتحديد المقصود مف الشخص ذو االحتياجات الخاصة مف 
 المنظور الفقيي والقانوني كما يأتي:

 التعريف االصطالحي: -2

 لنسبة لممعنى االصطبلحي فيقصد باألشخاص ذوي االحتياجات الخاصة:با
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ة، والنفسية، لنقص خصائصيـ الجسديد غير العادييف في المجتمع نظرا أنيـ فئة مف األفرا
مكانياتيـ فير رعاية خاصة ليـ بما يتبلءـ و العقمية، ما يتطمب تو و  وؿ بيـ ظروفيـ، بيدؼ الوصو ا 

 .1اجتماعيا معيـسيا و إلى مستوى يتوافؽ شخصيا ونف

أكثر يوىف مف إمكانياتو ىو الشخص الذي استقر بو عائؽ أو  يعرؼ المعاؽ عمى أنوو 
لى وسائؿ تكنو مف قبؿ شخص آخر، أو مساعدة ليجعمو في حاجة إلى  لوجية يعيده إلى مستوى ا 

 .2أقرب ما يكوف عميو ىذا األخيرالعادي أو 

تحوؿ قدراتيـ الخاصة مف النمو السوي إال األشخاص الذيف بأنيا عرؼ فئة ذوي اإلعاقة ت
الوظائؼ سواء كاف جسديا أوعقميا مف عجز في أداء بمساعدة خاصة، إذ أف ىذه الفئة تعاني 

 خمقيا.أوحسيا أو 

بالتالي ىذه الفئة تكوف غير قادرة عمى االعتماد عمى نفسيا في أداء دورىا ضمف الحياة 
ات الفرد العادي التي يكوف في استطاعة لمقياـ بيا، لذا ما يمنعيا مف االستفادة مف خبر اليومية، 

 .3جنسيـعادييف مقارنة بمف ىـ في سنيـ و  فيـ يصنفوف عمى أنيـ غير

الشخص الذي نقصت قدراتو لمزاولة عممو، بسبب قصور بدني أوعقمي ىو المعاؽ إف 
عف عجز أونفسي، سواء كاف ىذا القصور ناتج عف عامؿ بيئي كحادث أومرض ما، أوناجـ 

 .4خمقي منذ والدتو

المعوؽ ىو الشخص المختمؼ عف المستوى الشائع في المجتمع مف صفة أوقدرة، سواء 
كانت ظاىرة كالشمؿ وبتر األطراؼ، وكؼ البصر، أوغير ذلؾ كالتخمؼ العقمي والصمـ، 

                                                           

قوؽ ذوي االحتياجات الخاصة في النظاـ السعودي )دراسة تأصيمية مقارنة(، ، حعبد العزيز بن يوسف المطمق1 
مذكرة ماجيستير، تخصص التشريع الجنائي اإلسبلمي، كمية الدراسات العميا، قسـ العدالة الجنائية، جامعة نايؼ 

 .8، ص.2006العربية لمعمـو األمنية، السعودية، 
 .227ابؽ، ص.، المرجع السمحمد عبد الرحمن مصطفى البنا 2

، حقوؽ األشخاص ذوي االحتياجات الخاصة في التشريع الجزائري، دراسة في القانوف رقـ نعيمة بن يحيى3  
 .320،319، ص.ص.2018يناير  ، 17العدد  ، مجمة العمـو القانونية والسياسية، الجزائر،02-09
، 19 ددعالية، مجمة العمـو االجتماعية، ، مسائؿ اإلعاقة والمعوقيف في الجزائر، مقاربة تحميمعيسات العمري4 

 .170، ص.2014ديسمبر 
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لتربوي أواإلعاقة السموكية والعاطفية، ما يستوجب تعديبل ليذا االختبلؼ في المجاؿ التعميمي وا
 .1والحياتي، بصورة تتفؽ وقدرات الشخص المعوؽ ميما كانت محدودة

يعتبر شخصا معاقا بسبب إعاقتو الحركية أوالحسية أوالعقمية ىذا مف ناحية، ومف ناحية 
 .2أخرى يكوف الشخص معاقا بسبب الحواجز البيئية، الثقافية، االجتماعية، أوحتى التنظيمية

حماية شخص غير قادر عمى تصريؼ أموره أو اصة كؿ يقصد بذوي االحتياجات الخ 
و سواء كاف ذلؾ راجع لصغر سنو أوبسبب عجز أوعاىة أوبسبب كبر سنو، أوراجع لضعؼ نفس

حتياجات الخاصة أطفاؿ الشوارع والمعتقميف تشمؿ عبارة ذوي اال .حالة حمؿعضوي أونفسي أو 
 .3ـميئوس مف شفائيالداخؿ السجوف، وكبار السف، والمصابوف بأمراض مزمنة أو 

يشير مفيوـ ذوي االحتياجات الخاصة إلى أشخاص يبعدوف عف المتوسط بعدا واضحا 
سواء في القدرات العقمية أوالتعميمية أواالجتماعية أواالنفعالية أوالجسمية، يترتب عنيا حاجات 

 .4نوعية مف الخدمات والرعاية ليتمكنوا مف تحقيؽ أقصى ما تسمح بو قدراتيـ المتبقية

 متفقة في تعريؼ الشخص ذو السابقة يمكف القوؿ أنيا بالنظر إلى التعريفات الفقيية 
االحتياجات الخاصة مف ناحية القصور الذي قد يصيبو سواء كاف بدنيا أوعقميا أونفسيا أوحسيا 
دوف النظر إلى نوع ودرجة اإلعاقة والشخص المعاؽ سواء كاف بالغا أوطفبل، كما اعتبرت 

حاالت يكوف الشخص فييا  حالة الحمؿ والمحبوسيفخرى األمراض وكبر السف و تعريفات أ
ضعيفا يمكف أف يعوؽ عف تمبية متطمباتو بسبب مرض أوالحمؿ أوالسجف ألف آثار اإلعاقة 

كشعور الشخص بالخوؼ وعدـ الثقة  ،نوعا ما في بعض الجوانبتنطبؽ عمى ىؤالء األشخاص 
مكانية فقداف العمؿ بسبب مرض أو  حكـ جنائي في حؽ الشخص خصوصا إذا كاف المعيؿ وا 

الوحيد لؤلسرة، وعدـ تمقي عبلج كاؼ لممرضى بسبب عدـ توفر أجيزة فنية معدة لمغرض، ىذا 
دماج اجتماعي فمتطبيؽ ىذه اآللية وجب توفير  غير أف الشخص المحبوس يحتاج لتأىيؿ وا 

                                                           
 .23، المرجع السابؽ، ص. مشوح بن ىذال الوريك الشمري 1

2
 Flora manual, Enfant handicapé, famille, travail, parentalité, une conciliation impossible, séminaire, 

institut d'études politiques de grenoble, université pierre mendes, France, 2008- 2009, p.21.  

 .22،21ص.، المرجع السابؽ، ص.كارم محمود محمد أحمد3 
 .13ص.المرجع السابؽ، ، وسيم حسام الدين اْلحمد 4
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جتمعو فردا سويا وفؽ ما يتناسب وسائؿ وبرامج وىياكؿ تعمؿ عمى تجسيد تأىيمو حتى يعود لم
 مع شخصية وعقوبة وجريمة كؿ جاني ودراسة الوسيمة التأىيمية التي تبلئـ عممية تأىيمو.

 التعريف القانوني: -0

تباينت التعريفات القانونية في تحديد المقصود مف الشخص ذي اإلعاقة والتي ستتـ 
 دراستيا في تشريعات عديدة كما يمي:

 المصري:  في القانون -أ

 عمى:  20181لسنة  10نص المشرع المصري في القانوف 

يقصد بالشخص ذي اإلعاقة كؿ شخص لديو قصور أوخمؿ كمي أوجزئي، سواء كاف بدنيا، 
أوذىنيا،أوعقميا، أوحسيا، إذا كاف ىذا الخمؿ أوالقصور مستقرا، مما يمنعو لدى التعامؿ مع 

 فعالة مع المجتمع وعمى قدـ المساواة مع اآلخريف.مختمؼ العوائؽ مف المشاركة بصورة كاممة و 

 في القانون التونسي: -ب

 كما يمي:الشخص المعاؽ  2القانوف المتعمؽ باألشخاص المعوقيف وحمايتيـيعرؼ 

يقصد بالشخص ذي اإلعاقة كؿ شخص لو نقص دائـ في القدرات والمؤىبلت البدنية 
عمى أداء نشاط أوأكثر مف  د مف قدرتويح ،والدةأولحؽ بيا بعد ال ،أوالعقمية أوالحسية ولد بيا

 األنشطة األساسية اليومية الشخصية أواالجتماعية ويقمص مف فرص إدماجو في المجتمع.

 في القانون العراقي: -ت

كؿ مف فقد القدرة كميا أوجزئيا عمى المشاركة في حياة : يقصد بالشخص ذو االعاقة
بعاىة بدنية أوذىنية أوحسية أدى إلى قصور في أدائو نتيجة إصابتو  ،المجتمع أسوة باآلخريف

 الوظيفي.

                                                           

  مف قانوف حقوؽ األشخاص ذوي اإلعاقة. 2 المادة1 
 وحمايتيـ.مف القانوف المتعمؽ بالنيوض باألشخاص ذوي اإلعاقة  2الفصؿ  2
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يقصد بذو االحتياج الخاص: الشخص الذي لديو قصور في القياـ بدوره وميامو بالنسبة 
التكويف الميني ية والطبية كالتعمـ أوالرياضة أو لنظرائو في السف والبيئة االجتماعية واالقتصاد

 .1تبر قصار القامة مف ذوي االحتياجات الخاصةأوالعبلقات العائمية وغيرىا، ويع

 :القانون الجزائري -ث

 عرؼ القانوف الجزائري المعاؽ في قانوف حماية األشخاص المعوقيف وترقيتيـ، كما يأتي:

قيتيـ في مفيوـ ىذا القانوف: كؿ شخص ميما كاف تشمؿ حماية األشخاص المعوقيف وتر 
عمى ممارسة  خمقية، أومكتسبة، تحد مف قدرتوثية أو سنو أوجنسو يعاني مف إعاقة أوأكثر، ورا

االجتماعية نتيجة إلصابة وظائفو نشاط أوعدة نشاطات أولية في حياتو اليومية الشخصية و 
 .2الذىنية أوالحركية أوالعضوية الحسية

 ، كما يمي:453 -03في المرسـو التنفيذي رقـ الجزائري الشخص المعاؽ  عرؼ المشرع

عوؽ كؿ شخص مصاب بإعاقة خمقية أومكتسبة أوبمرض مزمف م" يقصد بالشخص ال
 تؤدي عف عجز كمي عف العمؿ.و  %100خطير تقدر نسبة إعاقتو معجز  و 

ية كؿ شخص يوجد في وضعية يحتاج احتياجا إلى غيره لمقياـ بنشاطات الحياة اليوم
فاقد أو الفراش،  الحسية مثؿ السقيـ طريحبسبب إصابة وظائفو الذىنية أوالحركية أوالعضوية أو 

(، الصمـ والعمى الكمي في نفس الوقتاألربعة، أومتعدد اإلعاقة الحسية )استعماؿ األعضاء 
 ." أخر ذىني عميؽ مع اضطرابات مجتمعوالمصاب بتو 

 

                                                           

 مف قانوف رعاية ذوي اإلعاقة واالحتياجات الخاصة. 1المادة 1 
 .09 -02مف القانوف رقـ  2المادة 2 
المتعمؽ بتحديد كيفيات تطبيؽ  2003يناير  19المؤرخ في  45 -03مف المرسـو التنفيذي رقـ  3المادة 3 

مؤرخة  4لؤلشخاص ذوي اإلعاقة، ج. ر. ع.  المتعمقة بنظاـ المنحة المقدمة 09 -02مف القانوف رقـ  7المادة 
 . 2003يناير  22في 
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ياجات فئات أخرى مف ذوي االحتىذا التعريؼ أكثر دقة وتفصيبل حيث أدرجت فيو  يعد
تشريع و خطيرة تمنعيـ مف العمؿ مراض مزمنة و الخاصة كالمسنيف العجزة، والمصابيف بأ

 .1استفادتيـ مف المنحة المقررة لؤلشخاص ذوي اإلعاقة

لتحديد تصنيفات اإلعاقة في القانوف الجزائري يتـ االعتماد عمى المرسوـ التنفيذي رقـ 
 الذي صنؼ فئات األشخاص المعاقيف إلى: 1842 -16

لتشوه المكتسب، عواقب حوادث المرور، المعوقوف حركيا: سوء التركيب الجسمي، ا -
 التياب العضبلت، عجز ذو أصؿ دماغي، الشمؿ، الشمؿ النصفي.

 المعوقوف حسيا: نقص السمع، الصـ البكـ. -

 المعوقوف المكفوفوف: نقص البصر والمكفوفوف. -

 االحتياجات الخاصة ذوالطفل  الفرع الثاني: تعريف

اجات الخاصة دوف تفصيؿ مجمؿ ليذا المصطمح ال يمكف تحديد تعريؼ لمطفؿ ذي االحتي
التعريؼ بالطفؿ ذي االحتياجات الخاصة المركب حيث سيتـ التعريؼ بالطفؿ لغة وقانونا، ثـ 

 ونوعية احتياجاتو حسب كؿ إعاقة، كالتالي:

 لمطفل:والقانوني التعريف المغوي  -2

وحدثا، فالصغير مف الطفؿ بكسر الطاء مع تشديدىا ىو الصغير في كؿ شيء عينا كاف أ
الناس أوالدواب طفؿ، ويقاؿ: ىو يسعى لي في أطفاؿ الحوائج أي صغارىا، ويقاؿ أتيتو والميؿ 

الطفؿ بفتح الطاء والفاء، تطمؽ  طفؿ أي في أولو، وأطفمت األنثى: صارت ذات طفؿ، المصدر:
 كممة طفؿ عمى الذكر واألنثى والفرد والجمع والمصدر طفولة.

                                                           
 . 30، المرجع السابؽ، ص.سعيد محمد بن دبوز 1
المتعمؽ بتحديد مياـ وكيفيات  2016يونيو  22المؤرخ في  184 -16مف المرسـو التنفيذي رقـ  2المادة  2

 39اص المعوقيف جسديا، ج. ر. ع. تنظيـ وسير المراكز المتخصصة في التكويف الميني والتمييف لؤلشخ
 .2016يونيو  29مؤرخة في 
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مف الطفالة أوالنعومة، فالوليد بو طفالة ونعومة حتى قيؿ الطفؿ ىو  وأصؿ لفظ الطفؿ
قاؿ الوليد ماداـ رخضا ناعما، والطفؿ المولود ماداـ ناعما والولد حتى البموغ وىو لممفرد المذكر، 

ذا بمغ األطفاؿ منكـ الحمـ فميستأذنوا" سورة النور  ، وقد يستوي في المذكر والمؤنث 59تعالى:" وا 
 .51اؿ تعالى:" ثـ نخرجكـ طفبل" سورة الحج والجمع ق

طفؿ الشيء يطف ؿ طفالة وط فولة رخص ونعـ، طًفؿ الكبلـ تدبره، والناقة رشحت طفميا 
 .وىي مشتقة مف طفيؿ، والطفيؿ ىو الذي يعتمد عمى اآلخريف لذلؾ سمي طفبل

معناه و  Childrenجمعو أطفاؿ في المغة اإلنجميزية عمى و  Childلفظ  يطمؽ عمى الطفؿ
 . 2الشخص منذ الوالدة إلى اكتماؿ نموه

يقصد بيا و Infans مشتقة مف الكممة البلتينية   Enfantتعني كممة طفؿ بالمغة الفرنسية 
 .3مف لـ يتكمـ بعد

أنو الصغير والحدث والشاب والفتى والغبلـ، وفي الشرع ىو الصبي بيعرؼ الطفؿ لغة 
 .4موغو سف الثامنة عشرةحتى يولد، وتبدأ مف لحظة والدتو حتى ب

 الحداثة سف الشباب ويقاؿ أخذ األمر بحداثتو، أي بأولو وابتدائو، الحدث الصغير السف. 

مف لـ يفطـ بعد، أو الصبا ىو الصغر والحداثة والشوؽ، والصبي الصغير دوف الغبلـ 
 .5الصبية مؤنث الصبي، أصبت المرأة أي كاف ليا ولد ذكر أوأنثى

                                                           
 .43، المرجع السابؽ، محمد عبد الرحمن مصطفى البنا 1

 مصر، الفتح، دار ط، ب اإلسبلمي، والفقو والوطني الدولي السياؽ في الطفؿ حماية ،وليد سميم النمر2 
 .56،55، ص.ص.2015

في القانوف الجزائري، مذكرة ماجيستير، تخصص قانوف جنائي، كمية ، الحماية الجزائية لمطفؿ بمقاسم سويقات 3
 .8، ص.2011 -2010الحقوؽ والعمـو السياسية، جامعة قاصدي مرباح، ورقمة، الجزائر، 

، الحماية الجنائية لحقوؽ الطفؿ، دراسة مقارنة، ب ط، دار الجامعة الجديدة، اإلسكندرية، إيمان محمد الجابري 4
 .21، ص.2014مصر، 

 .506،160، ص.ص.2004، مكتبة الشروؽ الدولية، 4المعجـ الوسيط، مجمع المغة العربية، ط  5
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، والفتى ىو الشاب أوؿ شبابو بيف المراىقة طوري المراىقة والرجولةبيف الفتوة ىي الشباب 
 ". 1َقاُلوا َسِمْعَنا َفًتى َيْذُكُرُىْم ُيَقاُل َلُو ِإْبرَاِىيم والرجولة، قاؿ تعالى:"

 . 2ىو الصبي حيف يولد إلى أف يشبالغبلـ 

 تي:ة لتعريف الطفل في التشريعات القانونية يمكن التطرق لما يأببالنس

عرؼ المشرع المصري الطفؿ في مجاؿ الرعاية المنصوص عمييا في قانوف الطفؿ عمى 
سنة ميبلدية كاممة، وتثبت السف بموجب شيادة الميبلد أوبطاقة  18أنو كؿ مف لـ يتجاوز سنو 

الرقـ القومي أوأي مستند رسمي آخر، فإذا لـ يوجد المستند الرسمي أصبل قدرت السف بمعرفة 
 .3ت التي يصدر بتحديدىا قرار مف وزير العدؿ باالتفاؽ مع وزير الصحةإحدى الجيا

:" كؿ مف ىتؾ 269قانوف العقوبات المصري لفظ صبي وصبية في المادة أيضا تضمف 
، فتبعا لنص المادة لـ ينص عمى 4.."سنة كاممة 18عرض صبي أوصبية لـ يبمغ سف كؿ منيما 
 لقانوني الذي حدد لمطفؿ في قانوف الطفؿ.لفظ الطفؿ رغـ أنو حدد لمصبي نفس السف ا

ي مجمة حماية الطفؿ عمى أنو كؿ إنساف عمره أقؿ مف عرؼ المشرع التونسي الطفؿ ف
 .5عاما ما لـ يبمغ سف الرشد بمقتضى أحكاـ خاصة 18

                                                           
 .سورة األنبياءمف  60اآلية رقـ  1
 . 660،673، ص.ص.السابؽالمعجـ الوسيط، المرجع  2
 13 ، ج. ر. ع.المتعمؽ بقانوف الطفؿ المصري 1996مارس  25 المؤرخ في 112قانوف رقـ المف  2المادة  3

ج.  ،2008يونيو  15 المؤرخ في 2008لسنة  126، المعدؿ والمتمـ بالقانوف رقـ 1996مارس  28مؤرخة في 
 .2008يونيو  15مؤرخة في مكرر  24ر. ع. 

المعدؿ بالقانوف رقـ  ،1937أوت  5مؤرخة في  71 ، ج. ر. ع.1937يوليو  31المؤرخ في  58القانوف رقـ  4
 .2018يناير  24مكرر ج، مؤرخة في  3، ج. ر. ع. 2018ير ينا 23المؤرخ في  2018لسنة  5
مجمة حماية الطفؿ، المعدؿ والمتمـ المتعمؽ ب 1995نوفمبر  9المؤرخ في  92القانوف رقـ مف  3الفصؿ  5

أبريؿ  19مؤرخة في  32، الرائد الرسمي ع. 2002أبريؿ  17المؤرخ في  2002لسنة  41بالقانوف رقـ 
2002. 
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والفصؿ  2331لفظ القاصر في الفصؿ  المشرع التونسي في المجمة الجزائية استعمؿ 
سنة  18إذا كاف أقؿ مف  لمقاصر بالمجمة و أنو لـ يحدد السف القانوني، لكف ما يؤخذ عمي2342

 .3منيا 237سنة في الفصؿ  18أوأكثر رغـ تحديد سف الطفؿ بعدـ بموغو 

العراقي تعريؼ لمصغير وىو الذي لـ يبمغ سف الرشد بتماـ ورد في قانوف رعاية القاصريف 
الصغير والجنيف ومف تقرر المحكمة أنو مف العمر، ويقصد بالقاصر ألغراض ىذا القانوف  18

 .4ناقص األىمية أوفاقدىا والغائب والمفقود إال إذا دلت القرينة عمى خبلؼ ذلؾ

 منو: 2في المادة   125-15ممشرع الجزائري فقد عرؼ الطفؿ في القانوف رقـ بالنسبة لو 

 يقصد في مفيوـ ىذا القانوف:

 مصطمح الحدث نفس المعنى. ة، يفيدسنة كامم 18الطفؿ: كؿ شخص لـ يبمغ 

 

 

                                                           
أعواـ وبالخطية  مف خمسمائة دينار إلى ألؼ  5أعواـ إلى  3" يكوف العقاب بالسجف مف نص الفصؿ عمى: 1

إذا صاحب ارتكاب الجريمة إكراه أوتجاوز في  -إذا ارتكبت الجريمة ضد قاصر،  -دينار في الصور التالية: 
لجريمة زوجا إذا كاف مرتكب ا -إذا كاف مرتكب الجريمة حامبل لسبلح ظاىر أوخفي،  -السمطة أوتحيؿ، 

لممجني عميو أوأحد أسبلفو أووليو أوكانت لو سمطة عميو أوكاف خادما أجيرا أومعمما أوموظفا أومف أرباب 
ذا استعاف بشخص أوعدة أشخاص".  الشعائر الدينية أوا 

نص الفصؿ عمى:" بقطع النظر عف العقوبات األشد المنصوص عمييا بالفصؿ السابؽ يعاقب بالسجف مف  2
أعواـ وبالخطية مف مائة دينار إلى خمسمائة دينار كؿ مف اعتدى عمى األخبلؽ بتحريض الشباف  3عاـ إلى 

ناثا عمى الفجور بإعانتيـ عميو أوتسييمو ليـ".  القاصريف ذكورا أوا 
عاما إذا كاف الشخص المختطؼ أوالواقع تحويؿ وجيتو موظفا  20نص الفصؿ عمى:" ويرفع العقاب إلى  3

 عاما". 18السمؾ الدبموماسي أوالقنصمي أوفردا مف أفراد عائمتيـ أوطفبل دوف سف  عموميا أوعضوا في
، الوقائع العراقية 1980أبريؿ  20المؤرخ في  552الصادر بالقرار رقـ  78مف القانوف رقـ  3المادة  4

 .1980ماي  5مؤرخة في  2772ع.
 19مؤرخة في  39الطفؿ، ج. ر. ع.  حمايةب المتعمؽ 2015يوليو  15المؤرخ في  12-15القانوف رقـ  5

 .2015يوليو 
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واستعممو أيضا في قانوف  ،1لفظ القاصر في قانوف العقوبات الجزائرياستعمؿ المشرع 
 .3والقانوف المدني، 2األسرة

 االحتياجات الخاصة  الطفل ذو مفيوم -0

 ي االحتياجات الخاصة يمكف التطرؽ لما يمي:كتعريؼ فقيي لمطفؿ ذ

في أي مف حواسو أوقدراتو الجسدية جزئي ر كمي أو ىو الطفؿ الذي يصاب بعجز أوقصو 
الذي يعيش االجتماعي لعقمية يعوقو عف ممارسة حياتو الطبيعية في المجاؿ الثقافي و اأوالنفسية أو 

 .4الدور المتوقع منو الذي يمارسو مماثميو في السفظائفو و امو بو فيو، كما يحد ىذا العجز مف قي

أداء قصور عمى تعمـ أواكتساب خبرات أوميارات و ؿ فرد يعاني مف أنو ككذلؾ بيعرؼ و 
و في السف، في المجاؿ الثقافي أواالقتصادي أعماؿ يقوـ بيا الفرد السميـ المماثؿ ل

 .6بيئية مكتسبةدة تكوف وراثية أو ، نتيجة عوامؿ متعد5االجتماعيأو 

 .7مريةيعتبر طفبل معاقا كؿ طفؿ ليس لديو أنشطة ومشاركة طبيعية مقارنة مع فئتو الع

                                                           
 11مؤرخة في  49، ج. ر. ع. 1966يونيو  8المؤرخ في   156 – 66مف األمر رقـ  51، 50، 49المواد  1

مؤرخة في  37، ج. ر. ع. 2016يونيو  19المؤرخ في  02 -16، المعدؿ والمتمـ بالقانوف رقـ 1966يونيو 
 .2016يونيو  22

، ج. ر. ع. 1984يونيو  9المؤرخ في  11 – 48رقـ مر ، مف األ97،98، 96، 92، 90، 88، 87المواد  2
، ج. ر. 2005فبراير  27المؤرخ في  02 -05، المعدؿ والمتمـ باألمر رقـ 1984يونيو  12مؤرخة في  24
 .2005فبراير  27مؤرخة في  15ع. 

سبتمبر 30مؤرخة في  78، ج. ر. ع. 1975سبتمبر  26المؤرخ في  58 -75األمر رقـ مف  38المادة  3
 26مؤرخة في  44، ج. ر. ع 2005يونيو  20المؤرخ في  10 -05، المعدؿ والمتمـ بالقانوف رقـ 1975
 .2005يونيو 

 .228، المرجع السابؽ، ص.محمد عبد الرحمن مصطفى البنا 4
نظور إسبلمي، مجمة الجامعة ، الطفؿ المعاؽ، حقوقو ومتطمبات تربيتو مف معبد الفتاح عبد الغني اليمص 5

 . 348ص. ، 2006يونيو  ، 2، العدد 14المجمد  اإلسبلمية، سمسمة الدراسات اإلنسانية، فمسطيف،
 . 70، ص.2016لعممي، عماف، األردف، ا، دار اإلعصار 1، حقوؽ الطفؿ المعاؽ، ط ابتسام الرشيدي6 

7
 Carole berard, L'enfant handicapé, DESC chirurgie pédiatrique, paris, France, session de septembre 

2009, p.5.  
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سواء  الطفؿ الذي ينحرؼ انحرافا بصفة ممحوظة عما يعتبر عاديا لطفؿ المعاؽايقصد ب
الجسدية، ما يحوؿ دوف مشاركة الطفؿ في كاف مف الناحية الذىنية أواالنفعالية أواالجتماعية أو 

 .1الحياة االجتماعية

ية أواالنفعالية عادي في نواحيو الجسدية أوالعقم ىو كؿ طفؿ يختمؼ عمف يطمؽ عميو لفظ
بقصور في القدرات والذي يحد أويمنع مف قياـ الطفؿ بوظائفو االجتماعية، تتسـ ىذه الفئة أو 
 .2مختمؼ أدوارهو 

ؽ ىو الطفؿ الذي يعاني مف ضعؼ أوقصور في وظيفة واحدة أوأكثر مف إف الطفؿ المعا
ير اعتيادي مع أقرانو في النفسية، بدرجات متفاوتة يجعؿ أداؤه غأو  البدنيةوظائفو العقمية أو 

 .3السف

أنشطة ماد عمى نفسو في القياـ بأعماؿ و قادر عمى االعتالفالطفؿ المعاؽ ىو الطفؿ غير 
والدتو ه العضوي أوالعقمي أوالحسي أو ر بسبب قصو يومية التي يقوـ بيا الطفؿ العادي مف عمره، 

 .4بعجز خمقي

محوظ في مجاؿ مف مجاالت م أدائو بشكؿ مستوى يعتبر الطفؿ المعوؽ كؿ طفؿ تدنى
سو، إال بتدخؿ مف قبؿ جندر عمى متابعة اآلخريف مف عمره و بصورة تجعمو غير قااألداء و 

 .5أكثركوف ىذا التأخر في قدرة واحدة أو يالمحيطة بو و بإجراء تعديؿ كمي في الظروؼ اآلخريف أو 

 

                                                           

 .19، ص.المرجع السابؽ، عبد اهلل سيد سميمان1 
األنتربولوجي لئلعاقة ورعاية المعوقيف، دراسة لواقع أسر األطفاؿ المتخمفيف  ، التحميؿ السوسيوميداوي الدين 2

لوجيا الصحة، كمية العمـو اإلنسانية والعمـو عقميا، بمنطقة البيض، مذكرة ماجيستير، تخصص أنثروبو 
 .16، ص.2011 -2010االجتماعية، جامعة أبي بكر بمقايد، تممساف، الجزائر، 

 .25، ص.المرجع السابؽ، قحطان أحمد الظاىر 3
، النظاـ القانوني لحقوؽ الطفؿ، دراسة ألحكاـ الطفؿ والئحتو التنفيذية حسن محمد ىند، مصطفى الحبشى 4

لقسمى ابأحدث أحكاـ المحكمة الدستورية العميا ومحكمة النقض واإلدارية العميا وفتاوى الجمعية العمومية مدعمة 
 .194، ص.2007الفتوى والتشريع بمجمس الدولة، ب ط، دار الكتب القانونية، مصر، 

 .12السابؽ، ص.المرجع ، غادة أنور عبد الحميد 5
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 الجزائري:العراقي، ي، أما التعريفات القانونية تتم دراستيا وفقا لمتشريع المصري، التونس

عمى أنو  2010لسنة  2075المعاؽ في القرار الوزاري رقـ  ؿعرؼ المشرع المصري الطف
 ،ؿ لديو خمؿ كمي أوجزئي، بدني أوعقمي أوذىني أونفسي أوحسي متى كاف طويؿ األجؿطفكؿ 

مجتمع لفعالة مع اعوائؽ مف المشاركة بصورة كاممة و يمنعو لدى التعامؿ في مختمؼ اليمكف أو 
 .1مف األطفاؿفي عمره  عمى قدـ المساواة مع مف

لـ يعرؼ التشريع التونسي الطفؿ المعاؽ مكتفيا بالنص في مجمة حماية الطفؿ عمى 
عاؽ ، كما أنو حدد الطفؿ الم2حمايتو وضماف تمتعو بنفس الحقوؽ لمطفؿ السميـ وفقا ليذه المجمة

عاقة و في إعاقتيف فقط إعاقة عقمية  عاب عميو أنو ىمش مجموعة مف اإلعاقات جسدية ما يا 
تحميؿ الفصؿ المتضمف فب ،األخرى كاإلعاقة النفسية واإلعاقة الحسية وذوي اإلعاقة المتعددة
المستفيد مف الحقوؽ المعاؽ حماية الطفؿ المعاؽ عقميا أوجسديا يوضح أف المشرع حصر الطفؿ 

 المنصوص عمييا في المجمة.

رؽ لتعريؼ خاص بالطفؿ المعاؽ مكتفيا ضمف قانوف رعاية فمـ يتطأما المشرع العراقي 
صطمح الشخص ذو اإلعاقة ذوي اإلعاقة واالحتياجات الخاصة بالنص عمى المقصود مف م

 االحتياجات الخاصة، ما يستخمص منو أف التعريفيف سارييف عمى الطفؿ وغيره. والشخص ذو

 05 -85ؽ بالصحة وترقيتيا رقـ الطفؿ المعاؽ في القانوف المتعمالجزائري المشرع  عرؼ
 ، عمى أنو:11 -18الممغى بالقانوف رقـ 

 يعد شخصا معوقا كؿ طفؿ أومراىؽ أوشخص بالغ، أومسف مصاب بما يمي: " 

ما عجز عف القياـ بنش ط تكوف حدوده عادية لمكائف اإما نقص نفسي أوفيزيولوجي، وا 
ما عاىة تحوؿ دوف حياة اجتماعية   .3" أوتمنعياالبشري، وا 

                                                           
قانوف الدولي العاـ، مجمة الباحث لمدراسات األكاديمية، الجزائر، ، مركز الطفؿ المعاؽ في البوصوار ميسوم 1

 .440، ص. 2016 ، يناير 8العدد 
 مف مجمة حماية الطفؿ. 17الفصؿ  2

 .89المادة  3
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جمع ىذا التعريؼ بيف البالغ والطفؿ لكف ما ليس ىو واضح لفظ المراىؽ الذي نص عميو 
عمما أنو لـ يحدد لو السف القانوني، ما يخمؽ نوعا مف التساؤؿ حوؿ الفرؽ بيف الطفؿ والمراىؽ، 

عض مواده أما عف قانوف الصحة الجديد فمـ يتضمف أي تعريؼ لمطفؿ المعاؽ رغـ تضمف ب
كما عرؼ المشرع  الشخص المعاؽ بصفة عامة دوف تحديد تعريؼ إلعاقة والمعاؽ، لمصطمح ا

حسب األشخاص المصابيف مف بالغيف وأطفاؿ عمى أنو كؿ شخص ميما كاف سنو أوجنسو 
التعريؼ يمس  ما يستنتج أف ىذاالسف ى أنو لـ يقيد اإلعاقة بالشخص أو يعاني مف إعاقة، بمعنو 

 .1اجات الخاصةي االحتيالمقصود مف الطفؿ ذ

والفقيي والقانوني لؤلشخاص ذوي  يبعد ما تـ عرضو فيما يخص التعريؼ المغو 
ي ت الخاصة يمكف وضع تعريؼ لمطفؿ ذاالحتياجات الخاصة والطفؿ ذوي االحتياجا

االحتياجات الخاصة عمى  ا تمت دراستو، حيث يعرؼ الطفؿ ذواالحتياجات الخاصة كنتيجة لم
 أنو:

بسبب عوامؿ وراثية أوبيئية سنة كاممة ذكرا أوأنثى، يعاني كميا أوجزئيا  18لـ يبمغ  كؿ مف
في القدرات العقمية أوالنفسية أوالجسدية أوالحسية ميما كانت درجتو  ،مف نقص أوحدمكتسبة 

أوالتواصمية أواالجتماعية، تحوؿ دوف قيامو بنشاطاتو اليومية إال بمساعدة مف اآلخريف أوبوسائؿ 
، ما يمنعو دوف المشاركة الكاممة في المجتمع عمى قدـ مية تمكنو مف القياـ بياعبلجية أوتأىي

 المساواة مع مف ىـ في عمره.

 لمطفؿ المعاؽ احتياجات تتمثؿ في:و 

المعاقوف، تتمثؿ ا األفراد العاديوف و عامة يشترؾ فيي ىي احتياجاتو االحتياجات العامة:  -2
 في:

الة ما كاف الخوؼ الذي يشعر بو اإلنساف في حىي التحرر مف الحاجة إلى اْلمن: -أ
ىذه الحاجة يترتب عنو فقداف و أداء دوره في المجتمع، مطمئنا عمى مستقبمو وحقوقو وصحتو و 

                                                           
 ، السابؽ ذكره.09 -02مف القانوف رقـ  2المادة  1
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حاجة إلى العبلج وتوفير األجيزة ف الطفؿ المعاؽ كذلؾ في يكو ، 1الخجؿاالنطواء واالرتباؾ و 
المساعدات التي تمكنو مف استعادة التعويضية لتقويـ أعضاءه وتعويض ما فقد منو وكؿ 

، يحتاج الطفؿ إلى الرعاية والعبلقة الوثيقة بينو وبيف مف ييتـ بو 2واكتساب استقبللو البدني
ألنيما أساس القدرة عمى التعامؿ مع اآلخريف فالغضب والعنؼ يؤدي إلى عدـ الشعور باألمف 

 .3لدى الطفؿ

القيمة حاجة الطفؿ المعاؽ إلى المركز و  امعناى احتراميا:إلى مكانة الذات و الحاجة -ب
مف قبؿ اآلخريف، باعتبار أف االعتراؼ بو معاممة اآلخريف لو و  شعوره بالعدالة فياالجتماعية و 

في ا ينقص مف شأنيا في نظره شخصيا و الدفاع عنيا لقاء محتراـ الذات يدفع بو إلى صونيا و ا
لى اإلنجاز في المجاؿ الذىني المعرفي إلى ، ىذا غير توجيو الطفؿ المعاؽ حركيا إ4نظر غيره

قيامو بوظائفو إلى ـ اإلنجاز في المجاؿ االجتماعي و تقديو المدى الذي تسمح بو قدراتو المتبقية، 
، عمى أساس أنو في المجتمع يعيش األفراد كأسرة واحدة 5الحد الذي تسمح بو سماتو الشخصية

نجاز ما يكمفوف بو، غيرىا و أوالعمؿ و عضيـ في أماكف المدرسة مع بيتفاعموا  فيجب أف يتقبموف و ا 
 ،المعاؽ منيـ ويكمؼ مثميـ حسب قدراتو كغيره مف األفراد الشيء الذي يبعث شعورا بأىميتو

 .6نشاط بسبب إعاقتو إال ما يتعارض مع صحتو مف أيعدـ تيميشو و 

مجتمعو  إلى شعوره بأنو فرد في يكوف الطفؿ المعاؽ بحاجةالحاجة إلى االنتماء:  –ت
فقد يظير ، الحماية منوويمتمس الرعاية و  تربطو بو مصالح مشتركة تحفزه إلى أف يتعامؿ معوو 

منبوذ، ما ف طفبل فيحس أنو غير مرغوب بو أو نقص الحاجة إلى االنتماء لدى المعاؽ عندما يكو 
رد أنو فعمى إحساسو بارتباطو بالمجتمع  و التعاوف معو لتوفير محيط أسري يساعده يقتضي 

ألسرة تحبو وال تستحي بوجوده كفرد فييا  مطفؿ بانتمائويجب أف يوحى ل كما، 7مرغوب بو
                                                           

 .45، المرجع السابؽ، ص.عمي بن جزاء العصيمي 1
 .21.مرجع السابؽ، صال ،وسيم حسام الدين االحمد2 

3
 Guide pour les enseignants, Comprendre les besoins des enfants dans les classes intégratrices, 

France, unesco 2003,  p.33.   
 .45، ص.نفسو، المرجع عمي بن جزاء العصيمي 4
 147المرجع السابؽ، ص.نيى محمد ىالل الشوبرى،  5

 .39ص. المرجع السابؽ،، لديأميرة بنت عيد الخا6 
 .46،45، ص.ص.نفسو، المرجع عمي بن جزاء العصيمي7
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صب االلتحاؽ بمناو التخرج و يمكنو أف يدرس في الصؼ العادي المدرسي حسب قدراتو  بإمكانوو 
 .1العمؿ مثمو مثؿ الشخص العادي

 االحتياجات الخاصة: و تتمثل في:  -0

منيا استعادة البدنية تشمؿ االحتياجات الصحية و جييية: التو االحتياجات الصحية و  -أ
وتقديـ المساعدات  تقويـ أعضاء الطفؿ المعاؽيضية و األجيزة التعو ة بتوفير العبلج و المياقة البدني

ا غير توفير الخدمات الوقائية ذى، 2استغبلليااكتساب لياقتو و استعادة و التجييزات المساعدة في و 
ما يعتمده ذلؾ مف ة لديو واالكتشاؼ المبكر ليا أوتوقعيا مستقببل و أوالمانعة لتطور اإلعاق

 .3لمتمكف مف السيطرة عمى اإلعاقةأساليب تطورية 

دعـ العبلقات بيف الطفؿ المعاؽ تشمؿ ىذه األخيرة االحتياجات االجتماعية:  -ب
ية والمادية ىذا غير الخدمات والمساعدات التربو ، 4تعديؿ نظرة أفراد المجتمع إليوومجتمعو و 

كما تندرج ضمنيا االحتياجات كميا تدعـ القيـ االجتماعية، الجمركية و و  واإلعفاءات الضريبية
طفؿ المعاؽ يكوف دور أسرة ال، و طرؽ المعرفة بكؿ أنواعياو الوسائؿ و  ية مف توفير األدوات الثقاف

يفية التعامؿ مع طفميا والعمؿ عمى توعية األسرة بكلو خالية مف العوائؽ،  في توفير أسرة مستقرة
 .5المعاؽ حتى ال يحس باالغتراب

ضماف االستمرار فيو حتى لتوجيو الميني المبكر و معناىا ااالحتياجات المينية:  -ت
فالمعاؽ يحتاج إلى مراكز تأىيؿ يتحصؿ منيا عمى شيادة مينية ، 6االنتياء مف عممية التأىيؿ

                                                           
 .50المرجع السابؽ، ص.مشوح بن ىذال الوريك الشمري،  1

 .21.صالمرجع السابؽ، ، وسيم حسام الدين اْلحمد2 
يفة حية، ص، نحو رؤية عربية متكاممة لرعاية ذوي االحتياجات الخاصة، دراسة عممعمي الدين السيد محمد 3

 .10:51، الساعة 2018 يناير16، يـو www.gulfkids.comالطميعة الكويتية، 
 .46، ص.السابؽالمرجع  ،عمي بن جزاء العصيمي 4

عية، ، رعاية المعوقيف وأىداؼ سياسة إدماجيـ االجتماعي بالجزائر مف منظور الخدمة االجتماأحمد مسعودان 5
، رسالة دكتوراه، تخصص -تيبازة –الدراسة الميدانية بالمركز الوطني لمتكويف الميني لممعاقيف بدنيا خميستي 

عمـ اجتماع التنمية، كمية العمـو اإلنسانية والعمـو االجتماعية، قسـ عمـ االجتماع والديموغرافيا، جامعة منتوري، 
 .207، ص.2006 -2005قسنطينة، الجزائر، 

 .19المرجع السابؽ، ص. ة أنور عبد الحميد،غاد 6

http://www.gulfkids.com/


 حماية اْلطفال ذوي اإلحتياجات الخاصة عمى الصعيد الوطني  :       الباب اْلول 
 

67 
 

عاقتو بواسطة توفير وسائؿ تدريبية تساىـ في رفع تكسبو فيما بعد مينة يعيؿ بيا نفسو تتبلءـ وا  
عداده الميني لمعمؿ المناسب ليكوف يد عاممة تزيد في اإلنتاج وتحافظ عمى  مستوى ميارتو وا 

والمبادرة بإنشاء مصانع محمية مف المنافسة لفئات المعاقيف المذيف يتعذر ، 1المعايير االقتصادية
التفاعؿ المتكافئ كما يستوجب دعـ فرص االحتكاؾ و ، عمييـ إيجاد عمؿ مع األشخاص األسوياء

 .2مع بقية المواطنيف لمتخمص مف التمييز بيف أفراد المجتمع

انيف التي تكفؿ تشغيؿ المعاقيف ىي عممية تشريع القو  القانونية:االحتياجات  -ث
األطفاؿ قانوف يحمي حقوؽ ، فإصدار 3اإلعاقةنوع وتدريبيـ، وتوفير فرص العمؿ مع ما يتبلءـ و 

ث حي ،آخر معاؽفؿ عادي و القضاء عمى التمييز بيف طلو أثر في  ذوي االحتياجات الخاصة
يرىا شأنيا شأف كؿ أفراد لفئة خاصة في المجتمع وجب تقديضفي حماية قانونية بشكؿ خاص و 

 المجتمع.

تو مساعدبالعوامؿ النفسية لمطفؿ المعاؽ و االىتماـ  مفف تمك  االحتياجات اإلرشادية:  -ج
يكوف إشباع ىذه الحاجات لدى الطفؿ المعاؽ تكيؼ في المجتمع وتنمية شخصيتو، عمى ال

مساواة بيف عمى قدـ ال 4القانونيةنفسية واالجتماعية و اليـ الخدمات التأىيمية والطبية و بواسطة تقد
افؤ ـ تكتدعيبؿ مبدأ ل عاقة عامبل لمتمييز بيف األطفاؿتكوف اإل ال كؿ أفراد المجتمع، وبيذا

 الفرص في االستفادة مف الحقوؽ.

 اْلمراض عمى المسؤولية الجزائيةأثر اإلعاقة و ثاني: المطمب ال

ترتب بعض اإلعاقات تأثير عمى األىمية القانونية لمشخص ذي االحتياجات الخاصة، 
تساوي كؿ أفراد المجتمع في الحقوؽ والواجبات دوف تمييز بيف السميـ والمعاؽ يضمف القانوف 

مف يمكف لمشخص أف يمنع عوارض ال لقانونية في كؿ المجاالت لكف بسببنفس الحماية ا وليـ
المسؤولية الجزائية عند ارتكابو فعؿ مجـر اتو القانونية، كما يمكف أف ال يتحمؿ ممارسة تصرف

                                                           
 .207، ، المرجع نفسو، ص.أحمد مسعودان 1
 .149، المرجع السابؽ، ص.نيى محمد ىالل الشوبرى 2
 46مرجع السابؽ، ص.ال، عمي بن جزاء العصيمي 3
 .19، ص.السابؽ، المرجع غادة أنور عبد الحميد 4
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برزت عدة آراء حوؿ ىذه المسألة ومدى  لبدنية أوالحسية،بسبب اإلعاقة العقمية أوالنفسية أوا
منيـ مف حمميـ المسؤولية  ،ارتكابيا لفعؿ إجراميالفئة لممسؤولية الجزائية في حاؿ ذه مؿ ىحت
إلى ، لذا كاف ال بد مف تقسيـ المطمب ومنيـ مف خففيا ذه العوارضيمنيـ مف أسقطيا نظرا لو 

سؤولية الجزائية لمطفؿ ؼ التشريعات الوضعية مف موانع الماسة موقلدر فرعيف خصص األوؿ 
، المعاؽ في التشريع الجزائريلمطفؿ موانع المسؤولية الجزائية فتمثؿ في  الفرع الثاني ، أماالمعاؽ

 كما يمي بيانو:

 لمطفل المعاقلية الجزائية موانع المسؤو موقف التشريعات الوضعية من  الفرع اْلول:

أولت التشريعات الداخمية أىمية كبيرة لممسؤولية الجزائية باعتبارىا عنصر أصمي في 
والتي بدونيا ال يمكف تحديد مدى مسؤولية الجاني جزائيا الرتكابو جريمة ما، انوف الجنائي الق

سواء كاف بالغا أوقاصرا أومعاقا، لذا سيتـ دراسة ىذه العناصر في بعض التشريعات الوطنية 
 كالتالي:

 مفيوم المسؤولية الجزائية: -2

ؿ الجزاء الجنائي قؿ الواعي لتحم  المسؤولية الجزائية أىمية الشخص الطبيعي العاب يقصد
ؿ النتيجة القانونية التي فيي االلتزاـ بتحم  ، 1نتيجة ارتكابو لجريمة يعاقب قانوف العقوبات عمييا
تدبيرا احترازيا رة جزاء جنائي يكوف إما عقوبة أو تترتب عف توافر أركاف الفعؿ اإلجرامي في صو 

ؿ تحم  الكتساب الحقوؽ و وجوب منذ والدتو حيا أىمية ال يكتسب الشخص، 2يقرره القانوف لمجاني
يي صبلحية الشخص في التعبير عف إرادتو ، أما أىمية األداء فكؿ إنسافليتـ إثباتيا و  االلتزامات

المميز الذي يجعمو قادرا عمى التعبير المدرؾ و تتوافر لدى الشخص تعبيرا يترتب عنو أثرا قانونيا و 

                                                           

قضايا (، ب ط، دار العمـو لمنشر والتوزيع، عنابة،  –لعاـ )فقو ، الوجيز في القانوف الجزائي امنصور رحماني1 
 .192، ص.2006الجزائر، 

، دار وائؿ 1، المبادئ العامة في قانوف العقوبات، ط محمد عبد اهلل الوريكات، سمطان عبد القادر الشاوي 2
 .271، ص.2011لمنشر والتوزيع، عماف، األردف،
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بموغ سف ب، ويكوف التمييز مميزا بيف الفعؿ النافع والضار قانونيةعف إرادتو تعبيرا منتجا آلثاره ال
 .1معنويالعقؿ، وحرية اإلرادة دوف إكراه مادي أو اإلدراؾ المتمثؿ في سبلمة قانوني، و 

يجب أف يكوف الجاني ألف يسأؿ عف جريمتو و فاألىمية الجزائية ىي صبلحية الشخص 
يتمتع بسبلمة  إضافة لذلؾ يجب أفاإلرادة ثانيا، و أوال، ويتمتع بالحرية والوعي  شخصا طبيعيا
رادة و حريةوالجسدية والنفسية ويرتكب جريمتو عف وعي و  ةالذىنيقواه العقمية و  أي يكوف خاؿ  ا 

 .2مف موانع األىمية

أف اإلسناد المعنوي أساس قياـ يرى أصحاب المذىب التقميدي وىو مذىب حرية االختيار 
خص يتحمؿ تبعات أفعالو اإلجرامية، لكف اختمؼ الفقياء في تحديد ألف الشالمسؤولية الجزائية 

في أساسو عمى فكرة أف اإلنساف اإلسناد المعنوي يعتمد ىذه المسؤولية، سس التي تقوـ عمييا األ
تحقؽ الجـر إال بو، كما أف يىو حر في سموكاتو إذ أف إرادتو تعتبر العنصر األساسي الذي ال 

ففي حالة انعداـ ىذه  ،ر الحرية إلى جانب اإلرادةتقوـ إال إذا توافر عنصالمسؤولية الجزائية ال 
صغيرا، لمفعؿ المجـر أومجنونا أو  قترافوف كأف يكوف المجـر مكرىا عمى االحرية ألي سبب كا

لمنظورىـ تعتبر حرية  لذا وفقا ،3ياالعتبار ىذه أسباب مف موانع قيامتنعدـ المسؤولية في حقو 
درتو عمى االختيار بيف س قياـ المسؤولية ألف الشخص يتمتع بحرية في قاالختيار ىي أسا

حرية االختيار انتفاء  فإفا تيار مسمؾ يخالؼ بو القانوف، لذأكثر يكوف مف بينيا اخسموكيف أو 
 .    4ينفي المسؤولية الجزائية

 يمةبر أف أساس ارتكاب الجر )المذىب الحتمي( يعتبالنسبة ألصحاب المذىب الجبري  أما
ا دوف أف يختاره تخمص منيا فيسمؾ طريقلو خيار يدفعو لموال يكوف تسيطر عمى اإلنساف عوامؿ 

حتمية نتيجة ألسباب أدت إلييا إما داخمية راجعة  وىإذف فالفعؿ المجـر  ،أي بطريقة حتمية

                                                           
انوف والحؽ و تطبيقاتيما في القوانيف الجزائرية، ب ط،  ديواف المطبوعات ، نظريتا القاسحاق إبراىيم منصور 1

 .228، ص.2001الجامعية، 
 .196ص.المرجع السابؽ، ، منصور رحماني2 
 .86، ص.2012، التعامؿ مع األفعاؿ في القانوف الجزائي العاـ، ب ط، دار ىومة، الجزائر، أعمر قادري 3
، ص.ص. 2011العقوبات، القسـ العاـ، ب ط، موفـ لمنشر، الجزائر، ، شرح قانوف عبد اهلل أوىايبية 4

324،325 . 
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و يا، وعميفيخارجية بسبب البيئة االجتماعية التي يعيش كويف الجسمي أوالعقمي لمجاني أو لمت
فالجـر ليس ثمرة لحرية االختيار بؿ يستوجب المساءلة االجتماعية عمى اعتبار أنيا سموؾ غير 

أنصار ىذا  ، لكف اجتماعي يتطمب نوعا خاصا مف الجزاء الجنائي كتدابير األمف والحماية
 أنو غير ذلؾ، فاىتماميـريمة سواء كاف مدركا أومميزا أو لمرتكب الجاىتماما المذىب لـ يعيروا 

المجنوف  واموانع قياـ المسؤولية فاعتبر  ـبدورى واانصب عمى السموؾ غير االجتماعي فقط وأنكر 
لتدابير  اف اجتماعيا لما يكمف بداخميما مف خطورة إجرامية لذا وجب إخضاعيميوالصغير مسؤول

 .  1األمف المناسبة ليما

الخطأ عمى أنو اتياف فعؿ تقـو المسؤولية الجزائية عمى ركنيف ىما الخطأ واألىمية، يعرؼ 
، والخطأ نوعاف فيكوف في صورة 2تـ تجريمو قانونا ومعاقب عميو سواء كاف عف قصد أوبدونو

قصد جنائي ) العمـ واإلرادة ( ومعناه اتجاه إرادة الجاني إلى ارتكاب الجريمة وعممو بتوافر أركاف 
جرائـ خطأ جزائي في ف في صورة أف يكو و يا القانوف في الجرائـ العمدية، أالجريمة التي يتطمب

إال  2883المادة قانوف العقوبات الجزائري في عاقب عميو  الذيغير العمدية كالقتؿ الخطأ مثبل 
أف الخطأ ال يكوف كافيا لقياـ المسؤولية الجزائية لمشخص عف فعمو المجـر بؿ يجب أف يكوف 

بمعنى أف تكوف  ،نده األىمية الجزائيةالفاعؿ مدركا لما فعمو وحر في اتخاذ القرار أي أف تتوفر ع
إرادتو واعية لما تقوـ بو مف أفعاؿ ألف التمييز واإلدراؾ ىما أساس قياـ األىمية الجزائية وذلؾ 
بموغ سف الرشد الجزائي دوف أف يعتري الشخص مانع مف موانع األىمية فعدـ توافر األىمية 

القانوف عنصريو القصد أوالخطأ، حدد يقتضي عدـ البحث في وجود الركف المعنوي لمجريمة ب
يا وما يمكف األىمية الجزائية بتحديد األطوار التي يمر بيا اإلنساف منذ والدتو ح المدني الجزائري

 19نعداـ لئلدراؾ والتمييز إلى اكتماليا ببموغ سف معيف حدده القانوف بػ أف يشوبيا مف نقص أوا
 سنة كاممة.

                                                           
 .324، 323، ص.ص.السابؽ، المرجع عبد اهلل أوىايبية1
 .143، ص.2016 -2015، دار ىومة، الجزائر، 15، الوجيز في القانوف الجزائي العاـ، ط أحسن بوسقيعة 2
لؾ برعونتو أوعدـ احتياطو أوعدـ انتباىو أواىمالو أوعدـ نصت المادة عمى:" كؿ مف قتؿ خطأ أوتسبب في ذ 3

 ". دج 100.000دج إلى  20.000سنوات وبغرامة مف  3أشير إلى  6مراعاتو لؤلنظمة يعاقب بالحبس مف 
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ف فاقد ال يكوف أىبل لمباشرة حقوقو المدنية مف كا ى أفعم الجزائري القانوف المدني نص
كؿ مف بمغ ، و سنة 13جنوف ويعتبر غير مميز مف لـ يبمغ و، أو تالتمييز لصغر في السف، أوع

ذا غفمة، يكوف ناقص كاف سفييا أو مف بمغ سف الرشد و  كؿو  ،سف الرشدلـ يبمغ سف التمييز و 
في السف تعمقت بصغر لة إصابة الشخص بعيوب في حاأي ، األىمية وفقا لما يقرره القانوف

ذا غفمة فيكوف ناقصا لؤلىمية، ما يمكف تطبيقو ـ األىمية، أما إذا كاف سفييا أو عدييعتبر فجنوف أو 
 .1في المجاؿ الجنائي أيضا

 موانع المسؤولية الجزائية وأثرىا عمى الطفل المعاق -0

الجزائية ومدى تأثيرىا عمى الطفؿ ذو  يتـ التطرؽ ضمف ىذا العنصر إلى موانع المسؤولية
 االحتياجات الخاصة في مختمؼ التشريعات الداخمية، كالتالي:

 اإلنجميزي: التشريع -أ

)  The king vs Arlond " آروىلدباسـ " الممؾ ضد  4371سجمت أوؿ قضية في سنة 
ة الشخص خبلليا مسؤولي نوقش مففي القضاء اإلنجميزي  (يقصد بكممة الممؾ الحؽ العاـ

معتوىا مف أرنولد حيث كاف مدى مسؤوليتو الجزائية الرتكابو سموكا إجراميا، المجنوف و 
إال أنو حوكـ معيشتو،  وب المعروفيف في بمدتو مع ذلؾ كاف يقوـ بأعماؿ بسيطة ليكسب ماال يسد  

عمى  درأنو قا عمى فيالحتجاج المحمف ،سجف بسبب إطبلقو النار عمى أحد القادة اإلنجميزييفو 
قاعدة  Tracyمف ىذا المنطمؽ أصدر القاضي تريسي يعي تصرفاتو، العمؿ فيو مسؤوؿ جزائيا و 
المجنوف غير مسؤوؿ عف عممو حتى يكوف جنونو كامبل بحيث يكوف تفيد أنو ال يكوف اإلنساف 

 ىذه القاعدةسميت  .وحش بريجيبل مطبقا جيؿ الطفؿ الرضيع أوحيواف في الحقؿ أو  جاىبل
عداـ عمى الكثير مف المرضى العقمييف تـ إصدار عقوبة اإللوحش البري وطبقت و ا بقاعدة
 .2آنذاؾ

في المجاؿ ىي أشير قضية و مكناتنكما ظيرت عمى مستوى القضاء اإلنجميزي قاعدة 
رجؿ ىو  مكناتن، 1943في سنة  القضاء لقياس مسؤولية المريض نفسياالطبي النفسي و 

                                                           
 . نوف المدني الجزائريقاالمف  43، 42المادتيف  1
 .424، المرجع السابؽ، ص.كارم محمود محمد أحمد 2
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ي أحد األياـ وصؿ لكف فكاف يترصد لرئيس الوزراء و مزمف بالفصاـ ال ااسكتمندي كاف مصاب
ما تسبب في وفاتو، أطمؽ النار عمى سكرتيره الخاص ظانا أنو رئيس الوزراء لعربة الرئيس و 

أطباء نفسييف  9سبب أنو كاف يعتقد في ىذاءاتو أف رئيس الوزراء يريد قتمو، استدعت المحكمة ب
فصدر قرار براءتو ، لجنونوقياـ مسؤوليتو الجزائية نظرا  لتشخيص حالة المجـر فأجمعوا عمى عدـ
اء مرض حدث مف جر  تتمثؿ في حالة أفبقاعدة جديدة  مف قبؿ المجنة المختصة بسبب مرضو

الخطأ فيما ال يفرؽ بيف الصحيح و أو طبيعة عممو، عقمي أف الشخص ال يعرؼ أوال يميز نوعية أو 
 .1مسؤوؿ عف ذلؾ العمؿو، فإنو غير يتعمؽ بالعمؿ الذي ىو متيـ ب

 المصري: التشريع -ب

المعدؿ بموجب  1937لسنة  58قانوف العقوبات المصري رقـ مف  62نصت المادة 
رتكاب الجريمة ال يسأؿ جنائيا الشخص الذي يعاني وقت اعمى:"  20092لسنة  71القانوف رقـ 

غيبوبة ناشئة عف عقاقير الذي يعاني مف ي أفقده اإلدراؾ أواالختيار، أو عقممف اضطراب نفسي أو 
 عمى غير عمـ بيا.عنو أو مخدرة أيا كاف نوعيا إذا أخذىا قيرا 

رتكاب الجريمة مف اضطراب نفسي يظؿ مسؤوال جنائيا الشخص الذي يعاني وقت او 
تأخذ المحكمة في اعتبارىا ىذا الظرؼ عند تحديد اختياره، و اص إدراكو أو عقمي أدى إلى إنقأو 

 ". مدة العقوبة

"  بدؿ كممة " ال  ال يسأؿي استخدميا المشرع المصري كممة " ؿ التعديبلت التمف خبل
االختيار ال يكوف مسؤوال جزائيا، كما قرب ريض النفسي الذي يفقد اإلدراؾ أو " إذ أف الم عقاب

"  جنوف  المغة القانونية مف المغة الطبية في مصطمح " اضطراب نفسي أوعقمي " بدال مف
وكذا األخذ بالمسؤولية المخففة في حالة إنقاص المرض النفسي أوالعقمي "،  أوعاىة عقمية

                                                           
، المكتب العربي لممعارؼ، القاىرة، 1ط ، المسؤولية الجنائية والمرض النفسي والعقمي، عالء الدين سميمان 1

 .128،125، ص. ص.2017مصر، 
 .2009مايو  14مؤرخة في  20ر. ع.  ج.، 2009مايو  13المؤرخ في 2
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لئلدراؾ أواالختيار في وقت ارتكاب الجريمة دوف أف يعدميما كميا، فالمشرع المصري بيذا 
 .1التعديؿ قد ساير التطورات العممية في مجاؿ المسؤولية الجزائية لمشخص المريض نفسيا أوعقميا

سنة كاممة وقت ارتكاب  12لـ يتجاوز  يجنائية عمى الطفؿ الذتمتنع المسؤولية ال 
سنة كاممة ووقعت منو جناية  12الجريمة، وفي حالة ما إذا جاوز الطفؿ السابعة ولـ يجاوز 

، 1االختصاص لتطبيؽ إحدى التدابير المنصوص عمييا في البنود أوجنحة تتولى محكمة الطفؿ 
 .2ؿمف قانوف الطف 101مف المادة  8، 7، 2

ف لمجريمة تحت تأثير مرض عقمي أونفسي أوضعؼ عقمي أفقد الطفؿ إذا وقع الفعؿ المكو  
القدرة عمى اإلدراؾ أواالختيار أوكاف وقت الجريمة مصابا بحالة مرضية أضعفت عمى نحو 
جسيـ إحساسو أوحرية اختياره حكـ بإيداعو أحد المستشفيات أوالمؤسسات المتخصصة، ويتـ 

بير وفقا لؤلوضاع المقررة قانونا بالنسبة إلى مف يصاب بإحدى ىذه الحاالت أثناء اتخاذ ىذا التد
لـ يتجاوز و  سنة 12فعبل مجرما البالغ ، وفي حالة ارتكاب الطفؿ 3بعد صدور الحكـأو التحقيؽ 

 101التدابير التي نص عمييا قانوف الطفؿ في المادة إحدى تطبؽ في حقو  سنة كاممة 15
 . 4منو

سنة فعبل مجرما يخضع ألحكاـ  18سنة دوف بموغ  15لة ارتكاب الطفؿ البالغ أما في حا
السجف المؤبد وال بالسجف المشدد عمى المتيـ الذي لـ يجاوز بقانوف الطفؿ، ال يحكـ باإلعداـ وال 

مف قانوف العقوبات إذا ارتكب  17، مع عدـ اإلخبلؿ بالمادة سنة وقت ارتكاب الجريمة 18
سنة جريمة عقوبتيا اإلعداـ أوالسجف المؤبد أوالسجف المشدد يحكـ  15ز سنو الطفؿ الذي تجاو 

                                                           

 .139،138، ص.ص.نفسوالمرجع  ،عالء الدين سميمان1 
 . مف قانوف الطفؿ المصري 94المادة  2
 مف قانوف الطفؿ المصري. 100ة الماد 3
سنة ميبلدية كاممة إذا ارتكب جريمة بأحد  15نصت المادة عمى:" يحكـ عمى الطفؿ الذي لـ يجاوز سنو  4

االختبار  -اإللزاـ بواجبات معينة،  -اإللحاؽ بالتدريب والتأىيؿ،  -التسميـ،  -التوبيخ،  -التدابير التالية: 
امة بما ال يضر بصحة الطفؿ أونفسيتو وتحدد البلئحة التنفيذية ليذا القانوف أنواع العمؿ لممنفعة الع -القضائي، 

اإليداع في إحدى مؤسسات الرعاية  -اإليداع في أحد المستشفيات المتخصصة،  -ىذا العمؿ وضوابطو، 
غبلؽ المحؿ ورد الشيء إلى أصمو ال يحكـ عمى ىذا الطفؿ بأي عقوب ة أوتدبير االجتماعية، وعدا المصادرة وا 

 منصوص عميو في قانوف آخر".
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ذا كانت الجريمة عقوبتيا السجف يحكـ بالحبس مدة ال تقؿ عف  أشير، ويجوز  3عميو بالسجف وا 
مف المادة  8لممحكمة بدال مف عقوبة الحبس أف تحكـ عميو بالتدبير المنصوص عميو في البند 

سنة جنحة معاقب عمييا  15، أما إذا ارتكب الطفؿ الذي تجاوز عمره مف قانوف الطفؿ 101
بالحبس جاز لممحكمة بدال مف العقوبة المقررة ليا أف تحكـ بأحد التدابير المنصوص عمييا في 

، أوجب القانوف تخفيؼ مسؤولية الطفؿ في 1مف قانوف الطفؿ 101مف المادة  8، 6، 5البنود 
اؿ قدرتو عمى اإلدراؾ والتمييز ما جعؿ المشرع المصري في قانوف اكتمىذه المرحمة نظرا لعدـ 

 .2راتو وقت ارتكاب الجريمةند أيضا لتدابير مبلئمة لسن و وقدالطفؿ يست

وىو سف الرشد الجزائي باعتبار أف سنة كاممة  ببموغ اإلنساف  18تبدأ المسؤولية الجزائية 
 وتعرض أوفي حالةنة وقت ارتكابو الجريمة س 18قانوف الطفؿ ال يسري إال عمى مف لـ يتجاوز 

، ألف الشخص في ىذه المرحمة مف العمر يكوف مكتمؿ القدرة عمى 3إلحدى حاالت الخطر
 اإلدراؾ واالختيار.

أوغيره مف خطر  جأتو ليا حالة ضرورة وقاية لنفسوكما ال يعاقب مف ارتكب جريمة أل
في قدرتو  كف إلرادتو دخؿ في حمولو والجسيـ عمى النفس عمى وشؾ الوقوع بو أوبغيره ولـ ت

، يكوف الشخص في ىذه الحالة مكرىا معنويا عمى ارتكاب الجريمة 4منعو بطريقة أخرىعمى 
 .5النعداـ حرية اختياره

سنة كاممة  13 عمى كؿ مف لـ يتجاوز المسؤولية الجزائية   تمتنعالتشريع التونسي:  -ت
، ويمكف لمقاضي أف يأمر مراعاة لمصمحة األمف العاـ عند ارتكابو الجريمة أوكاف فاقد العقؿ

ة اإلدارية، وال جريمة عمى مف دفع صائبل عرض حياتو أوحياة أحد مطسمبتسميـ المتيـ المعتوه ل

                                                           
 مف قانوف الطفؿ المصري. 111المادة  1
عوارضيا (،  -، شرح قانوف العقوبات، القسـ العاـ، المسؤولية الجزائية ) أساسياعبد القادر القيوجي يعم 2

 .69، ص.2010التدبير االحترازي (، دار الجامعة الجديدة، اإلسكندرية، مصر،  -الجزاء الجنائي ) العقوبة
 مف قانوف الطفؿ المصري. 95المادة  3
 مف قانوف العقوبات المصري. 61المادة  4
 .133، ص.نفسو، المرجع عبد القادر القيوجي يعم 5
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أقاربو لخطر حتمي ولـ تمكنو النجاة منو بوجو آخر، أما إذا كاف الشخص المعرض لمخطر مف 
 .1ضي االجتياد في تقدير درجة المسؤوليةغير األقارب المنصوص عمييا قانونا فممقا

عدـ قدرتو عمى خرؽ ل بقرينة غير قابمة لمدحض سنة 13يتمتع الطفؿ الذي لـ يبمغ 
ال يحاؿ سنة،  15سنة ولـ يبمغ  13القوانيف الجزائية وتصبح ىذه القرينة بسيطة إذا ما تجاوز 

لفة أوجنحة أوجناية عمى سنة المنسوبة إلييـ مخا 18سنة و  13األطفاؿ الذيف سنيـ بيف 
نً  ما يرجعوف إلى قاضي األطفاؿ أومحكمة األطفاؿ، يتـ ضبط سف المحاكـ الجزائية العادية وا 

سنة تحاؿ عمى  13الطفؿ بتاريخ اقتراؼ الجريمة، إف المخالفات التي يرتكبيا الطفؿ البالغ 
ذا ثبتت المخالفة يجوز لو توجيو توبيخ لمطفؿ أوالحكـ بغرامة أويضعو في يو عم قاضي األطفاؿ وا 

 .2الحرية المحروسة

سنة كاممة وأقؿ مف  13يـ أكثر مف يقع تطبيؽ القانوف الجزائي عمى المتيميف الذيف سن  
ض ذلؾ سنة كاممة، فإذا كانت العقاب المستوجب ىو اإلعداـ أوالسجف بقية العمر يعو   18

ذا كاف العقاب المستوجب ىو السجف 10العقاب بمدة  لمدة معينة تحط مدتو إلى  سنوات، وا 
سنوات، وال تطبؽ العقوبات التكميمية  5ال يتجاوز العقاب المحكوـ بو ؼ عمى أف النص

، بالتالي تخفؼ العقوبة لمطفؿ في مرحمة 3وكذلؾ قواعد العود 5المنصوص عمييا بالفصؿ 
 التمييز.

وف عارض ممة دسنة كا 18ويتحمؿ الطفؿ المسؤولية الجزائية حيف تكتمؿ أىميتو ببموغو 
 سنة. 18قانوف الطفؿ التونسي اعتبر الطفؿ كؿ مف لـ يبمغ  أف   مف عوارض األىمية عمى أساس

ئيا مف كاف وقت انص قانوف العقوبات العراقي عمى أف ال يسأؿ جز التشريع العراقي:  -ث
سكر ارتكاب الجريمة فاقد اإلدراؾ أواإلرادة لجنوف أوعاىة في العقؿ أوبسبب كونو في حالة 

رة أعطيت لو قسرا أوعمى غير عمـ بيا، أوألي سبب آخر أوتخدير نتجت عف مواد مسكرة أومخد  
ترتب عف العاىة في العقؿ أوالمادة المسكرة لـ يا إذا يقرر العمـ أنو يفقد اإلدراؾ واإلرادة، أم  

                                                           
 مف قانوف العقوبات التونسي. 39، 38 فصؿال 1
 مف قانوف الطفؿ التونسي. 73، 72، 71، 68 فصؿال 2
 .مف قانوف العقوبات التونسي 43 فصؿال 3
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ذلؾ عذرا  أواإلرادة وقت ارتكاب الجريمة عد   رة أوغيرىا سوى نقص أوضعؼ في اإلدراؾأوالمخد  
 .1مخففا

رة تناوليا المجـر باختياره اإلدراؾ أواإلرادة ناتجا عف مواد مسكرة أومخد   افإذا كاف فقد
وعممو عوقب عمى الجريمة التي وقعت ولو كاف ذات قصد خاص كما لو كانت وقعت منو بغير 

تي وقعت منو ر عمدا بغية ارتكاب الجريمة التخدير أوسكر، فإذا كاف قد تناوؿ المسكر أوالمخد  
 .2ذلؾ ظرفا مشددا لمعقوبة عد  

، 3ال يسأؿ جزائيا مف أكرىتو عمى ارتكاب الجريمة قوة مادية أومعنوية لـ يستطع دفعيا
كما ال يسأؿ جزائيا مف ارتكب جريمة ألجأتو إلييا ضرورة وقاية نفسو أوغيره أومالو أوماؿ غيره 

منعو بوسيمة أخرى وبشرط  في قدرتو ولـ يكف ،بب ىو فيو عمدامف خطر جسيـ محدؽ لـ يتس
وال يعتبر في حالة ضرورة مف  ،أف يكوف الفعؿ المكوف لمجريمة متناسبا والخطر المراد اتقاؤه

، بالتالي فارتكاب الشخص لجريمة تحت اإلكراه أوحالة 4أوجب القانوف عميو مواجية ذلؾ الخطر
طة عمى اإلكراه ومقاومة القوة المسم  ضرورة يعدـ مسؤوليتو الجزائية حيث ال يستطيع توقع سبب 

ىذا غير أف حالة االضطرار التي تدفعو الرتكاب الفعؿ المجـر تكوف الوسيمة الوحيدة لدفع إرادتو 
الخطر، فمثبل ال يكوف في حالة ضرورة مف يخفي شخصا محكوما عميو باإلعداـ بيدؼ وقايتو 

 .5مف تنفيذ الحكـ فينا تقـو المسؤولية الجنائية في حقو

                                                           
المتعمؽ بقانوف العقوبات العراقي، الوقائع  1969ديسمبر  15المؤرخ في  111قانوف رقـ المف  60المادة  1

ماي  4المؤرخ في  2010لسنة  6بالقانوف رقـ  المعدؿ ،1969ديسمبر  15مؤرخة في  1778العراقية ع. 
 .2010ماي  4مؤرخة في  4149، الوقائع العراقية ع.  2010

 قانوف العقوبات العراقي. مف 61المادة  2
 مف قانوف العقوبات العراقي. 62المادة  3
 مف قانوف العقوبات العراقي. 63المادة  4
، دار الجناف، عماف، األردف، 1، موانع المسؤولية الجنائية في الشريعة والقانوف، ط حامد جاسم الفيداوي 5

 .157، ص.2015
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، 1ال تقاـ الدعوى الجزائية عمى مف لـ يكف وقت ارتكاب الجريمة قد أتـ التاسعة مف عمره
وىو مف لـ يتـ التاسعة مف عمره، الصبي وىو الحدث  لصغير السف عدـ تسميات ىي الصغير

سنة، الفتى وىو مف  18ة، الحدث وىو مف تـ التاسعة ولـ يتـ سن 15ولـ يتـ الذي تـ التاسعة 
، ويعرؼ صغير السف أيضا عمى أنو كؿ مف لـ يبمغ سف الرشد وىو 2سنة 18ولـ يتـ  15أتـ 
، إف مرحمة انعداـ المسؤولية الجزائية في القانوف العراقي تبدأ منذ الوالدة 3سنة مف العمر 18تماـ 

إلى ما قبؿ سف التاسعة، ومرحمة المسؤولية المخففة تبدأ مف إتماـ سف التاسعة كسف لمتمييز 
سنة كسف لنياية مرحمة التمييز، أما مرحمة قياـ المسؤولية الجزائية تكوف ببموغ  18إتماـ  وعدـ
 مف لـ يتـ سف التاسعة.، أي تمتنع المسؤولية الجزائية ع4سنة 18سف 

إف التشريعات الجنائية الحديثة تضمنت أغمبيا إعفاء المصابيف بأمراض عقمية مف 
لمصابيف مف األمراض النفسية منيا إال في حاالت نادرة، وفي المسؤولية الجزائية، بينما لـ تعؼ ا

لكف تماما المريض النفسي ال يفقد اإلدراؾ واإلرادة  ىذا الصدد تخفؼ مسؤوليتيـ عمى اعتبار أف  
، عكس المريض العقمي الذي يفقد أحدىما أوكمييما، تبنت محكمة النقض يعاني ضعفيما

ذي مف شأنو أف يعدـ الشعور واإلدراؾ وبالتالي تمتنع المصرية أف المرض العقمي ىو المرض ال
المسؤولية الجنائية في حقو، أما بالنسبة لسائر األمراض واألحواؿ النفسية التي ال تفقد الشخص 

دراكو، فبل تعد سببا المتناعيا  .5شعوره وا 

مصطمح الجنوف كمصطمح قانوني وعبارة عاىة في الوطنية الجنائية استعممت التشريعات 
نما  العقؿ لمداللة عمى وجود المرض العقمي أوالنفسي، فالتشريعات لـ تحدد أنواع ىذه األمراض وا 

والتثبت مف أنواعيا ومدى  لخبراء في المسائؿ الفنية البحثةتركتيا لمقضاء مف خبلؿ استعانتو با

                                                           
المتعمؽ بقانوف األحداث العراقي، الوقائع العراقية ع.  1983أوت  1المؤرخ في  76قانوف رقـ المف  47المادة  1

 . 1983أوت  1، مؤرخة في 2951
 مف قانوف األحداث العراقي. 3المادة  2
 .مف قانوف رعاية القاصريف العراقي 3المادة  3
 .224،223، المرجع السابؽ، ص.ص.حامد جاسم الفيداوي 4
، منشورات الحمبي 1ط رابات العقمية والنفسية عمى المسؤولية الجزائية، ، أثر االضطميثم محمد عبد النعماني 5

 .121،120.، ص.ص2017الحقوقية، بيروت، لبناف، 
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ـ   رادة المجـر لحظة ارتكابو لمجريمة ومف ث ، يدخؿ 1زائيةتحدد مسؤوليتو الج تأثيرىا عمى إدراؾ وا 
رادة ىذه األخيرة حالة السكر التي تفق كذلؾ في حاالت امتناع قياـ د ىي األخرى إدراؾ وا 

رادتو  الشخص وأف يعاصر ذلؾ وقت ارتكاب الجريمة، ففي حالة بقاء الشخص محتفظا بإدراكو وا 
، وأخيرا 2ةرغـ سكره يتحمؿ التبعات القانونية لكؿ أفعالو، وفي حالة نقصيا تكوف مسؤوليتو مخفف

سؤولية الجزائية االحتياجات الخاصة إذا ما توافر فيو مانع مف موانع الم ال يعاقب الطفؿ ذو
 ا.السابؽ بياني

 طفل المعاق في التشريع الجزائريملموانع المسؤولية الجزائية الفرع الثاني: 

 ف االعتبارحدد المشرع الجزائري موانع المسؤولية الجزائية في قانوف العقوبات آخذا بعي 
 ، كما يمي:وخصوصيتيا الجزائيةالطفؿ  مدى مسؤولية 

 موانع المسؤولية الجزائية في القانون الجزائري: -2

أسس المشرع الجزائري موانع قياـ المسؤولية الجزائية عمى حالتيف تتمثؿ الحالة األولى في 
لـ  ،االضطراري لة السكربسبب الجنوف، صغر السف، حا فقداف اإلدراؾ كمانع لممسؤولية الجزائية

عقمي اضطراب  عمى أنو. عرؼ الفقياء الجنوف مشرع الجزائري المقصود مف الجنوفيعرؼ ال
رادتو أوكمييما معا  ما يترتب عنو رغـ بموغ سف التمييز أونفسي أوعضوي يفقد الشخص إدراكو أوا 

ف الجنوف أصميا أي قد يكو التمييز والسيطرة عمى أفعالو بسبب انعداـ وعيو،  عدـ القدرة عمى
يأتي في مدد مختمفة تعقبو مدد إفاقة  ر مرض أوعارض ما سواء كاف متقطعاوالديا أومكتسبا إث

 13نصت المادة  ،3أوتاما فترفع المسؤولية الجزائية في حالة ما ارتكبت الجريمة أثناء مدة جنوف
وف وقت ارتكاب : " ال عقوبة عمى مف كاف في حالة جنعمىالجزائري  نوف العقوباتمف قا

 ".   74مف المادة  7الجريمة وذلؾ دوف اإلخبلؿ بأحكاـ الفقرة 

المترتبة  تعدـ اإلدراؾ والمسؤولية الجنائيةل التي تمحؽ بالمجنوفالعاىات العقمية  صورمف 
أدنى درجات التخمؼ العقمي تحوؿ دوف قدرة الشخص العتو الذي يعتبر  ،الفعؿ المجـر وعف إتيان

                                                           
 .122، ص.السابؽالمرجع ، ميثم محمد عبد النعماني 1
 .135،134، ص.ص.نفسو، المرجع  ميثم محمد عبد النعماني 2
 .279، المرجع السابؽ، ص.حامد جاسم الفيداوي 3
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مو لممعرفة لتصبح تصرفاتو مثؿ األطفاؿ، أما البمو فيو درجة مف التخمؼ أوتقب  عمى التفكير 
سنوات، ويعد الحمؽ أقؿ تخمفا مف  3العقمي تقؿ عف العتو ال يزيد عمره العقمي عف طفؿ سنو 

و عبارة ىذا غير الصرع الذي ى، 1البمو حيث يكوف عقمو كطفؿ بيف السابعة والعاشرة مف العمر
 مما يجعمو يفقد وعيو فيأتي أفعاال مجرمة، كما أف   ،في فترات ما المريض بوعف نوبات تصيب 

حالة التنويـ المغناطيسي التي يصبح النائـ فييا خاضعا إلرادة الغير المنوـ لو شأنو شأف اآللة 
ثبت أف منومو سمب  إذا، لكف ال تنتفي المسؤولية عف الجاني إال 2ينفذ ما يممى عميو مف الغير

، فمـ يكف إال وسيمة إلرادة الغيرحرية اال  .3ختيار منو وقت ارتكابو الفعؿ المجـر

طبقا لما نصت عميو الجريمة  الرتكاب معاصرا الجنوف يكوف أففي  شروط الجنوف تتمثؿ 
و يترتب عمى الجنوف الطارئ بعد ارتكاب إال أن   السابؽ ذكرىا، نوف العقوباتقامف  13 المادة

إذا طرأ الجنوف قبؿ صدور بحيث  ؼ بحسب اختبلؼ إجراءات الدعوىختمالجريمة بعض اآلثار ت
وتقؼ كؿ المواعيد  الحكـ القضائي عمى الجاني يوقؼ رفع الدعوى عميو وتوقؼ محاكمتو،

اإلجراءات التي ال تتصؿ بشخص المتيـ فبل  أف   كمواعيد الطعف مثبل حتى يعود إلى رشده، إال  
واستجواب المتيميف والشركاء اآلخريف في  ،سماع الشيودنة، وندب الخبراء، و توقؼ مثؿ المعاي

طرأ الجنوف بعد صدور الحكـ القضائي قاضيا بعقوبة  إذاا أم  . الجريمة، وال يوقؼ كذلؾ التفتيش
سالبة لمحرية وجب تأجيؿ تنفيذ العقاب حتى يشفى، ففي ىذه الحالة يوضع المجنوف في إحدى 

ؽ والعقوبات المالية العقوبات السالبة لمحقو  أف   مية، إال  المؤسسات المختصة بعبلج األمراض العق
حؽ  بالتالي ال يسأؿ جزائيا مف توفر فيو المانع فتظؿ الجريمة قائمة في ،4تنفذ في حقو

ب ال يستفيد منو وتقوـ المسؤولية المدنية كذلؾ ألف الجنوف مانع لمعقا ،المساىميف في ارتكابيا
 .5مف توفر فيو إال  

                                                           
 .281،280، ص.ص.ابؽالس، المرجع حامد جاسم الفيداوي 1
 .111،110ص.ص. المرجع السابؽ، ،أعمر قادري 2
 .241ص.المرجع السابؽ، ، أحسن بوسقيعة 3

 .244،243ص. ص. ،نفسو، المرجع أحسن بوسقيعة4 
 .355، ص.المرجع السابؽ ،عبد اهلل أوىايبية 5
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تقـو المسؤولية الجزائية بفقداف المصاب لوعيو  أي أف  تاما الجنوف يكوف أف يجبكما 
رادتو فإذا توفرت ىذه األخيرة توفر مانع قياـ المسؤولية، أم   كاف الجنوف مجرد إضعاؼ  إذاا وا 

ذالموعي واإلرادة فتقوـ المسؤولية،  عاىة التي تصيب اقتضت الحاجة تخفؼ درجة المسؤولية فال وا 
ؽ ختياره ال تصمح أف تكوف مانعا لممسؤولية مثؿ الحمؽ والسفو، فاألحمافسد عقؿ الشخص وت

انعداـ قدرة  القوؿ أف   ختيار لذا ال مجاؿ لرفع المسؤولية عنيـ، يمكفوالسفيو ليما قدرة التمييز واال
 .1التمييز وفساد حرية االختيار ىما الضابط في الجنوف وفي األمراض المشابية لواإلدراؾ و 

ممؼ رقـ  7244-24-72الصادر عف الغرفة الجنائية بتاريخ ر لممحكمة العميا في قرا
رقـ  مف األمر  424مؾ مف خبلؿ المادة نفس المسسمؾ المشرع الجزائري  ، نجد أف  221447

التي  ،2المعدؿ والمتمـ جزائيةيتضمف قانوف اإلجراءات ال 4522يونيو  4المؤرخ في  22-411
راءة المتيـ بسبب حالة جنوف اعترتو حاؿ وقوع الحادث فيجوز : "أنو إذا قضي ببنصت عمى

مف ىذا المنطمؽ يعتبر الجنوف  .جزء منيا "تجعؿ عمى عاتقو المصاريؼ كميا أو لممحكمة أف 
نوف العقوبات مف قا 13مف أسباب عدـ اإلسناد لذا فالصياغة األنسب لنص المادة  اسبب

في حالة جنوف وقت ارتكاب ائيا مف كاف ال يسأؿ جز  يجب أف تكوف كاآلتي:" الجزائري
 .3"الجريمة

 المسؤولية انعداـ ا حالة صغر السف فتقسـ لثبلث مراحؿ يمر بيا الطفؿ أوليا مرحمةأم
وىي مرحمة ، 4محبل لممتابعة الجزائية سنوات 10سف الطفؿ دوف  ال يكوف حيث  لمطفؿ الجزائية

الجزائية والعقوبات، أما مرحمة المسؤولية  عدـ التمييز فبل يكوف الطفؿ فييا محبل لممتابعة

                                                           
 .220ص. ، المرجع السابؽ،منصور رحماني 1
يوليو  23المؤرخ في  02 -15، المعدؿ والمتمـ بالقانوف رقـ 1966يونيو  10 مؤرخة في 48ر. ع. ج.  2

مارس  27المؤرخ في  07 -17، المعدؿ والمتمـ بالقانوف 2015يوليو  23مؤرخة في  40، ج. ر. ع. 2015
 18لقانوف رقـ وا 06 -18، المعدؿ والمتمـ بالقانوف رقـ 2017مارس  29مؤرخة في  20، ج. ر. ع. 2017

 10المتعمؽ بحماية األشخاص الطبيعييف في مجاؿ معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي المؤرخ في  07-
 .2018يونيو  10مؤرخة في  34، ج. ر. ع. 2018يونيو 

 .245،244ص. ، ص.المرجع السابؽ ،أحسن بوسقيعة 3
 مف قانوف حماية الطفؿ. 56المادة  4
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ويمنع  ،1محبل لتدابير الحماية والتيذيب سنة 44 إلى سنوات 42المخففة فيكوف الطفؿ مف 
إذا كاف اإلجراء  سنة في مؤسسة عقابية ولو بصفة مؤقتة إال   18إلى  13وضع الطفؿ مف 

دماج ضروريا واستحاؿ اتخاذ إجراء آخر وفي ىذه الحالة يوضع الطف ؿ بمركز إلعادة التربية وا 
، وبالنسبة لمرحمة 2األحداث بجناح خاص باألحداث في المؤسسات العقابية عند االقتضاء

الطفؿ ىو كؿ شخص لـ  سنة كاممة  باعتبار أف   18المسؤولية الكاممة فتكوف ببموغ الطفؿ لػ 
مسؤولية الجزائية في حالة ؿ الؿ صاحبو لتحم  بمعنى أف بموغ ىذا السف يؤى   ،سنة كاممة 18يبمغ 

ما لـ تتعرض أىميتو ألي مف العوارض السابؽ دراستيا وتكوف العبرة في تحديد سف الرشد 
 .3الجزائي بسف الطفؿ الجانح يـو ارتكاب الجريمة

 -25 بتاريخ موقؼ المشرع الفرنسي الذي نص في القانوف الصادرالمشرع الجزائري تبنى 
القاصر الذي يسأؿ سنوات ال يسأؿ جزائيا و  42لـ يكمؿ  عمى أف القاصر الذي 7227- 25

ض الصادر عف محكمة النق البوبأكمؿ تمؾ السف بشرط أف يكوف مدركا ومميزا، متأثرا بقرار 
سنوات مف  2وقرار صدر عمى إثر متابعة طفؿ عمره  ،4512- 47- 44الفرنسية  بتاريخ 

بطريقة غير عمدية تقتضي أف يتصرؼ الجريمة ولو  الجرح الخطأ حيث قضى بأف ارتكاب أجؿ
ـ    . 4اإلرادةانعدـ فيو اإلدراؾ و  إذاال يسأؿ الفاعؿ جزائيا  الفاعؿ بإدراؾ وتمييز ومف ث

ي دوف تحديد نص آخر يخص نص المشرع الجزائري عمى مسؤولية الشخص العاد
ؽ إدراكو فر مانع يعياتو ما في حالة أنو االحتياجات الخاصة، لكف يمكف استنتاج  الشخص ذو

بالنسبة كما سبؽ توضيح ذلؾ، و  هإال في حالة عودتو لرشدكالجنوف ال تقوـ المسؤولية في حقو 
سنوات ال يكوف  42رع نص في قانوف الطفؿ أف الطفؿ الذي لـ يتجاوز لصغر السف فالمش

التيذيب، ما يمكف تطبيقو أيضا عمى الطفؿ لجزائية فيخضع لتدابير الحماية و محبل لممتابعة ا
 المساواة بيف الطفؿ السميـ والمعاؽ ضمف ىذا القانوف.عمبل ب المعاؽ

                                                           
 اية الطفؿ.مف قانوف حم 57المادة  1
 مف قانوف حماية الطفؿ. 58المادة  2
 مف قانوف حماية الطفؿ. 2المادة  3
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يعد و إلدراكو الشخص  بسبب فقدافلقياـ المسؤولية الجزائية  امانعحالة السكر  دتعال         
مف  752طبقا لممادة  و مف األشياء المسيمة لتنفيذ الجريمة مف أسباب تشديد العقوبة، ألن   اسبب
، وقد ميز الفقياء بيف 1الجرح الخطأحاؿ لجريمة القتؿ أو كما ىو اللجزائري نوف العقوبات اقا

أي شيء يدخمو في غيبوبة بتناوؿ الشخص لممادة المسكرة أو  يكوفو  االختياري السكرىما نوعيف 
عف خطأ فالعمد يتمثؿ في تناوؿ ية، سواء كاف بطريقة عمدية أو شرط أف يكوف ذلؾ بإرادتو الذات

ؿ في ىذه الحالة مسكرة وىو يعمـ بذلؾ باختياره بيدؼ تنفيذ الجريمة، فيتحم  الشخص لممادة ال
المسؤولية الجزائية كاممة بظرؼ التشديد، أما الخطأ كأف يتناوؿ الشخص المادة المسكرة لكف دوف 

 ضطرارياال السكر. أما فتقـو المسؤولية عمى أساس الخطأ قصد منو في ارتكاب فعؿ مجـر
مسؤولية الجزائية، ألف الشخص يتناوؿ المادة المسكرة دوف عمـ منو وال دخؿ ؿ اليعفي مف تحم  ف

، إلرادتو، كأف يقد   ـ لو الغير مشروبا بو مادة تحدث غيبوبة فيتناوليا بحسف نية فيأتي فعبل مجـر
 .2تقـو المسؤولية الجزائية في حقو فبل

ه ضمف موانع ولـ يورد ر بنوعيوصراحة عمى حكـ السك المشرع الجزائري لـ ينص
مف قانوف العقوبات  752لتشديد العقاب طبقا لممادة  اسبب لكف اعتبره 3المسؤولية الجزائية

ث بسبب تمؼ عصبي لبعض دعقمية كالعتو الكحولي الذي يح اقد يسبب السكر أمراضالجزائري، 
 لمدة طويمة، فيعامؿ الشخص معاممةناوؿ الكحوؿ بكميات غير محدودة و مراكز المخ جراء ت

عنو ىبلوس االختيار في تصرفاتو، كما يمكف أف تنتج ريض عقميا نظرا لفقده لئلدراؾ أو الم
جعمو يعفى مف ، ما يحادةلو في حالة الوعي ما يترتب عنيا حالة ىذياف عية أوبصرية و سم

 .4المسؤولية الجزائية

                                                           
إذا كاف مرتكب الجنحة  289و 288نصت المادة عمى:" تضاعؼ العقوبات المنصوص عمييا في المادتيف  1

ائية أوالمدنية التي يمكف أف تقع عميو وذلؾ بالفرار أوبتغيير في حالة سكر أوحاوؿ التيرب مف المسؤولية الجن
 حالة األماكف أوبأية طريقة أخرى".

 .111، المرجع السابؽ، ص.أعمر قادري2 
، شرح األحكاـ العامة لقانوف العقوبات مع األحكاـ الواردة في تشريعات بعض الدوؿ ونظاـ باسم محمد شياب 3

 .391، ص.2018األردف،  ، دار الثقافة، عماف،1روما، ط 
 .218المرجع السابؽ، ص. ،عالء الدين سميمان 4
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تي تتمحور في فتتمثؿ في انعداـ اإلرادة كمانع لممسؤولية الجزائية وال ةأما الحالة الثاني
نص  ،بسبب انعداـ اإلرادة مف موانع المسؤولية الجزائية مانعا يعدعنصريف أوليما اإلكراه الذي 

: " ال عقوبة عمى مف نوف العقوبات الجزائريقامف  14المادة عميو ضمف جزائري المشرع ال
معنويا، فيكوف أو يا " ويكوف اإلكراه إما ماديا اضطرتو إلى ارتكاب الجريمة قوة ال قبؿ لو بدفع

عنده فيأتي عبارة عف قوة قاىرة تقيد إرادة وحرية االختيار عند  الشخص لتعدميما اإلكراه المادي 
، مف قبيؿ ذلؾ كأف يمسؾ شخص بيد شخص آخر ويحركيا لكتابة بيانات مزورة 1فعبل مجرما

اه المعنوي فيتميز ، أما اإلكر 2الجريمة بجسمو ال بعقموالشخص المكره ذ ينف   حيث  عمى وثيقة ما
ريؽ ختيار عف طخص المكره عمى نحو يفقده حرية االبقوة معنوية تقوـ بإضعاؼ إرادة الش

ر لو وثيقة ما د شخص ما آخر بقتؿ أحد أفراد أسرتو إف لـ يزو  كأف ييد   ،3استعماؿ التيديد مثبل
يفقد عنصر بممارسة ضغط عمى الجانب النفسي لممكره ف 4أوأف يساعده في ارتكاب جريمة ما

، بالتالي فمتى 5أف يتفادى الجريمة لمشخص يكوف بطريقة غير متوقعة وال يمكفا كما الحرية كمي  
تنتفي مساءلتو طبقا لنص كاف الشخص المعاؽ في وضع المكره عمى ارتكاب الفعؿ المجـر 

 .14المادة 

متخمص وجود اإلنساف نفسو في ظرؼ ييدده بخطر ال سبيؿ ل ىيثانييا حالة الضرورة و 
منو إال بارتكاب فعؿ مجـر وال يجب أف يكوف الخطر عمديا مستيدفا الشخص الرتكاب 

أف يجيض الطبيب امرأة حامؿ عاما لينقذ بو نفسو مف الموت، أو كأف يسرؽ شخص ط، 6الجريمة
مة  طبقا لممادة إلنقاذ حياتيا رغـ عدـ وجود أي ضغط عمى إرادة الفاعؿ فبل يعتبر ىذا جري

                                                           
، منشورات الحمبي الحقوقية، 1، المسؤولية الجنائية لؤلحداث، دراسة مقارنة، ط كوسرت حسين أمين البرزنجي 1

 .124، ص.2016بيروت، لبناف، 
، ديواف المطبوعات 6، الجريمة، ط 1، شرح قانوف العقوبات الجزائري، القسـ العاـ، ج عبد اهلل سميمان2 

 .319ص. ،2005الجامعية، بف عكنوف، الجزائر، 
 .215، المرجع السابؽ، ص.منصور رحماني3 
 .125، ص.نفسو، المرجع كوسرت حسين أمين البرزنجي 4

 .358ص. ،السابؽ، المرجع عبد اهلل أوىايبية5 
 .311، المرجع السابؽ، ص.باسم محمد شياب 6
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  مادتيفكما تكوف مف قبؿ حالة الضرورة ما نصت عميو ال، 1وف العقوبات الجزائرينمف قا 424
 وف.مف نفس القان 1153 - 1142

رد الفعؿ عمى ىذا د اإلنساف و تواجد الخطر الذي ييد  تتمثؿ شروط حالة الضرورة في 
متوقع جسيما وحاؿ أي عمى وشؾ الوقوع أو د النفس و الخطر، حيث يجب أف يكوف الخطر ييد  

كما ال يكوف القانوف قد ألـز بوسائؿ معينة لدرء  5، وأف ال يكوف إلرادة المضطر دخبل فيو4الوقوع
، أما شروط رد الفعؿ فيجب 6ىذا الخطر ألنو ال يجوز في ىذه الحالة ارتكاب فعؿ مجـر قانونا

نفسو  كاب فعؿ مجـر بغرض حمايةأف تكوف حالة الضرورة متوافرة فعبل فيضطر الفاعؿ الرت
غيره، أف يكوف فعؿ الضرورة ىو الوسيمة الوحيد لمخبلص مف الخطر وال توجد وسيمة أخرى أو 

ستعممة مع جسامة فوجود مثؿ ىذه الوسيمة ينفي االضطرار، وأف يكوف تناسب في الوسائؿ الم
في طعاـ معد لآلخريف مف بينيـ شخص  ا، ومثالو كأف يضع شخص سم7الخطر المحدؽ بو

 .8وضع السـ في الطعاـ كمو مما أدى لوفاتيـ، فينا يسأؿ الفاعؿ جزائياده فكاف ييد  

مف ذوي ضرورة لدى الشخص الجاني حالة أو معنوي مادي أو في حالة وجود حالة إكراه 
، تسري ميما كاف نوعيا شخصا بالغا يعانوف مف إعاقة أو االحتياجات الخاصة سواء كاف طفبل

                                                           
 .325،324، السابؽ، المرجع يمانعبد اهلل سم 1
دج  1.000إلى  100أياـ إلى شيريف عمى األكثر وبغرامة مف  10تنص المادة عمى:" يعاقب بالحبس مف  2

كؿ مف قتؿ دوف مقتضى، وفي أي مكاف دوابا لمجر أوالركوب أوالحمؿ أومواش  -أوبإحدى ىاتيف العقوبتيف: 
 -ى أوكبلبا لمحراسة أوأسماؾ موجودة في البرؾ أواألحواض أوالخزانات، ذات قروف أوخرافا أوماعزا أوأية دابة أخر 

 كؿ مف قتؿ دوف مقتضى، حيوانا مستأنسا في مكاف يممكو أويستأجره  أويزرعو مالؾ الحيواف المقتوؿ".
أياـ عمى  10دج ويجوز أيضا أف يعاقب بالحبس  500إلى  100تنص المادة عمى:" يعاقب بغرامة مف  3

مف أساء دوف مقتضى معاممة حيواف مف الحيوانات المنزلية أوالمستأنسة أوالمأسورة سواء كاف ذلؾ  األكثر كؿ
ذا كاف مالكو مجيوال أف تأمر بإيداع  عمنيا أوغير عمني، ويجوز لممحكمة في حالة الحكـ عمى مالؾ الحيواف أوا 

ا كذلؾ ولممؤسسة في ىذه الحالة حرية الحيواف في مؤسسة ذات منفعة عمومية لحماية الحيوانات أوتقرر اعتبارى
 التصرؼ فيو ".

 .133، المرجع السابؽ، ص.عمي عبد القادر القيوجي 4
 .314المرجع السابؽ، ص. باسم محمد شياب، 5
 .218،217ص.، المرجع السابؽ، ص.منصور رحماني 6
 .181،180ص.، ص.السابؽ، المرجع عبد اهلل أوىايبية 7
 .294، المرجع السابؽ، ص.محمد عبد اهلل الوريكات ،سمطان عبد القادر الشاوي 8
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يـ مثؿ الشخص العادي، إف موانع المسؤولية الجزائية في ات عمييـ مثمنفس أحكاـ قانوف العقوب
حيث لـ تصنؼ التشريع الجزائري المنصوص عمييا في قانوف العقوبات جاءت بصفة العمومية 

المعاؽ، بؿ تضمنت أحكاما تطبؽ عمى كؿ جتمع التي فييا السميـ و ىذه الموانع حسب فئات الم
عاقةكاف يعاني مف حالة مرض أو  إذاالفئات مع مراعاة لقدرات الشخص في حالة ما   .ا 

 أثر موانع المسؤولية الجزائية عمى الطفل المعاق: -0

فيؼ العقوبة عف عذرا لتخالنفسي الجنائية المرض العقمي أو اعتبرت بعض التشريعات 
رادتو أثناء ارتكابو ألفعاؿ إجراميةالجاني المريض، وذلؾ النتقاص إدراكو أو  حيث نص قانوف  ا 

عمى العاىة في العقؿ سوى نقص  عمى أنو إذا لـ يترتببؽ بيانو كما سلعراقي العقوبات ا
وبالنسبة لمقانوف ذلؾ عذرا مخففا،  اإلرادة وقت ارتكاب الجريمة عد  أوضعؼ في اإلدراؾ أو 

سواء كاف فاقدا إلدراكو يعفى مف العقاب  النفسيأو  العقميداني فاعتبرا أف المريض السو الكويتي و 
رادتو أو   .1تقصتا عندهانأوا 

متأخر قد واء كاف المصاب بو في سف مبكر أو البكـ سبالنسبة لممعاؽ حسيا بالصمـ و  أما
فإذا انتقصا منو كانا سببا في تخفيؼ العقاب أما  ،يكوف لو دور في التأثير عمى إدراؾ الشخص

ذا كاف ىذا و إذا أفقدا المعاؽ إدراكو كميا فيكوف غير مسؤوؿ جزائيا،  قدرا مف التعميـ األخير تمقى ا 
كاممة جزائية العبلمات، حينيا يكوف مسؤوال مسؤولية تنمية إدراكو عف طريؽ اإلشارات و و لأى م

تحديد درجة سمطة تقدير درجة مسؤولية األصـ واألبكـ و تترؾ لمقاضي كالشخص العادي، و 
يف في ىتال يوجد نص خاص بياتيف العا .إدراكوتمييزه حسب ما تمقاه مف عمـ ساىـ في تنمية 

حكمة في ىذا الصدد ذىبت مالعراقي، و قانوف العقوبات الجزائري والمصري والسوري والمبناني و 
مجرد الصمـ والبكـ مف حاالت و ال ينص القانوف عمى أف المصرية في قرار ليا بأن   النقض

، بينما 421رقـ  43فقرة  4522 -1 – 45تخفيؼ المسؤولية، قرار مؤرخ في امتناع العقاب أو 
عمى عدـ قياـ مسؤولية المصاب  نوف العقوباتمف قا 24نص المشرع الميبي في المادة 

                                                           
 .167، المرجع السابؽ، ص. ميثم محمد عبد النعماني 1
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رادة وقتي لـ تكف لو قوة شعور و الذ بالعاىتيف ذا كانت اقتراؼ الجريمة، بسبب عاىتيو، و  ا  ا 
 .1منقوصة بشكؿ جسيـ، دوف أف تكوف مفقودة، فتكوف مسؤوليتو مخففة

النفسي لدى الشخص المصاب ة المرض العقمي أو ئري لتحديد درجلـ يتطرؽ المشرع الجزا
و ة الجزائية في حق  مدى قياـ المسؤوليو  ةبو كما أنو لـ يورد نصا خاصا بالمصاب بعاىة حسي

األمنية كنظاـ  رتبنى المشرع الجزائري التدابيحيث  ،واالنتقاص منكميا أو سواء بفقداف إدراكو 
خطورة اإلجرامية الكامنة في الجاني، فيي ، كجزاء بديؿ لمعقوبة ميمتيا مكافحة ال2عقابي

لشخص مواجية افي رصدىا المشرع ليستعمميا القاضي  مجموعة مف اإلجراءات العبلجية التي
 .3أشياء خطيرة بذاتيا، يوقعيا عميو جبرا بيدؼ حماية المجتمعالمجـر ذو خطورة إجرامية أو 

عقميا فيكوف المريض نفسيا أو ة بالنسبة لمشخص في حالة توافر موانع المسؤولية الجزائي
غير عمدية، أوجنحة أوجناية عمدية أو  سواء كانت الجريمة المرتكبة مخالفةمعفى مف العقوبة، 
تصدر قرارا و توقؼ إجراءات السير فييا ي مرحمة التحقيؽ فعمى المحكمة أف فإذا كانت الدعوى ف
ذا كانت في مرحمة المحاكمة وجب إصدار أمر و بمنع المحاكمة،  ببراءتو، فبل يمكف معاقبة ا ا 

مع  شخص ال يفيـ معنى ما يقوـ بو مف تصرفات وال يعي القصد مف توقيع العقاب عميو،
تمتنع مسؤوليتو في حالة عودتو إلى رشده بعد ارتكابو الفعؿ الة تحقيؽ مقاصد العقوبة فيو، فاستح

ة عمى ع تدابير أمنيما يمكف توقي، ك4المجـر عمبل بمبدأ معاصرة الجنوف وقت ارتكاب الفعؿ
 نفسي بغرض معالجتو.الشخص المصاب بمرض عقمي أو 

و أن  إال ، تابعة الجزائيةأف يكوف محبل لممسنوات ال يمكف  42لطفؿ الذي لـ يتجاوز اإف 
 44سنة ولـ يبمغ  44 الطفؿ البالغ إذا ثبت لمقاضي الجزائي قياـ المسؤولية الجزائية في حؽ 

 عمى: المشرع نص في ىذا الصدد  مخففة،سنة كاممة أف يقضي بعقوبة 

                                                           
 .178،177ص. ص. ،السابؽ، المرجع ميثم محمد عبد النعماني 1

 .232ص.، 2016 ، دار بمقيس،2 ، القسـ العاـ، ط، شرح قانوف العقوبات الجزائريدنيا رشيد، سعيد بوعمي2 
 عمى:" ال جريمة وال عقوبة وال تدبير أمف بغير قانوف".نوف العقوبات الجزائري مف قا 1ادة تنص الم 3
 .140،139ص. ، ص.نفسو ، المرجعميثم محمد عبد النعماني 4
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يحكـ القاضي  ،السجف المؤبدريمة ىي اإلعداـ أو * إذا كانت العقوبة المقررة قانونا لمج
 سنة. 72إلى  42عمى القاصر بعقوبة الحبس مف عشر 

الحبس، يحكـ عمى القاصر نونا لمجريمة ىي السجف المؤقت أو * إذا كانت العقوبة قا
 .يف الحكـ بيا عميو متى كاف بالغانصؼ المدة التي كاف يتعبالحبس لمدة تساوي 

 .1الغرامة بالنسبة لممخالفاتالتوبيخ أو  *

كاف الحدث في وضع ال ما و في حالة أن   04-05القانوف رقـ مف  117ت المادة نصكما 
وقائية، يعزؿ وجوبا بمعنى مطبؽ عمى األحداث ألسباب صحية أو يتبلءـ مع النظاـ الجماعي ال

 .2يوضع في المركز الذي يتناسب ووضعيتو الصحية ومع ما يتناسب معيا أف

حيث يمكف  ،تدابير خاصة باألطفاؿعمى ماية الطفؿ حقانوف  ع الجزائري فيالمشر   ص  ن
أكثر تدبير واحد، أو  44إلى  44العمر  في مواد الجنايات والجنح أف يتخذ ضد الطفؿ البالغ مف

 :تي بيانيار الحماية والتيذيب اآلمف تدابي

 عائمة جديريف بالثقة.تسميمو لممثمو الشرعي أولشخص أو  – 4

 وضعو في مؤسسة معتمدة مكمفة بمساعدة الطفولة. – 7

 وضعو في مدرسة داخمية صالحة إليواء األطفاؿ في سف الدراسة.   – 4 

 وضعو في مركز متخصص في حماية األطفاؿ الجانحيف. –1

لمراقبة وتكميؼ مصالح الوسط المفتوح بالقياـ بو، ويمكف وضعو تحت نظاـ الحرية ا
 ويكوف ىذا النظاـ قاببل لئللغاء في أي وقت.

                                                           
  مف قانوف العقوبات الجزائري.  51 -50المادتيف  1
، المتضمف قانوف تنظيـ 2005فبراير  6ىػ الموافؽ لػ  1425ذي الحجة  27المؤرخ في  04-05القانوف رقـ  2

عادة اإلدماج االجتماعي لممحبوسيف، ج. ر. ع.  ، المعدؿ والمتمـ 2005فبراير  13مؤرخة في  12السجوف وا 
 .2018يناير  30مؤرخة في  5ج. ر. ع.  ،2018يناير  30 المؤرخ في 01-18بالقانوف 
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مدة التدبير المتخذ التاريخ الذي يبمغ فيو الطفؿ سف الرشد  كما ال يجوز أف تتجاوز
 .1الجزائي

ع الجزائري المشر  رؼ بالمراكز المتخصصة، لـ يتطرؽ نظـ قانوف حماية الطفؿ ما يع
يمكف تعريفيا عمى أنيا مؤسسات ذات طابع إداري خصصت لكف  ،يد المقصود منيالتحد

أوامر إيداع مف قبؿ الجية القضائية رت في حقيـ أحكاـ أو دالستقباؿ األحداث الذيف ص
ىذه المؤسسات فيما  ؼوتصن  ، 2الشخصية المعنويةيز باستقبلليا المالي و المختصة، حيث تتم

 يمي:

ـو الوزارة المكمفة بالتضامف الوطني بإحداث وتسيير المراكز عمى أف تقع المشر   نص  
 والمصالح اآلتية: 

 *المراكز المتخصصة في حماية األطفاؿ في خطر.

 *المراكز المتخصصة في حماية األطفاؿ الجانحيف.

 *المراكز المتعددة الخدمات لوقاية الشباب.

 *مصالح الوسط المفتوح.

 اؿ المعوقيف.المراكز أجنحة لؤلطف *تخصص داخؿ

وتحدد شروط وكيفيات إنشاء المراكز المذكورة في ىذه المادة وتنظيميا وسيرىا عف طريؽ 
 .    3التنظيـ

                                                           
 حماية الطفؿ.قانوف مف  85المادة  1
، يـو دراسي حوؿ 12-15مة بعنواف حماية الطفؿ المعاؽ عمى ضوء القانوف رقـ مداخفطيمة الزىرة سعيدي،  2

المعاممة العقابية لؤلحداث الجانحيف في التشريع الجزائري، مخبر حقوؽ اإلنساف والحريات العامة، فرقة الحماية 
حميد بف باديس، الجزائية لحقوؽ اإلنساف والحريات العامة، كمية الحقوؽ والعمـو السياسية، جامعة عبد ال

 .7، ص.2018أبريؿ  30صبلمندر، مستغانـ، يـو 
 مف قانوف حماية الطفؿ. 116المادة  3
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داره لقانوف حماية بإص خطوة فعالة في مجاؿ حماية الطفؿ جنائياع الجزائري المشر   خطا
احة بالتساوي المعاؽ في ىذا القانوف بؿ نص عمى حمايتو صر الطفؿ المشرع  شملـ ييالطفؿ، 

بأشكاليا اإلعاقة أنو لـ ينص صراحة عمى بالرغـ دوف تمييز،  يفالعاديمع بقية األطفاؿ 
لنص مكتفيا با المسؤولية الجزائية والعقابعمى وأثره طفؿ المعاؽ ملالنفسي أوالمرض العقمي أو 

، كتوفير مع مراعاة بعض األحكاـ القانونية في ذلؾ األطفاؿجميع عمى قواعد عامة تطبؽ عمى 
شاىد القاصر إلى سف كاف الفي حالة ما و  ،االحتياجات الخاصة أجنحة خاصة باألطفاؿ ذوي

ف لـ يكف يعرؼ الكتابة يندب  ،توضع األسئمة وتكوف اإلجابات بالكتابةأبكما أصما أو  سنة 16 وا 
لو قاضي التحقيؽ مف تمقاء نفسو مترجما قادرا عمى التحدث معو ويذكر في المحضر اسـ 

 . 1ه عف حمفو لميميف ثـ يوقع المحضرينو  و مترجـ ولقبو ومينتو وموطنو ال

  الفصل الثاني: واقع حماية اْلطفال ذوي االحتياجات الخاصة في التشريعات الوطنية

تحتؿ فئة ذوي االحتياجات الخاصة مكانة ىامة في الترسانة القانونية الوطنية خصصت 
مف القانوف األسمى في الدولة وىو الدستور، فالحماية ىي كؿ التشريعات ليا حماية قانونية بدءا 

وسيمة احترازية تعمؿ عمى حماية الشخص أوممتمكاتو لضماف كرامتو وسبلمتو الجسدية 
لو بيذه الميمة، إف عدـ  النظاـ القانوني أوالجياز المناطواألخبلقية والنفسية بواسطة التدابير أو 
الجتماعي الكامؿ لمطفؿ يجعمو ضعيفا ىشا ما يستوجب وجود حالة الرفاه البدني والعقمي وا

، كرس التشريع حقوؽ ىذه الفئة اليشة مف المجتمع لتعيش مثمما يعيش الفرد السميـ 2حمايتو
القادر عمى حماية نفسو وممارسة حقوقو والمدافعة عف االنتياكات التي تشوبيا، مف بيف الدوؿ 

ريع المصري والتشريع التونسي والتشريع الجزائري المقرة بحقوؽ ذوي االحتياجات الخاصة التش
التي ستقتصر الدراسة في البحث ضمف قوانينيـ حوؿ ما يخص حماية فئة معينة مف ذوي 

يعتبر الطفؿ بسنو وجنسو وظروفو الصحية واالجتماعية  حتياجات الخاصة وىي فئة األطفاؿ،اال
يقرىا في دولة القانوف خصوصا إذا  ضعيفا غير قادر عمى توفير الحماية لنفسو دوف وجود ما

 .سف وظرؼ صحي يعيؽ تحقيؽ متطمباتواجتمع فيو ظرؼ صغر ال

                                                           
 انوف اإلجراءات الجزائية.مف ق 93، 92المادتيف  1

2
 Philip thierno mbaye, La protection juridique de l'enfant malade, essai d'une approche comparative  

 entre le droit français et le droit sénégalais, thèse de doctorat, discipline droit, spécialité droit privé, 

université paris VIII, France, 8 mars 2018, p.p.3,4.  
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ارتأى المشرع في ىذه الدوؿ حماية تختمؼ مف قانوف آلخر كقانوف الصحة وقانوف  
العقوبات وقانوف الطفؿ وقانوف حماية المعاقيف مف تشريع آلخر العمؿ عمى ترسيخ حماية الطفؿ 

ظرؼ الصحي الذي يعانيو، تمت معالجة الفصؿ في مبحثيف عنوف المبحث األوؿ ميما كاف ال
، خاصة في التشريع المصري والتونسيبنطاؽ تطبيؽ الحماية القانونية لمطفؿ ذي االحتياجات ال

وبالنسبة لممبحث الثاني عنوف بالحماية القانونية لمطفؿ ذي االحتياجات الخاصة في التشريع 
 تيـ وفقا لما يمي:الجزائري، تتـ دراس

 

ي االحتياجات الخاصة في التشريع ذ طفلحماية القانونية لمالمبحث اْلول: نطاق تطبيق ال
 المصري والتونسي 

يعد القانوف المصري والقانوف التونسي مف بيف التشريعات التي سعت لحماية فئة األطفاؿ 
ي االحتياجات الخاصة لمختمؼ حيث تبنيا دستوريا حماية قانونية لذو  ،ذوي االحتياجات الخاصة

مع اآلخريف فئات المجتمع مف أطفاؿ وبالغيف لتمكينيـ مف ممارسة حقوقيـ عمى قدـ المساواة 
لتحقيؽ أىدافيـ في الحياة اليومية وكرس الدستور المصري آليات تكمؼ بيذه الميمة، كما أقرا 

شخاص ذوي اإلعاقة مف حماية ليـ في القوانيف الداخمية كقانوف الطفؿ وقانوف حقوؽ األ
والتونسي ضمانات تسمح لفئة األطفاؿ المعاقيف مف اكتساب مركز قانوني في المجتمع المصري 

المعيشي والصحي واالجتماعي والقضاء عمى التمييز عمى  بحقوؽ الطفؿ وتحسيف مستواه ارتقاء
ة عمى اتفاقيات أساس اإلعاقة، ىذا غير أف التشريع المصري والتونسي  مف بيف الدوؿ المصادق

حقوؽ اإلنساف ما يوجب عمييا االلتزاـ بما تتطمبو كؿ مف االتفاقيات السابقة مف حماية قانونية 
لذوي اإلعاقة، في ىذا المبحث سيتـ التطرؽ لدراسة مطمبيف يتمثؿ المطمب األوؿ في التشريع 

المطمب الثاني ما المصري كنموذج إلقرار الحماية القانونية لمطفؿ ذي االحتياجات الخاصة، أ
الحماية القانونية لمطفؿ ذي االحتياجات الخاصة في القانوف التونسي، يمكف دراستيـ كما ب عنوف
 يأتي:
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ي االحتياجات قرار الحماية القانونية لمطفل ذالمطمب اْلول: التشريع المصري كنموذج إل
 الخاصة

ف الطفؿ والبالغ مف أقر المشرع المصري بحماية األشخاص ذوي اإلعاقة دوف تمييز بي
خبلؿ تشريعو لقوانيف تتعمؽ بيذه الفئة عمى وجو الخصوص عامبل عمى تكريس مبدأ المساواة 

ئة، أعطى القانوف المصري لمطفؿ ومحاربة أشكاؿ التيميش التي يمكف أف تتعرض ليا ىذه الف
ف الدستور ي االحتياجات الخاصة مكانة في المجتمع تضمف حقوقو كغيره مف األطفاؿ بداية مذ

الحامي لحقوؽ وحريات اإلنساف إلى مختمؼ القوانيف الناىضة بحمايتيـ، تـ تقسيـ ىذا المطمب 
إلى فرعيف خصص األوؿ لمعالجة الضمانات القانونية لحماية الطفؿ ذو االحتياجات الخاصة، 

ما يمي وتمثؿ الفرع الثاني في قراءة لحقوؽ الطفؿ ذو االحتياجات الخاصة، يتـ التعرض ليما ك
 بيانو:

 الفرع اْلول: الضمانات القانونية لحماية الطفل ذي االحتياجات الخاصة

سيتـ التطرؽ في ىذا الفرع إلى المكانة القانونية لمطفؿ ذي االحتياجات الخاصة عمى 
 تمكينو مف حقوقو، كما يأتي: في سبيؿ  يع المصري واآلليات المكرسةمستوى التشر 

 0224المصري لسنة دستور الاجات الخاصة في مكانة الطفل ذو االحتي -2

في القانوف المصري عمى المستوى أىمية بالغة اكتسبت فئة ذوي االحتياجات الخاصة 
المحمي بإقرار تشريعات تمكنيـ مف الحصوؿ عمى حقوقيـ عمى أساس المساواة، نص المشرع 

التمييز بيدؼ  عمى إنشاء مفوضية مستقمة لمقضاء عمى أشكاؿ 20141المصري في دستور 
تحقيؽ العدالة في المجتمع، وجاء في فحواه أف المواطنوف متساووف أماـ القانوف في الحقوؽ 
والحريات والواجبات العامة ال تمييز بينيـ بسبب الديانة، أوالعقيدة، أوالجنس، أواألصؿ، أوالموف، 

غرافي، أوألي سبب آخر، أوالمغة، أواإلعاقة، أوالمستوى االجتماعي، أواالنتماء السياسي أوالج
التمييز بيف المواطنيف ويقع عمى عاتؽ الدولة اتخاذ التدابير البلزمة المصري يجـر المشرع حيث 

                                                           
 . 2014يناير  18مكرر أ مؤرخة في  3، ج. ر. ع. 2014يناير  18المؤرخ في  1
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، تضمف الدستور المصري أسس حماية المواطنيف كافة دوف تمييز 1لمحد مف كافة أشكاؿ التمييز
مييز بسبب اإلعاقة، فالنص الت هحظر ب وذلؾذات االحتياجات الخاصة  بيف الفئة السميمة والفئة

عندما أدرج محاربة التمييز عمى الدستوري المصري جاء ممما بجوانب التمييز كميا خصوصا 
تفعيؿ حقوؽ وحريات فئة األشخاص ذوي االحتياجات الخاصة في المجتمع ل ىادفا اإلعاقةأساس 

 ضمف القوانيف السامية في الدولة.

ويصونيا القانوف إال في حالة التمبس، فبل  وأكد عمى أف الحرية الشخصية حؽ طبيعي
يجوز القبض عمى أحد أوتفتيشو أوحبسو أوتقييد حريتو بأي قيد إال بأمر قضائي مسبب يستمزمو 
التحقيؽ، ويجب أف يبمغ فورا كؿ مف تقيدت حريتو بأسباب ذلؾ مع إحاطتو بكؿ حقوقو كتابة مع 

ساعة مف وقت تقييده إلى سمطة التحقيؽ،  24تمكينو مف االتصاؿ بذويو ومحاميو ويقدـ خبلؿ 
ف لـ يكف لو محامي ندب لو محامي، مع توفير المساعدة  وال يبدأ التحقيؽ إال بحضور محاميو وا 

، فالمشرع المصري نص 2البلزمة لفئة ذوي اإلعاقة طبقا لئلجراءات المنصوص عمييا في القانوف
فئة ذوي  محيطايز بينيـ مف فئة ألخرى ميعمى حماية الحرية الشخصية ألفراد المجتمع دوف ت

في مرحمة التحقيؽ، فبل يجوز كذلؾ  احقوقيتضمف خاصة بمعاممة إجرائية كفيمة االحتياجات ال
يذاء الشخص المقيدة حريتو بدنيا أومعنويا كراه أوا  ويحجز في األماكف مخصصة ليذا  ،ترىيب أوا 

فير الوسائؿ الخاصة باألشخاص ذوي وتمتـز الدولة بتو  ،الئقة إنسانيا وصحياوتكوف الغرض 
 .3وكؿ مخالفة ليذه اإلجراءات تعتبر جريمة يعاقب عمييا القانوف ،اإلعاقة في ىذه الحالة

سنة فمو الحؽ في اسـ وأوراؽ ثبوتية وتطعيـ إجباري  18يعد الطفؿ كؿ مف لـ يبمغ 
ربية دينية وتنمية مجاني، يتمتع برعاية صحية وأسرية أوبديمة وتغذية أساسية ومأوى آمف وت

وتمتـز  ،وجدانية ومعرفية، وتكفؿ الدولة حقوؽ األطفاؿ ذوي اإلعاقة وتأىيميـ واندماجيـ اجتماعيا
الدولة برعاية الطفؿ وحمايتو مف كؿ أشكاؿ العنؼ واإلساءة وسوء المعاممة واالستغبلؿ الجنسي 

قبؿ إكماؿ مرحمة األساسي ويحظر تشغيمو  ،التعميـ لجميع األطفاؿ فيوالتجاري وتكريس الحؽ 
وفي األعماؿ الخطيرة، ينشأ نظاـ قضائي مختص باألطفاؿ في حالة ما إذا كاف مجني عميو وال 

                                                           
 المصري. مف الدستور 53المادة  1
 المصري. مف الدستور 54دة الما 2
 المصري. مف الدستور 55المادة  3
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يجوز مساءلتو جزائيا أواحتجازه إال وفقا لمقانوف مع تمكينو مف المساعدة القضائية وحجزه في 
تعمؿ الدولة عمى كما  ،1أماكف تميؽ بو منفصمة عف البالغيف، لتحقيؽ مصمحة الطفؿ الفضمى

ضماف حقوؽ ذوي اإلعاقة واألقزاـ، صحيا واقتصاديا واجتماعيا وثقافيا وترفيييا ورياضيا 
وتعميميا، وتوفير فرص العمؿ ليـ، مع تخصيص نسبة منيا ليـ، وتييئة المرافؽ العامة والبيئة 

مواطنيف إعماال المحيطة بيـ، وممارستيـ لجميع الحقوؽ السياسية، ودمجيـ مع غيرىـ مف ال
 .2لمبدأ المساواة والعدالة وتكافؤ الفرص

تكفؿ الدولة كؿ مواطف ال يتمتع بالضماف االجتماعي بما يضمف لو حياة كريمة في حالة 
عدـ قدرتو عمى إعالة نفسو وأسرتو، كرس ىذه الحماية في حاالت العجز عف العمؿ والشيخوخة 

رع بتأميف األفراد اجتماعيا ما ينعكس عمى استفادة ، طبقا لمنص القانوني التـز المش3والبطالة
األشخاص ذوي االحتياجات الخاصة كغيرىـ مف أفراد المجتمع تطبيقا لمبدأ المساواة ونظرا 
لحاالت العجز المختمفة التي تعاني منيا ىذه الفئة، إف تحقيؽ العدالة االجتماعية خصوصا 

صدار تشريعات  تتناسب مع النصوص الدستورية ليا دور في لؤلطفاؿ والقضاء عمى التمييز وا 
حماية حقوؽ اإلنساف بصفة عامة وحقوؽ الطفؿ ذو االحتياجات الخاصة عمى األخص، كما  
نص الدستور عمى أف تشمؿ المجالس المحمية نسبة مف ذوي اإلعاقة لتمثيؿ ىذه الفئة اليشة في 

  .4المجتمع والنيوض بحقوقيا

صطمح ذوي اإلعاقة رغـ أف التشريعات الحديثة فحوى الدستور في نصوصو م تضمف
مف خبلؿ ما تـ  .المعاؽ تبنت مصطمح ذوي االحتياجات الخاصة لعدـ بعث شعور النقص لدى

عمى الحماية القانونية الدستورية المصرية يستخمص احتواءىا نصوص ال في إليو التطرؽ
الحقوؽ والحريات  ضمافلؤلشخاص واألطفاؿ ذوي اإلعاقة صراحة بصيغة الخصوصية مع 

ضمف بحثة لمطفؿ ذي اإلعاقة حماية توفير  في، وبيذا قد ساىـ التشريع المصري العامة ليـ

                                                           
 المصري. مف الدستور 80المادة  1
 المصري. مف الدستور 81المادة  2
 المصري. مف الدستور 17المادة  3
 المصري. مف الدستور 180المادة  4
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المجمس القومي مف خبلؿ ىذه الحماية  ؿفعّ ليات دستورية توذلؾ بإنشائو آلمدولة القانوف األعمى ل
  .1ىيئة تنيض بحماية وتدعيـ حقوقيـ تكريس حماية الطفولة واألمومة قصدل

 دستورية اآلليات القانونية لحماية الطفل ذو االحتياجات الخاصة -0

ومف الدوؿ المصادقة عمى اتفاقية واألمومة الطفولة ف الدوؿ الميتمة بحماية تعتبر مصر م
وأوؿ مف اختير ليا عضو في لجنة حقوؽ الطفؿ والتي كرست قواعد  1990حقوؽ الطفؿ لسنة 

لمطفولة واألمومة يتمتع بالشخصية المعنوية بموجب قرار  حماية الطفؿ، تـ إنشاء مجمس قومي
برئاسة رئيس مجمس  1989لسنة  273المعدؿ بقرار رقـ  1988لسنة  45رئيس الجميورية رقـ 

تشكؿ المجمس مف عدة أعضاء مف وزراء الشؤوف االجتماعية، اإلعبلـ، الصحة، يالوزراء، 
فيذي لممجمس األعمى لمشباب والرياضة، وثبلث التعميـ، الثقافة، القوى العاممة، الرئيس التن

أشخاص مف ذوي الخبرة في مجاؿ الطفولة واألمومة ويمكف استدعاء مف ليـ خبرة في المجاؿ 
 .3، يكوف مقر المجمس بمدينة القاىرة2ليستعيف بكفاءتيـ

خطط ل مف خبلؿ وضعوبلحيات متعددة لحماية الطفولة يختص المجمس بممارسة ص
الت الرعاية االجتماعية واألسرية والصحية والتعميمية واإلعبلمية، وتقييـ مدى تنموية في مجا

نجاعة السياسة التنموية المتبعة بواسطة جمع المعمومات وتقديـ إحصائيات، كما يقترح المجمس 
كيفية ومة والمشكبلت التي تعاني منيا و برامج توعية فيما يتعمؽ باحتياجات الطفولة واألم

 ،غير التعاوف مع المنظمات الحكومية وغير الحكومية العاممة في نفس المجاؿ معالجتيا، ىذا
األمومة لما تقتضيو حماية ولممجمس حؽ إبداء رأيو في االتفاقيات الدولية المتعمقة بالطفولة و 

  ـ.مصمحتي

 يتشكؿ المجمس مف األجيزة التالية:

                                                           
 المصري. مف الدستور 214المادة   1
نائية في ضوء االتفاقيات الدولية، دراسة مقارنة، ب ط، دار ، حقوؽ الطفؿ ومعاممتو الجخالد مصطفى فيمي 2

 .91،90، ص.ص.2007الجامعة الجديدة، اإلسكندرية، مصر، 
 .166ص. المرجع السابؽ،، وليد سميم النمر 3
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عضوا مف الشخصيات  20المجنة الفنية االستشارية تعمؿ تطوعيا بعدد ال يتجاوز  -
العامة ذات الخبرة الذيف ليـ دراية واىتماـ بمجاؿ الطفولة واألمومة، تتشكؿ المجنة بقرار مف 

 سنوات. 3رئيس الوزراء لمدة 

األمانة العامة ويرأسيا األميف العاـ تتكوف مف قطاعات التخطيط والمتابعة وقطاع 
 .1المعمومات وقطاع الشؤوف اإلدارية والمالية

األمومة تتمقى ى مستوى المجمس القومي لمطفولة و تـ إنشاء اإلدارة العامة لنجدة الطفؿ عم  
شكاوى مف قبؿ األطفاؿ والبالغيف ومعالجتيا بإنقاذ الطفؿ محؿ العنؼ أوالخطر أواالىماؿ، 
تضمف ىذه الييئة ممثميف لوزارات العدؿ والداخمية والتضامف االجتماعي والتنمية المحمية يتـ 

يارىـ مف الوزراء المختصيف وممثمي لمؤسسات المجتمع المدني الذيف يختارىـ األميف العاـ اخت
لممجمس، كما يحؽ لو اختيار مف يرى مصمحة في االستعانة بيـ بغية تحقيؽ اليدؼ مف إنشاء 
الييئة، لئلدارة صبلحية طمب فتح التحقيؽ فيما يخص كما يرد إلييا مف ببلغات ومتابعة نتائج 

، أنشأ 2يؽ وتمكيف الجية المختصة بالتقارير التي تعدىا عف الببلغات والمستجدات فيياالتحق
كختاـ لممؤتمر اإلقميمي لمناىضة العنؼ ضد  2005جواف  29خط لنجدة الطفؿ بتاريخ 

إلزالة كؿ ما يعوؽ ممارستو لحقوقو ودرء العنؼ عنو سواء كاف أسري،  16000األطفاؿ رقـ 
توفير الحماية لؤلطفاؿ ذوي االحتياجات الخاصة واألطفاؿ ببل  جسدي، مدرسي، ىذا غير

 .3مأوى

تتدخؿ ىذه الييئة في حالة تعرض الطفؿ لمخطر المحدؽ وفؽ الحاالت التي حددتيا المادة 
مف قانوف الطفؿ، كحالة تعرض الطفؿ لخطر في أمنو أوأخبلقو أوصحتو أوحياتو، إذا كانت  97

أوكاف معرضا لئلىماؿ  ،مدرسة أومؤسسة الرعاية تعرضو لمخطرظروؼ تربيتو داخؿ األسرة أوال
أواإلساءة أوالعنؼ أواالستغبلؿ أوالتشرد، أوتعرض ألعماؿ إباحية أوتحرش أوالستغبلؿ جنسي 
أواالستعماؿ غير مشروع لمكحوؿ والمخدرات ما يؤثر عمى لياقتو العقمية، تقوـ اإلدارة العامة 

                                                           
 .379،378.ص.، صالسابؽ، المرجع محمد عبد الرحمن مصطفى البنا 1
 مف قانوف الطفؿ المصري. 97المادة  2
 .168،167، المرجع السابؽ، ص.ص.نمروليد سميم ال 3



 حماية اْلطفال ذوي اإلحتياجات الخاصة عمى الصعيد الوطني  :       الباب اْلول 
 

96 
 

اجد الطفؿ المعرض لمخطر باتخاذ ما يمـز مف إجراءات إخراجو لنجدة الطفؿ القريبة مف مكاف تو 
 .1مف المكاف ونقمو لمكاف آمف واالستعانة بضباط الشرطة القضائية عند االقتضاء

ويعتبر خطرا محدقا كؿ عمؿ كاف إيجابيا أوسمبيا ييدد حياة الطفؿ أوسبلمتو البدنية  
 يستنتج أف المشرع المصري قدوبيذا ، 2قتأوالمعنوية عمى نحو ال يمكف فيو تبلفيو بمرور الو 

إذ خاصة عمى حماية الطفؿ سواء كاف سميما أومف ذوي االحتياجات الأكد في ترسانتو القانونية 
تكفؿ الدولة حماية الطفؿ في حالة أف بمعنى  اتسـ بالعمومية والشمولية، 97نص المادة أف 

عدـ حمايتو ىذا مف ل كمبررإلعاقتو  دوف النظرجنسو وسنو ولياقتو الصحية الخطر ميما كاف 
 .مف جية أخرى الدستور المصري بو جاء وعمبل بما جية

تـ إنشاء صندوؽ تابع لممجمس القومي لمطفولة واألمومة تحت اسـ صندوؽ رعاية الطفولة 
واألمومة كييئة مستقمة تتمتو بالشخصية المعنوية وميزانية خاصة تبدأ بحموؿ السنة المالية 

مة يايتيا، يتشكؿ مف مجمس إدارة يرأسو األميف العاـ لممجمس القومي لمطفولة واألمو وتنتيي بن
يتضمف تشكيؿ مجمس إدارة الصندوؽ ونظاـ عممو، تكوف مدة ا ويصدر رئيس مجمس الوزراء قرار 

 مجمس إدارة الصندوؽ ثبلث سنوات قابمة لمتجديد، تتمثؿ صبلحياتو فيما يأتي:

 لتنمية موارد الصندوؽ.اتخاذ التدابير البلزمة  -

 العمؿ عمى إنشاء دور اإليواء والمدارس والمستشفيات الخاصة بالطفؿ. -

تقديـ الخدمات ومشاريع إنتاجية وأسواؽ خيرية بعد الحصوؿ عمى ترخيص مف الجية  -
 المختصة.

 القياـ بتوزيع اإلعانات عمى الجيات المعنية بالطفولة واألمومة. -

 .3عمؿ مف شأنو حمايتو تحقيقا ألىداؼ المجمسدعـ حقوؽ الطفؿ بأي  -

                                                           
 .396،395، المرجع السابؽ، ص.ص.محمد عبد الرحمن مصطفى البنا 1
 مكرر مف قانوف الطفؿ المصري. 99المادة  2

 مكرر ب، مف قانوف الطفؿ المصري. 144مكرر أ،  144مكرر،  144المادة  3
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إف االختصاصات التي خوليا المجمس القومي لصندوؽ رعاية الطفولة واألمومة اتصفت 
بحماية حقوؽ الطفؿ عموما، لـ تتطرؽ إلى الحماية الخاصة صراحة التي يجب أف يتحصؿ 

بدنية أوالعقمية عمييا الطفؿ ذو االحتياجات الخاصة نظرا لمقصور الذي يشوب صحتو ال
عمؿ مف شأنو حماية  أوالنفسية، لكف في االختصاص األخير نص عمى أف يقوـ الصندوؽ بأي

يمتـز بتوفير رعاية الطفولة واألمومة صندوؽ ف وجد طفؿ معاؽما في حالة  ؿ أيحقوؽ الطف
 احتياجاتو دعما لحقوقو.

الميزانية المخصصة لو  لصندوؽ رعاية الطفولة واألمومة موارد مختمفة يتحصؿ عمييا مف
مف قبؿ الدولة في كؿ سنة مالية، كما يتحصؿ عمى الغرامات ومقابؿ التصالح عف الجرائـ 

الصندوؽ ، ىذا غير عائدات استثمار أمواؿ 2008المنصوص عمييا في قانوف الطفؿ لسنة 
التي يقرر  التي تؤوؿ لو، وكذا اليبات واإلعانات والتبرعات والوصاياوالعقارات المخصصة لو أو 

 .1المجمس قبوليا مع إعفائيا مف جميع الضرائب

ساىـ المجمس القومي لمطفولة واألمومة في تحقيؽ حماية قانونية لمطفؿ ذي االحتياجات 
 الخاصة مف خبلؿ:

لتقرير دوري إلى لجنة  يات لقانوف الطفؿ المصري وتقديمومراجعة اإليجابيات والسمب -1
، انعكست مناقشاتيا حوؿ توفير 2006جانفي  31ؿ في حقوؽ الطفؿ حيث عقدت ورشة عم

ضمانات فعالة لرعاية الطفؿ فيما يتعمؽ بأطفاؿ الشوارع، عمالة األحداث، تكريس الرعاية لمطفؿ 
 المعاؽ، والطفؿ المعرض لمخطر، وتنصيب لجنة ذوي االحتياجات الخاصة.

ميمة أومف ذوي رفع المجمس القومي لممارسة عادة ختاف الطفمة سواء كانت س -2
وتوعية المجتمع بمكافحة كافة أشكاؿ العنؼ ضدىا مف خبلؿ عقد ندوات  ،االحتياجات الخاصة

طبية ودينية وقانونية واجتماعية متكاممة، ما ترتب عنو فوزىا بجائزة مؤسسة الميدشايمد الدولية 

                                                           
 مكرر ج مف قانوف الطفؿ المصري. 144المادة  1



 حماية اْلطفال ذوي اإلحتياجات الخاصة عمى الصعيد الوطني  :       الباب اْلول 
 

98 
 

يا في منطقة النفسية والبدنية وحمايتتكريس حقوؽ الطفؿ الصحية و العاممة عمى  2005لسنة 
 .1فريقيا، في المشروع القومي لمناىضة ختاف اإلناث الذي ينفذه المجمسإالشرؽ األوسط وشماؿ 

توقيع مصر لبروتوكوؿ تعاوف مشترؾ مع الجمعيات األىمية لمحو األمية لدى األطفاؿ  -3
نشائو لمدارس وتوفير احتياجاتيـ بالمراحؿ الدراسية المختمفة، وقد حقؽ المشرع ىذا االلتزاـ عند إ

 خاصة باألطفاؿ ذوي االحتياجات الخاصة حسب نوع اإلعاقة.

مف أجؿ  08008886666أنشأ المجمس خطا مجانيا لذوي االحتياجات الخاصة  -4
تمكيف أسر ىذه الفئة مف معرفة اإلرشادات الطبية واالستشارات المختمفة والخدمات التي يقدميا 

سنة   18ة التي يتمقاىا مف الخط لؤلطفاؿ حتى سف المجمس ليـ، كما يدرس طمبات المساعد
 وأسرىـ بعد ما يقـو ببحث اجتماعي وكشوؼ طبية تؤكد االحتياج.

وضع مشروع قانوف لحماية حقوؽ المعاقيف يتواكب مع حقوؽ اإلنساف والمعاقيف في  -5
رة لممارستيـ كؿ المياديف، بغرض تأىيميـ واندماجيـ في المجتمع باتخاذ التدابير الكفيمة الميس

شراكيـ في األنشطة الثقافية وتحسيف ارتيادىـ ألماكف الرياضة والترويح مع ما  حقوقيـ وا 
عاقاتيـ  .2يتناسب وا 

 الفرع الثاني: قراءة لحقوق الطفل ذو االحتياجات الخاصة 

اعتمد المشرع المصري عمى جممة مف القوانيف الناىضة بحماية حقوؽ الطفؿ ذو 
والتي سيتـ توضيحيا في قانوف الطفؿ وقانوف حقوؽ األشخاص ذوي  االحتياجات الخاصة،

 اإلعاقة كاآلتي:

 المصريرعاية الطفل ذو االحتياجات الخاصة في ظل قانون الطفل  -2

تعتبر مصر مف أوؿ الدوؿ العربية التي أنشأت مدرسة لممكفوفيف  ولمصـ ولمبكـ لسنة 
ميـ المصرية بتوفير حماية قانونية لمطفؿ ذي ما يوضح مدى اىتماـ وزارة التربية والتع 1947

أوؿ مف أوفد الباحثيف إلى الخارج مصر االحتياجات الخاصة في مجاؿ تمقي التعميـ، كانت 
                                                           

 .380،378، المرجع السابؽ، ص.ص.من مصطفى البنامحمد عبد الرح 1
 . 96،94، المرجع السابؽ، ص. ص.خالد مصطفى فيمي 2
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لدراسة طرؽ وأساليب تعميـ المعاقيف كما أنشأت مراكزا عممية تختص بتعميميـ وتربيتيـ، ومف 
مركز دراسات المعوقيف بجامعة حمواف،  أىـ المراكز التعميمية لفئة ذوي االحتياجات الخاصة

، 1مركز رعاية المعوقيف بكمية الطب جامعة اإلسكندرية، مركز معوقات الطفولة بجامعة األزىر
كما تـ إنشاء مدارس وفصوؿ تتبلءـ مع قدرات األطفاؿ المعاقيف حيث سميت بمدارس وفصوؿ 

بعد إجراء وذلؾ  ،ر األطباء المختصيفالتربية الخاصة اليادفة إلى تقديـ تعميـ نوعي وفقا لتقاري
 .وى استجابة الطفؿ المعاؽ لمتعميـالفحوص الطبية لتحديد نوع ودرجة اإلعاقة ومست

تتـ دراسة الممفات المتعمقة بطمبات قبوؿ الطفؿ المعاؽ لمتعميـ حسب األعداد التي يمكف  
مف مدارس التربية  قبوليا وفقا لمقاعد الدراسة مف طرؼ لجنة فنية توجد بمقر كؿ مدرسة

تتشكؿ مف ناظر المدرسة رئيسا ليا وطبيب أخصائي وأخصائي ، الخاصة والفصوؿ الممحقة بيا
نفساني وأخصائي اجتماعي وممثؿ لييئة التدريس وممثؿ عف أولياء التبلميذ، وفي حالة ما إذا 

مف نوع آخر  حؽ تحويمو إلى فمممدرسةحاقو بمقعده المدرسي تغيير ما طرأ عمى الطفؿ بعد الت
 .2يتناسب وحالتو الصحية عمى ضوء التشخيص الجديد لوالمدارس 

ففي منتصؼ الستينات قامت جميورية مصر العربية بتأسيس اإلدارة العامة لمتربية 
الخاصة أنشأت مف خبلليا ثبلث إدارات توفر خدماتيا بواسطة مدارس انحصرت في ثبلث أنواع 

الصـ وضعؼ السمع، ومدرسة ضعؼ البصر والكؼ مف اإلعاقات، تـ تحديدىا بمدرسة 
 ةالبصري، ومدرسة اإلعاقات الذىنية البسيطة، ىذا غير قطاع مدارس التربية الفكرية المسؤول

عمى دور  اتطورا مف حيث تأكيدى التي عرفت عف رعاية األطفاؿ ذوي اإلعاقات الذىنية البسيطة
، فاالىتماـ الوارد مف 3مية لؤلطفاؿ المعاقيفاألسرة والمجتمع المدني في تقديـ الخدمات التعمي

تغيرات االجتماعية لملكف  بالحديثليس طرؼ الترسانة القانونية المصرية قد كاف منذ القدـ 
طفؿ في جميع ليحمي ابتشريع قانوف خاص  ما سبؽفي توفير حماية أوسع مف أثر والسياسية 

 .حي حياتو اليوميةمنا

                                                           
 .461، المرجع السابؽ، ص.كارم محمود محمد أحمد 1

 .204،199، المرجع السابؽ، ص.ص.مصطفى الحبشي، حسن محمد ىند 2
 .462، ص.نفسو، المرجع كارم محمود محمد أحمد 3
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ايتو ي االحتياجات الخاصة مف حيث رعة خاصة لمطفؿ ذالطفؿ المصري حمايأفرد قانوف 
 في ما يمي:ىذه الحماية ، تمثمت 2008تأىيمو ضمف الباب السادس المستحدث لسنة و 

محاربة كؿ أنواع التمييز بيف األطفاؿ عمى أساس محؿ الميبلد أوالوالديف، أوالجنس  -
مبدأ المساواة بينيـ في االستفادة  أوالديف أوالعنصر، أواإلعاقة أوأي وضعية أخرى عمبل بتفعيؿ

 . 1مف الحقوؽ

مف كؿ عمؿ شأنو اإلضرار بصحتو أونموه و تعمؿ الدولة عمى وقاية الطفؿ مف اإلعاقة  -
البدني أوالعقمي أوالروحي أواالجتماعي، وتعمؿ عمى اتخاذ التدابير البلزمة لمكشؼ المبكر عف 

العمؿ، كما تتخذ التدابير المناسبة إلسياـ اإلعاقة، وتأىيؿ وتشغيؿ المعاقيف عند بموغ سف 
وسائؿ اإلعبلـ في برامج التوعية واإلرشاد في مجاؿ الوقاية مف اإلعاقة، والتبصر بحقوؽ 

 .2األطفاؿ المعاقيف وتوعيتيـ والقائميف عمى رعايتيـ بما ييسر إدماجيـ اجتماعيا

عمى نفسو  هتنمي اعتمادحؽ الطفؿ المعاؽ في التمتع برعاية اجتماعية وصحية ونفسية  -
 .3وتيسر اندماجو ومشاركتو في المجتمع

في التدريب والتأىيؿ الميني في ذات المدارس فؿ المعاؽ في التربية والتعميـ و حؽ الط -
 ؿ، فيما عدا الحاالت االستثنائيةوالمعاىد ومراكز التدريب المتاحة لغير المعاقيف مف األطفا

حيث تمتـز الدولة بتأميف نظاـ تعميمي وتدريبي وتأىيؿ ميني لفئة طبيعة ودرجة اإلعاقة، ب المبررة
ذوي االحتياجات الخاصة وتكوف مبلئمة الحتياجاتيـ وقريبة مف أماكف إقامتيـ، وأف تتوفر عمى 

 .4تعميـ وتأىيؿ كامؿ لكؿ األطفاؿ المعاقيف ميما كاف نوع ودرجة إعاقتيـ

تغمب عمى اآلثار الناشئة عف عجزه، حؽ الطفؿ المعاؽ في التأىيؿ ليتمكف مف ال -
فالمقصود مف التأىيؿ ىو أف تقدـ الخدمات االجتماعية والنفسية والطبية والتعميمية والمينية التي 

دوف  يمـز بتوفيرىا لمطفؿ المعاؽ وأسرتو، وتؤدي الدولة الخدمات التأىيمية واألجيزة التعويضية

                                                           
 انوف الطفؿ المصري.مف ق 3المادة  1
 مف قانوف الطفؿ المصري. 75المادة  2
 مف قانوف الطفؿ المصري. 76المادة  3
 مكرر مف قانوف الطفؿ المصري. 76المادة  4
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مف ىذا  85مف ميزانية الدولة مع مراعاة المادة مقابؿ في حدود المبالغ المدرجة ليذا الغرض ض
 .1القانوف

ومنشآت كفيمة بتوفير خدمات تأىيمية لؤلطفاؿ  معاىدلء وزارة الشؤوف االجتماعية إنشا -
المعاقيف، كما لوزارة التعميـ إنشاء مدارس أوفصوؿ لتعميـ األطفاؿ المعاقيف مع ما يتناسب 

ة التنفيذية شروط القبوؿ ومناىج الدراسة ونظاـ االمتحانات وقدراتيـ واستعداداتيـ، وتحدد البلئح
فييا، تسمـ ىذه الجيات لمطفؿ المعاؽ الذي تـ تأىيمو لشيادة يصؿ عمييا دوف مقابؿ أورسـو 

 .2توضح المينة التي يمكف أف يمارسيا

 .3تخصص مناصب عمؿ لؤلطفاؿ ذوي اإلعاقة الحاصميف عمى شيادة تأىيؿ -

ية األطفاؿ المعاقيف وتأىيميـ تكوف لو الشخصية االعتبارية ويصدر ينشأ صندوؽ لرعا -
بتنظيمو واختصاصاتو قرار مف رئيس الجميورية، تكوف مف موارده الغرامات المقضي بيا في 

 .4ىذا الباب

تعفى مف جميع الضرائب والرسوـ األجيزة التعويضية والمساعدة وقطع غيارىا ووسائؿ  -
األجيزة لنقؿ البلزمة الستخداـ الطفؿ المعاؽ وتأىيمو، يحظر استعماؿ وأجيزة إنتاجيا ووسائؿ ا
يعاقب عمى مخالفتيا بالحبس لمدة ال تقؿ عف سنة وغرامة مالية ال و  ،والوسائؿ لغير المعاقيف

 .5تقؿ عف ألفي جنيو وال تجاوز عشرة آالؼ جنيو مع المصادرة

التي تنتج ف األمراض المعدية و مى الوقاية معلمشرع المصري في قانوف الطفؿ ا أكد قد
عاقات مختمفة في باب الرعاية الصحية لمطفؿ فتطعيـ الطفؿ وتحصينو وجوبي  عنيا أمراض وا 
بدوف مقابؿ، بمكاتب الصحة والوحدات الصحية وفقا لمنظـ والمواعيد التي تبنييا البلئحة التنفيذية 

أوحاضنو، كما يجوز تطعيمو مف  ويقع واجب تقديـ الطفؿ لمتطعيـ أوالتحصيف عمى عاتؽ والده

                                                           
 مف قانوف الطفؿ المصري. 77المادة  1
 مف قانوف الطفؿ المصري. 79، 78المادة  2
 مف قانوف الطفؿ المصري. 81المادة  3
 وف الطفؿ المصري.مف قان 85المادة  4
 مف قانوف الطفؿ المصري. 86المادة  5
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طرؼ طبيب خاص مرخص لو بمزاولة المينة بشرط تقديـ شيادة إلى مكتب الصحة أوالوحدات 
، كما يمنع عمى أي طفؿ مف قيادة 1الصحية تثبت ذلؾ مف قبؿ مف يقع عميو واجب التطعيـ

رامة ال تقؿ عف المركبات اآللية ويعاقب كؿ مف يخالؼ ىذه المادة بمدة ثبلثة أشير حبسا وبغ
، فالمشرع المصري اىتـ بالوقاية 2خمسيف جنييا وال تتجاوز مائة جنيو أوبإحدى ىاتيف العقوبتيف

مف األمراض لمطفؿ قبؿ إصابتو باإلعاقة أي تجنبا ليا سواء في حالة عدـ التطعيـ مف األمراض 
ي الوقائي في التشريع الحماية القانونية في المجاؿ الصح برزفي حالة الحوادث المختمفة ما يأو 

 المصري.

مف حؽ الطفؿ ذو االحتياجات الخاصة الحصوؿ عمى الخدمات الطبية شأنو شأف الطفؿ 
السميـ، وتقديـ يد المساعدة لو في حالة وجود خطر عمى صحتو غير أف حؽ العبلج لمطفؿ 

في فالطفؿ المصاب بمرض نفسي أوعقمي يستوجب أف يمكث  ،المعاؽ يختمؼ باختبلؼ المرض
المؤسسات االستشفائية الخاصة بالمرضى النفسييف أوالعقمييف نظرا لما يحتاجو مف رعاية طبية 
خاصة، أما المريض عضويا يقتصر ربما عمى تقديـ بعض األدوية، لذا حرصت وزارة الصحة 
المصرية عمى توفير الرعاية الصحية لممعوقيف مف خبلؿ االكتشاؼ المبكر لئلعاقة لدى األطفاؿ 

االحتياجات الخاصة والعمؿ عمى القياـ بتحصينات مجانية مف المؤسسة االستشفائية التي  ذوي
، ويعاقب قانوف رعاية 3تجنب األمراض المسببة لئلعاقة، مثؿ مرض الدرف، السؿ، شمؿ األطفاؿ

عمى إساءة المعاممة لمشخص المريض نفسيا في حالة ما تسبب بمعاممتو  4المريض النفسي
عاقة بجسمو بعقوبة ثبلث سنوات حبسا سواء كاف  الشخص طفبل بأضرار أومرض  صابة أوا  أوا 

 أوبالغا.

كما سبؽ ذكره فيما يتعمؽ بالمسؤولية الجزائية لمطفؿ فتمتنع مسؤولية الطفؿ الذي لـ يتجاوز 
سنة  18سنة كاممة وقت ارتكابو الجريمة، وتسري أحكاـ قانوف الطفؿ عمى كؿ مف لـ يبمغ  12

                                                           
 مف قانوف الطفؿ المصري. 25المادة  1
 مف قانوف الطفؿ المصري. 50المادة  2
 .319،318، المرجع السابؽ، ص.ص.كارم محمود محمد أحمد 3
 .2009لسنة  71مف قانوف العقوبات رقـ  47المادة  4
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توقع عمى الطفؿ  ،1تكاب الجريمة أوعند وجوده في إحدى حاالت التعرض لمخطركاممة وقت ار 
صبلحوو اليادفة لتيذيبو مجموعة مف التدابير  وحمايتو كآلية إلعادة بنائو  توومساعد ووعبلج ا 

لى مؤسسات عبلجية إذا ما ف ،اجتماعيا يتـ توجيو الطفؿ إلى مؤسسات الرعاية االجتماعية أوا 
وكاف يعاني مف مرض عقمي أونفسي أوضعؼ  ،سنة كاممة 15ولـ يتجاوز ارتكب فعبل مجرما 

 عقمي أوعاىة أخرى، فينا يكوف لمطفؿ ذي االحتياجات الخاصة حماية جزائية تتمثؿ في ما يمي:

: إذا إيداع الطفل ذو االحتياجات الخاصة في إحدى المؤسسات االستشفائية المتخصصة -2
تأثير مرض عقمي أونفسي أوضعؼ عقمي أفقده قدرتو  وقع فعؿ مجـر مف قبؿ طفؿ كاف تحت

أوكاف وقت ارتكاب الجريمة مصابا بحالة مرضية أضعفت إدراكو  ،عمى اإلدراؾ أواالختيار
، 2أوحرية اختياره عمى نحو جسيـ يحكـ بإيداع في إحدى المستشفيات أوالمؤسسات المتخصصة

بالجيات التي يمقى بيا عناية يتـ إلحاؽ المحكوـ عميو بإحدى المستشفيات المتخصصة 
تستدعييا حالتو، تتولى المحكمة ميمة الرقابة عمى الطفؿ ذو االحتياجات الخاصة ببقائو تحت 

ذا بمغ الطفؿ سف  وكانت حالتو تستدعي البقاء يتـ نقمو إلى إحدى المستشفيات  21العبلج وا 
 .3الخاصة بالكبار

عقمي أونفسي أوضعؼ بدني أو ض يعاقب قانوف الطفؿ كؿ مف عرض طفبل مصابا بمر  
عمى سبلمتو أوسبلمة غيره،  ايجعمو خطر بشكؿ عقمي أفقده قدرتو عمى اإلدراؾ أواالختيار، 

أشير وغرامة مالية ال تقؿ عف ألفي جنيو وال تجاوز خمسة آالؼ 6بالحبس لمدة ال تقؿ عف 
دى الحاالت السابقة ، كما يودع  الطفؿ الذي يكوف مصابا بإح4جنيو أوبإحدى ىاتيف العقوبتيف

 أثناء مرحمة التحقيؽ أوبعد صدور الحكـ بالمؤسسات العبلجية.

اعتمد المشرع المصري ىذا التدبير عمى الشخص الذي يصاب بأمراض تضعؼ قدراتو في 
المرض العقمي أوالنفسي  ديعبيذا اإلدراؾ أواالختيار فبل ينقضي ىذا التدبير إال بشفاء الطفؿ، 

ع مف مب تتناس ابيأساليحدد المشرع المصري وكات الطفؿ المصاب ما دعا تؤثر عمى سم إعاقة
                                                           

 لمصري.مف قانوف الطفؿ ا 95، 94تيف الماد 1
 مف قانوف الطفؿ المصري. 100المادة  2
 مف قانوف الطفؿ المصري. 108المادة  3
 مف قانوف الطفؿ المصري. 14ؽ  96المادة  4
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، كاف مصابا بيا بفئة ذوي االحتياجات الخاصة شأنيا  ما يبيف اىتمامو وقت ارتكابو لفعؿ مجـر
 .1في الجانب الجزائي شأف أفراد المجتمع ككؿ

يكوف تماعية: إيداع الطفل ذو االحتياجات الخاصة في إحدى مؤسسات الرعاية االج -0
جتماعية إيداع الطفؿ في إحدى مؤسسات الرعاية االجتماعية لؤلحداث التابعة لوزارة الشؤوف اال

المتعرؼ بيا منيا، إذا كاف الطفؿ معاقا يكوف اإليداع في معيد مناسب لتأىيمو وال تحدد أو 
واسطة تقرير المحكمة في الحكـ الصادر عنيا مدة اإليداع مع وجوبية المتابعة ألمر الحدث ب

بداؿ  تقدمو المؤسسة التي أودع بيا الطفؿ كؿ شيريف عمى األكثر، لتقرر المحكمة إنياء أوا 
التدبير مع مراعاة المدة األقصر لئليداع، ويكوف أمر اإليداع آخر حؿ تتوصؿ إليو المحكمة وال 

يقع  حيث ،2سنوات في الجنايات وخمس سنوات في الجنح 10يجب أف تزيد مدة اإليداع عف 
أشير  6عمى عاتؽ المؤسسة التي أودع بيا الطفؿ أف تقدـ تقريرا عف حالة وسموؾ الطفؿ كؿ 

سنة، وبالنسبة في حالة  21لتقرر المحكمة ما تراه مناسبا في شأنو، وينتيي التدبير ببموغ الطفؿ 
قة سواء كاف مصابا بإعا ما تـ إيداع الطفؿ المحكـو عميو مف فئة ذوي االحتياجات الخاصة

فاقدا لمبصر أوالسمع أوكاف مقعدا فإنو يحاؿ إلى المؤسسات الخاصة بذوي العاىات بدنية أو 
التابعة لئلدارة العامة لمتأىيؿ االجتماعي لممعاقيف، يمقى الطفؿ المعاؽ في ىذه المؤسسات رعاية 

فؿ اجتماعية وطبية كفيمة بعبلجيـ وتقويميـ فالمشرع المصري في ىذه الحالة ساوى بيف الط
 .3السميـ والطفؿ المعاؽ مف ناحية اإليداع في المؤسسة المختصة بكؿ واحد منيما

حقوق اْلشخاص ذوي المصري لقانون الرعاية الطفل ذو االحتياجات الخاصة في ظل  -0
 اإلعاقة 

لـ يكتؼ المشرع المصري بالحماية القانونية في الدستور وقانوف الطفؿ بؿ شرع قانونا 
اص ذوي اإلعاقة محددا في محتواه حقوؽ ىذه الفئة زيادة عمى الحقوؽ التي خاصا بحقوؽ األشخ

نص عمييا في قوانيف الدولة األخرى كحماية لو مف التعسؼ واالستغبلؿ نظرا لقصور قدراتو، 
ة لحقوؽ األشخاص ذوي اإلعاقة بموجب القرار يكما صادقت جميورية مصر عمى االتفاقية الدول

                                                           
 .125، المرجع السابؽ، ص.خالد مصطفى فيمي 1
 مف قانوف الطفؿ المصري. 107المادة  2
 .317،314، المرجع السابؽ، ص.ص.محمد عبد الرحمن مصطفى البنا 3
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بيدؼ تعزيز حقوقيـ وحرياتيـ عمى المستوى الدولي، ارتكز   2008ؿ أبري 11بتاريخ  400رقـ 
قانوف حقوؽ األشخاص ذوي اإلعاقة عمى أف يعمؿ بيذا القانوف في شأف ديباجة المشرع في 

األشخاص ذوي اإلعاقة واألقزاـ وتسري أحكاـ ىذا القانوف عمى األجانب المعاقيف بشرط المعاممة 
حماية حقوؽ األشخاص ذوي اإلعاقة عمى أساس المساواة بينيـ ، كما ييدؼ القانوف ب1بالمثؿ

ىذا  اتسمت الحقوؽ المنصوص عمييا في، 2وضماف تمتعيـ بكافة الحقوؽ والحريات األساسية
 يتـ ذكرىا كما يمي: ،يستفيد منيا البالغ والطفؿ ذو اإلعاقةل عموميتياالقانوف ب

اإلعاقة، والعمؿ عمى تأميف  وص ذب اإلعاقة أونوعيا أوجنس الشخعدـ التمييز بسب -
زالة المعوقات التي تحوؿ دوف  المساواة في التمتع بجميع الحقوؽ والحريات في كافة المجاالت، وا 

 ممارستو لحقوقو.

تييئة الظروؼ المناسبة واحتراـ الفوارؽ لقبوؿ الشخص ذي اإلعاقة كجزء مف التنوع  -
 البشري.

لدولية بما التزمت بو فيما يخص حقوؽ األشخاص التزاـ مصر عمى تطبيؽ االتفاقية ا -
 ذوي اإلعاقة مف تمتعو بكافة حقوؽ اإلنساف دوف تمييز عمى نوع أودرجة أوالشخص ذو اإلعاقة.

وفي  ،احتراـ القدرات المتطورة لؤلطفاؿ ذوي اإلعاقة وحقيـ في عمى الحفاظ عمى ىويتيـ -
تمسيـ مع إيبلء االعتبار الواجب آلرائيـ وفقا التعبير عف آرائيـ بحرية كاممة في المسائؿ التي 

لسنيـ ومدى نضجيـ، وذلؾ عمى أساس المساواة بينيـ وبيف األطفاؿ اآلخريف السميميف وتوفير 
 المساعدة المتناسبة مع إعاقتيـ وأعمارىـ.

 تحقيؽ تكافؤ الفرص بيف األشخاص ذوي اإلعاقة واآلخريف. -

ياة والنماء ألقصى حد بتيسير التدابير البلزمة ضماف حؽ الشخص ذوي اإلعاقة في الح -
في إطار احتراـ الكرامة اإلنسانية، وتوفير المقومات األساسية لو مف مأكؿ ومسكف ورعاية 
صحية واجتماعية ونفسية وغيرىا وتمكينيـ مف ممارسة حقيـ في التعميـ والتعمـ والعمؿ والترويح، 

                                                           
 المصري. مف ديباجة قانوف حقوؽ األشخاص ذوي اإلعاقة 1المادة  1
 المصري. مف قانوف حقوؽ األشخاص ذوي اإلعاقة 1المادة  2
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والحصوؿ عمى المعمومات وحرية التعبير والرأي وفي استعماؿ المرافؽ والخدمات العمومية، 
 وغيرىا مف الحقوؽ والحريات األساسية العامة والخاصة.

تمكيف األشخاص ذوي اإلعاقة مف المشاركة في تسيير الشؤوف العامة وتشجيع  -
مشاركتيـ  في صياغة السياسات والبرامج بمف فييـ األطفاؿ ذوي اإلعاقة فيما يتعمؽ بشؤونيـ، 

 أنفسيـ أومف خبلؿ ذوييـ أوالمنظمات التي تمثميـ.سواء ب

توفير الحماية مف المعاممة الميينة وكافة أشكاؿ االستغبلؿ التجاري، السياسي،  -
ساءة،  االقتصادي، أوتعرضيـ لمعنؼ والتعذيب والتحقيؽ فيما يتعرضوف لو مف سوء معاممة وا 

 وغيرىا. مف كوارث وأوبئة رئةا تأمينيـ في حالة الظروؼ الطاوكذ

ة وتعزيز حقوؽ األشخاص ذوي يتضميف جميع السياسات والبرامج ما يكفؿ حما -
 .1اإلعاقة

 في المجاؿ الصحي الوقائي والعبلجي حرص المشرع المصري بشكؿ كبير عمى الوقاية مف
وضع برامج ب ةصحة ومختمؼ الوزارات واألجيز قطاع ال ممزما اإلصابة باألمراض واإلعاقات

لكؿ أنواع الخمؿ واإلعاقة وكيفية الوقاية والحد منيما وتقديـ خدمات التدخؿ  لمكشؼ المبكر
المسببة لمخمؿ، وتمتـز  المبكر، وتوفير العبلج والمكمبلت الغذائية تفاديا لمضاعفات األمراض

خدمات التأىيؿ الطبي في كؿ مراكز الرعاية الصحية، وعمى الجيات الحكومية وغير بتقديـ 
قدة مع الحكومة بتقديـ خدمات صحية ووقائية وعبلجية متخصصة تدعـ الحكومية المتعا

األشخاص ذوي اإلعاقة، كما عمييا توفيؽ مبانييا ومنشآتيا حسب الكود اليندسي الواجب توافره 
 .مباني لتسييؿ استخداميا مف قبميـفي المرافؽ العامة وال

طاقة إثبات اإلعاقة ـ خدمات الصحة اإلنجابية وفحوص ما قبؿ الزواج بموجب بتقد 
، تصدر البطاقة عف وزارة التضامف االجتماعي بالتنسيؽ مع الوزارة 2والخدمات المتكاممة

المختصة بالصحة لكؿ شخص ذي إعاقة بطاقة إلثباتيا ويعد لو ممؼ صحي بناء عمى تشخيص 
ات غير الحكومية بما فييا الجيلدى الوحدات الصحية الحكومية أو  طبي معتمد، يوضع الممؼ

                                                           
 المصري. مف قانوف حقوؽ األشخاص ذوي اإلعاقة 4المادة  1
 المصري. مف قانوف حقوؽ األشخاص ذوي اإلعاقة 7المادة  2



 حماية اْلطفال ذوي اإلحتياجات الخاصة عمى الصعيد الوطني  :       الباب اْلول 
 

107 
 

القضائية وتجدد البطاقة كؿ سبع سنوات إال في حالة ما حدث تغير في حالة إعاقتو يقتضي 
، ويقع عمى عاتؽ 1تمؾ البطاقة بخص المعاؽ عمى كافة الخدمات بموجإدراجيا، فيحصؿ الش

كوادر طبية متخصصة وفنية مساعدة ومدربة في كافة التخصصات في مجاؿ الدولة توفير 
مع االلتزاـ بمعايير الجودة بالنسبة لجميع األدوية واألغذية  ،مختمؼ اإلعاقاتالتعامؿ الطبي مع 

بية المقدمة لؤلشخاص ذوي العبلجية واألجيزة التعويضية والوسائؿ المساعدة والخدمات الط
 .2اإلعاقة

ختصة مف قانوف الطفؿ تمتـز الوزارات الم 76و  53ومراعاة لممادتيف  بالنسبة لمتعميـ
وغيرىا مف الوزارات والجيات المعنية باتخاذ التدابير البلزمة لحصوؿ األشخاص لتعميـ بالتربية وا

ذوي اإلعاقة وأبنائيـ مف غير ذوي اإلعاقة عمى تعميـ دامج في المدارس والفصوؿ والجامعات 
والمعاىد والمؤسسات التعميمية الحكومية وغير الحكومية المتاحة لآلخريف، والتي تكوف قريبة مف 

توافر فييا معايير الجودة والسبلمة تإقامتيـ عمى ضوء نوع ودرجة اإلعاقة، بشرط أف  محؿ
واألماف والحماية، كما تمتـز الوزارات المعنية بمحو األمية مف تجاوز منيـ سف التعميـ وفؽ برامج 
وخطط تتبلءـ مع ظروفيـ وقدراتيـ، بما فييا توفير تعميـ خاص مناسب لمحاالت االستثنائية 

 .3ناتجة عف طبيعة ونسبة اإلعاقةال

في حالة حرماف أي مف ذوي اإلعاقة لبللتحاؽ بالتعميـ بكافة مراحمو أورفض قبولو  
 ،يوما إلزالة المخالفة 15بالمؤسسات التعميمية بسبب إعاقتو يوجو إنذار لممؤسسة في غضوف 

لذوي اإلعاقة %  5تخصص نسبة  فييا يتـ إلغاء الترخيص لممؤسسة،وفي حالة االستمرار 
المقبوليف في المؤسسات التعميمية الحكومية وغير الحكومية في حالة زاد عدد المتقدميف إلى 

، ويعاقب كؿ مف ساىـ أوشارؾ أوتسبب في حرماف طفؿ  ذو اإلعاقة 4المؤسسة عف ىذه النسبة
 . 5مف حقو في التعميـ بغرامة ال تقؿ عف خمسيف آالؼ جنيو وال تتجاوز عشرة آالؼ جنيو

                                                           
 المصري. إلعاقةمف قانوف حقوؽ األشخاص ذوي ا 6المادة  1
 المصري. مف قانوف حقوؽ األشخاص ذوي اإلعاقة 8المادة  2
 المصري. مف قانوف حقوؽ األشخاص ذوي اإلعاقة 10المادة  3
 المصري. مف قانوف حقوؽ األشخاص ذوي اإلعاقة 12، 11المادة  4
 المصري. مف قانوف حقوؽ األشخاص ذوي اإلعاقة 56المادة  5
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المصري يعتبر الحؽ في الضماف االجتماعي مف بيف االمتيازات التي كفميا المشرع 
تمنح لؤلشخاص ذوي اإلعاقة مساعدات شيرية وفقا لقانوف الضماف االجتماعي الصادر ل معاؽلم

، تمتـز أيضا وساؿ اإلعبلـ الحكومية وغير الحكومية بتمكيف 20101لسنة  137بالقانوف رقـ 
مف التواصؿ مع المواد اإلعبلمية ويقع عمى عاتقيا إظيار ىذه الفئة في أحسف الشخص المعاؽ 

صورة كاحتراـ لكرامتيـ، كما نص القانوف عمى خصوصية المعاممة الجنائية لؤلشخاص ذوي 
اإلعاقة سواء كاف متيما أومجنيا عميو أوشاىدا في جميع مراحؿ الدعوى العمومية حيث تكوف 

جاتو، وتوفير الوسائؿ الصحية واالجتماعية والفنية والمتخصصة متناسبة مع حالتو واحتيا
والقانونية منيا األخصائي النفسي والمحامي، وندب طبيب مختص في حالة الضرورة لذلؾ وفي 
حالة تنفيذ العقوبات السالبة لمحرية عمى الشخص ذي اإلعاقة يتـ نقمو إلى أماكف منفصمة 

 .2تتماشى وحالتيـ

حظر تعريض   وف حقوؽ األشخاص ذوي اإلعاقة عمىلطفؿ نص قانقانوف امع مراعاة 
الطفؿ المعاؽ لمخطر سواء بتعريض أمنو أوأخبلقو أوصحتو أوحياتو لمخطر، حبس الشخص 
المعاؽ بيدؼ عزلو عف المجتمع وعدـ تقديـ الخدمات المختمفة لو، االعتداء بالضرب عمى 

ضانات والمؤسسات التعميمية واالعتداء الجنسي األطفاؿ المعاقيف في دور اإليداع والتأىيؿ والح
وكافة أشكاؿ االستغبلؿ، استخداـ وسائؿ عبلجية أوتجارب طبية تضر بالشخص أوالطفؿ المعاؽ 
دوف سند قانوني، عدـ توفير وسائؿ دراسية مبلئمة إلعاقاتيـ، عدـ توفير العبلج البلـز ليـ 

" الذىنية خاصة في حاالت التمثيؿ الغذائي والمواد الغذائية البلزمة لؤلطفاؿ ذوي اإلعاقة 
، عدـ توفير التييئة المكانية واألمنية واإلرشادية ليـ في مواقع العمؿ وتعريضيـ لمعنؼ "الحمية

أوالتحقير أواإلىانة أوالكراىية أوالتحريض عمى أي شيء مف ىذا القبيؿ، إيداع األشخاص ذوي 
  .في غير الحاالت التي تقتضي ذلؾ معاقيف اإلعاقة في مؤسسات خاصة لمتخمص منيـ لكونيـ

 6ففي حالة المخالفة يعاقب كؿ مف عرض شخصا معاقا لمخطر بالحبس لمدة ال تقؿ عف 
أشير وبغرامة ال تقؿ عف خمسة آالؼ جنيو  وال تتجاوز خمسيف ألؼ جنيو أوبإحدى ىاتيف 

قوؽ األشخاص ذوي مف قانوف ح 12و 11العقوبتيف، ويعاقب كؿ مف يخالؼ أحكاـ المادتيف 
                                                           

 المصري. قوؽ األشخاص ذوي اإلعاقةمف قانوف ح 25المادة  1

 المصري. مف قانوف حقوؽ األشخاص ذوي اإلعاقة 38، 35، 34المادة  2
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اإلعاقة بغرامة ال تقؿ عف خمسمائة جنيو وال تتجاوز ألفي جنيو وتتعدد الغرامات بتعدد الحاالت 
 .1التي وقعت في شأنيا المخالفة

كآلية لتطبيؽ الحماية القانونية لؤلشخاص ذوي اإلعاقة ألوؿ مرة في مصر أنشأ المجمس 
مف الدستور، والذي يعد أوؿ مجمس  214دة القومي لشؤوف اإلعاقة المنصوص عميو ضمف الما

داريا متخصص في شؤوف اإلعاقة تـ تأسيسو في دستور  يتمتع  2012قومي مستقؿ فنيا وماليا وا 
ببلغ السمطات العامة عمى أي انتياؾ يتعمؽ بمجاؿ عممو إبالشخصية المعنوية، مف صبلحياتو 

 بيا وبمجاؿ أعمالو. ةقويؤخذ برأيو فيما يخص مشاريع القوانيف والموائح المتعم

قامت وزارة التربية والتعميـ بتشكيؿ لجنة أف ممجمس القومي لشؤوف اإلعاقة لجاء في تقرير 
وزارية لتنفيذ خطة دمج األطفاؿ ذوي اإلعاقة البسيطة في التعميـ العاـ تطبيقا لمبدأ المساواة 

ف مدارس التعميـ العاـ مدرسة م 800، وتـ تحديد 2011لسنة  246وتكافؤ الفرص ولمقرار رقـ 
 ،وتنصيب لجاف دمج فرعية بالمديريات التعميمية ،إلى مدارس تستقبؿ األطفاؿ المعاقيف المدمجيف

ومدارس الدمج بالقاىرة وأسيوط وسوىاج تـ تدريبيا عمى استعماؿ الدليؿ التشخيصي لذوي 
المتعمؽ  2015نة لس 42اإلعاقة وتوضيح مواصفات الورقة االمتحانية ليـ، صدر القرار رقـ 

 .2بشأف قبوؿ ذوي اإلعاقة بالمدارس لتطبيؽ نظاـ الدمج لؤلطفاؿ

عاقة مف خبلؿ تخصيص إدارة اىتمت وزارة الثقافة المصرية بشؤوف األشخاص ذوي اإل
لمتمكيف الثقافي لذوي االحتياجات الخاصة بالييئة العامة لقصور الثقافة، ما ترتب عنيا  ةمركزي

، وتنظيـ 2011تعمؽ بقضايا المعاقيف وتكريـ المتفوقيف منيـ بداية مف تنظيـ مؤتمر سنوي ي
قامة معارض محمية لمتعريؼ بيا كصالوف الفف  مسابقات ليـ في مجاؿ الفنوف التشكيمية وا 

، واستجابت الوزارة لممجمس 2010الخاص الثقافي بقطاع الفنوف التشكيمية بالوزارة بداية مف 
يما يخص التخفيض الدائـ ليذه الفئة في اإلصدارات المتعمقة القومي لشؤوف ذوي اإلعاقة ف

وخصصت ندوات  ،% 50بالييئة المصرية العامة لمكتاب الموجودة عمى مستوى الوزارة بنسبة 

                                                           
 المصري. مف قانوف حقوؽ األشخاص ذوي اإلعاقة 47، 46المادة  1

مف االتفاقية الدولية لحقوؽ  6، تقرير عف مدى تطبيؽ نص المادة المجمس القومي لشؤون اإلعاقة 2
 .17،16، ص.ص.2015عاقة بمصر، األشخاص ذوي اإل
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، والسماح لفئة ذوي 2015 -2014ثقافية وفنية بمعرض القاىرة الدولي لمكتاب خبلؿ عامي 
 مسرحية كفرقة المفتحيف، الصامتيف وغيرىا.االحتياجات الخاصة الموىوبة بتقديـ عروض 

 15أف يكوف  5في قانوف االنتخاب ضمف المادة  2014حدد قانوف مجمس النواب لسنة 
شخص في أوؿ انتخابات لمجمس  45مقعدا مخصصا لذوي اإلعاقة في قائمة تتكوف مف 

بات الرئاسية في االنتخا أشخاص مف ذوي اإلعاقة 3مى األقؿ النواب، وأف يكوف بكؿ قائمة ع
قاـ المجمس القومي لشؤوف اإلعاقة بأخذ موافقة مف المجنة العميا لبلنتخابات الرئاسية  ،لمصر
مف أعضائو بمختمؼ المحافظات، حيث  116بشأف مراقبتو لبلنتخابات مف خبلؿ  2014لسنة 

نتخابية في تمت متابعة غرفة العمميات المركزية التي أنشأىا المجمس بالقاىرة  لسير العممية اال
فرد بداخؿ غرفة العمميات المركزية  25بتصريحات رسمية لممراقبة و 116محافظة بعدد  20

 .1ألوؿ مرة 2014كاف لممرأة الثمث منيا، لـ تعرؼ مصر ىذه العممية إال في ظؿ دستور 

إال أنو أقر اإلعاقة  القومي لشؤوفبالرغـ مف ىذه اإليجابيات التي توصؿ إلييا المجمس 
اية القانونية عف توفير الحم مف حيث قصوره المصريالسمبيات الواردة في التشريع  ببعض
 يمكف توضيحيا مف خبلؿ التقرير كما يمي:والتي ، الكاممة لمطفؿ المعاؽ بجوانبيا

% ما  90انعداـ التييئة التكنولوجية والمكانية في مختمؼ الدور الثقافية المصرية بنسبة  -
 ستفادة منيا.ينجـ عنو صعوبة في اال

نظرة المجتمع السمبية لمشخص المعاؽ والتقميؿ بشأنيـ وعدـ االعتراؼ بيـ ما يجعميـ  -
 ميمشيف في الحياة العامة.

 ،أوجرائد وتوفيرىا بكافة األنواع ،عدـ وجود إصدارات بشأف ذوي اإلعاقة ال في مجبلت -
إال جريدة وطنية التي تصدر  بمغة اإلشارة أوبأسطوانات ناطقة تتيح لممكفوؼ سبؿ المعرفة،
 لممسيحييف كؿ أحد تقدـ نسخة ليـ بطريقة برايؿ وأخرى ورقية.

                                                           
 .23،20، المرجع السابؽ، ص.ص.المجمس القومي لشؤون اإلعاقة 1
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انعداـ التييئة المكانية والتكنولوجية لممتاحؼ والقصور الثقافية ما يترتب عنو انخفاض  -
في السياحة الداخمية والخارجية مف قبؿ األشخاص ذوي اإلعاقة، يرجع ذلؾ لعدـ مناسبة المكاف 

 لوسائؿ المتاحة ليـ.وا

قامة شراكات عممية بحثية لتبادؿ المعارؼ إل افتقار مصر لسياسة برمجية ىادفة -
 .1االحتياجات الخاصة وؿ لتفادي معوقاتيا لدى الشخص ذووالتقنيات بشأف اإلعاقة واقتراح حم

أولى المشرع المصري حماية قانونية لؤلشخاص ذوي اإلعاقة بصفة عامة ولمطفؿ المعاؽ 
، واعتماد نظاـ 2008الطفؿ لسنة  قانوفالباب السادس مف  استحداثو بصفة خاصة مف خبلؿ

 يمـالصحة وقطاع العدالة ما جعمو وقطاع  في قطاع التربية التنسيؽ بيف وزرات الدولة سواء
، فرغـ السمبيات رغـ بعض النقائص التي اعتمت التشريع المصري بمختمؼ جوانب ىذه الحماية

ؤلطفاؿ ذوي لال يمكف إنكار المكانة التي أوالىا المشرع  لكفيا المجمس القومي ي توصؿ لالت
بداء مف الدستور وصوال لمتشريعات العادية األخرى، ما يبيف اىتمامو بيذه الفئة والسعي  اإلعاقة

 المجتمع دوف تمييز. طفاؿالمساواة وتكافؤ الفرص بيف أ في تحقيؽ مبدأ

 نونية لمطفل ذي االحتياجات الخاصة في القانون التونسيالحماية القا المطمب الثاني:

وحقوؽ الطفؿ إف التشريع التونسي كغيره مف التشريعات الساعية في حماية حقوؽ اإلنساف 
اعتمد وحقوؽ ذوي اإلعاقة، كوف أف ىذا اإلنساف والطفؿ يمكف أف يكوف سميما أوشخصا معاقا، 

حتياجات الخاصة ليعزز مكانتيـ القانونية في المشرع التونسي دسترة حقوؽ األشخاص ذوي اال
وف تمييز بينيـ المجتمع عامبل ىو اآلخر بمبدأ المساواة بيف األفراد كافبل الحقوؽ والحريات د

آلية دستورية تعمؿ عمى محددا  ردأوأي ظرؼ صحي آخر يعاني منو الف، عمى أساس اإلعاقة
حماية لمطفؿ المعاؽ في  الداخمية المختمفة فالقوانيفي  المشرع حماية حقوؽ اإلنساف، كما أورد

بحماية األشخاص ذوي اإلعاقة ممما  متعمؽؿ وقانوف العقوبات والقانوف القانوف الطفظؿ 
بامتيازات قانونية تخص ىذه الفئة باعتبار أف ليا نفس الحقوؽ وجوانب الحماية التي يكفميا 

لمطمب لدراسة فرعيف تمت عنونة الفرع األوؿ القانوف لغيرىا مف فئات المجتمع، بالتالي قسـ ىذا ا
بالمركز القانوني الدستوري لمطفؿ ذي االحتياجات الخاصة، وبالنسبة لمفرع الثاني خصص 

                                                           
 .24،23، ص.ص.السابؽ، المرجع المجمس القومي لشؤون اإلعاقة 1
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لرعاية الطفؿ ذو االحتياجات الخاصة، يمكف  التونسية لمعالجة جوانب االمتيازات القانونية
 التطرؽ ليما كما يأتي: 

 ذي االحتياجات الخاصة الدستوري لمطفل المركز القانوني الفرع اْلول:

ارتأى المشرع التونسي تخصيص حماية دستورية تكفؿ وترقي حقوؽ الطفؿ ذو 
 االحتياجات الخاصة ووفؽ آليات تضمف ذلؾ، والتي سيتـ إبرازىا كالتالي:

 لمطفل ذي االحتياجات الخاصةالتونسية مظاىر الرعاية الدستورية  -2

ناىضة بحماية حقوؽ اإلنساف ما جعميا تصادؽ عمى عدة اتفاقيات تعد تونس مف الدوؿ ال
والعيد  1دولية في ىذا الصدد كالعيد الدولي الخاص بالحقوؽ االقتصادية واالجتماعية والثقافية

كفؿ التشريع  20143، ففي دستور 19662لسنة  بالحقوؽ المدنية والسياسية الدولي الخاص
مف القوانيف العادية وأدنى مف قيمة تكوف أعمى والتي لدولية مكانة ليذه االتفاقيات االتونسي 

ما يعكس موقفيا المتناقض مع دوؿ أخرى أولت لممعاىدات  ،الدستور رغـ مصادقتيا عمييا
مكانة أعمى مف الدستور وحقيا في التحفظ حوؿ ما يتناقض مع ديانتيا وقيميا ووحدتيا، اىتـ 

يكوف جميع حتى  رجة األولى بيف أفراد المجتمعبالدالمشرع التونسي بتحقيؽ مبدأ المساواة 
كما تضمف ليـ  ،أماـ القانوف دوف تمييز متساووف في الحقوؽ والواجبات المواطنوف والمواطنات

الدولة الحقوؽ والحريات الفردية والعامة وتييئ ليـ أسباب العيش الكريـ، وتحمي حقيـ في الحياة 
يقع عمى عاتؽ الدولة السير عمى مدى ل ،4ـ ماديا ومعنوياوكرامتيـ وحرمة جسدىـ وتمنع تعذيبي

 تطبيؽ مبدأ المساواة في االستفادة مف الحقوؽ والحريات لكافة مواطنييا.  

                                                           
 1664 – 91، تـ نشرىا بموجب األمر 1985المؤرخ في يوليو  68صادقت عمى االتفاقية بالقانوف عدد  1

 . 1991نوفمبر  29مؤرخة في  81ج.  ر. ع. ، 1991نوفمبر  4المؤرخ في 
 – 83، تـ نشرىا بموجب األمر 1968ديسمبر  29المؤرخ في  30صادقت عمى االتفاقية بالقانوف عدد  2

 .1983ديسمبر  6مؤرخة في  79، ج. ر. ع. 1983نوفمبر  21المؤرخ في  1098
، نصت عمى:" 2014فبراير  10في ، عدد خاص مؤرخ 2014يناير  27مف الدستور المؤرخ في  20الفصؿ  3

 المعاىدات الموافؽ عمييا مف قبؿ المجمس النيابي والمصادؽ عمييا، أعمى مف القوانيف وأدنى مف الدستور".
 التونسي. مف الدستور 23، 22، 21الفصؿ  4
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لـ يكف المشرع التونسي بمنأى عف توفير حماية قانونية لمطفؿ فمصادقة تونس عمى اتفاقية 
وانضماميا  1991نوفمبر  29مؤرخ في  92األمـ المتحدة لحقوؽ الطفؿ بالقانوف عدد 

ة دولية ووطنية لفئة ، بغرض توفير حماية قانوني2007ماي  07لمبروتوكوليف الممحقيف بيا في 
، إف المراجعة معا تدعيـ حقوقيا عمى الصعيديفبالدولة  قياـ تمـزضعفيا ما يس بسبباألطفاؿ 

ؿ أنو ذات بشرية مستقمة التونسية لمدستور كاف ليا أثر في قراءة جديدة لحقوؽ الطفؿ مف خبل
واإلنساني والشخصي إلبراز ذاتيتو وفقا لكؿ منيـ،  تع بالتفريد االجتماعي والقانونييحؽ ليا التم

اعتمد الدستور التونسي عمى مبدأ احتراـ مصمحة الطفؿ الفضمى فمفيوـ ىذه األخيرة مطاطي ال 
المختمفة المعنوية والمادية يمكف حصره بؿ يقتضي لتطبيقو التمعف بشكؿ جيد في حقوؽ الطفؿ 

فكحماية لحقوؽ الطفؿ  .1وتغمب المصمحة األىـ بينيـ لضماف استقراره ،واالجتماعية وغيرىا
يجب عمى أبويو والدولة ضماف الكرامة والصحة والرعاية والتربية والتعميـ وتوفير جؿ أنواع 

العامؿ  20142ء بو دستور جاوفقا لما  ،الحماية لؤلطفاؿ دوف تمييز وفؽ المصالح الفضمى ليـ
بيف الطفؿ السميـ دوف تمييز عمى دسترة الحماية القانونية لمطفؿ في القانوف األعمى لمدولة 

مضمونة لكبل الصنفيف  بيانيا السابؽ فاالستفادة مف الحقوؽ ،والطفؿ ذو االحتياجات الخاصة
 يف منيا.عمى أساس أنو لـ يرد نص مخالؼ ليذا النص يحـر فئة األطفاؿ المعاق

أما مف ناحية حماية األشخاص ذوي االحتياجات الخاصة أوكما ورد في الدستور 
األشخاص ذوي اإلعاقة فتحمي الدولة ىذه الفئة مف أفراد المجتمع مف كافة أشكاؿ التمييز، ولكؿ 

ر البلزمة التي تساىـ في التدابي كؿب ،مواطف ذي إعاقة الحؽ في االنتفاع حسب طبيعة إعاقتو
، يعتبر ىذا 3اجتماعيا، وتكفؿ الدولة القياـ باإلجراءات القانونية الضرورية لتحقيؽ ذلؾ اجواندم

النص الدستوري الوحيد الموجود في الدستور لحماية األشخاص ذوي اإلعاقة دوف التنويو فيو لفئة 
 كؿ شخص معاؽ ونص صراحة أنو يحمي ،جامعا لكؿ فئات المعاقيفما جعمو األطفاؿ منيا 

 وتة بيف األشخاص المصابيف بيا، فأنواع اإلعاقة متعددة ودرجاتيا متفاإعاقتوكانت طبيعة  ميما
باعتباره لـ يشر إلى إعاقة معينة تستوجب رعاية المصاب بيا ا بأنواع اإلعاقة النص جاء مممف

                                                           
ى ضوء حقوؽ الطفؿ عمب، الطفؿ والعائمة عمى ضوء الدستور، أعماؿ اليـو الدراسي المعنوف نعمان الرقيق 1

 .25،13، ص. ص.2016، دار محمد عمي لمنشر، تونس، 1، ط 2014نوفمبر  20الدستور، يـو 
 التونسي. مف الدستور 47الفصؿ  2
 التونسي. مف الدستور 48الفصؿ  3
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دوف مصطمح ذوي  2014، اعتمد المشرع مصطمح ذوي اإلعاقة في دستور دوف األخرى
صة رغـ النقد الذي تعرض لو المصطمح األوؿ لما يسببو مف آثار إيبلـ في االحتياجات الخا

 نفسية الشخص المصاب باإلعاقة.

تضمف الدولة االستفادة مف الرعاية الصحية لكؿ إنساف وتتخذ التدابير الوقائية مف 
األمراض لكؿ المواطنيف، وتعمؿ عمى توفير اإلمكانيات الضرورية لضماف سبلمة وجودة 

ت الصحة وكذا العبلج المجاني لفاقدي السند ولذوي الدخؿ المحدود، وتضمف الحؽ في الخدما
، عمؿ المشرع عمى تكريس الرعاية الصحية 1التغطية االجتماعية طبقا لما ينظمو القانوف

واالجتماعية لممواطنيف سواء دوف تمييز بينيـ وضماف التغطية االجتماعية طبقا لمقانوف تكوف 
اجات الخاصة مف ضمف المستفيديف مف تدابير العبلج والوقاية وكافة الخدمات فئة ذوي االحتي

الطبية حسب متطمباتيـ، أي وفقا لما ينظمو القانوف المتعمؽ بالنيوض باألشخاص ذوي اإلعاقة 
سنة حيث  16وحمايتيـ، حرص المشرع أيضا عمى تكريس الحؽ في التعميـ وفرض إلزاميتو إلى 

بتوفير التدابير البلزمة لتحقيؽ  ىالعاـ مجانيا بكامؿ مراحمو وتسع التعميـتضمف الدولة الحؽ في 
الجودة في التربية والتعميـ والتكويف عمى السواء، كما تعمؿ عمى تأصيؿ الناشئة عمى اليوية 

وتشجيع االنفتاح عمى  ،اإلسبلمية واالنتماء الوطني وترسيخ المغة العربية كمغة رسمية في الدولة
 .2جنبية األخرى ومختمؼ الحضارات اإلنسانية ونشر ثقافة حقوؽ اإلنساف واحترامياالمغات األ

حتى بو  رع التونسي حؽ لكؿ األطفاؿ وألـزوبالنسبة لمجاؿ التعميـ والتكويف جعميما المش
فمـ يأتي بنص صريح يمنع فئة ذوي االحتياجات الخاصة مف ممارسة حقيـ في  ،سنة 16بموغ 

نص عمى توفير اإلمكانيات الضرورية في فحوى النص الدستوري ما جعمو يمـ  التعميـ والتعمـ بؿ
حسب احتياجاتيا، فممارسة ىذه يبلئـ كؿ منيا مف وسائؿ تعميمية بكافة الفئات وتوفير ما 

تيا مف أي انتياؾ ومف غير الجائز قانونا ايريا وتتكفؿ الييئة القضائية بحمالحقوؽ مضموف دستو 
، فالقضاء آلية مستقمة تضمف 3ف مكتسبات حقوؽ اإلنساف وحرياتو الدستوريةتعديميا بما يناؿ م
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حماية الحقوؽ والحريات، صبلحية إقامة العدؿ وعموية الدستور وسيادة القانوف، تعيد إلييا 
 .1فالقاضي ال يخضع إال لمقانوف

 دور ىيئة حقوق اإلنسان الدستورية في حماية الطفل ذو االحتياجات الخاصة -0

ستقمة تعمؿ عمى وىي ىيئة دستورية م 2014دستور ل طبقاتنصيب ىيئة حقوؽ اإلنساف تـ 
يجب عمى كافة مؤسسات الدولة تيسير عمميا تتمتع بالشخصية المعنوية ، دعـ الديمقراطية

واالستقبلؿ المالي واإلداري، يتـ انتخابيا مف قبؿ مجمس نواب الشعب بأغمبية معززة، وترفع 
قشة في جمسة عامة مخصصة لمغرض، يضبط القانوف تركيبة الييئة والتمثيؿ تقرير سنويا لممنا

. يكوف دورىا في مراقبة مدى احتراـ الحريات 2فييا وطرؽ انتخابيا وتنظيميا وسبؿ مساءلتيا
وحقوؽ اإلنساف وتعمؿ عمى تعزيزىا وليا اقتراح ما تراه مناسبا لتطوير منظومة حقوؽ اإلنساف، 

ا يخص مشاريع القوانيف المتصمة بمجاؿ اختصاصيا، تحقؽ الييئة في وتجب استشارتيا في م
حالتيا إلى الجيات المعنية، تتكوف مف أعضاء  حاالت انتياؾ حقوؽ اإلنساف لتسويتيا أوا 

سنوات غير  6مستقميف محايديف مف ذوي الكفاءة والنزاىة، يباشروف مياميـ لفترة واحدة مدتيا 
 .3قابمة لمتجديد

بالتعاوف  4ئة بتونس العاصمة وتمارس الييئة مياميا بموجب قانوف أساسييكوف مقر اليي
مع الييئات المستقمة الوطنية واإلقميمية والدولية المتخصصة في مجاؿ حقوؽ اإلنساف وليا أف 

، يتـ استشارة الييئة وجوبا في مشاريع القوانيف المتعمقة بحقوؽ اإلنساف 5تبـر اتفاقيات معيا
أييا في أجؿ شير مف تاريخ توصميا بالممؼ كما يمكف استشارتيا في جميع والحريات لتبدي ر 

مشاريع القوانيف األخرى وتدابير متصمة بمجاؿ اختصاصيا، تستشار الييئة حوؿ التقارير التي 
ترفعيا الحكومة لمييئات والمجاف والمؤسسات األممية واإلقميمية طبقا اللتزامات وتعيدات الدولة 

                                                           
 التونسي. دستورمف ال 102الفصؿ  1
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وتنشر كؿ التقارير لمعموـ عمى الموقع  ،يا إعداد تقارير لنفس الييئات أيضاويمكن ،التونسية
 .1اإللكتروني لمييئة

 تشكيمة ىيئة حقوق اإلنسان: -2

تتكوف الييئة مف ىيكؿ تقريري يسمى مجمس الييئة وىيكؿ تنفيذي يسمى جياز إداري، يتـ 
ادقة عميو بأغمبية ثمثي ضبط نظاميا الداخمي بعد استشارة المحكمة اإلدارية وتتـ المص

، يتشكؿ مجمس الييئة مف تسعة أعضاء يقدموف ترشحاتيـ لمجمس نواب الشعب ليتـ 2األعضاء
انتخابيـ مف قبؿ الجمسة العامة، بدءا مف القاضي اإلداري، قاضي عدلي، محامي، طبيب، 

ء سنوات في مجاؿ اختصاصاتيـ، وخمسة أعضا 10يشترط فييـ أف يتكوف ليـ أقدمية عمؿ 
يمثموف الجمعيات المعنية طبقا ألنظمتيا  األساسية لمدفاع عف حقوؽ اإلنساف والحريات المكونة 
طبقا لمتشريع الجاري بو العمؿ التي تكوف في وضعية إدارية ومالية وقانونية، ويشترط في 
ؿ األعضاء المنتميف لممجتمع المدني النشاط في الجمعيات لمدة ال تقؿ عف ثبلث سنوات  وال تق

سنوات في مجاؿ اختصاصيـ يكوف مف بينيـ وجوبا مختص في عمـ النفس،  10أقدميتيـ عي 
 .3مختص حقوؽ األطفاؿ، مختص في المجاؿ االقتصادي أواالجتماعي

لمييئة إحداث لجاف قارة  تراعي في تشكيمتيا مختمؼ مجاالت حقوؽ اإلنساف عمى أف  
لحقوؽ المدنية والسياسية، لجنة حقوؽ اإلنساف يكوف مف بينيا وجوبا لجنة حقوؽ الطفؿ، لجنة ا

ذوي اإلعاقة، لجنة مكافحة جميع أشكاؿ التمييز، لجنة الحقوؽ االقتصادية واالجتماعية والثقافية 
والتربية والتعميـ، لجنة الحقوؽ البيئية والتنموية، لجنة القوات الحاممة لمسبلح، ويمكف لمييئة 

بأي جية أوبأي شخص مف ذوي الخبرة واالختصاص،  تكويف لجاف أوفرؽ عمؿ أواالستعانة
، 4يترأس المجاف أحد أعضاء المجمس ويحدد النظاـ الداخمي لمييئة تركيبتيا ومياميا وسير عمميا

يعقد مجمس الييئة جمساتو بدعوة مف الرئيس أومف ثمث األعضاء عمى األقؿ كمما دعت الحاجة 
وال تنعقد الجمسات إال بحضور  والت الييئة مغمقةائبو، تكوف مدالذلؾ يرأسيا رئيس الييئة أون
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ثمثي األعضاء وتكوف قرارات المجمس بالتوافؽ، وعند االقتضاء بأغمبية الحاضريف، وعند تساوي 
، مف بيف المياـ الموكمة لرئيس 1األصوات يكوف صوت الرئيس مرجحا ويتولى الرئيس إمضاءىا

 مجمس الييئة ما يمي:

 الييئة ومتابعة تنفيذ قراراتو. ضبط جدوؿ أعماؿ مجمس -1

 إعداد مشروع الميزانية السنوية. اإلشراؼ عمى -2

 اإلشراؼ عمى إعداد التقرير السنوي لمييئة والتقارير األخرى. -3

لمرئيس تفويض بعض صبلحياتو لنائبو كتابيا أوألي عضو مف الييئة، ويمكنو أف  يمكف 
 .  2ءه في حدود اختصاصات المفوض لفائدتيـيفوض في إطار التسيير اإلداري والمالي إمضا

مجمس الييئة  وتحت إشرافو  فيسيره مدير تنفيذي منتدب مف قبؿوبالنسبة لمجياز اإلداري 
يكوف مف بيف مف تتوفر فييـ شروط الخبرة والكفاءة في التصرؼ اإلداري والمالي والفني، يحضر 

ف أف يكوف لو حؽ التصويت وفي حالة المدير التنفيذي اجتماعات مجمس الييئة بصفة مقرر دو 
تعذر حضوره يعيف مف ينوب عنو، يتولى المدير تنفيذ قرارات رئيس الييئة وقرارات المجمس 

 .3المصادؽ عمييا

 صالحيات ىيئة حقوق اإلنسان: -0

 تتمثل صالحياتيا في مجال احترام حقوق اإلنسان وحمايتيا في ما يمي:

تعمقة باحتراـ وحماية وتعزيز حقوؽ اإلنساف والحريات في تتعيد الييئة بكؿ المسائؿ الم -1
كونيتيا وشموليتيا وترابطيا وتكامميا طبقا لممواثيؽ واإلعبلنات والمعاىدات الدولية المصادؽ 
عمييا، وترصد مدى إعماليا وتفعمييا عمى أرض الواقع وتجري التحقيقات البلزمة في كؿ ما 
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 حماية اْلطفال ذوي اإلحتياجات الخاصة عمى الصعيد الوطني  :       الباب اْلول 
 

118 
 

قوؽ اإلنساف ميما كاف مصدرىا وطبيعتيا، كما تتولى تتوصؿ بو مف معطيات حوؿ انتياكات ح
 .1إرساء نظاـ يقظة لمتابعة مدى احتراـ حقوؽ اإلنساف وحمايتيا

تقـو الييئة بصفة دورية دوف سابؽ إعبلـ القياـ بزيارة أماكف االحتجاز ومراكز االيقاؼ  -2
اكف الحرماف مف ية وكؿ أموالحجز ومراكز ومواقع اإليواء والمؤسسات السجنية واإلصبلح

والمؤسسات التربوية ومؤسسات الطفولة والشباب والمؤسسات االجتماعية والصحية  الحرية،
قصد مراقبة  ،واالقتصادية والثقافية وغيرىا مف اليياكؿ الميتمة بالفئات اليشة وذوي اإلعاقة
ؽ في االطبلع احتراميا لحقوؽ اإلنساف والحريات والتأكد مف خموىا مف حاالت انتياؾ، وليا الح

عمى الممفات والنفاذ إلى كؿ المعمومات بيذه المواقع المتعمقة بمجاؿ تدخميا وعمى ىذه المراكز 
 .2والمؤسسات أف تسيؿ مياـ الييئة وال يجوز ليا االعتراض عمى زياراتيا

تعد الييئة تقارير حوؿ الزيارات التي تقوـ بيا لممراكز والمؤسسات السابؽ ذكرىا  -3
لى جية اإلشراؼ تضمنيا م بلحظاتيا وتوصياتيا توجييا إلى المؤسسات والمراكز المذكورة وا 
وفي حالة عدـ االستجابة تقوـ بتقرير خاص  بع مدى استجابتيا لتمؾ التوصيات،عمييا، وتتا

رفاقو بإجابة المعني عند  يوجو لمشخص أوالييكؿ المعني وتقوـ بنشره عمى موقعيا الخاص وا 
 .3االقتضاء

الييئة مدى احتراـ حقوؽ اإلنساف وتصدر التوصيات المناسبة لمعالجة حاالت  ترصد -4
انتياؾ حقوؽ اإلنساف والحريات وتتبع تنفيذىا، ويجب عمى األشخاص أواليياكؿ المعنية 
باالنتياكات إعبلـ الييئة بمآؿ تمؾ التوصيات واإلجراءات التي تـ اتخاذىا ليذا الغرض في أجؿ 

ؿ الحاالت أف تقوـ برفع االنتياكات أواالمتناع عف االستجابة لتوصياتيا مضبوط، ولمييئة في ك
 .4إلى القضاء
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 لمييئة صالحيات في مجال تعزيز حقوق اإلنسان وتطويرىا تتمثل في:

اقتراح ما تراه لتحقيؽ مبلئمة النصوص التشريعية مع المعاىدات الدولية واإلقميمية  -1
مقة بحقوؽ اإلنساف، واقتراح االنضماـ إلى معاىدات دولية المصادؽ عمييا طبقا لمدستور والمتع

قميمية وبروتوكوالت اختيارية ذات الصمة بالتنسيؽ مع الجيات المعنية والدفع لمعمؿ عمى  وا 
 تنفيذىا بصورة فعالة.

متابعة تنفيذ توصيات الييئات المستقمة والمنظمات اإلقميمية والدولية المتعمقة بمجاؿ  -2
 حقوؽ اإلنساف.

الدراسات واالستشارات والتقارير حوؿ أوضاع حقوؽ اإلنساف و إنجاز نشر البحوث  -3
 والحريات وسبؿ تطويرىا.

نشر ثقافة حقوؽ اإلنساف والحريات والمساىمة في إعداد البرامج المتعمقة بتدريسيا  -4
 والبحوث المتصمة بيا في جميع المستويات التعميمية.

في مجاؿ تعزيز وتطوير حقوؽ اإلنساف والحريات مع  إقامة عبلقات تعاوف وشراكة -5
اليياكؿ العمومية ومنظمات المجتمع المدني والمنظمات الوطنية الشبيية والمنظمات الدولية 
قميمية أودولية لحقوؽ اإلنساف والحريات لمزيد إثراء وتطوير  المختصة، وتنظيـ منتديات وطنية أوا 

 .1الفكر والحوار حوؿ المسائؿ ذات الصمة

 أما في ما يخص الصالحيات التحقيقية فيي:

جراء التحقيقات  -1 تتعيد الييئة برصد كؿ حاالت انتياكات حقوؽ اإلنساف والحريات وا 
والتحريات الضرورية بشأنيا واتخاذ جميع اإلجراءات والتدابير القانونية لمعالجتيا طبقا ألحكاـ 

ى األخر وقاية مف التعذيب وغيرىا مف الييئات ىذا القانوف، وتنسؽ الييئة مع الييئة الوطنية لم
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بادؿ معيا كؿ المعطيات والمعمومات بخصوص تالمتعمقة بحقوؽ اإلنساف والحريات وت
 .1الشكايات

تتعيد الييئة بالتحقيؽ في انتياكات حقوؽ اإلنساف والحريات إما بمبادرة منيا  -2
 أولشكوى ترفع ليا مف قبؿ:

االنتياكات المذكورة أومف قبؿ كؿ مف لو صفة كؿ شخص طبيعي أومعنوي تعرض  -
 قانونية.

 األطفاؿ أوممثميـ القانوني أوالمعيف. -

المنظمات والجمعيات والييئات في حؽ أشخاص تعرضوا النتياكات حقوؽ اإلنساف  -
 والحريات.

د يد أوالفاكس أوالبرييجوز تمقي الشكايات الشفوية التي ترد عمى الييئة مباشرة أوعبر البر  -
أوالتي ترد إلى عمميا بأي وسيمة أخرى، ويضبط قانونيا الداخمي آليات تمقي الشكاوى  اإللكتروني

 ،والتحقيؽ فييا ومتابعتيا وفي صورة إقرارىا لعدـ اختصاصيا تحيؿ الممؼ إلى الجيات المختصة
 .2وتعمـ المعني بذلؾ ويمكنيا في إطار صبلحياتيا التنسيؽ مع نظيرىا في الخارج

 ومات المحمية بالسر الطبي أوالسركف لمييئة الحصوؿ عمى المعطيات والمعميم -3
االنتياؾ بالتعذيب  والطبيب بمريضو إذا تعمؽ موضوعالميني الخاص بعبلقة المحامي بحريفو أ

وغيره مف ضروب العقوبة أوالمعاممة القاسية أوالبلإنسانية أوالميينة أوعنؼ مادي أوجسدي 
، ويعاقب كؿ 3ي أواقتصادي مسمط عمى شخص في حالة استضعاؼأوجنسي أومعنوي أوسياس

 .4مف المجمة الجزائية 143مف يمتنع عف تقديـ المعمومات لمييئة بالفصؿ 
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 ،لمييئة االستماع إلى الضحايا والشيود واألطفاؿ ولكؿ شخص ترى شيادتو مجدية -4
جراء جمسات استماع في كنؼ السرية لحمايت يـ وخاصة األطفاؿ مع وتقوـ بإجراءات البحث وا 

 ضماف حماية الحرمة الجسدية.

أجيزة الدولة تتخذ الييئة كؿ التدابير واإلجراءات قبؿ في حالة االنتياؾ المرتكب مف  -5
وليا أف ترفع تقريرا مفصبل في شأنو لمسمطة القضائية المختصة دوف أف  ،البلزمة لوضع حد لو

 .1العمومية اتيمنع ذلؾ إشعار بقية السمط

 

تتولى الييئة إيجاد سبؿ ووسائؿ كفيمة بوضع حد لبلنتياؾ محؿ الشكاية وتعد تقريرا  -6
 .2يتضمف التدابير والتوصيات المتخذة في الغرض

رغـ  2014مصطمح ذوي اإلعاقة في دستور  استعماؿيعتمد  المشرع التونسي زاؿام
، إف الييئة الدستورية اؽنفسي لممع االنتقادات التي توج بيا ىذا المصطمح لما يسببو مف ألـ

التونسية الخاصة بحماية حقوؽ اإلنساف ليا دور ميـ في تكريس ضمانات قانونية كفيمة بحماية 
حقوؽ اإلنساف وحرياتو في مختمؼ المجاالت وىذا ما يممس مف المجاف التي كونتيا الييئة، مف 

آليتاف ىامتاف لتوفير ثبلف أىميا لجنة حقوؽ الطفؿ ولجنة حقوؽ اإلنساف ذوي اإلعاقة المتاف تم
قانونية لفئات المجتمع اليشة أوما اصطمح عميو في القانوف األساسي لمييئة الفئات التي حماية 

بالتحديد منيا حالة صغر السف وحالة القصور الذىني أوالبدني و  ،تكوف في حالة استضعاؼ
القصور الذىني أوالبدني  الذي يعاني منو الشخص البالغ أوالطفؿ فماذا لو اجتمع صغر السف مع

ليصبح الطفؿ أكثر تيديدا بالخطر، كاف عمى المشرع التونسي استحداث ىيئة مختصة منوطة 
بحماية الطفؿ ذو االحتياجات الخاصة نظرا لما لو مف خصوصية مف ناحية صغر السف 

ما نفسو بدوف قدرتو عمى مواجية الخطر  حائمةنيتو الذىنية أوالبدنية الوالقصور الذي يشوب ب
 يجعؿ حمايتو لمطفؿ قاصرة نوعا ما.
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 لرعاية الطفل ذو االحتياجات الخاصة   التونسية الفرع الثاني: جوانب االمتيازات القانونية

تطرؽ المشرع التونسي في ترسانتو القانونية لجوانب عديدة في سبيؿ حماية الطفؿ ذو 
حي، والتي ستعالج في بعض االحتياجات الخاصة آخذا بعيف االعتبار خصوصية وضعو الص

 تشريعاتو الداخمية كما يمي:

 المجمة الجزائيةلخاصة في ظل قانون الطفل و حماية الطفل ذو االحتياجات ا -2

طفبل وبمغت نسبة األطفاؿ  10250بمغ عدد األطفاؿ ذوي االحتياجات الخاصة حوالي 
 -2014لسنة  سنة 14و  0ألؼ طفؿ ما بيف  19.5متعددة الذيف يعانوف مف صعوبات 

، ما استمـز تسميط الضوء عمى الحماية القانونية لمطفؿ المعاؽ في قانوف الطفؿ 20151
ليا نوع مف الخصوصية  قانونية دور في تفريد حقوؽ الطفؿ ضمف مجمةوالذي لو  2التونسي

حؽ الطفؿ في التمتع حماية الطفؿ مجمة  تفئة ىشة في المجتمع، تضمن باعتبار فئة األطفاؿ
غيرىا مف األحكاـ الوقائية ذات الصبغة االجتماعية والتعميمية والصحية و  مؼ التدابيربمخت
أوالضرر أواإلساءة البدنية أوالمعنوية  ،أشكاؿ العنؼ اءات الرامية إلى حمايتو مف كافةواإلجر 

، ويجب مراعاة 3التي تؤوؿ إلى إساءة المعاممة أواالستغبلؿ ،أوالجنسية أواالىماؿ أوالتقصير
محة الطفؿ الفضمى في جميع اإلجراءات التي تتخذ بشأنو سواء مف قبؿ المحاكـ أوالسمطات مص

 .اإلدارية أومؤسسات الرعاية االجتماعية العمومية والخاصة

ويراعى عبلوة عمى ىذا حاجيات الطفؿ األدبية والعاطفية والبدنية، سنو وصحتو ووسطو  
دراج ، وفقا لؤلحواؿ الخاصة بوضعو يمكف إ4العائمي وغير ذلؾ مف األحواؿ الخاصة بوضعو

فمجمة حماية الطفؿ تطرقت إلى ضماف الحماية القانونية لمطفؿ  الطفؿ ذو االحتياجات الخاصة
وتوفير ما يحتاجو في كؿ  ،بصفة عامة تحميو مف كافة أشكاؿ االستغبلؿ والمعامبلت البلإنسانية
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 .8، ص.2017وليو ي 23سنوات"، تونس،  10غضوف 
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 .1995نوفمبر 
 .التونسية مف مجمة حماية الطفؿ 2الفصؿ  3
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حتياجاتو خصوصا ما تقتضيو حالة الطفؿ المؤسسات المختمفة مف قطاعات متعددة بما يبلئـ ا
 المعاؽ. 

حددت مجمة الطفؿ الحاالت الصعبة التي يمكف أف يتعرض ليا الطفؿ التي تيدد سبلمتو 
 المعنوية وىي:أو  ةالبدني

تعريض الطفؿ لئلىماؿ والتشرد،  -2فقداف الطفؿ لوالديو وبقاؤه دوف سند عائمي،  -1
استغبلؿ  -5اعتياد سوء معاممة الطفؿ،  -4ربية والرعاية، التقصير البيف والمتواصؿ في الت -3

استغبلؿ الطفؿ في اإلجراـ المنظـ المنصوص عميو في الفصؿ  -6الطفؿ ذكرا أوأنثى جنسيا، 
عجز األبويف أومف يسير عمى رعاية  -8تعريض الطفؿ لتسوؿ أواستغبللو اقتصاديا،  -7، 19

 .1الطفؿ عف اإلحاطة والتربية

يتعمؽ بوزارة المرأة واألسرة والطفولة فيما يخص تقييـ السياسة المندمجة  طبقا لتقرير
لحماية الطفولة توصمت إلى إحصائيات تمثمت في جميع فئات األطفاؿ التي تعاني مف حاالت 

، حيث بمغ عدد األطفاؿ الميمموف والمتخمى عنيـ وفاقدو 2015 -2014صعبة خبلؿ سنة 
سنة  14% ما بيف سف عاميف إلى  93.2طفاؿ المعنفوف طفبل وعدد األ 1430السند حوالي 

ما  2012يتعرضوف داخؿ أسرىـ لطريقة عنيفة في التربية، وبمغ عدد تشغيؿ األطفاؿ في سنة 
% وما سببو ىذا االستغبلؿ في انقطاع ليـ عف الدراسة  2.6سنة نسبة  14بيف سف الخامسة و

 .2ألؼ طفؿ وطفمة 110و 100حيث بمغ عدد المنقطعيف عنيا سنويا بيف 

تؤثر ىذه الحاالت عمى سبلمة الطفؿ البدنية والنفسية والعقمية وتعوقو كنتيجة لما سبؽ  
ىيئة الستحداث المشرع التونسي ما دفع والتربية والتأىيؿ وغيرىا  عف ممارسة حقو في التعميـ

ىذه الييئة تختص بالنظر في حماية الطفؿ اجتماعيا، ىي مندوب حماية الطفولة حيث تحدث 
مف بينيا ميمة التدخؿ و  ،في كؿ والية أوأكثر في حالة الكثافة السكانية توكؿ ليا مياـ عدة

الوقائي في جميع الحاالت التي يتبيف فييا أف صحة الطفؿ أوسبلمتو البدنية أوالمعنوية ميددة 
تي يقوـ بيا أومعرضة لمخطر وذلؾ نتيجة لموسط الذي يعيش فيو الطفؿ، أولؤلنشطة واألعماؿ ال

                                                           
 التونسية. مف مجمة حماية الطفؿ 20الفصؿ  1
 .8،7.ص.صزارة المرأة واألسرة والطفولة، المرجع السابؽ، تقرير و  2
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، كما مف شأنو 201أولشتى أنواع اإلساءة التي تسمط عميو وخاصة الحاالت الصعبة في الفصؿ 
اتخاذ تدابير عاجمة في حاالت التشرد واإلىماؿ بوضع الطفؿ بمؤسسة إعادة التأىيؿ أوبمركز 

مة طبقا استقباؿ أوبمؤسسة استشفائية أولدى عائمة أوىيئة أومؤسسة اجتماعية أوتعميمية مبلئ
 . 2لمقواعد المعموؿ بيا بعد إذف قضائي بذلؾ

سبؽ ذكر أثر صغر السف في القانوف التونسي عمى المسؤولية الجزائية، يتمتع الطفؿ 
سنة بقرينة غير قابمة لمدحض عمى عدـ قدرتو عمى خرؽ القوانيف الجزائية  13الذي لـ يبمغ سف 

، أما في حالة ما إذا 3سنة 15سنة  ولـ يبمغ  13وتصبح ىذه القرينة بسيطة في حالة ما تجاوز 
كاف الطفؿ جانحا وتـ إثبات األفعاؿ المنسوبة  فإف قاضي األطفاؿ أومحكمة األطفاؿ يتخذ قرارا 

 معمبل بأحد التدابير التالية:

لى -1 لى شخص يوثؽ بو، يكوف  تسميـ الطفؿ إلى أبويو أوا  لى حاضنو أوا  مقدمو أوا 
 المعاؽ. الشخص المقدـ معينا لمطفؿ

 إحالتو عمى قاضي األسرة. -2

 وضعو بمؤسسة عمومية أوخاصة معدة لمتربية والتكويف الميني ومؤىمة ليذا الغرض. -3

 وضعو بمركز طبي أوطبي تربوي مؤىؿ ليذا الغرض. -4

، بمغ عدد األطفاؿ الوافديف بالمراكز اإلصبلحية حوالي 4وضعو بمركز إصبلح -5
 .20155طفبل لسنة  1170

ذا كم ا يجوز تسميط العقاب عميو إذا تبيف أف إصبلحو يقتضي ذلؾ بمؤسسة مختصة وا 
تعذر ذلؾ يخصص جناح لؤلطفاؿ بالسجف، يحكـ بأحد التدابير لمدة يضبطيا قرار قاضي 

سنة، كما يمكف وضعو تحت  18األطفاؿ فبل يمكنيا أف تتجاوز التاريخ الذي يبمغ فيو الطفؿ 
                                                           

 التونسية. مف مجمة حماية الطفؿ 30، 28الفصؿ  1
 التونسية. مف مجمة حماية الطفؿ 45الفصؿ  2
 التونسية. مف مجمة حماية الطفؿ 68الفصؿ  3
 التونسية. مف مجمة حماية الطفؿ 99الفصؿ  4
 .7ولة، المرجع السابؽ، ص.تقرير وزارة المرأة واألسرة والطف 5
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، مف خبلؿ المراكز التي أوجبيا قاضي 1سنة 20أال يتجاوز  نظاـ الحرية المحروسة بشرط
األطفاؿ الستقباؿ الطفؿ فإنو حدد مكانا لمطفؿ المعاؽ في المركز الطبي أوالطبي التربوي 

لطفؿ المعاؽ يتـ توجيو اأف  ، أييا التربية والتكويف المينيأوبمؤسسة عامة أوخاصة غرض
 ضيو احتياجاتو مف عبلج ورعاية صحية مركزة.لممركز الذي يتناسب وقدراتو وحسب ما تقت

كرست المجمة حماية لمطفؿ ذي االحتياجات الخاصة بنصيا عمى أف يتمتع الطفؿ المسمـ 
إلى مؤسسات الرعاية التربوية أواإلصبلحية أوالمودع بمحؿ إيقاؼ بالحؽ في الحماية الصحية 

والتربوية، ويراعى في ذلؾ سنو وجنسو  والجسدية واألخبلقية، كما لو الحؽ في العناية االجتماعية
، ىذا غير أف يتمتع المعوؽ عقميا أوجسديا إضافة إلى الحقوؽ المعترؼ بيا 2وقدراتو وشخصيتو

لمطفولة بالحؽ في الرعاية والعبلج الطبي وعمى قدر مف التعميـ والتأىيؿ يعزز اعتماده عمى 
حقوؽ الطفؿ المعاؽ مكفولة شأنو شأف ، بالتالي ف3النفس وييسر مشاركتو الفعمية في المجتمع

الطفؿ السميـ ىذا ما يستنتج مف فصوؿ مجمة حماية الطفؿ والنصوص الخاصة بالطفؿ المعاؽ 
عقميا أوبدنيا ومراعاة القانوف لقدراتو يدرج ضمنيا وضعية الطفؿ الصحية أي مراعاة ظروفو التي 

حماية قانونية مجدية لو تساىـ في يمكف أف تكوف محدودة بسبب اإلعاقة، ما يستوجب معاممة و 
 تمبية متطمباتو في المؤسسات المختمفة.

زيادة عمى ذلؾ تحمي مجمة الطفؿ جزائيا الحياة الخاصة لمطفؿ فكؿ مف ناؿ أوحاوؿ 
سواء كاف ذلؾ بنشر أوترويج أخبار تتعمؽ بما يدور في  ،النيؿ مف الحياة الخاصة لمطفؿ

طفاؿ وذلؾ بواسطة الكتب أوالصحافة أواإلذاعة أوالتمفزة الجمسات التي تعالج فييا قضايا األ
 ىعموـ عمالج نصوص أوصور مف شأنيا أف تطمع أوبنشر أوتروي ،أوالسينما أوبأي وسيمة أخرى

يوما إلى عاـ واحد  16الجريمة بالسجف لمدة  متيما كاف أومتضررا، يعاقب مرتكبىوية الطفؿ 

                                                           
 التونسية. مف مجمة حماية الطفؿ 101، 100الفصؿ  1
 التونسية. مف مجمة حماية الطفؿ 15الفصؿ  2
 التونسية. مف مجمة حماية الطفؿ 17الفصؿ  3
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، فحماية الحياة الخاصة ىي 1وبإحدى ىاتيف العقوبتيفوبخطية مف مائة دينار إلى ألؼ دينار أ
 . 2حؽ دستوري واجب عمى الدولة ما ألـز وضع نص يجـر المساس بو

االحتياجات  حماية الطفؿ ذو 3في نفس الصدد عزز المشرع التونسي في المجمة الجزائية
ص عمى كؿ مف مف خبلؿ نصو عمى تجريـ األفعاؿ التي تقع عمى المعاؽ ذىنيا أوعقميا، حيث ن

يعرض مباشرة أوبواسطة أويترؾ مباشرة أوبواسطة بقصد اإلىماؿ في مكاف آىؿ بالناس طفبل ال 
طاقة لو عمى حفظ نفسو أوعاجزا، بالسجف مدة ثبلث سنوات وخطية قدرىا مائتا دينار، وفي حالة 

ى حراستو كاف مرتكب الجريمة أحد الوالديف أومف لو سمطة عمى الطفؿ أوالعاجز أومؤتمنا عم
يعاقب بالسجف مدة خمس سنوات وبنفس الغرامة، ويضاعؼ العقاب في حالة ما تـ التعريض 

 .4أوالترؾ في مكاف غير آىؿ بالناس، ويعاقب القانوف عمى المحاولة

جـر المشرع التونسي التحرش الجنسي في كؿ إمعاف في مضايقة الغير بتكرار أفعاؿ 
شارات مف شأنيا أف تناؿ ة حممو عمى االستجابة متو أوتخدش حياءه وذلؾ بغايامف كر  أوأقواؿ أوا 

لرغبات غيره الجنسية أوبممارسة ضغوط عميو مف شأنيا إضعاؼ إرادتو عمى التصدي لرغباتو أو 
لتمؾ الرغبات، فيعاقب بالسجف بمدة عاـ وبخطية بثبلث آالؼ لمرتكب التحرش الجنسي، 

ة ضد طفؿ أوغيره مف األشخاص المستيدفيف ويضاعؼ العقاب في حالة ما إذا ارتكبت الجريم
 .5بصفة خاصة بسبب قصور ذىني أوبدني يعوؽ تصدييـ لمجاني

سنة  في التسوؿ بعقوبة ستة أشير، وترفع  18كما يعاقب عمى استخداـ الطفؿ أقؿ مف 
، لـ يميز المشرع في المادة بيف الطفؿ السميـ 6العقوبة في حالة االستخداـ الجماعي لؤلطفاؿ

طفؿ ذو االحتياجات الخاصة بؿ حدد ليما نفس الحماية في حالة التسوؿ بيما عمما أف وال
                                                           

 التونسية. مف مجمة حماية الطفؿ 121الفصؿ  1
 التونسي. مف الدستور 24الفصؿ  2
 17مؤرخ في  48المتعمؽ بالمجمة الجزائية، الرائد الرسمي عدد  2005جواف  6المؤرخ في  46القانوف عدد  3

. ، الرائد  الرسمي ع2009أوت  12المؤرخ في  2009لسنة  68، المعدؿ والمتمـ بالقانوف عدد 2005جواف 
 .2009أوت  14مؤرخ في  65

 التونسية. مف المجمة الجزائية 212الفصؿ  4
 التونسية. جزائيةثالثا مف المجمة ال 226الفصؿ  5
 التونسية. ثالثا مف المجمة الجزائية 171الفصؿ  6
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األضرار ستكوف متفاوتة باعتبار أف الطفؿ المعاؽ سيتضرر أكثر نظرا لئلىماؿ الذي سيبلقي 
ما يجب رفع العقوبة في حالة التسوؿ بالطفؿ المعاؽ واستخدامو كآلية  ،صحتو العقمية أوالبدنية

 ة العامة.تجمب شفق

  دور قانون اْلشخاص ذوي اإلعاقة في حماية الطفل ذو االحتياجات الخاصة -0 

أسند المشرع التونسي في القانوف المتعمؽ بحماية المعاقيف مياما عديدة تساىـ في 
النيوض بيذه الفئة كضمانة كفيمة بحفظ حقوقيـ وحمايتيـ في المجتمع مف التعسؼ، ييدؼ ىذا 

ؽ ضماف تكافؤ الفرص بيف األشخاص ذوي اإلعاقة وغيرىـ مف األشخاص القانوف إلى تحقي
 والنيوض بيـ وحمايتيـ مف كؿ أشكاؿ التمييز حيث يعد كؿ عمؿ أوحكـ ينتج عنو ضرر

بيف األشخاص ذوي اإلعاقة  اتقميص مف حظوظو تمييز، وال يعتبر تمييز لمشخص المعاؽ أو 
خذ في صالحيـ بؿ ىي ضماف لتحقيؽ المساواة وغيرىـ مف حيث اإلجراءات والتسييبلت التي تت

وزارة الشؤوف االجتماعية ذو إعاقة ببطاقة إعاقة مف قبؿ  ، يتـ إسناد كؿ شخص1الفعمية بينيـ
باقتراح مف المجاف الجيوية لؤلشخاص ذوي اإلعاقة لتخوؿ لو االنتفاع بكؿ أوبعض االمتيازات 

خصوصية اإلعاقة و وفؽ ما يتطابؽ  ،بو المنصوص عمييا في ىذا القانوف والتشريع المعموؿ
 .2ومتطمبات الرعاية والوضع االقتصادي واالجتماعي ليـ

وبحسب طبيعة ودرجة اإلعاقة والوضعية االجتماعية  تعمؿ الدولة عمى ضماف  
امتيازات يومية لمشخص ذو اإلعاقة خصوصا في حؽ أولوية االستقباؿ باإلدارات والمنشآت 

واستعماؿ أماكف النقؿ الجماعية العامة والخاصة ومجانية النقؿ  والمؤسسات عامة وخاصة،
أوالنقؿ بتعريفة منخفضة ولمرافقو عند االقتضاء عمى النقؿ الجماعي العمومي والنقؿ المجاني 

التييئة العمرانية والفضاءات والتجييزات المشتركة بالمركبات  ، مع مراعاة3لآللة التي يتنقؿ بيا

                                                           
 المتعمؽ بالنيوض باألشخاص ذوي اإلعاقة وحمايتيـ.التونسي مف القانوف  1الفصؿ  1
 المتعمؽ بالنيوض باألشخاص ذوي اإلعاقة وحمايتيـ.التونسي مف القانوف  9الفصؿ  2
 لنيوض باألشخاص ذوي اإلعاقة وحمايتيـ.المتعمؽ باالتونسي مف القانوف  11الفصؿ  3
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لخاصة المعايير الفنية لتيسير تنقؿ األشخاص ذوي اإلعاقة وتخصيص السكنية والبناءات ا
 .1مساكف مييأة ليـ

أما في مجاؿ الرعاية الصحية واالجتماعية تتكفؿ ىياكؿ الضماف االجتماعي بمصاريؼ 
دماج وبنفقات التأىيؿ ليتحمؿ صندوؽ الضماف نالعبلج واإلقامة واألجيزة التعويضية الميسرة لئل

منخفضة  ةختص التكاليؼ، يتمتع األشخاص ذوي اإلعاقة بمجانية أوبتعريفاالجتماعي الم
وتتخذ الدولة والجماعات المحمية واليياكؿ  2بالعبلج واإلقامة باليياكؿ الصحية العمومية

أوفي حالة عجز  ،المختصة عند الضرورة إجراءات لرعايتيـ في حالة ما كانوا مف ضعاؼ الحاؿ
 بيؿ ىذه التدابير ما يمي:بدني أوفاقديف لمسند، مف ق

 توفير الرعاية لمشخص ذو اإلعاقة داخؿ األسرة. -1

ي اإلعاقة المعوز أومف يتقدـ عنو قانونا قصد إسناد إعانة مادية لمشخص ذ -2
 المساىمة في تغطية الحاجيات األساسية.

إيداع الشخص لدى أسرة تكفمو، أوفي مؤسسة مختصة في إيواء ورعاية األشخاص  -3
ي اإلعاقة بدوف سند ويتـ رة الكافمة مساعدة مادية لمشخص ذاإلعاقة، وتقدـ الدولة لؤلسذوي 

 .3ضبط ىذه التدابير واإلعانات المادية وفقا لما ينظمو القانوف

ما يمكف استنتاجو مف الذي سبؽ أف المشرع التونسي في ىذا القانوف عزز مبدأ المساواة 
جتمع، فمحاربتو لمتمييز ونصو عمى تحقيؽ تكافؤ الفرص الشخص ذو اإلعاقة وغيره مف أفراد الم

مـ يفرؽ في االستفادة مف الرعاية الصحية واالجتماعية سواء في فدليؿ عمى اىتمامو بيذه الفئة 
العبلج والتنقؿ والمنح وضماف االستفادة مف األجيزة التعويضية والسكنات المبلئمة ليـ بيف 

ليتمكف مف ممارسة حقوقو عمى أكمؿ  تتناسب مع قدراتو بؿ حدد تدابير ،الشخص المعاؽ وغيره
إف لقانوف النيوض باألشخاص ذوي وجو ومحاربة تيميشيا حتى ال تستضعؼ مف قبؿ اآلخريف، 

حيث كفمت االحتياجات الخاصة  والطفؿ ذمجاؿ حماية مزايا خاصة في اإلعاقة وحمايتيـ 
                                                           

 المتعمؽ بالنيوض باألشخاص ذوي اإلعاقة وحمايتيـ. التونسي مف القانوف 13، 12الفصؿ  1
 المتعمؽ بالنيوض باألشخاص ذوي اإلعاقة وحمايتيـ.التونسي مف القانوف  15الفصؿ  2
 عاقة وحمايتيـ.المتعمؽ بالنيوض باألشخاص ذوي اإلالتونسي مف القانوف  17الفصؿ  3
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لمجنس أوالسف ما يؤكد حؽ استفادة نصوصو الحماية لكؿ األشخاص ذوي اإلعاقة دوف النظر 
 الطفؿ منيا.

لمطفؿ ذي االحتياجات الخاصة حؽ في التربية والتعميـ المذاف يساىماف في خروجو مف  
عقدة إصابتو ونفوره لمغير بسبب ما يعانيو، كفؿ المشرع التونسي ميمة إدراج محاور تتعمؽ 

برامج التعميـ والتكويف في  باإلعاقة وخصوصيات المصابيف بيا ومتطمبات إدماجيـ ضمف
، فحؽ االستفادة مف المنافع الدراسية والمينية 1الشعب واالختصاصات الجامعية والمينية

مضموف قانونا ومدعـ بعدة مزايا منيا حؽ التربية والتعميـ والتأىيؿ والتكويف بالمنظومة العادية 
لدولة والمجتمع المدني قبؿ في المجاؿ مع توفير فرص متكافئة في ممارسة ىذا الحؽ وتعمؿ ا

، مف إعداد وتحضير لمطفؿ المعاؽ قبؿ مرحمة الدخوؿ المدرسي حسب  ىذا عمى التأىيؿ البلـز
ليتمكف مف التأقمـ مع الوضع الدراسي في المدارس العادية مثؿ غيره مف األطفاؿ  2احتياجاتو

قة يكوف متوازنا ومتعدد األصحاء، ىذا غير واجب المدرسة في تأميف تكويف لمتبلميذ ذوي اإلعا
بما يساعدىـ عمى امتبلؾ  ،األبعاد حسبما تسمح بو قدراتيـ المتبقية الذىنية والبدنية والحسية

معارؼ واكتسبا التكنولوجيا الحديثة التي تؤىميـ لبلعتماد عمى الذات والمشاركة في الحياة 
 .3الجمعيات الميتمةاالجتماعية واالقتصادية والثقافية وذلؾ بالتعاوف مع األولياء و 

يقع عمى عاتؽ مؤسسة التكويف الميني ميمة  تكويف األشخاص ذوي اإلعاقة ضمف  
منظومتيا العادية قصد اكسابيـ لمعارؼ وكفاءات مينية تيسر اندماجيـ اجتماعيا واقتصاديا 

% مف مواطف التكويف الميني بالمراكز العمومية لمدولة المخصصة ليذا  3وتخصص ليـ نسبة 
غرض، وعند الضرورة يمكف القياـ بتعديبلت لتييئة المؤسسة المكونة حسب احتياجات فئة ال

، وفي حالة خاصة توفر الدولة ظروفا مبلئمة 4األشخاص ذوي اإلعاقة لتيسير عممية تكوينيـ
لتمكيف األطفاؿ ذوي اإلعاقة غير القادريف عمى مزاولة التعميـ والتكويف بالمنظومة العادية مف 

التعميـ المناسب والتربية المختصة والتأىيؿ الميني وفقا لقدراتيـ، كما تتـ تربية وتأىيؿ  متابعة

                                                           
 المتعمؽ بالنيوض باألشخاص ذوي اإلعاقة وحمايتيـ.   التونسي مف القانوف 4الفصؿ  1

 المتعمؽ بالنيوض باألشخاص ذوي اإلعاقة وحمايتيـ.   التونسي مف القانوف 20، 19الفصؿ  2
 المتعمؽ بالنيوض باألشخاص ذوي اإلعاقة وحمايتيـ.  التونسي مف القانوف  21الفصؿ  3
 المتعمؽ بالنيوض باألشخاص ذوي اإلعاقة وحمايتيـ.  التونسي مف القانوف  23، 22الفصؿ  4
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قدرتيـ عمى االلتحاؽ بالمدارس والمراكز التكوينية  ـاألشخاص متعددي اإلعاقة مينيا نظرا لعد
كؿ واضح ، تظير حماية الطفؿ المعاؽ التعميمية والتكوينية والتأىيمية في ىذا القانوف بش1العادية

كؿ واحد منيـ ليـ إال في االحتياجات التي يجب توفيرىا ينفيد منيا كؿ األطفاؿ دوف تمييز بيست
 حسب نوع ودرجة إعاقتو وما يتبلءـ معيا مف تدابير.

المجيودات البحث في حالة تكويف أوتعميـ أوتأىيؿ الطفؿ المعاؽ مينيا سيكوف مآؿ ىذه 
 ىبلتو ليعيؿ نفسو، ما جعؿ المشرع يكفؿ حماية الشخصما يتطابؽ ومؤ  عف عمؿ مبلئـ لو وفؽ

ال تكوف اإلعاقة سببا في حرمانو مف العمؿ سواء في  حتىذوي اإلعاقة في مجاؿ التشغيؿ 
القطاع العاـ أوالخاص إذا توفرت لديو المؤىبلت لممارستو وتعمؿ الدولة عمى رسـ سياسات 

رشح بسبب إعاقتو مف إجراء مناظرات التشغيؿ لذوي اإلعاقة، كما ال يجوز إقصاء أي مت
أواختبارات مينية لبللتحاؽ بوظيفة ما دامت الوظيفة ال تتطمب لياقة بدنية مف نوع خاص وفقا 

 2016، في التعديؿ األخير لسنة 2لمنظاـ األساسي لمسمؾ الذي تنتمي إليو الرتبة المترشح ليا
% بعدما كانت  2اإلعاقة عف ذوي  لقانوف المعاقيف التونسي نص عمى أف ال تقؿ نسبة تشغيؿ

تسند باألولوية لفائدة ، % مف االنتدابات السنوية لموظيفة العمومية 1ال تقؿ عف  سابقا
األشخاص ذوي اإلعاقة الذيف تتوفر فييـ الشروط المنصوص عميا بيذا القانوف وتكوف ليـ 

 .3مؤىبلت لمقياـ بالعمؿ المطموب

اع بممارسة األنشطة الثقافية والرياضية والترفييية مف حؽ األشخاص ذوي اإلعاقة االنتف
زالة الدولة لمحواجز التي تحوؿ دوف استفادتيـ مف ىذا الحؽ ومنح التشجيعات والتسييبلت  ،وا 

المساىمة في تيسير ممارسة ىذه النشاطات، ويضمف القانوف ليؤالء األشخاص التمتع بحؽ 
مبلعب الرياضية وفضاءات الترفيو العمومية الدخوؿ المجاني لممتاحؼ واألماكف األثرية وال

، تشمؿ 4وتخضع إجراءات االستفادة لقرارات وزارة الشؤوف االجتماعية والسياحة والرياضة والثقافة
دروس التربية البدنية التبلميذ ذوي اإلعاقة المزاوليف لمتعميـ والتكويف الميني في المنظومة العادية 

                                                           
 المتعمؽ بالنيوض باألشخاص ذوي اإلعاقة وحمايتيـ.   التونسي مف القانوف 24الفصؿ  1

 المتعمؽ بالنيوض باألشخاص ذوي اإلعاقة وحمايتيـ.  التونسي مف القانوف  27، 26الفصؿ  2
 المتعمؽ بالنيوض باألشخاص ذوي اإلعاقة وحمايتيـ.  التونسي مف القانوف  29الفصؿ  3
 المتعمؽ بالنيوض باألشخاص ذوي اإلعاقة وحمايتيـ.   التونسي مف القانوف 37، 36الفصؿ  4
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ناء حاالت اإلعفاء الطبي، يتـ اإلدراج الوجوبي بالبرامج الرسمية ولمتربية الخاصة والتأىيؿ باستث
لممعاىد العميا لمتربية البدنية والرياضة اختصاص التربية البدنية والرياضة لؤلشخاص ذوي 
اإلعاقة، كما تعمؿ المؤسسات التربوية الخاصة في رعايتيـ بإحداث نواد ثقافية ورياضية تقـو 

إف الجانب الثقافي والرياضي لو دور في تأىيؿ األطفاؿ  .1يي والرياضيبالتأطير الثقافي والترفي
ذوي االحتياجات الخاصة لما يزكيو مف معارؼ جديدة ليـ تتعمؽ مف الناحية الثقافية باكتساب 
أفكار المتاحؼ التي في بمده وما يحصده مف لقاءات مع أشخاص آخريف ويستفيد مف نفس 

ووضعيات ىمية الجانب الرياضي الذي يساعدىـ في تعمـ تدابير الحقوؽ المقررة ليـ، ىذا غير أ
مف ممارسة رياضات مفيدة لمجسـ مف ناحية  تمكنيـقواىـ المتبقية تخدـ تبلئـ إعاقتيـ و 

 وتخمصيـ مف أوقات الفراغ مف ناحية أخرى.

تـ إنشاء مجمس أعمى  النيوض باألشخاص ذوي اإلعاقة وحمايتيـ قانوفوكآلية لتطبيؽ 
ة األشخاص ذوي اإلعاقة يكوف ىدفو معاضدة مجيودات الدولة في ضبط السياسات لرعاي

دماج األشخاص ذوي اإلعاقة  ،الوطنية واالستراتيجيات القطاعية في مجاؿ الوقاية والرعاية وا 
والنيوض بحقوقيـ، ومف إجراءات مراقبة تطبيؽ القانوف احتوى القانوف عمى شؽ جزائي مف بينيا 

ليا في مجاالت تخالؼ غير قانوني الستعماؿ بطاقة إعاقة بيدؼ استغبلتجريـ كؿ تجاوز 
، ويعاقب جزائيا كؿ شخص 2سحبيا مؤقتا أونيائيا بعد سماع الشخص المعني رتبالقانوف ي

ينتحؿ صفة معاؽ باستعماؿ بطاقة غيره طبقا لممجمة الجزائية بالسجف لمدة عاميف وبخطية قدرىا 
، إف 3ينسب لنفسو لدى العمـو أوبالوثائؽ الرسمية صفات أوسمة مائتاف وأربعوف دينارا كؿ مف

حاطتيا ة في ترسيخ مكانة ىامة ليذه الفئ قانوف األشخاص ذوي اإلعاقة لو دور ميـ بامتيازات وا 
 عمى أسس المساواة والعدالة ومبدأ تكافؤ الفرص بيف أفراد المجتمع.وحقوؽ تعتمد 

 فل ذي االحتياجات الخاصة في التشريع الجزائريالمبحث الثاني: الحماية القانونية لمط

واكب المشرع الجزائري في رزنامتو القانونية مقتضيات حقوؽ اإلنساف وضماناتيا معتمدا 
صراحة  2016عمى مبادئ العدالة والمساواة بيف أفراد مجتمعو، أكد الدستور الجزائري في تعديؿ 

                                                           
 المتعمؽ بالنيوض باألشخاص ذوي اإلعاقة وحمايتيـ.   التونسي مف القانوف 40، 39، 38الفصؿ  1
 المتعمؽ بالنيوض باألشخاص ذوي اإلعاقة وحمايتيـ.   التونسي نوفمف القا 51الفصؿ  2
 .التونسية مف المجمة الجزائية 159الفصؿ  3
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في ظؿ دساتيره  لخاصة عمما أنو لـ ينص عميياات اعمى توفير حماية قانونية لفئة ذوي االحتياج
السابقة، احتوى الدستور عمى حقوؽ الطفؿ في جميع المجاالت مف صحة وتعميـ وثقافة ووفر لو 
حماية مف التمييز ألي سبب كاف بمعنى أف اإلعاقة ليست سببا لعدـ استفادة الطفؿ مف الحقوؽ 

حوؿ دوف االستفادة سير عمى رفع كؿ انتياؾ يالمضمونة دستوريا والتي وضع ليا آلية دستورية ت
المشرع بدستورية حقوؽ الطفؿ بؿ عززىا في منظومتو القانونية الداخمية كقانوف  منيا، لـ يكتؼ

الصحة ففي ظؿ ىذه  العقوبات وقانوف حماية األشخاص المعوقيف وقانوف الطفؿ وقانوف
دوف النظر لسنو وجنسو ونوع  ةذو االحتياجات الخاصة مكانة ىامالطفؿ  كتسبالتشريعات ا
يبرز ىذه المكانة ىو تشريع الجزائر في لقانوف حماية األشخاص المعوقيف ما و  ،ودرجة إعاقتو

ما يوضح اىتماميا بفئة  2006السابؽ عف صدور االتفاقية الدولية لحقوؽ ذوي اإلعاقة لسنة 
ي االحتياجات الخاصة يتـ تقسيـ المعاقيف، فمتبييف ما أقره القانوف الجزائري لحماية األطفاؿ ذو 

المبحث إلى مطمبيف عنوف األوؿ بمدى فعالية التكفؿ الدستوري والصحي بالطفؿ ذي االحتياجات 
الخاصة، أما المطمب الثاني خصص لدراسة الحماية الموضوعية واإلجرائية لمطفؿ ذي 

 االحتياجات الخاصة، كما يمي:

 ري والصحي بالطفل ذي االحتياجات الخاصةالمطمب اْلول: مدى فعالية التكفل الدستو 

استدعى صغر السف والقصور البنيوي أوالعقمي أوالنفسي أوالحسي الذي يمكف أف يشوب 
 ،حية لمطفؿ ذي االحتياجات الخاصةتكريس الحماية الدستورية والصل يالمشرع الجزائر الطفؿ 
في ألىميتيـ ات الخاصة لفئة ذوي االحتياجبالغة الدستور الجزائري حماية قانونية  أولى

ما تعانيو مف قصور ذوي االحتياجات الخاصة بسبب المشرع حماية صحية لكفؿ  ،المجتمع
حتياجات أونقص عمى مستوى قدراتيا شأنو شأف التشريعات الوطنية الحامية لحقوؽ فئة ذوي اال

عبلنات حقوؽ ا ماشىالخاصة، ووفقا لما يت إلنساف المصادؽ مع االتفاقيات الدولية واإلقميمية وا 
عمى أي أساس  عمييا مف قبؿ المشرع المنادية بتوفير الحماية القانونية لكؿ إنساف دوف تمييز

، تـ التطرؽ ضمف ىذا المطمب إلى فرعيف يتمثؿ األوؿ في دور الدستور الجزائري في حماية كاف
طفؿ ذي الطفؿ ذو االحتياجات الخاصة، أما الفرع الثاني يتمثؿ في التكفؿ الصحي بال

 االحتياجات الخاصة، تتـ دراستيـ كاآلتي:
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 الفرع اْلول: دور الدستور الجزائري في حماية الطفل ذو االحتياجات الخاصة 

عمى غرار التشريع المصري والتشريع التونسي كاف لؤلطفاؿ ذوي االحتياجات الخاصة 
ألعمى في الدولة وىو نصيب مف الحماية القانونية في التشريع الجزائري بداية مف القانوف ا

 الدستور، لذا خصص ىذا الفرع لدراسة ما يأتي: 

 دسترة حقوق الطفل ذو االحتياجات الخاصة  -2

القانوف األسمى في الدولة الجزائرية الناىض بحماية الحقوؽ والحريات  1يشكؿ الدستور
المواطنيف سواسية أماـ  صراحة بأفأقر الدستور الجزائري األساسية ألفراد المجتمع دوف تمييز، 

ال يمكف أف يتذرع بأي تمييز بسبب المولد أوالعرؽ و  ،ليـ الحؽ في حماية متساويةالقانوف و 
، إذف وبتحديد المقصود 2أوالجنس أوالرأي أوأي شرط آخر أوظرؼ آخر شخصي كاف أواجتماعي

فا غير قابؿ مف الظرؼ الشخصي أواالجتماعي الذي يمكف أف يشوب اإلنساف تكوف اإلعاقة ظر 
لمتمييز بيف أفراد المجتمع اعتمادا عمى مبدأ المساواة أماـ القانوف لبلستفادة مف كافة الحقوؽ 

 والحريات المكفولة في الدستور ضمف الفصؿ الرابع منو.

 قباتالحقوؽ والواجبات بإزالة الع عزز كذلؾ مبدأ المساواة لكؿ المواطنيف والمواطنات في
مشاركتو الفعمية في الحياة السياسية، واالقتصادية تحوؿ دوف اإلنساف و  تفتح شخصية عوؽالتي ت

حتى يكوف تكامؿ وتناصؼ في االستفادة مف االمتيازات الدستورية بيف  3واالجتماعية والثقافية
عدـ استبعاد فئة ذوي اإلعاقة منيا عمى أساس إعاقتيـ بؿ بالعكس حفظ حي األفراد، ما يو 

جتمع وحرص في نصوصو عمى ضماف المساواة في المجتمع والقضاء الدستور مكانتيـ في الم
ما نتج عنو إنشاء لجنة تسييؿ الوصوؿ عف  ،عمى الحواجز التي تواجييـ وتسييؿ الوصوؿ

، وفي نفس المجاؿ 2006ديسمبر  11المؤرخ في  455 -06طريؽ المرسوـ التنفيذي رقـ 

                                                           
، المصادؽ عميو في استفتاء 1996ديسمبر  7المؤرخ في  438 -96الصادر بموجب المرسـو الرئاسي رقـ  1

 01 -16متمـ بالقانوف رقـ ، المعدؿ وال1996ديسمبر  8مؤرخة في  76، ج. ر. ع. 1966نوفمبر  28
، المعدؿ والمتمـ بالمرسـو الرئاسي رقـ 2016مارس  7مؤرخة في  14ج. ر. ع.  2016مارس  6المؤرخ في 

  .2020ديسمبر  30مؤرخة في  82، ج. ر. ع. 2020ديسمبر  30المؤرخ في  442 -20
 الجزائري. مف الدستور 37المادة  2
 الجزائري. مف الدستور 35المادة  3
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تـ تنظيـ ممتقى دولي يتعمؽ  2018لسنة  وضمف تقرير لوزيرة التضامف واألسرة وقضايا المرأة
" تسييل بتسييؿ الوصوؿ لؤلشخاص ذوي اإلعاقة بالتنسيؽ مع االتحاد األوروبي موسوـ بػ 

يوليو  11-10بتاريخ وصول اْلشخاص ذوي اإلعاقة ىو قضية الجميع: رىانات وآفاق" 
لتجارب وتثميف االستفادة مف التجارب األوروبية وتبادؿ ا في وؿاأل، تمحور ىدفو 2016

 .1الممارسات اليادفة إلى خمؽ بيئة تحارب التمييز ضد فئة األشخاص ذوي اإلعاقة

جبارية التعميـ األساسي  نص الدستور الجزائري عمى حؽ التعميـ العمومي المجاني وا 
لـ يرد بالنص الدستوري أي تمييز  ،2تطبيقا لمبدأ المساواة في االلتحاؽ بالتعميـ والتكويف الميني

لفئة األطفاؿ ذوي اإلعاقة تعدـ استفادتيـ مف التعميـ والتكويف وىذا ما يممس مف خبلؿ تقرير 
 ،2018 -2017وزيرة التضامف الوطني واألسرة وقضايا المرأة في تقرير ليا لمسنة الدراسية 

إحصائيات تتعمؽ بالتحاؽ األطفاؿ ذوي اإلعاقة بمختمؼ مراحؿ التعميـ   التقرير حيث تضمف
طفبل معاقا تـ دمجو في األقساـ العادية لغير  32550عدد التبلميذ المعاقيف المتمدرسيف  فبمغ

 .قسـ 568طفبل ضمف  4530قساـ خاصة المدمجيف في أ التبلميذ المعاقيف، وبمغ عدد

مف قاموس لغة اإلشارة الجزائرية لؤلشخاص ذوي اإلعاقة  تـ إنجاز الطبعة األولى 
لغة اإلشارة لتسييؿ المغة عمييـ وتوحيد لغة اإلشارة المستعممة في  السمعية مف قبؿ مختصيف في

الجزائر، كما يمتمؾ قطاع التضامف مطبعة بالبرايؿ لنسخ الكتب المدرسية تـ إلحاقيا مؤخرا 
بالديواف الوطني لممطبوعات المدرسية التابع لقطاع التربية الوطنية بغرض إدماج  األطفاؿ 

عميمي موحد، وبخصوص ما يتعمؽ باالمتحانات في ىذه السنة فقد تـ المعاقيف بصريا في نظاـ ت
مف المترشحيف بنسبة نجاح  587طفبل معاقا بالمرحمة االبتدائية مف بيف  556تسجيؿ نجاح 

 350طفبل ناجحا مف بيف  309%، وفي الطور المتوسط  تـ تسجيؿ نجاح  94.71قدرت بػ 
 176ما في الطور الثانوي تـ تسجيؿ نجاح %، أ 88.28طفؿ مسجؿ قدرت نسبة النجاح بػ 

% حصمت  86.22تمميذا قدرت نسبة النجاح بػ  258تمميذا معاقا عمى شيادة البكالوريا مف بيف 

                                                           
، التقرير األولي حوؿ تنفيذ اتفاقية األمـ المتحدة المتعمقة بحقوؽ األشخاص ذوي اإلعاقة، جنيؼ، غنية الدالية 1

 .7، ص.2018أوت  29سويسرا، 
 الجزائري. مف الدستور 65المادة  2
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في  20/ 17.15عمى المركز األوؿ وطنيا آماؿ مجوج والتي تعاني مف إعاقة بصرية بمعدؿ 
 .1اختصاص المغات األجنبية

، كما 712 ادةفي المضمف الجزائري في الدستور  طفاؿورد مصطمح حقوؽ الطفؿ واأل
التي  72ذات االحتياجات الخاصة مرة واحدة في المادة المحرومة نص عمى مصطمح الفئات 

دماجي ا استوجبت تسييؿ استفادة ىذه األخيرة مف الحقوؽ المعترؼ بيا لجميع المواطنيف وا 
مصطمح ذات االحتياجات  عمى ألوؿ مرة 2016لسنة  الدستوريالتعديؿ  نص. اجتماعيا

مف قبؿ  منصوص عمييااالحتياجات الخاصة والتي لـ يكف لذوي عديدة  احقوقالخاصة وكفؿ 
ؿ المؤسس الدستوري لمصطمح ذات االحتياجات الخاصة ىو تطور ممحوظ اصراحة، واستعم

 يتماشى والسياسة الحديثة المبنية عمى أسس االحتراـ وعدـ إيبلـ الشخص أوالطفؿ بمصطمح
معاؽ أوذي إعاقة أومف تسميات مختمفة تنسب لو عمى حسب نوع إعاقتو كالمقعد واألعمى 
واألعرج وغيرىا، عمى عكس التشريع المصري والتونسي المذاف مازاال يحتفظاف في دستورييما 

 وقوانينيما بمصطمح األشخاص ذوي اإلعاقة.

نوف في المجتمع ضمف القا فئة ذوي االحتياجات الخاصةالدستور الجزائري لحماية  تطرؽ
بقوانيف خاصة تكريسا لما مف الحقوؽ والحريات االمتيازات  تياونظـ استفاد ،األعمى لدولتو

تتطمبو المعاىدات الدولية التي يصادؽ عمييا رئيس الجميورية وحسب الشروط المنصوص عمييا 
لتزامات الدولية المتعمقة لذا كاف مف الواجب تنفيذ اال ،3في الدستور حيث أنيا تسمو عمى القانوف

بحماية فئة ذوي اإلعاقة في الدولة الواردة في اتفاقية األمـ المتحدة المتعمقة بحقوؽ األشخاص 
، ويقع عمى عاتؽ السمطة القضائية حماية الحقوؽ والحريات لجميع أفراد المجتمع 4ذوي اإلعاقة

                                                           
 .5،4، ص. ص.السابؽ، المرجع غنية الدالية 1
تكفؿ تحمي و ، مراعاة المصمحة العميا لمطفؿحقوؽ الطفؿ محمية مف طرؼ الدولة واألسرة مع نصت عمى:"  2

يعاقب القانوف كؿ أشكاؿ العنؼ ضد األطفاؿ واستغبلليـ الدولة األطفاؿ المتخمى عنيـ أومجيولي النسب، 
 والتخمي عنيـ ". 

 مف الدستور. 154المادة  3
، صادقت 2006ديسمبر  13المؤرخ في  61في الدورة  106الصادرة بقرار الجمعية العامة لؤلمـ المتحدة رقـ  4

مؤرخة في  33، ج. ر. ع. 2009ماي  12المؤرخ في  188 -09عمييا الجزائر بموجب المرسـو الرئاسي رقـ 
 .2009ماي  31
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أوانحراؼ يمكف أف يصدر دوف تمييز بينيـ ويحمي القانوف الشخص المتقاضي مف أي تعسؼ 
مف طرؼ القاضي ما يبيف أف المؤسس الدستوري  حمى المتقاضي مف السمطة القضائية التي 

 .1بدورىا تحمي حقوقو وحرياتو

ففي حالة انتياؾ الحكـ القضائي لحؽ الشخص في حقوقو وحرياتو المحمية دستوريا  
ناء عمى إحالة مف المحكمة العميا ب ،الدستوريةـ بالدفع بعدالمحكمة الدستورية خطار يمكف إ

أومجمس الدولة عندما  يدعي أحد األطراؼ في المحاكمة أماـ جية قضائية أف الحكـ التشريعي 
، فإذا 2التي يضمنيا الدستور وحرياتو  وحقوقي يتوقؼ عميو مآؿ النزاع ينتيؾ الذأوالتنظيمي 

مف  195ي عمى أساس المادة  ما غير دستور أوتنظيمي نص تشريعي  حكمة الدستوريةالم تارتأ
أشير التالية لتاريخ اإلخطار، ويمكف تمديد ىذا األجؿ مرة  4قرارىا يصدر خبلؿ فإف  الدستور

ذا  واحدة فقط بناء عمى قرار مسبب مف المحكمة ويبمغ إلى الجية القضائية صاحبة اإلخطار، وا 
النص أثره مف اليـو الذي قررت المحكمة الدستورية بعدـ دستورية نص تشريعي وتنظيمي يفقد 

يحدده قرارىا، وتكوف قراراتيا نيائية وممزمة لجميع السمطات العمومية والسمطات اإلدارية 
 .3والقضائية

 المجمس الوطني لحقوق اإلنسان كآلية لحماية الطفل ذو االحتياجات الخاصة -0

ني لحقوؽ تأسيس المجمس الوط 198في المادة  2016التعديؿ الدستوري لسنة استحدث 
يتولى  ،4لدى رئيس الجميورية يتمتع باالستقبلؿ اإلداري والماليوىو ىيئة استشارية اإلنساف 

صبلحياتو المجمس  درسمجاؿ احتراـ حقوؽ اإلنساف، ي ميمة المراقبة واإلنذار المبكر والتقييـ في
لتي يعاينيا دوف المساس بصبلحيات السمطة القضائية فيدرس كؿ حاالت انتياؾ حقوؽ اإلنساف ا

ات أوتبمغ إلى عممو ويقوـ باإلجراءات المناسبة في شأنيا، يعرض نتائج تحقيقاتو عمى السمط
لى السمطة القضائية المختصة عند االقتضاء،  بأعماؿ التحسيس يبادر المجمس اإلدارية المعنية وا 

متعمقة بمجاؿ ترقية واإلعبلـ واالتصاؿ لترقية حقوؽ اإلنساف ويبدي آراءه واقتراحاتو وتوصياتو ال
                                                           

 الجزائري. مف الدستور 174، 164المادتيف  1
 الجزائري. مف الدستور 195المادة  2
 الجزائري. مف الدستور 198المادة  3
 الجزائري. مف الدستور 211المادة  4
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لى الوزير األوؿ  لى البرلماف وا  وحماية حقوؽ اإلنساف، يرفع تقريرا سنويا إلى رئيس الجميورية وا 
 . 1يتولى نشره رئيس المجمسو 

يتمتع المجمس بالشخصية القانونية يكوف مقره بمدينة الجزائر ويعمؿ عمى حماية حقوؽ 
 ة، فيكمؼ بما يمي:اإلنساف دوف المساس بصبلحيات السمطة القضائي

اإلنذار المبكر عند حدوث حاالت التوتر واألزمات التي قد تنجر عنيا انتياكات  -1
 لحقوؽ اإلنساف والقياـ بالمساعي الوقائية البلزمة بالتنسيؽ مع السمطات المختصة.

ببلغ الجيات المختصة بيا مشفوعة  -2 رصد انتياكات حقوؽ اإلنساف والتحقيؽ فييا وا 
 تراحاتو.برأيو واق

حالتيا إلى السمطات  -3 تمقي الشكاوى بشأف أي مساس بحقوؽ اإلنساف ودراستيا وا 
 اإلدارية المعنية مشفوعة بالتوصيات البلزمة وعند االقتضاء، إلى السمطات القضائية المختصة.

خبارىـ بالمآؿ المخصص لشكاوييـ. -4  إرشاد الشاكيف وا 

مراكز حماية األطفاؿ واليياكؿ االجتماعية زيادة أماكف الحبس والتوقيؼ لمنظر و  -5
والمؤسسات االستشفائية وعمى الخصوص تمؾ المخصصة إليواء األشخاص ذوي االحتياجات 

 الخاصة، ومراكز استقباؿ األجانب الموجوديف في وضعية غير قانونية.

وساطة لتحسيف العبلقات بيف اإلدارة العمومية  يالقياـ في إطار ميمتو بأ -6
 .2طفوالموا

لصغر سنو اعتبارا إف مياـ المجمس الوطني لحقوؽ اإلنساف جسدت حماية الطفؿ 
، فالمشرع شكالولما يعانيو مف قصور بمختمؼ أاالحتياجات الخاصة نظرا  وحماية الشخص ذو

أولى ليذه الفئة الضعيفة ضمانة قانونية تمكنيـ مف االستفادة مف حقوقيـ وحمايتيا مف التعسؼ 

                                                           
 الجزائري. مف الدستور 212المادة  1
المتعمؽ بتشكيمة المجمس الوطني  2016نوفمبر  3المؤرخ في  13 -16مف القانوف رقـ  5، 3المادتيف  2

نوفمبر  6مؤرخة في  65لحقوؽ اإلنساف وكيفيات تعييف أعضائو والقواعد المتعمقة بتنظيمو وسيره، ج. ر. ع. 
2016. 



 حماية اْلطفال ذوي اإلحتياجات الخاصة عمى الصعيد الوطني  :       الباب اْلول 
 

138 
 

وتوفير مراكز إليوائيـ ومؤسسات استشفائية لعبلجيـ ، ى في حالة تعرضيا لبلنتياؾالشكاو وتقديـ 
أفراد كغيرىـ حماية الطفؿ والشخص المعاؽ معززا بالغ والطفؿ والسميـ والمعاؽ دوف تمييز بيف ال

 مجتمع.

تراعى في تشكيمة المجمس مبادئ التعددية االجتماعية والمؤسساتية وتمثيؿ المرأة  
مف بينيـ المفوض الوطني لحماية الطفولة،   2عضوا 38ويتكوف مف  1لكفاءة والنزاىةومعايير ا

سنوات قابمة لمتجديد بنفس التشكيمة  4يتـ تعييف أعضاء المجمس بموجب مرسوـ رئاسي لمدة 
سنوات قابمة لمتجديد مرة واحدة ليقمد  4السابقة لو، ينتخب أعضاء المجمس مف بينيـ رئيسا لمدة 

بموجب مرسوـ رئاسي مع تنافي عيدتو مع ممارسة أي عيدة انتخابية أووظيفة أوأي في ميامو 
التي و لكؿ أعضاء المجمس  كؿ المجمس الجمعية العامة الضامة، مف أىـ ىيا3نشاط ميني آخر

                                                           
 .13 -16لقانوف رقـ مف ا 9المادة  1
أربعة أعضاء يختارىـ رئيس الجميورية مف بيف  -1عمى:"  13 -16مف القانوف رقـ  10نصت المادة  2

 الشخصيات المعروفة باالىتماـ والكفاءة الذي توليو لحقوؽ اإلنساف.
ء المجموعة عضواف عف كؿ غرفة مف البرلماف يتـ اختيارىما مف قبؿ رئيس كؿ غرفة بعد التشاور مع رؤسا -2

 البرلمانية.
عشرة أعضاء نصفيـ مف النساء يمثموف أىـ الجمعيات الوطنية الناشطة في مختمؼ مجاالت حقوؽ اإلنساف  -3

والسيما الحقوؽ المدنية والسياسية واالقتصادية واالجتماعية والثقافية وحقوؽ المرأة والطفؿ واألشخاص ذوي 
 ـ مف قبؿ الجمعيات التي يمثمونيا.االحتياجات الخاصة والبيئة، يتـ اقتراحي

ثمانية أعضاء نصفيـ مف النساء مف النقابات األكثر تمثيبل لمعماؿ ومف المنظمات الوطنية والمينية بما فييا  -4
 منظمة المحاميف والصحافييف واألطباء، يتـ اقتراحيـ مف طرؼ المنظمات التي ينتموف إلييا.

 ألعمى لمقضاء مف بيف أعضائو.عضو واحد يتـ اختياره مف المجمس ا -5
 عضو واحد يتـ اختياره مف المجمس اإلسبلمي األعمى مف بيف أعضائو. -6
 عضو واحد يتـ اختياره مف المجمس األعمى لمغة العربية مف بيف أعضائو. -7
 عضو واحد يتـ اختياره مف المحافظة السامية لمغة األمازيغية مف بيف أعضائيا. -8
 تياره مف المجمس الوطني لؤلسرة والمرأة مف بيف أعضائو.عضو واحد يتـ اخ -9

 عضو واحد يتـ اختياره مف اليبلؿ األحمر الجزائري مف بيف أعضائو. -10
 جامعياف مف ذوي االختصاص في مجاؿ حقوؽ اإلنساف. -11
 خبيراف جزائرياف لدى الييئات الدولية أواإلقميمية لحقوؽ اإلنساف. -12
 ياره مف المجمس األعمى لمشباب مف بيف أعضائو.عضو واحد يتـ اخت -13
 المفوض الوطني لحماية الطفولة". -14

 .13 -16مف القانوف رقـ  13، 12المادتيف  3
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تعد صاحبة القرار وفضاء لمنقاش التعددي حوؿ كؿ المسائؿ التي تدخؿ ضمف ميامو كما 
مرات في  4شروع الميزانية، تنعقد اجتماعاتيا في الدورة العادية تصادؽ عمى برنامج العمؿ وم

ويمكنيا االجتماع في دورات غير عادية كمما اقتضت  ،ة بناء عمى استدعاء مف رئيسياالسن
بطمب مف ثمثي أعضائيا وتتخذ قراراتيا بأغمبية أو  ،ؾ بناء عمى استدعاء مف رئيسياالضرورة لذل

، كما يشكؿ  المجمس 1اجتماعاتيا بحضور نصؼ أعضائيا أصوات األعضاء الحاضريف، تصح
تعد برنامج  بالمرأة والطفؿ والفئات الضعيفة لجانا دائمة مف بينيا لجنة مختصة ضمف ىياكمو

تـ إنشاء ىذه المجنة تثمينا وحماية لحقوؽ  ،2عمميا وتسير عمى تنفيذه وتقييـ مدى إنجازه دوريا
 الجزائري.الطفؿ والفئات الضعيفة في التشريع 

 الفرع الثاني: التكفل الصحي بالطفل ذي االحتياجات الخاصة

أكد المشرع الجزائري عمى حؽ الطفؿ ذو االحتياجات الخاصة في العناية الصحية مف 
ضحية الجرائـ وحماية الطفؿ ، إلعاقات والحد أوالتخفيؼ منياحيث الوقاية مف األمراض وا

 يمي: ى المخدرات وغيرىا، كما اإلتجار باألعضاء واالدماف عمكجرائـ 

 حق الرعاية الصحية لمطفل ذي االحتياجات الخاصة  -2

إف حؽ الرعاية الصحية مضموف في القانوف األعمى في الدولة لكافة فئات المجتمع 
فالمشرع كفؿ ىذا الحؽ دستوريا   3متكفمة بالوقاية مف األمراض الوبائية والمعدية وبمكافحتيا

مجموعة مف  11-18ث قانوف الصحة رقـ ا لمقانوف التنظيمي، استحديميوأناط ميمة تنظ
النصوص القانونية المساىمة في حماية الصحة وترقيتيا اليادفة إلى تجسيد حقوؽ وواجبات 

وتوفير الراحة البدنية  ،المساواة في الحصوؿ عمى العبلجبالمواطنيف في المجاؿ الصحي 
، لكؿ شخص حؽ التمتع برعاية صحية وقائية 4ماعياوالنفسية واالجتماعية لمشخص ورقيو اجت

وفي كؿ مكاف فبل يجوز ، حالتو الصحية في كؿ مراحؿ حياتو وحمائية وعبلجية وفؽ ما تتطمبو

                                                           
 .13 -16مف القانوف رقـ  19المادة  1
 .13 -16مف القانوف رقـ  24المادة  2
 الجزائري. مف الدستور 66المادة  3
 .11 -18رقـ  مف قانوف الصحة 3، 2، 1المادتيف  4
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التمييز بيف األشخاص في الحصوؿ عمى الوقاية أوالعبلج، السيما بسبب أصميـ أودينيـ أوسنيـ 
عاقتيـ، ال يمكف أف يشكؿ أي أوجنسيـ أووضعيتيـ االجتماعية والعائمية أوحا لتيـ الصحية أوا 

مبرر ميما كانت طبيعتو عائقا في حصوؿ المواطف عمى العبلجات في ىياكؿ ومؤسسات 
ـ كؿ شخص بحالتو الصحية ، كما أوجب القانوف إعبل1الصحة السيما الحاالت االستعجالية

ر أوعديمي القص   صوتمارس حقوؽ األشخا تطمب لو واألخطار التي يتعرض لياالم والعبلج
 . 2األىمية مف قبؿ األولياء أوالممثؿ الشرعي

حؽ احتراـ حياة الشخص الخاصة المنصوص عميو  11 -18رقـ  عزز قانوف الصحة
دستوريا الذي أقر بعدـ جوازية انتياؾ حرمة الحياة الخاصة لممواطف دوف أمر معمؿ مف السمطة 

، فتدعيما ليذا الحؽ نص قانوف الصحة عميو 3كـالقضائية ويعاقب القانوف عمى انتياؾ ىذا الح
بالنسبة لممرضى فيما يتعمؽ بسرية المعمومات الطبية المتعمقة بيـ عدا ما نص عميو القانوف 
استثناء حيث يشمؿ السر الميني جميع المعمومات التي يعمميا مينيو الصحة مع إمكانية رفع 

وعديمي األىمية ترفع بطمب مف الزوج أواألب ر أإلى الجية القضائية المختصة، وبالنسبة لمقص  
، طبقا لما تـ ذكره لـ يحدد المشرع الجزائري في نصوصو أي تمييز 4أواألـ أوالممثؿ الشرعي ليما

لفئة ذوي االحتياجات الخاصة بؿ ناىض بصراحة التمييز في الحصوؿ عمى الرعاية الصحية 
يستعمؿ مصطمح شخص بالغ أوشخص بسبب اإلعاقة التي يعاني منيا الشخص، كما أنو لـ 

قاصر استعمؿ مصطمح شخص بصفة عامة تحتوي الطفؿ والبالغ مع كفالة لحقوقيـ بالمساواة 
 دوف النظر لنوع المرض أواإلعاقة التي تشوبيـ.

تضع الدولة برامجا مبلئمة لترقية الممارسة الفردية والجماعية لمتربية البدنية والرياضية 
سنيا، ويتـ أحد العوامؿ األساسية لحماية صحة الشخص والمواطنيف وتحوالرياضات التي تشكؿ 
حسب السف والجنس والحالة الصحية والظروؼ المعيشية لممواطنيف  تكييؼ برامج النشاطات

                                                           
 .11 -18مف قانوف الصحة رقـ  21المادة  1
 .11 -18مف قانوف الصحة رقـ  23المادة  2
 الجزائري. مف الدستور 47المادة  3
 .11-18رقـ  مف قانوف الصحة 24المادة  4
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ائؿ المادية والبشرية ، تعمؿ الدولة عمى ضماف التكفؿ الصحي باألطفاؿ بواسطة الوس1وعمميـ
إف لمرياضة دور ميـ في تأىيؿ األطفاؿ ذوي اإلعاقة حيث  ،2والمؤسسات الصحية في اليياكؿ

يمكف تأىيمييـ عف طريؽ تماريف تمكنيـ مف ممارسة بعض األعماؿ حسب قدراتيـ المتبقية، إف 
حماية صحة المراىقيف كما ورد في قانوف الصحة ىي مسؤولية الدولة بإعداد برامج نوعية 

ما يوضح أف ىذه البرامج سيكوف مف ضمنيا  3ةتتكيؼ مع احتياجات المراىقيف والشباب الصحي
برنامج خاص بأطفاؿ معاقيف، يستوجب توفير مستمزمات طبية وتأىيمية وعبلجية تسمح ليـ 
باالندماج اجتماعيا وذلؾ بالقضاء عمى الحواجز التي تحوؿ دوف مشاركتيـ في االستفادة مف 

 البرامج التي تخصيـ.

 اصطمح عميو في قانوف الصحةص المعاقيف أوما األشخا الجزائري يحمي قانوف الصحة 
لتعدد األوضاع التي يمكف أف يكوف عمييا  راشخاص في وضع صعب نظاأل 11 -18رقـ 

 دي أوصغر سف وغيرىـ، ما ترتب عنواإلنساف سواء بسبب إعاقة أوظرؼ اجتماعي أواقتصا
نو مف ظروؼ تكريس الحماية الصحية لؤلشخاص ذوي االحتياجات الخاصة خاصة ما يعيشو 

اجتماعية ومادية ونفسية تيدد صحتيـ العقمية والبدنية، وحماية األطفاؿ الذيف ىـ في خطر 
 .4معنوي و/ أوالموضوعوف في المؤسسات التابعة لموزارة المكمفة بالتضامف

أعبائيا الدولة  المجتمع حماية صحية خاصة تتحمؿ أقر المشرع أف تكوف ليذه الفئة مف 
وبخصوص األطفاؿ  ،حية المجانية لؤلشخاص في وضع صعبتغطية الصكما تضمف ليـ ال

ضحايا العنؼ و/ أوفي وضعية نفسية صعبة تضمف الدولة التكفؿ الطبي والنفسي والوسائؿ 
، وأوجب قانوف الصحة 5الطبية الكفيمة بالتخفيؼ مف معاناتيـ قصد تحقيؽ إدماجيـ في المجتمع

والخاصة ميمة تقديـ الخدمات العمومية لمفئات في  عمى اليياكؿ والمؤسسات الصحية العامة

                                                           
 .11-18مف قانوف الصحة رقـ  68، 67المادتيف  1
 .11 -18مف قانوف الصحة رقـ  83المادة  2
 .11 -18مف قانوف الصحة رقـ  84المادة  3
 .11 -18مف قانوف الصحة رقـ  88المادة  4
 .11 -18مف قانوف الصحة رقـ  92، 91، 89المواد  5
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 سات ذات الطابع الصحي واالجتماعيوبالمنزؿ وفي المؤس ،وضع صعب عمى مستوى ىياكميا
 دوف تمييز بيف األفراد. 1التابعة لمقطاعات األخرى ولوزارة التضامف الوطني

صحة األطفاؿ تضمف الدولة الشروط الخاصة المتعمقة بالمراقبة والتكفؿ في مجاؿ 
الموضوعيف في المؤسسات، السيما التابعة لوزارة التضامف الوطني كما تستفيد ىذه الفئة مف 
جميع التدابير الصحية واالجتماعية والتربوية المبلئمة لنموىـ المنسجـ واندماجيـ أسريا 

عبلجي ، حرص المشرع الجزائري عمى حماية األطفاؿ مف الجانب الصحي الوقائي وال2واجتماعيا
واتخاذ التدابير المناسبة لمحفاظ عمى الصحة وترقيتيا ميما كانت وضعية الطفؿ في المؤسسة 

ساىـ مو حؽ الرعاية الصحية الكاممة التي تفالتي يقطف بيا، سواء كاف معاقا أوال ماداـ أنو طفؿ 
 .في نموه وحمايتو مف األمراض

الجامعي والتكويف الميني كما عمؿ عمى ضماف حماية الصحة في الوسط التربوي و  
بواسطة أعماؿ وبرامج طبية مناسبة حيث تتـ مراقبة الحالة الصحية لمتبلميذ والطمبة المتربصيف 
مف خبلؿ متابعة التكفؿ باألمراض التي تـ الكشؼ عنيا، مراقبة األمراض ذات التصريح 

أجؿ الصحة، تقديـ اإلجباري والوقاية مف اآلفات االجتماعية، القياـ بنشاطات التربية مف 
نشاطات عبلجية جوارية، ومراقبة مدى سبلمة المحبلت والممحقات التابعة لكؿ مؤسسة تعميمية 

ت التربية والتكويف اوزار  ، تنسؽ وزارة الصحة مع3وتكوينية، القياـ بنشاطات التمقيح اإلجباري
وتوفر ليا الوسائؿ  الميني والتعميـ العالي لوضع ىياكؿ كشؼ ومتابعة لتقديـ الخدمات الطبية

، يجب تقريب العبلج األولي مف 4لمقياـ بنشاطاتيا عف طريؽ مستخدميف طبييف مختصيف
عادة التأىيؿ مف أماكف العيش والتعميـ والتكويف والعمؿ  .5خدمات وقائية وعبلجية أساسية وا 

لصحة المعايير الدولية لحماية ا 11 -18رقـ  بيا قانوف الصحة  أتىالوسائؿ التي  مبيت 
وترقيتيا، فالكشوؼ الطبية الدورية عمى األطفاؿ لمكشؼ عف األمراض والتمقيحات اإلجبارية 

                                                           
 .11 -18مف قانوف الصحة رقـ  291المادة  1
 .11 -18مف قانوف الصحة رقـ  93المادة  2
 .11 -18مف قانوف الصحة رقـ  95، 94المادتيف  3
 .11 -18وف الصحة رقـ مف قان 96المادة  4
 .11 -18مف قانوف الصحة رقـ  283المادة  5
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لمتبلميذ ليا دور في الحد مف اإلعاقة التي تكوف نتيجة مرض ما ربما يكوف عضويا ويأثر عمى 
امج الصحة النفسية أوالعقمية لمطفؿ أوالعكس، ولـ يستبعد المشرع حماية التمميذ المعاؽ مف بر 

بية بالمدارس الصحة والتدابير المناسبة لحمايتيا لكف يعاب عمى المشرع أنو ال يوجد مراكز ط
والجامعات أوموجودة في البعض منيا فقط ما ينجـ عنو تأخر في تقديـ  والمراكز التكوينية

يجعؿ المراقبة في حماية الصحة ضعيفة  األمر الذيالطبية واكتظاظ في المستشفيات، الخدمات 
نظرا لبلختبلط بيف التمميذ والناس العامة خصوصا في حالة ما كاف مف ذوي االحتياجات 
الخاصة، لكف بوجود مركز طبي بالمدرسة يمكف مراقبة الوسط الصحي بدرجة أكبر وتقييـ نوعية 

 ودرجة الخدمات المقدمة لمتبلميذ بمختمؼ األمراض واإلعاقات.

 االحتياجات الخاصةالحماية الصحية الجزائية لمطفل ذي  -0

 11 -18الجزائري في قانوف الصحة رقـ في المجاؿ الصحي البيو أخبلقي نظـ المشرع 
نزع وزرع األعضاء واألنسجة والخبليا البشرية، يقصد بالبيو أخبلقيات كؿ التدابير التي عمميات 

ومشتقاتو ترتبط بنشاطات النزع والزرع لؤلعضاء واألنسجة والخبليا والتبرع بالدـ البشري 
بل يجوز نزع أوزرع األعضاء ف، 1واستعماليما والمساعدة الطبية عمى اإلنجاب والبحث البيو طبي

واألنسجة والخبليا إال ألغراض عبلجية أوتشخيصية ضمف الشروط التي يتضمنيا قانوف 
سنة أعراض تعدـ أىميتو  18، يمكف أف تطرأ عمى الشخص البالغ أوالطفؿ الذي لـ يبمغ 2الصحة

كالجنوف والعتو فيصبح في حالة ال يستطيع فييا التعبير عف إرادتو نظرا لما يشوبيا مف عيوب 
فبل يعرؼ الفعؿ الضار مف النافع لو، فما كاف عمى المشرع إال أف يحمي ىذه الفئة مف مخالفات 
نزع وزرع األعضاء وغيرىا التي يمكف أف يتعرض ليا شخص عديـ األىمية دوف مراعاة قواعد 

 غيرىـ.يذا المجاؿ مف طرؼ ميني الصحة أو صحة المتعمقة بال

ولد باعتبار الجنوف إعاقة عقمية بمختمؼ مستوياتيا تصيب الممكات الذىنية لمطفؿ ما ي 
نزع أعضائو وأنسجتو وخبلياه في حالة ما كاف مف عمميات  توحمايطفؿ معاؽ ذىنيا أوجبت 

مف شأنيا المساس بصحة المتبرع  الشخص حيا قاصرا أوعديـ أىمية، أومصابا بأمراض

                                                           
 .11 -18مف قانوف الصحة رقـ  354المادة  1
 .11 -18مف قانوف الصحة رقـ  355المادة  2
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الخبليا البشرية لمشخص عديـ األىمية لقياـ بزرع األعضاء أواألنسجة أو ، كما ال يمكف ا1أوالمتمقي
ذا كاف قاصرا يعطي األب أواألـ موافقتيما  ،إال بعد موافقة األب أواألـ أوالممثؿ الشرعي لو وا 

عمـ الطبيب المعالج الشخص المتمقي وفي حالة غيابيما يعطي الممثؿ الشرعي موافقتو، ي
أواألشخاص الذيف توكؿ ليـ ميمة الموافقة عمى العممية بالمخاطر التي يمكف أف تحدث حتى 
يبدي الشخص موافقتو مف عدميا، ويمكف القياـ بالزرع دوف موافقة مف األشخاص المعنييف 

أسرة الشخص أواستحالة قانونا بيا في ظروؼ استثنائية كعدـ امكانية الطبيب مف االتصاؿ ب
وكؿ تأجيؿ يؤدي ربما لوفاتو فيثبت الطبيب رئيس المصمحة  ،تعبيره شخصيا عف موافقتو

 .2ثناف الحالة االستثنائية لعممية الزرعا وشاىداف

شقا جزائيا عاقب فيو كؿ مف يخالؼ نصوص ىذا  11 -18رقـ تناوؿ قانوف الصحة 
مف مواد ادمانية لمكافحة اآلفات االجتماعية  القانوف ويعرض صحة األشخاص لمخطر ويمكنيـ

واألمراض الناجمة عنيا، فكؿ مخالفة يترتب عنيا بيع التبغ لمقاصر يعاقب مرتكبيا بغرامة مف 
دج، ويعاقب بالحبس مف ستة أشير إلى سنتيف وبغرامة مف  400.000دج إلى  200.000
كحولية لمقاصر وتضاعؼ دج كؿ مف يقوـ ببيع المشروبات ال 100.000دج إلى  50.000

 .3العقوبة في حالة العود

 نص عميوالمواد االدمانية تعزيزا لما  جاءت نصوص قانوف الصحة المتعمقة بمنع بيع
حيث تضمف عقوبة الحبس مف سنتيف  ،4القانوف الخاص بالوقاية مف المخدرات والمؤثرات العقمية

في حالة ما تـ تسميـ أوعرض دج  500.000دج إلى  100.000سنوات وبغرامة مف  10إلى 
بطريقة غير مشروعة مخدرات أومؤثرات عقمية عمى الغير بيدؼ االستعماؿ الشخصي، 
ويضاعؼ الحد األقصى لمعقوبة في حالة ما تـ تسميميا أوعرضيا عمى قاصر أومعوؽ أوشخص 

خؿ ىيئات يعالج بسبب إدمانو أوفي مراكز تعميمية أوتربوية أوتكوينية أوصحية أواجتماعية أودا

                                                           
 .11 -18مف قانوف الصحة رقـ  361المادة  1
 .11 -18مف قانوف الصحة رقـ  364المادة  2
 .11 -18رقـ مف قانوف الصحة  406، 405المادتيف  3
المتعمؽ بالوقاية مف المخدرات والمؤثرات العقمية وقمع  2004ديسمبر  25المؤرخ في  18 -04القانوف رقـ  4

 .2004ديسمبر  26مؤرخة في  83االستعماؿ واالتجار غير المشروعيف بيا، ج. ر. ع. 
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ذا كاف 1عمومية ، ال يستفيد الجاني مف ظروؼ التخفيؼ في حالة ما استخدـ العنؼ أوالسبلح، وا 
س وظيفة عمومية وارتكبيا أثناء تأدية وظيفتو، إذا كاف مف ممتيني الصحة أوشخص مكمؼ ر يما

ة ىعا ممة لو في وفاة الشخص أوأحدثتبمكافحة المخدرات أواستعماليا، إذا تسببت المواد المس
 .2مستديمة لو، وفي حالة ما تمت إضافة مواد ليا تزيد مف خطورتيا

مرات الغرامة  5ويعاقب الشخص المعنوي عمى ارتكاب نفس الجريمة بغرامة تعادؿ   
المقررة لمشخص الطبيعي كعقوبة أصمية مع تطبيؽ عقوبة تكميمية واحد أوأكثر كحجز الوسائؿ 

 5لفة، المنع مف ممارسة نشاط الصحة لمدة ال تتجاوز والعتاد المستعمؿ في ارتكاب المخا
حدى ممحقاتيا لمدة ال تتجاوز  ، 3سنوات، حؿ الشخص المعنوي 5سنوات، غمؽ المؤسسة أوا 

فتقديـ أوعرض المخدرات والمؤثرات العقمية عمى طفؿ اجتمع فيو عنصر صغر السف أي قاصر 
يسبب لو ضررا أكبر مف الذي يعاني منو ما قد  ،وسمة اإلعاقة لو دور في تدىور حالتو الصحية

 ما جعؿ المشرع يعتبرىما ظرفا مشددا  يضاعؼ العقاب بسببو.

 المطمب الثاني: الحماية الموضوعية واإلجرائية لمطفل ذي االحتياجات الخاصة 

مف حقوؽ األطفاؿ في المجتمع  ال يمكف إنكار دور المشرع الجزائري في سعيو لحماية
 ،ضحيتيا طفؿالقوانيف الداخمية عمى معاقبة كؿ مف يرتكب جريمة يكوف  ضمف خبلؿ تأكيده 

لذوي  الجزائري أوكاف الشخص الضحية يعاني مف إعاقة ذىنية أوقصور بدني، كفؿ المشرع
إصداره لقانوف يتعمؽ بحماية المعوقيف وترقيتيـ حيف  قانونية ميمةاالحتياجات الخاصة مكانة 

 ، وذلؾالفئة ورغبتو في توفير سبؿ ووسائؿ ترقي حقوقيـاىتمامو بيذه  وموضحا مف خبلل
لمشرع دوف أف يستبعد اوفقا ليذا التشريع  يـعمى ضماف حقوقوتعمؿ بواسطة ىيئات تمثميـ 

بما فييـ المعاقيف  جميع حماية عمى  ترسانتو القانونية تالعكس أكدعمى بؿ  ،خرعف اآل اشخص
تقسيـ ليذا المطمب عنوف األوؿ بالحماية الموضوعية فئة األطفاؿ، بالتالي يمكف دراسة فرعيف ك

الحماية اإلجرائية لمطفؿ ذي خصص لدراسة لمطفؿ ذي االحتياجات الخاصة، أما الفرع الثاني ف
 االحتياجات الخاصة، يتـ التعرض ليما كما يأتي بيانو:

                                                           
 مف قانوف الوقاية مف المخدرات والمؤثرات العقمية. 13المادة  1
 مف قانوف الوقاية مف المخدرات والمؤثرات العقمية.   26المادة  2
 .11 -18مف قانوف الصحة رقـ  441المادة  3



 حماية اْلطفال ذوي اإلحتياجات الخاصة عمى الصعيد الوطني  :       الباب اْلول 
 

146 
 

 الفرع اْلول: الحماية الموضوعية لمطفل ذي االحتياجات الخاصة

جزائري في جوانب حمايتو الموضوعية لمطفؿ ذي االحتياجات الخاصة تطرؽ المشرع ال 
لتحقيؽ أكبر ما جعمو يولي أىمية قصوى  إعاقتو عمى أساس الجرائـ التي قد ترتكب في حقو إلى

 ، كما يمي:لحمايتوقدر ممكف 

 في حماية الطفل ذو االحتياجات الخاصةقانون العقوبات دور  -2 

حماية قانونية جزائية لمطفؿ ذي االحتياجات الخاصة، كما تطرؽ المشرع الجزائري إلى 
 يمي:

 حماية الطفل ذو االحتياجات الخاصة من جريمة التمييز  -أ

خمؽ نوعا مف العنؼ وسوء تيواجييا األفراد في المجتمع  يعد التمييز مشكمة يومية
وعدـ قدرتيـ عمى  بسبب اإلعاقة خاصة بالنسبة لؤلطفاؿ نظرا لصغر سنيـ ،المعاممة واالستغبلؿ

، لذا حرص المشرع في 1الدفاع عف أنفسيـ عمى الرغـ مف وجود اتفاقيات دولية تحظر ذلؾ أيضا
 قانوف العقوبات عمى تجريميا كما يمي: 

وف يشكؿ تمييزا كؿ تفرقة أواستثناء أوتقييد أوتفضيؿ يقوـ عمى أساس الجنس أوالعرؽ أوالم
ويستيدؼ أويستتبع تعطيؿ أوعرقمة االعتراؼ  ،إلعاقةي أوانثأوالنسب أواألصؿ القومي أواإل

بحقوؽ اإلنساف والحريات األساسية أوالتمتع بيا أوممارستيا، عمى قدـ المساواة في الميداف 
السياسي واالقتصادي واالجتماعي والثقافي أوفي أي ميداف آخر مف مياديف الحياة العامة، يعاقب 

 150.000دج إلى  50.000سنوات وبغرامة مف  3أشير إلى  6عمى التمييز بالحبس مف 
 دج.

 

 

 

                                                           
1
 Dan o'donnell, Dan symour, Guide de l'usage des parlementaires, la protection de l'enfant, n 7, sro 

kundij, genève, Suisse, 2004, p.18.  
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ويعاقب بنفس العقوبات كؿ مف يقوـ عمنا بالتحريض عمى الكراىية أوالتمييز ضد أي 
يروج أويشجع أويقوـ بأعماؿ و ي أثنخاص بسبب انتمائيـ العرقي أواإلشخص أومجموعة مف األش

ب اإلعاقة ضد أي شخص كاف ، اعتبر المشرع الجزائري التمييز بسب1دعائية مف أجؿ ذلؾ
اإلنساف لحقوقو وحرياتو في المجتمع كباقي  ب عنيا مف تعطيؿ أوعرقمة لممارسةجريمة لما يترت

، فحماية المصابلدى األفراد سواء كاف شخصا بالغا أوطفبل دوف تحديد لنوع اإلعاقة أودرجتيا 
ا ما كانت إعاقتو سببا في الطفؿ ذو االحتياجات الخاصة مكفولة قانونا مف جريمة التمييز إذ

 ارتكابيا.

استبعد المشرع أفعاال بطبيعتيا ال تشكؿ تمييزا إذا توفرت بعض الحاالت التي تتطمب 
 .2حماية سريعة لمحد مف الخطر أوتداركو

 حماية الطفل ذو االحتياجات الخاصة جرائم االتجار باْلعضاء -ب

ضاء واألنسجة والخبليا البشرية مف أحاؿ قانوف الصحة كؿ مخالفة تتعمؽ بنزع وزرع األع
مف قانوف العقوبات، فكؿ مف يحصؿ مف شخص  20مكرر  303إلى  16مكرر  303المادة 

عمى عضو مف أعضائو مقابؿ منفعة مالية أوأية منفعة أخرى ميما كانت طبيعتيا يعاقب 
 1.000.000دج إلى  300.000وبغرامة مالية مف  ،سنوات 10سنوات إلى  3بالحبس مف 

وتطبؽ نفس العقوبة عمى كؿ مف يتوسط قصد تشجيع أوتسييؿ الحصوؿ عمى عضو مف  ،دج
دج إلى  500.000سنوات وبغرامة مف  10سنوات إلى  5، ويعاقب بالحبس مف 3جسـ اإلنساف
كؿ مف ينتزع عضوا مف شخص عمى قيد الحياة دوف الحصوؿ عمى الموافقة  ،دج 1.000.000

                                                           
 الجزائري. وف العقوباتمف قان 1مكرر  295المادة  1
  
مكرر  295و  1مكرر  295مف قانوف العقوبات عمى:" ال تطبؽ أحكاـ المادتيف  3مكرر  295نصت المادة  2
عمى أساس الحالة الصحية مف خبلؿ عمميات ىدفيا الوقاية مف مخاطر  -1مف ىذا القانوف إذا بني التمييز:  2

 شخص أوالعجز عف العمؿ أومف اإلعاقة وتغطية ىذه المخاطر.الوفاة أومخاطر المساس بالسبلمة البدنية لم
عمى أساس الحالة الصحية و/ أواإلعاقة وتتمثؿ في رفض التشغيؿ المبني عمى عدـ القدرة عمى العمؿ  -2

 الثابتة طبيا وفقا ألحكاـ تشريع العمؿ أوالقانوف األساسي لموظيفة العمومية.
ندما يكوف االنتماء لجنس أوآلخر حسب تشريع العمؿ أوالقانوف عمى أساس الجنس فيما يخص التوظيؼ ع -3

 األساسي لموظيفة العمومية شرطا أساسيا لممارسة عمؿ أونشاط ميني". 
 الجزائري. مف قانوف العقوبات 16مكرر  303المادة  3
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في التشريع الساري المفعوؿ، وتطبؽ نفس العقوبة إذا تـ انتزاع وفقا لمشروط المنصوص عمييا 
 .1عضو مف شخص ميت دوف مراعاة لمتشريع الساري المفعوؿ

كؿ مف قاـ بانتزاع أنسجة أوخبليا أوبجمع مواد مف جسـ مقابؿ دفع مبمغ مالي أوأي 
مف سنوات وبغرامة  5يعاقب بالحبس مف سنة إلى  ،منفعة أخرى ميما كانت طبيعتيا

دج، وتطبؽ نفس العقوبة عمى كؿ مف يتوسط قصد تشجيع  500.000دج إلى  100.000
 .2أوتسييؿ الحصوؿ عمى أنسجة أوخبليا أوجمع مواد مف جسـ إنساف

كؿ مف ينتزع نسيجا أوخبليا أويجمع مادة مف جسـ إنساف عمى قيد الحياة دوف الحصوؿ 
 5لمفعوؿ، يعاقب بالحبس مف سنة إلى عمى الموافقة المنصوص عمييا في التشريع الساري ا

وتطبؽ نفس العقوبة إذا تـ انتزاع نسيج  ،دج 500.000دج إلى  100.000سنوات وبغرامة مف 
 .3أوخبليا أوجمع مواد مف شخص ميت دوف مراعاة التشريع الساري المفعوؿ

إف ما تطرؽ لو المشرع ضمف ىذه النصوص مف تجريـ وعقاب لـ يحتوي عمى تمييز في 
لـ ينص صراحة عمى فئة و االتجار باألعضاء، جريمة حماية المقررة في قانوف العقوبات بشأف ال

لـ و  ة في حالة ما وقع عمييا االعتداءاألطفاؿ ذوي االحتياجات الخاصة مف حيث تشديد العقوب
بنص واضح يحرميا مف الحماية في الجرائـ التي تقع عمى جسميا، في نفس الوقت يستبعدىا 

واعتبر ىذه السمة ظرؼ مشدد أشكاؿ اإلعاقة أولى لو ذكر الطفؿ المعاؽ بمختمؼ كاف لكف 
 لمعقوبة.

 19مكرر  303و 18مكرر  303يعاقب عمى الجرائـ المنصوص عمييا في المادتيف 
دج، إذا  1.500.000دج إلى  500.000سنة وبغرامة مف  15سنوات إلى  5بالحبس مف 

سنوات  10ويعاقب بالسجف مف  بإعاقة ذىنية، د قاصر أوشخص مصابارتكبت الجريمة ض
دج عمى الجرائـ المنصوص  2.000.000دج إلى  1.000.000سنة وبغرامة مف  20إلى 

                                                           
 الجزائري. مف قانوف العقوبات 17مكرر  303المادة  1

 الجزائري. تمف قانوف العقوبا 18مكرر  303المادة  2
 الجزائري. مف قانوف العقوبات 19مكرر  303المادة  3
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إذا ارتكبت الجريمة ضد قاصر أوشخص  17مكرر  303و  16مكرر  303عمييا في المادتيف 
 .1مصاب بإعاقة ذىنية

باألعضاء سواء كاف الشخص حيا  رغـ الحماية التي وفرىا المشرع مف جرائـ االتجار
المعاؽ تخصيصو لحماية يعاب عميو في الظرؼ األوؿ  ، إال أنوميتا وسواء كاف قاصرا أوبالغاأو 

ذىنيا مف جرائـ االتجار باألعضاء ميمشا الشخص المصاب بإعاقات أخرى كاإلعاقة النفسية 
ا كانت الضحية قاصرا و/ والحركية والحسية وغيرىا، كاف باألحرى لو جاء النص بصياغة " إذ

أومصابا بإعاقة ما بعنؼ أوبدونو " حتى يكوف ممما بفئة األطفاؿ وتنوع اإلعاقة عند كؿ مصاب، 
وتشديد العقاب في حالة ما إذا كاف القاصر مف ذوي االحتياجات الخاصة دوف النظر لنوع 

 إعاقتو.

 2بة تكميمية أوأكثرال يستفيد الجاني مف ظروؼ التخفيؼ ويعاقب الشخص الطبيعي بعقو 
، تقضي السمطة القضائية 3مف قانوف العقوبات 9المنصوص عمييا في المادة مف العقوبات 

المختصة بمنع أي أجنبي حكـ عميو بسبب إحدى جرائـ االتجار باألعضاء مف اإلقامة في 
بمغ سنوات عمى األكثر، يعفى مف العقوبة المقررة كؿ مف ي 10التراب الوطني نيائيا أولمدة 

السمطات اإلدارية أوالقضائية عف ىذه الجرائـ قبؿ البدء في تنفيذىا أوالشروع فييا، وتخفض 
العقوبة إلى النصؼ إذا تـ اإلببلغ بعد انتياء تنفيذ الجريمة أوالشروع فييا وقبؿ تحريؾ الدعوى 

ذا أمكف بعد تحريؾ الدعوى العمومية مف إيقاؼ الفاعؿ األصمي أوالشركا ء في نفس العمومية أوا 
 .4الجريمة

                                                           
 الجزائري. مف قانوف العقوبات 20مكرر  303المادة  1
 الجزائري. مف قانوف العقوبات 22مكرر  303، 21مكرر  303المادتيف  2
الحقوؽ الوطنية الحرماف مف ممارسة  -2الحجر القانوني،  -1نصت المادة عمى:" العقوبات التكميمية ىي:  3

المنع المؤقت  -6المصادرة الجزئية لؤلمواؿ،  -5المنع مف اإلقامة،  -4تحديد اإلقامة،  -3والمدنية والسياسية، 
الحظر مف إصدار  -9اإلقصاء مف الصفقات العمومية،  -8إغبلؽ المؤسسة،  -7مف ممارسة مينة أونشاط، 

لغاؤىا مع المنع مف استصدار تعميؽ أ -10الشيكات و/ أواستعماؿ بطاقات الدفع،  وسحب رخصة السياقة أوا 
 ". نشر أوتعميؽ حكـ أوقرار اإلدانة -12سحب جواز السفر،  -11رخصة جديدة، 

 الجزائري. مف قانوف العقوبات 24مكرر  303، 23مكرر  303المادتيف  4
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كؿ مف عمـ بارتكاب جريمة االتجار باألعضاء ولو كاف ممـز بالسر الميني ولـ يبمغ 
 100.000سنوات وبغرامة مف  5السمطات المختصة فورا بذلؾ، يعاقب بالحبس مف سنة إلى 

 13ر الذيف ال يتجاوز سنيـ دج في ما عدا الجرائـ التي ترتكب ضد القص   500.000دج إلى 
ة، ال تطبؽ أحكاـ الفقرة السابقة عمى أقارب وحواشي وأصيار الفاعؿ إلى غاية الدرجة سن

 .1الرابعة

يسأؿ الشخص المعنوي جزائيا عف جرائـ االتجار باألعضاء إذا ارتكبت لحسابو مف 
كما أف مسؤوليتو الجزائية ال  ،طرؼ أجيزتو أوممثميو الشرعييف عندما ينص القانوف عمى ذلؾ

، وتطبؽ عمى 2اءلة الشخص الطبيعي كفاعؿ أصمي أوشريؾ في نفس األفعاؿتمنع مف مس
، 3الشخص المعنوي عقوبة أصمية وعقوبة تكميمية أوأكثر المنصوص عمييا في قانوف العقوبات

يعاقب عمى الشروع في ارتكاب الجريمة بنفس العقوبة المقررة لمجريمة التامة وتأمر الجية 
ىذه الجرائـ بمصادرة الوسائؿ المستعممة في ارتكابيا واألمواؿ القضائية في حاؿ اإلدانة عف 

المداف مف  ، ويحـر4مع مراعاة حقوؽ الغير حسف النية ،المتحصؿ عمييا بصفة غير مشروعة
كالتوقيؼ المؤقت لتطبيؽ العقوبة والوضع في الورشات الخارجية أوالبيئة  تدابير تكييؼ العقوبة

جازات الخروج والح رية النصفية واإلفراج المشروط، لممدة المعينة في ىذه المادة المفتوحة، وا 
 .5أوالتي تحددىا الجية القضائية

 حماية الطفل ذو االحتياجات الخاصة من جريمة االتجار باْلشخاص -ت

يواء أواستقباؿ شخص أوأكثر بواسطة  يعد اتجارا باألشخاص تجنيد أونقؿ أوتنقيؿ أوا 
أوغير ذلؾ مف أشكاؿ اإلكراه، أواالختطاؼ أواالحتياؿ أوالخداع التيديد أوالقوة أوباستعماليا 

ساءة استعماؿ السمطة أواستغبلؿ حالة استضعاؼ أوبإعطاء أوتمقي مبالغ مالية أومزايا لنيؿ  أوا 
موافقة شخص لو سمطة عمى شخص آخر بقصد االستغبلؿ. ويشمؿ االستغبلؿ استغبلؿ دعارة 

                                                           
 الجزائري. مف قانوف العقوبات 25مكرر  303المادة  1
 الجزائري. العقوبات مكرر مف قانوف 51المادة  2
 الجزائري. مف قانوف العقوبات 26مكرر  303المادة  3
 الجزائري. مف قانوف العقوبات 18مكرر  303، 27مكرر  303المادتيف  4
 الجزائري. مكرر مف قانوف العقوبات 60المادة  5
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سي أواستغبلؿ الغير في التسوؿ أوالسخرة أوالخدمة كرىا الغير أوسائر أشكاؿ االستغبلؿ الجن
 أواالسترقاؽ أوالممارسات الشبيية بالرؽ أواالستعباد أونزع األعضاء.

سنوات وبغرامة مف  10سنوات إلى  3بالحبس مف  ،يعاقب عمى االتجار باألشخاص
 دج. 1.000.000دج إلى  300.000

سنة وبغرامة مف  15نوات إلى س 5يعاقب عمى االتجار باألشخاص بالحبس مف 
دج، إذا سيؿ ارتكابو لمجريمة حالة استضعاؼ الضحية  1.500.000دج إلى  500.000

الناتجة عف سنيا أومرضيا أوعجزىا البدني أوالذىني متى كانت ىذه الظروؼ ظاىرة أومعمومة 
 . 1لدى الفاعؿ

غرامة مف سنة وب 20سنوات إلى  10يعاقب عمى االتجار باألشخاص بالسجف مف 
إذا ارتكبت الجريمة مع توافر ظرؼ عمى األقؿ مف  ،دج 2.000.000دج إلى  1.000.000

، وال يعتد برضا الضحية متى استخدـ الفاعؿ أيا مف الوسائؿ 2الظروؼ التي يحددىا القانوف
 .3المنصوص عمييا

ي نببالنسبة لظروؼ التخفيؼ واإلعفاء والتخفيض لمعقوبة والشروع فييا ارتكاب األج
ومصادرة الوسيمة المستعممة في ارتكاب الجريمة ومراعاة حقوؽ الغير حسف النية ليا  لمجريمة

نفس حكـ جريمة االتجار باألعضاء، ويسػأؿ الشخص المعنوي عف الجريمة وتطبؽ عميو نفس 
 .4العقوبات بالنسبة لمغرامة والعقوبات التكميمية

                                                           
 الجزائري. مف قانوف العقوبات 4مكرر  303المادة  1
إذا كاف الفاعؿ زوجا لمضحية أوأحد  -1عمى:"  الجزائري وف العقوباتمف قان 5مكرر  303نصت المادة  2

إذا  -2أصوليا أوفروعيا أوولييا أوكانت لو سمطة عمييا أوكاف موظفا ممف سيمت لو وظيفتو ارتكاب الجريمة، 
 ارتكبت الجريمة مف طرؼ أكثر مف شخص.

إذا ارتكبت الجريمة مف طرؼ جماعة إجرامية  -4إذا ارتكبت الجريمة مع حمؿ السبلح أوالتيديد باستعمالو،  -3
 ". منظمة أوكانت ذات طابع عابر لمحدود الوطنية

 الجزائري. مف قانوف العقوبات 12مكرر  303المادة  3
، 13مكرر  303، 11مكرر  303، 9مكرر  303، 8مكرر  303، 7مكرر  303، 6مكرر  303المواد  4

 ي.الجزائر  ، مف قانوف العقوبات14مكرر  303
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ما يخص جريمة االتجار باألشخاص  في نوف العقوبات الجزائري إف ما نص عميو قا
ة ما توفر تضمف فيو حماية األشخاص عمى السواء مف بالغيف وأطفاؿ، وشدد العقاب في حال

بذكره إعاقتيف  باإلعاقات كمياعدـ إلمامو  قانونا إال أنو يعاب عمى المشرع المحددةأحد الظروؼ 
إلعاقة اركا فراغا قانونيا بشأف ات ةبدنية والذىنيالاإلعاقة فقط ليما نصيب مف الحماية ىما 

الحسية واإلعاقة النفسية، كاف بإمكانو صياغة المادة بكممة واحدة جامعة لكؿ أنواع ومستويات 
العجز وىي " إذا سيؿ ارتكابو لمجريمة حالة استضعاؼ الضحية الناتجة عف سنيا أومرضيا 

عاقتيا "، فاستخداـ مصطمح اإلعاقة يكوف كافي ليمـ بالقصو  الشخص بدنيا، ر الذي يشوب أوا 
 وغيرىا مف اإلعاقات المستحدثة الحقا. عقميا، نفسيا، حسيا

جـر المشرع الجزائري أيضا عدة أفعاؿ تشكؿ خطرا عمى الطفؿ منيا ترؾ الطفؿ أوالعاجز 
، وجريمة االختطاؼ مشددا العقوبة في 3وجرائـ السرقة 2، وجرائـ انتياؾ اآلداب1وتعريضو لمخطر

 .4ف الطفؿ مف ذوي االحتياجات الخاصةحالة ما كا

  29 -20مكانة الطفل ذو االحتياجات الخاصة في القانون  -0

الشخص ذو االحتياجات الخاصة أومف ينوب عنو أووليو  09 -02ألـز القانوف رقـ 
لدى المصالح الوالئية التابعة لموزارة المعنية وىي وزارة التضامف، ويتـ تحديد  باإلعاقة بالتصريح

أعضاء  5فة المعاؽ بناء عمى خبرة طبية مف المجنة الوالئية الطبية المختصة المشكمة مف ص
عمى األقؿ والمذيف يتـ اختيارىـ مف ضمف األطباء الخبراء بموجب الطمب المقدـ إلييا لتبث فيو 

ة أشير ابتداء مف التاريخ المسجؿ بوصؿ إيداع يسمـ لممعني، تكوف قرارات المجنة قابم 3في أجؿ 
مف نفس القانوف،  34أشير حسب المادة  3لمطعف أماـ المجنة الوطنية لمطعف في أجؿ أقصاه 

فالتصريح باإلعاقة إلزامي لدى المصالح المختصة بالخدمة االجتماعية ويعاقب القانوف عمى 

                                                           
 الجزائري. مف قانوف العقوبات 316، 314المادة  1
المتعمؽ بقانوف العقوبات، المؤرخ  19 -15مكرر المستحدثة بموجب القانوف رقـ  341، 3مكرر  333المادة  2

 .2015ديسمبر  30مؤرخة في  71، ج. ر. ع. 2015ديسمبر  30في 
 الجزائري. مكرر مف قانوف العقوبات 350المادة  3
المتعمؽ بالوقاية مف جرائـ اختطاؼ  2020ديسمبر  30المؤرخ في  15 -20مف القانوف رقـ  34 المادة 4

 .2020ديسمبر  30، مؤرخة في 81األشخاص ومكافحتيا، ج. ر. ع. 
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تبقى  09 -02ألف االستفادة مف الحقوؽ الواردة في القانوف رقـ  ،التصريح الكاذب باإلعاقة
ة بحمؿ بطاقة المعاؽ المسممة مف طرؼ المجنة الوالئية تبيف طبيعة ودرجة اإلعاقة بناء مرىون

ي اتخذىا القانوف االحتياجات الخاصة يستفيد مف كؿ التدابير الت لطفؿ ذو، فا1عمى مقرر منيا
 بشرط أف يكوف مكتسب لبطاقة معاؽ توضح ذلؾ.ة حقوقو في صالح حمايتو وترقي

عمى ضماف التكفؿ المبكر باألطفاؿ المعاقيف مع بقاء التكفؿ  09 -02أكد القانوف رقـ 
المدرسي مضموف بغض النظر عف مدة التمدرس أوالسف طالما بقيت حالة الشخص المعاؽ 
تبرر ذلؾ كما يخضع األطفاؿ والمراىقوف المعوقوف إلى التمدرس اإلجباري في مؤسسات التعميـ 

تتماشى وطبيعة اإلعاقة ودرجتيا، وتضمف المؤسسات  أقساـ والتكويف الميني مع وجوبية توفير
المتخصصة زيادة عمى التعميـ والتكويف وعند االقتضاء إيواء المتعمميف والمتكونيف والتكفؿ 

، بمغ عدد 2بالجانب النفسي واالجتماعي والطبي وفقا لما تتطمبو الحالة الصحية لممعاؽ
طفبل،  3425ؿ المعوقيف سمعيا تتكفؿ بػ مدرسة لؤلطفا 46المؤسسات المتخصصة في الجزائر 

مركزا نفسيا بيداغوجيا  158طفبل و 1338وقيف بصريا تتكفؿ بػ مدرسة لؤلطفاؿ المع 23و 
 .3طفبل 16420لؤلطفاؿ المعوقيف ذىنيا يتكفؿ بػ 

المتعمؽ بشروط إنشاء المؤسسات  221 -18ىذا غير صدور المرسوـ التنفيذي رقـ  
، كما تـ مؤخرا إنشاء مراكز نفسية 4يـ ليذه الفئة وتنظيميا وسيرىا ومراقبتياالخاصة بالتربية والتعم

تطبيقا لمقانوف  2885 -15بيداغوجية لؤلطفاؿ المعوقيف ذىنيا بموجب المرسوـ التنفيذي رقـ 
، والمنشور الوزاري المتعمؽ 6النموذجي لمؤسسات التربية والتعميـ المتخصصة لؤلطفاؿ المعوقيف

                                                           
 .09 -02مف القانوف رقـ  13، 10، 9المواد  1
 .09 -02مف القانوف رقـ  16، 15، 14المواد  2
الممتقى الوطني حوؿ دالئؿ التكفؿ المؤسساتي، المدرسة العميا لمضماف  ، كممة ألقتيا فيغنية الدالية 3

 .2، ص. 2018نوفمبر  18االجتماعي، بف عكنوف، الجزائر، 
يحدد شروط إنشاء مؤسسات خاصة لمتربية والتعميـ المتخصصة لؤلطفاؿ  2018سبتمبر  6المؤرخ في  4

 .2018سبتمبر  9مؤرخة في  55 المعوقيف ذىنيا وتنظيميا وسيرىا ومراقبتيا، ج. ر. ع.
 .2015نوفمبر  11مؤرخة في  60، ج. ر. ع. 2015نوفمبر  9المؤرخ في  5
، 2012يناير  29مؤرخة في  5، ج. ر. ع. 2012يناير  4المؤرخ في  05 -12المرسـو التنفيذي رقـ  6

ات المتخصصة في حماية المتضمف القانوف األساسي النموذجي لممؤسس 165 -12المعدؿ والمتمـ بالقانوف رقـ 
 .2012أبريؿ  11مؤرخة في  21، ج. ر. ع. 2012أبريؿ  5الطفولة والمراىقة المؤرخ في 
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، 1المتمدرسيف في األقساـ المدمجة  21تنظيمية الخاصة بالتبلميذ الحامميف لمتريزوميا بالتدابير ال
القرار الوزاري المشترؾ المتعمؽ بكيفيات فتح أقساـ خاصة لؤلطفاؿ المعوقيف ضمف  إضافة إلى

دور ، فاإلعاقة ىي وسيمة لتقييـ 2مؤسسات التربية والتعميـ العمومية التابعة لقطاع التربية الوطنية
المدرسة وقدرتيا عمى أخذ فئة األطفاؿ ذوي االحتياجات الخاصة بعيف االعتبار بما يتبلءـ معيا 
مف إجراءات الزمة تكيؼ ومتطمباتيـ تحقيقا لمتوازف بيف كؿ األطفاؿ ووضع ترتيبات في متناوؿ 

 .3الجميع

ىميف ىـ تـ إنشاء المجنة الوالئية لمتربية الخاصة والتوجيو الميني تضـ أشخاصا مؤ 
مختصيف  وخبراء ،لجمعيات األشخاص المعوقيفالتبلميذ المعوقيف وممثميف  ءممثميف عف أوليا

وممثؿ عف المجمس الوالئي ويرأسيا مدير التربية في الوالية، تعمؿ الييئة عمى قبوؿ  ،في المجاؿ
الح األشخاص المعوقيف وتوجيييـ إلى المؤسسة التي تميؽ بإعاقتيـ ودرجتيا وتعييف المص

، تكوف قراراتيا ممزمة 4المختصة بالتربية والتكويف والتأكد مف صحة البرامج المعتمدة في العممية
لجميع المؤسسات التعميمية والتكوينية والمتخصصة والمصالح والييئات المستخدمة ويمكف 
لمشخص المعاؽ أومف ينوب عنو الطعف في قراراتيا أماـ المجنة الوطنية لمطعف المنصوص 

 . 095 -02مف القانوف رقـ  34ييا في المادة عم

بصفة عامة مف  09 -02أما في مجاؿ الرعاية الصحية فقد أكد المشرع في القانوف رقـ 
خبلؿ ضماف الكشؼ المبكر عف اإلعاقة والوقاية منيا ومف مضاعفاتيا، وكذا ضماف العبلجات 

عادة التكييؼ، ضماف األ عادة التدريب الوظيفي وا  جيزة االصطناعية ولواحقيا المتخصصة وا 
 والمساعدات التقنية الضرورية لفائدة األشخاص المعوقيف واألجيزة والوسائؿ المكيفة مع اإلعاقة

                                                           
 .2012فبراير  12المؤرخ في  12/ 0.0.2/ 25رقـ  1
 .2014يوليو  27مؤرخة في  44، ج. ر. ع. 2014مارس  13المؤرخ في  2

3
 Charlotte coudronnière , Daniel mellier, Qualité de vie à 'école des enfants en situation de 

handicap, revue de questions, publié par le conseil national d'évaluation du système scolaire, paris, 

France,  novembre 2016, p.p.10,11.  
 .09 -02مف القانوف رقـ  19، 18المادتيف  4
 .09 -02مف القانوف رقـ  20المادة  5
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الرعاية الصحية الوقائية والعبلجية  09 -02، لـ يتبنى القانوف رقـ 1واستبداليا عند االقتضاء
 قوؽ المعوقيف تاركا لقانوف الصحةحبحذافيرىا بؿ حدد األىداؼ التي يسطرىا القانوف لمنيوض ب

قرار حؽ األولوية في الحصوؿ عمييا مف خبلؿ بطاقة المعاؽو سبؿ تنظيميا  11-18رقـ   .2ا 

منح المشرع الجزائري لؤلشخاص المعوقيف دوف دخؿ حؽ االستفادة مف المساعدة 
لمفئات  االجتماعية سواء بالتكفؿ االجتماعي أوباالستفادة مف منحة مالية خاصة خصصيا

 التالية:

 .% 100األشخاص الذيف تقدر نسبة عجزىـ  -1

 األشخاص المصابيف بأكثر مف إعاقة. -2

األشخاص الذيف تتكفؿ بيـ أسرىـ سواء شخص واحد أوعدة أشخاص ميما كاف  -3
 سنيـ.

سنة عمى  18األشخاص ذوي العاىات والمرضى بداء العضاؿ الذيف يبمغ سنيـ  -4
 ض مزمف ومعجز.األقؿ، المصابوف بمر 

دج بالنسبة لؤلشخاص  3000قدرت المنحة المالية ليذه الفئات لحد يجب أف ال يقؿ عف 
 -03مف المرسوـ التنفيذي رقـ  5بالرجوع لنص المادة ، %3 100الذيف يعانوف بنسبة عجز 

                                                           
 .09 -02مف القانوف رقـ  3المادة  1

:" يستفيد األشخاص المعوقوف الحامموف لبطاقة معوؽ تحمؿ إشارة " 09 -02مف القانوف رقـ  32المادة  2
 حؽ أولوية االستقباؿ عمى مستوى اإلدارات العمومية والخاصة. -1األولوية " عمى الخصوص ما يأتي:" 

 ؿ.األماكف المخصصة في وسائؿ النق -2
 اإلعفاء مف تكاليؼ نقؿ األجيزة الفردية لمتنقؿ. -3
 ". % مف أماكف التوقؼ في المواقؼ العمومية لمشخص المعوؽ أومرافقو 4تخصيص نسبة  -4
 .09 -02مف القانوف رقـ  7المادة  3
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فقد حدد المنحة المالية بػ  09 -02مف القانوف رقـ  7المحدد لكيفيات تطبيؽ المادة  451
 دج شيريا مخصصة لػ: 1000

سنة عمى  18األشخاص ذوي العاىات والمرضى بداء العضاؿ يبمغ سنيـ أكثر مف  -1
 األقؿ، المصابيف بمرض مزمف أومعجز والمتحصميف عمى بطاقة المعاؽ ودوف دخؿ.

لؤلسر التي تتكفؿ بشخص واحد أوعدة أشخاص معوقيف بدوف أي دخؿ،  -2
 والمتحصميف عمى بطاقة معوؽ.

 سنة. 18األشخاص المصابيف بكؼ البصر الذيف يبمغ سنيـ أكثر مف  -3

مف  المرسوـ السابؽ حيث تقدر   2المعدؿ لممادة  340 -07حدد المرسوـ التنفيذي رقـ 
%، والبالغيه مه  100دج األشخاص المعاقيف الذيف تبمغ نسبة عجزىـ  4000المنحة المالية بػ 

كما يبلحظ أف القانوف الجزائري لـ يمنح لمطفؿ المعاؽ ، سىة على  األقل ودون دخل 81العمر 
تـ تخصيص غبلؼ عبلوة عمى ىذا سنة حؽ الحصوؿ عمى المنحة المالية،  18الذي لـ يبمغ 
سنة ودوف  18شخص معوؽ يزيد عمره عف  243،941مميار دج لمتكفؿ بػ  11.6مالي قدره 

دج  3000نمية االجتماعية قيمتيا دخؿ، وتـ تخصيص منحة جزافية لمتضامف تقدميا وكالة الت
سنة ولمعائبلت التي تتكفؿ  18% ال يقل سىهم عه  100شيريا لممعوقيف بنسبة عجز أقؿ مف 

، 253مميار دج لمتكفؿ بػ  3، 9بشخص معوؽ أوأكثر ودوف دخؿ، فتـ رصد غبلؼ مالي قدر بػ 
 .20172شخص معوؽ، بعنواف سنة  543

ر وأرممتو غير المتزوجة ؽ بعد وفاتو إلى أبنائو القص  تؤوؿ المنحة المالية لمشخص المعا
ذوي اإلعاقة  يستفيد األشخاص، 3دوف دخؿ طبقا لما ىو منصوص عميو في التشريع المعموؿ بو

التخفيض في تسعيرات النقؿ البري الداخمي ويستفيد األشخاص المعوقوف مف مجانية النقؿ أو 
رات النقؿ الجوي العمومي الداخمي كما التخفيض في تسعي مف % 100بنسبة عجز قدرىا  

                                                           
يذي ، المعدؿ والمتمـ بالمرسـو التنف2003يناير  22مؤرخة في  4، ج. ر. ع. 2003يناير  19المؤرخ في  1

 .2007نوفمبر  5مؤرخة في  70، ج. ر. ع. 2007أكتوبر  31المؤرخ في  340 -07رقـ 

 .7، المرجع السابؽ، ص.غنية الدالية 2
 .09 -02مف القانوف رقـ  6المادة  3
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، يحدد المرسوـ 1يستفيد مرافؽ الشخص المعوؽ مف نفس التدابير بنسبة مرافؽ واحد لكؿ شخص
كيفيات استفادة األشخاص المعوقيف مف مجانية النقؿ والتخفيضات في  144 -06التنفيذي رقـ 

فؿ بمجانية النقؿ والتخفيض مميوف دج لمتك 213،1، تـ تخصيص غبلؼ مالي يفوؽ  2تسعيراتو
 .20173مف تسعيراتو لصالح األشخاص ذوي اإلعاقة بعنواف سنة 

المجمس الوطني لؤلشخاص المعوقيف تطبيقا لنص المادة  09 -02أسس القانوف رقـ 
منو كييئة استشارية تكمؼ بدراسة جميع المسائؿ المتعمقة بحماية األشخاص المعوقيف  33

بداء الرأي فيو، يرأسو الوزير المكمؼ وترقيتيـ وادماجيـ االج تماعي والميني واندماجيـ وا 
التضامف الوطني أوممثمو ويتشكؿ مف مختمؼ ممثمي القطاعات الوزارية وممثمي الجمعيات ب

، يكمؼ عمى 4وكذا ممثمي أولياء األطفاؿ والمراىقيف المعوقيف ،العاممة في نفس المجاؿ
 الخصوص بدراسة واقتراح:

 ات تحديد تطور فئة المعوقيف حسب طبيعة اإلعاقة والتحكـ فيو.طرؽ وآلي -1

برامج نشاطات التضامف الوطني واالدماج االجتماعي الميني الواجب القياـ بو  -2
 لصالح األشخاص المعوقيف.

تقنيات وكيفيات تقييس وتوحيد نمط التجييزات واألعضاء الموجية لؤلشخاص  -3
 المعوقيف.

السيما في  ،تسييؿ اإلطار المعيشي لؤلشخاص المعوقيف ورفاىيتيـالتييئة الموجية ل -4
 مجاؿ النقؿ والسكف وتسييؿ الوصوؿ إلى األماكف العمومية.

برامج الوقاية مف اإلعاقة المخططة والمدمجة عف طريؽ اإلعبلـ والتحسيس  -5
 واالتصاؿ االجتماعي تجاه األشخاص المعوقيف.

                                                           
 .09 -02مف القانوف رقـ  8المادة  1
 .2006أبريؿ  30مؤرخة في  28، ج. ر. ع. 2006أبريؿ  26المؤرخ في  2
 .8، ص.السابؽ، المرجع ليةغنية الدا 3
المتعمؽ بتشكيمة المجمس  2006أبريؿ  26المؤرخ في  145 -06مف المرسـو التنفيذي رقـ  3، 2المادتيف  4

 .2006أبريؿ  30مؤرخة في  28الوطني لؤلشخاص المعوقيف وكيفيات سيره وصبلحياتو، ج. ر. ع. 
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 لتضامف الوطني لصالح األشخاص المعوقيف.آفاؽ التطور المنسقة لسياسة ا -6

كما يكمؼ بدراسة المشاريع التمييدية لمنصوص التشريعية والتنظيمية لصالح حماية 
بداء رأيو فييا ، يعد المجمس تقريرا سنويا عف نشاطاتو وعف تقويـ 1األشخاص المعوقيف وترقيتيـ وا 

اعي والميني واندماجيـ، ليعرضو سياسة حماية األشخاص المعوقيف وترقيتيـ وادماجيـ االجتم
دور في تعزيز  اية األشخاص المعوقيف وترقيتيـلقانوف حم .2عمى الوزير المكمؼ بالتضامف

الحد مف و  احتياجاتيا ني منو أواستبدالو بما يتبلءـ معحقوؽ ىذه الفئة لسد النقص الذي تعا
لمشرع لـ يكف بمنأى عف تكريس فا ى الفراغ القانوني فيما يتعمؽ بحقوقيـ،األسباب التي تؤدي إل

ذوي االحتياجات الخاصة ىذا ما يممس مف خبلؿ ما تـ تناولو مف توفيره لمنح لحماية قانونية 
سنة، لكف أكد عمى  18رغـ استبعاده لمطفؿ أقؿ مف مالية مختمفة حسب اإلعاقة ونسبة العجز 

تقتضيو حالتو الصحية حقو في التعميـ في مدارس متخصصة تسمح لو بممارسة حقو وفقا لما 
 ورعايتيا طبقا لمتشريع المعموؿ بو.

إف استحداث ىيئة وطنية تكمؼ بدراسة شؤوف ذوي اإلعاقة وتنظيـ يوـ وطني ليـ كؿ   
اليـو  2018مارس  14يوـ  أحيت الجزائر ،3مارس يبرز اىتماـ الجزائر بيا 14سنة في 

شخاص المعوقيف قضية الجميع" وتـ الوطني لفئة ذوي اإلعاقة تحت عنواف" التضامف مع األ
تحت عنواف " إدماج األشخاص  2017ديسمبر  3إحياء اليوـ العالمي في الجزائر يوـ 

أعضاء مف  9المعوقيف: شرط أساس لتحقيؽ التنمية الشاممة، المستدامة والمنصفة" بحضور 
 . 4الحكومة

 الفرع الثاني: الحماية اإلجرائية لمطفل ذي االحتياجات الخاصة

 كحماية إجرائية لمطفؿ ذي االحتياجات الخاصة ارتأى المشرع الجزائري تقسيميا كما يأتي:

 

                                                           
 .145 -06مف المرسـو التنفيذي رقـ  2المادة  1
 .145 -06مف المرسـو التنفيذي رقـ  8المادة  2
 .09 -02مف القانوف رقـ  37المادة  3
 .9، المرجع السابؽ، ص.غنية الدالية 4
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 الحماية االجتماعية لمطفل ذي االحتياجات الخاصة  -2

قانوف  2015أصدر المشرع  الجزائري ضمف تعديؿ قانوف اإلجراءات الجزائية لسنة 
ي الجزائر ينظـ مساره االجتماعي والقضائي فلحماية الطفؿ حماية الطفؿ والذي يعد أوؿ قانوف 

أوطفبل جانحا أوطفبل ، 1ىادفا إلى تحديد قواعد وآليات حمايتو، سواء كاف الطفؿ في خطر
عمى أف تتمتع كؿ فئات األطفاؿ بنفس الحقوؽ  ناصا أوطفبل معاقا ،3أوطفبل الجئا ،2ضحية

الموف أوالمغة أوالجنس أوالرأي المنصوص عمييا في قانوف حماية الطفؿ دوف تمييز يرجع إلى 
 ،4أوالعجز أوغيرىا مف أشكاؿ التمييز، وبجميع الحقوؽ التي تنص عمييا اتفاقية حقوؽ الطفؿ

والسيما تمؾ المنصوص عمييا في  ،وغيرىا مف االتفاقيات الدولية ذات الصمة والمصادؽ عمييا
األسرة وفي الرعاية الصحية التشريع الوطني كالحؽ في الحياة، وفي االسـ وفي الجنسية وفي 

 وفي المساواة والتربية والتعميـ والثقافة والترفيو وفي احتراـ حياتو الخاصة.

ضافة ل  حقوؽ السابقة يجب أف يتمتع الطفؿ المعاؽ بالحؽ في الرعاية والعبلج موا 
ية والتأىيؿ الذي يعزز استقبلليتو وييسر مشاركتو الفعمية في الحياة االقتصادية واالجتماع

، كما يجب أف تكوف المصمحة الفضمى لمطفؿ الغاية مف كؿ إجراء أوتدبير أوحكـ 5والثقافية
داري يتخذ بشأنو ويؤخذ بعيف االعتبار في تقدير مصمحتو الفضمى بجنسو  أوقرار قضائي أوا 

                                                           
عمى:" يقصد بالطفؿ في خطر: الطفؿ الذي تكوف صحتو  الجزائري مف قانوف حماية الطفؿ 2نصت المادة  1

لمعيشية أوسموكو مف شأنيما أف يعرضاه أوأخبلقو أوتربيتو أوأمنو في خطر أوعرضة لو، أوأف كوف ظروفو ا
لمخطر المحتمؿ أوالمضر بمستقبمو، أويكوف في بيئة تعرض سبلمتو البدنية والنفسية أوالتربوية لمخطر"، وحدد 

 المشرع الجزائري ضمف المادة الحاالت التي يعد الطفؿ فييا في خطر.
فؿ، يعتبر الطفؿ ضحية في حالة ما ارتكبت لـ يعرؼ المشرع الجزائري الطفؿ الضحية في قانوف حماية الط 2

في حقو جريمة ما تمس سبلمتو البدنية أوالعقمية أوالنفسية أوتحرمو مف متابعة دراستو أواستغبللو اقتصاديا 
 أوجنسيا بمختمؼ األشكاؿ أوضحية نزاعات مسمحة وغيرىا مف حاالت عدـ االستقرار.

عمى:" الطفؿ البلجئ: ىو الطفؿ الذي أرغـ عمى اليرب مف ي الجزائر مف قانوف حماية الطفؿ  2نصت المادة  3
 ". بمده، مجتازا الحدود الدولية طالبا حؽ المجوء أوأي شكؿ آخر مف الحماية الدولية

 20المؤرخ في   25في الدورة  44تمت المصادقة عمييا بموجب قرار الجمعية العامة لؤلمـ المتحدة رقـ  4
 -92، صادقت عمييا الجزائر بموجب المرسـو الرئاسي رقـ 1990سبتمبر  2، بدأ نفاذىا في 1989نوفمبر 
، 17و  16منو،  2و 1ؼ  14، 13مع تصريحات تغييرية عمى المواد  1992ديسمبر  19المؤرخ في  461

 .1992ديسمبر  23مؤرخة في  91ج. ر. ع. 

 الجزائري. مف قانوف حماية الطفؿ 3، 1المادتيف  5
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وجميع الجوانب  ووسطو العائميوسنو وصحتو واحتياجاتو المعنوية والفكرية والعاطفية والبدنية 
، اعتمد المشرع في قانوف حماية الطفؿ عمى المساواة مف حيث التمتع بنفس 1رتبطة بوضعوالم

 يثية جادة بالطفؿ المعوؽ مف حالحقوؽ لمطفؿ ميما كانت الفئة التي ينتمي إلييا وخصص حما
أخذ القصور الذي يعاني منو بعيف االعتبار ودراسة مختمؼ الجوانب التي يعيش بيا عند إصدار 

أوحكـ قضائي في حقو حتى يكوف ممبيا الحتياجاتو تطبيقا لبلتفاقيات المصادؽ عمييا أي قرار 
 مف طرفو.

تكمف الحماية االجتماعية لمطفؿ في استحداث " الييئة الوطنية لحماية وترقية الطفولة " 
بموجب المرسوـ الرئاسي  2016لدى الوزير األوؿ لحماية وترقية الطفولة تـ تنصبييا في سنة 

يرأسيا المفوض الوطني لحماية الطفولة " السيدة شرفي مريـ " يكمؼ بالسير  3342 -16رقـ 
عمى حماية وترقية حقوؽ الطفؿ، يتمتع بالشخصية المعنوية واالستقبلؿ المالي وتوفر كؿ 

، يتـ تعييف المفوض الوطني لحماية الطفولة 3الوسائؿ المادية والبشرية البلزمة لمقياـ بمياميا
وـ رئاسي مف بيف الشخصيات الوطنية المعروفة باالىتماـ بالطفولة لتولي ميمة بموجب مرس

 ترقية حقوؽ الطفؿ مف خبلؿ ما يمي:

وضع برامج وطنية ومحمية لحماية وترقية حقوؽ الطفؿ بالتنسيؽ مع مختمؼ  -1
 وري.اإلدارات والمؤسسات والييئات العمومية واألشخاص المكمفيف برعاية الطفولة وتقييميا الد

متابعة األعماؿ المباشرة ميدانيا في مجاؿ حماية الطفؿ والتنسيؽ بيف مختمؼ  -2
 المتدخميف.

 القياـ بكؿ عمؿ لمتوعية واإلعبلـ واالتصاؿ. -3

                                                           
 الجزائري. ماية الطفؿمف قانوف ح 7المادة  1
المتعمؽ بشروط وكيفيات تنظيـ وسير الييئة الوطنية لحماية وترقية الطفولة،  2016ديسمبر  19المؤرخ في  2

 .2016ديسمبر  21مؤرخة في  75ج. ر. ع. 
 الجزائري. مف قانوف حماية الطفؿ 11المادة  3
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تشجيع البحث العممي في مجاؿ حقوؽ الطفؿ بيدؼ فيـ األسباب االقتصادية  -4
ساءة معام متيـ واستغبلليـ، وتطوير سياسات مناسبة واالجتماعية و/ أوالثقافية إلىماؿ األطفاؿ وا 

 لحمايتيـ.

إبداء الرأي في التشريع الوطني الساري المفعوؿ المتعمؽ بحقوؽ الطفؿ قصد  -5
 تحسينو.

 ترقية مشاركة ىيئات المجتمع المدني في متابعة وترقية حقوؽ الطفؿ. -6

مع اإلدارات وضع نظاـ معموماتي وطني حوؿ وضعية الطفؿ في الجزائر بالتنسيؽ  -7
 .1والييئات المعنية

يتـ إخطار المفوض الوطني لحماية الطفولة مف الطفؿ أوممثمو الشرعي أوكؿ شخص 
طبيعي أومعنوي حوؿ المساس بحقوؽ الطفؿ ويحوؿ المفوض الوطني اإلخطارات إلى مصالح 

ية نوف حماالوسط المفتوح المختصة إقميميا لمتحقيؽ فييا واتخاذ اإلجراءات البلزمة طبقا لقا
خطارات التي يحتمؿ أف تتضمف وصفا جزائيا إلى وزير العدؿ حافظ الطفؿ، ويقوـ بتحويؿ اإل

األختاـ ليخطر بدوره النائب العاـ المختص قصد تحريؾ الدعوى العمومية عند االقتضاء، يعد 
ية المفوض الوطني تقارير متعمقة بحقوؽ الطفؿ تقدميا الدولة إلى الييئات الدولية والجيو 

المختصة كما تعد تقريرا سنويا تبرز فيو حالة حقوؽ الطفؿ الجزائري ومدى تنفيذ اتفاقية حقوؽ 
، مف 2أشير الموالية لمتبميغ 3الطفؿ الدولية إلى رئيس الجميورية، يتـ نشره وتعميمو خبلؿ 

لئلخطار عف أي مساس بحقوؽ الطفؿ حيث تمقت  1111أعماؿ ىذه الييئة فتح الرقـ األخضر 
مف طرؼ المواطنيف يسألوف  2018 -2017مكالمة يومية  بيف سنتي  5000إلى  2000 مف

 .مؼ القضايا المتعمقة بحقوؽ الطفؿعف مخت

 2018خطارات المنصبة في سنة إخطار مف قبؿ خمية اإل 700زيد مف أ الييئة تمقت 
ئمة المشكمة تضمنت إخطارا عف انتياؾ حقوؽ ىذه الشريحة، كما تـ تنصيب لجنة التنسيؽ الدا

                                                           
 الجزائري. مف قانوف حماية الطفؿ 13، 12المادتيف  1
 الجزائري. مف قانوف حماية الطفؿ 20، 19، 16، 15 المواد 2
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لدراسة المسائؿ المتعمقة بالطفؿ والتعاوف بيف مختمؼ  20171قطاع وزاري في سنة  16مف 
مؤخرا ، تـ افتتاح الدورة التكوينية 2الييئات والقطاعات وتزويدىا بالمعمومات الخاصة بالطفولة

 2019مارس  13، 12، 11خطارات لممساس بحقوؽ الطفؿ في لفائدة موظفي خمية تمقي اإل
بفندؽ الماركير بالجزائر العاصمة جاءت ىذه الدورة لتجسيد برنامج التعاوف المسطر بيف الييئة 

 .3الوطنية لحماية وترقية الطفولة والمنظمة الدولية لئلصبلح الجنائي

تتولى الحماية االجتماعية لؤلطفاؿ عمى المستوى المحمي مصالح الوسط المفتوح 
ؤسسات العمومية واألشخاص المكمفيف برعاية الطفولة، تنشأ بالتنسيؽ مع مختمؼ الييئات والم

المصالح بكؿ والية واحدة غير أنو يمكف في الواليات ذات الكثافة السكانية الكبيرة إنشاء عدة 
مصالح مع تشكمييا مف موظفيف ومختصيف ومربيف ومساعديف اجتماعييف وأخصائييف نفسانييف 

إخطارىا مف قبؿ األشخاص التي حددىـ القانوف وتقـو وأخصائييف اجتماعييف وحقوقييف، يتـ 
المصالح بمتابعة وضعية األطفاؿ في خطر ومساعدة أسرىـ بعد التأكد الفعمي لحالة الخطر مف 
لى ممثمو  خبلؿ القياـ باألبحاث االجتماعية واالنتقاؿ إلى مكاف تواجد الطفؿ واالستماع إليو وا 

جؿ تحديد وضعيتو واتخاذ التدابير المناسبة لو، تنتقؿ الشرعي حوؿ الوقائع محؿ اإلخطار مف أ
المصالح إلى مكاف تواجد الطفؿ فورا عند الضرورة ويمكنيا أف تطمب تدخؿ النيابة أوقاضي 

 . 4األحداث عند االقتضاء

 

 

 

                                                           
، كممة تـ إلقاءىا في الممتقى الوطني حوؿ حماية حقوؽ الطفؿ بيف نص القانوف وآليات تطبيقو، مريم شرفي 1

معيد الحقوؽ والعمـو السياسي، مخبر بحث المؤسسات الدستورية والنظـ السياسية، بمشاركة الييئة الوطنية 
 .2018ديسمبر  17الطفؿ، المركز الجامعي مرسمي عبد اهلل، تيبازة، الجزائر، يـو لحماية وترقية 

 .334 -16مف المرسـو التنفيذي يرقـ  15المادة  2
3 www.onppe.dz  17:05، الساعة 2019مارس  17يـو. 
 الجزائري. مف قانوف حماية الطفؿ 23، 22، 21المواد  4

http://www.onppe.dz/
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تقترح مصالح الوسط المفتوح أحد التدابير االتفاقية مع إبقاء الطفؿ في أسرتو وفقا لما 
سنة عمى األقؿ في التدبير الذي  13ويجب إشراؾ الطفؿ الذي يبمغ  1ماية الطفؿجاء بو قانوف ح

عبلمو وممثمو الشرعي بحقيما في رفض االتفاؽ ، كما يمكنيا تمقائيا أوبناء 2سيتخذ في شأنو وا 
وترفع األمر إلى  3عمى طمب مف الطفؿ أوممثمو الشرعي مراجعة التدبير المتفؽ عميو جزئيا أوكميا

، ويجب عمى مصالح الوسط 4داث المختص في بعض الحاالت المحددة قانوناقاضي األح
المفتوح أف ترفع األمر إلى قاضي األحداث المختص في حاالت الخطر الحاؿ أوفي الحاالت 
التي يستحيؿ معيا إبقاء الطفؿ في أسرتو السيما إذا كاف الطفؿ ضحية لجريمة ارتكبيا ممثمو 

فاؿ المتكفؿ بيـ وبالتدابير التي اتخذت في شأنيـ مع إعبلميا الشرعي، وتعممو  دوريا باألط
أشير بتقرير مفصؿ عف  3أيضا لممفوض الوطني بمآؿ اإلخطارات التي وجييا إلييا وتوافيو كؿ 

 .5األطفاؿ التي تكفمت بيـ

يعفى األشخاص الطبيعيوف والمعنويوف الذيف قدموا معمومات حوؿ المساس بحقوؽ الطفؿ 
لى مصالح الوسط المفتوح والذيف تصرفوا بحسف نية مف أي مسؤولية إلى المفوض ا لوطني وا 

، ما يوضح الحماية 6إدارية أومدنية أوجزائية حتى لو لـ تؤدي ىذه التحقيقات إلى أي نتيجة
القانونية التي أقرىا المشرع لمشخص المخطر حتى في حالة عدـ جدوى التحقيؽ بالنظر لحسف 

                                                           
:" يجب عمى مصالح الوسط المفتوح إبقاء الطفؿ في أسرتو الجزائري مف قانوف حماية الطفؿ 25نصت المادة  1

إلزاـ األسرة باتخاذ التدابير الضرورية المتفؽ عمييا إلبعاد الخطر عف  -1مع اقتراح أحد التدابير االتفاقية اآلتية: 
تقديـ المساعدة الضرورية لؤلسرة وذلؾ بالتنسيؽ مع  -2الطفؿ في اآلجاؿ التي تحددىا مصالح الوسط المفتوح، 

إخطار الوالي ورئيس المجمس الشعبي البمدي المختصيف أوأي ىيئة  -3الييئات المكمفة بالحماية االجتماعية، 
اتخاذ االحتياطات الضرورية لمنع اتصاؿ الطفؿ مع أي  -4اجتماعية، مف أجؿ التكفؿ االجتماعي بالطفؿ، 

ييدد صحتو أوسبلمتو البدنية أوالمعنوية، تحدد شروط وكيفيات تطبيؽ ىذه المادة عف طريؽ شخص يمكف أف 
 التنظيـ".

 .الجزائري مف قانوف حماية الطفؿ 24المادة  2
 الجزائري. مف قانوف حماية الطفؿ 26المادة  3
ترفع األمر إلى  :" يجب عمى مصالح الوسط المفتوح أفالجزائري مف قانوف حماية الطفؿ 27نصت المادة  4

أياـ مف تاريخ  10عدـ التوصؿ إلى أي اتفاؽ في أجؿ أقصاه  -1قاضي األحداث المختص في الحاالت اآلتية: 
 ". فشؿ التدبير المتفؽ عميو بالرغـ مف مراجعتو -3تراجع الطفؿ أوممثمو الشرعي،  -2إخطارىا، 

 الجزائري. مف قانوف حماية الطفؿ 29، 28المادتيف  5
 الجزائري. مف قانوف حماية الطفؿ 31، 18تيف الماد 6
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 150.000دج إلى  50.000شير وبغرامة مالية مف أ 6شير إلى يتو ويعاقب بالحبس مف ن
دج أو بإحدى ىاتيف العقوبتيف كؿ مف يكشؼ عمدا ىوية القائـ باإلخطار المنصوص عميو في 

مف قانوف حماية الطفؿ دوف رضاه، كما يعاقب كؿ مف يمنع المفوض  22و  15المادتيف 
ـ أويعرقؿ حسف سير األبحاث والتحقيقات التي الوطني أومصالح الوسط المفتوح مف القياـ بميامي

دج، وفي حالة العود تكوف العقوبة الحبس  60.000دح إلى  30.000يقوـ ف بيا بغرامة مف 
 .1دج 120.000دج إلى  60.000أشير والغرامة مف  6مف شيريف إلى 

 الحماية القضائية لمطفل ذي االحتياجات الخاصة -0

الطفؿ المعرض لمخطر أومسكنو أومحؿ إقامة  يختص قاضي األحداث لمحؿ إقامة
أومسكف ممثمو الشرعي وكذلؾ قاضي األحداث لممكاف الذي وجد بو الطفؿ في حاؿ عدـ وجود 
ىؤالء، بالنظر في العريضة التي ترفع إليو مف الطفؿ أوممثمو الشرعي أووكيؿ الجميورية أوالوالي 

أومصالح الوسط المفتوح أوالجمعيات أورئيس المجمس الشعبي البمدي لمكاف إقامة الطفؿ 
أوالييئات العمومية الميتمة بشؤوف الطفولة، كما يجوز لو أف يتدخؿ تمقائيا وأف يتمقى اإلخطار 
مف الطفؿ شفاىة ليقوـ بإعبلـ الطفؿ و/ أوممثمو الشرعي بالعريضة المقدمة إليو فورا ويقـو 

 .2ومستقبمو مع حقو في االستعانة بمحاـ بسماع أقواليما وتمقي آرائيما فيما يخص وضعية الطفؿ

يتولى قاضي األحداث دراسة شخصية الطفؿ بواسطة البحث االجتماعي والفحوص الطبية 
والعقمية والنفسانية ومراقبة السموؾ مع إمكانية اتخاذ تدبير واحد منيا دوف األخذ بيا كميا، ويتمقى 

كؿ شخص يرى فائدة في سماعو ولو أف كؿ المعمومات والتقارير المتعمقة بالطفؿ وتصريحات 
 ، ويجوز لقاضي األحداث أثناء التحقيؽ أف يتخذ 3يستعيف في ذلؾ بمصالح الوسط المفتوح

 

                                                           
 الجزائري. مف قانوف حماية الطفؿ 133، 134المادتيف  1
 الجزائري. مف قانوف حماية الطفؿ 33، 32المادتيف  2
 الجزائري. مف قانوف حماية الطفؿ 34المادة  3
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، ويمكف لو أيضا أف يأمر بوضع 1التدابير البلزمة بشأف الطفؿ المنصوص عمييا قانونا
مفة بمساعدة الطفؿ بصفة مؤقتة في مركز متخصص في حماية األطفاؿ في خطر، مصمحة مك

فيذه  2الطفولة، مركز أومؤسسة استشفائية إذا كاف الطفؿ في حاجة إلى تكفؿ صحي أونفسي
األخيرة تبرز مكانة الطفؿ المعاؽ في حالة ما إذا كاف في خطر صحي يستوجب حمايتو وتمبية 

األحداث أشير ويعمـ قاضي  6احتياجاتو لما يتبلءـ وحالتو الصحية، ال تتجاوز مدة ىذه التدابير 
 .3ساعة مف صدورىا بأية وسيمة 48الطفؿ و/ أوممثمو الشرعي بالتدابير المتخذة خبلؿ 

يقـو قاضي األحداث بعد االنتياء مف التحقيؽ بإرساؿ ممؼ القضية إلى وكيؿ الجميورية 
لبلطبلع عميو ويستدعي كبل مف الطفؿ وممثمو الشرعي والمحامي عند االقتضاء بموجب رسالة 

أياـ عمى األقؿ مف النظر في القضية، ويقوـ بسماع  8ا مع العمـ بالوصوؿ  قبؿ موصى عميي
كؿ األطراؼ وأي شخص يرى فائدة مف سماعو بمكتبو كما يجوز لو إعفاء الطفؿ مف المثوؿ 

متخذا التدابير  4أمامو واألمر بانسحابو أثناء كؿ المناقشات أوبعضيا إذا اقتضت مصمحتو ذلؾ
اوز في كؿ األحواؿ جف تتأد وال يمكنيا ، تقرر مدة التدبير بسنتيف قابمة لمتجدي5التي أقرىا القانوف

تاريخ بموغ الطفؿ لسف الرشد الجزائي غير أنو يجوز لقاضي األحداث عند الضرورة أف يمدد 

                                                           
ء التحقيؽ أف يتخذ بشأف :" يجوز لقاضي األحداث أثناالجزائري مف قانوف حماية الطفؿ 35نصت المادة  1

تسميـ الطفؿ لوالده  -2إبقاء الطفؿ في أسرتو،  -1الطفؿ وبموجب أمر بالحراسة المؤقتة أخذ التدابير اآلتية: 
تسميـ الطفؿ إلى أحد أقاربو،  -3أولوالدتو الذي ال يمارس حؽ الحضانة عميو ما لـ تكف قد سقطت عنو بحكـ، 

ديريف بالثقة، كما يمكنو أف يكمؼ مصالح الوسط المفتوح بمبلحظة الطفؿ تسميـ الطفؿ إلى شخص أوعائمة ج -4
 في وسط أسري و/ أومدرسي ".

 .الجزائري مف قانوف حماية الطفؿ 36المادة  2
 الجزائري. مف قانوف حماية الطفؿ 37المادة  3
 الجزائري. مف قانوف حماية الطفؿ 39، 38المادتيف  4
:" يتخذ قاضي األحداث بموجب أمر أحد التدابير اآلتية: الجزائري ة الطفؿمف قانوف حماي 40نصت المادة  5
تسميـ الطفؿ لوالده أولوالدتو الذي ال يمارس حؽ الحضانة، ما لـ تكف قد سقطت  -2إبقاء الطفؿ في أسرتو،  -1

ويجوز لقاضي تسميـ الطفؿ إلى شخص أوعائمة جديريف بالثقة،  -4تسميـ الطفؿ إلى أحد أقاربو،  -3عنو بحكـ، 
األحداث في جميع األحواؿ أف يكمؼ مصالح الوسط المفتوح بمتابعة ومبلحظة الطفؿ وتقديـ الحماية لو مف 
خبلؿ توفير المساعدة الضرورية لتربيتو وتكوينو ورعايتو، مع وجوب تقديميا تقريرا دوريا لو حوؿ تطور وضعية 

بمركز متخصص في  -1أف يأمر بوضع الطفؿ:  عمى:" يجوز لقاضي األحداث 41"، ونصت المادة  الطفؿ
 ".  بمصمحة مكمفة بمساعدة الطفولة -2حماية األطفاؿ في خطر، 
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سنة بناء عمى طمب مف سمـ إليو الطفؿ أومف قبؿ المعني أومف تمقاء  21الحماية إلى غاية 
ف تنتيي ىذه الحماية قبؿ ذلؾ بموجب أمر منو بناء عمى طمب المعني بمجرد نفسو، كما يمكف أ

أف يصبح قادرا عمى التكفؿ بنفسو ويستفيد الشخص الذي تقرر تمديد حمايتو مف اإلعانات 
مف قانوف حماية الطفؿ، ويتـ تبميغ الطفؿ وممثمو الشرعي  44المنصوص عمييا في المادة 

ساعة مف صدورىا، ويمكنو تعديؿ التدبير أويمغيو بناء  48بلؿ باألوامر التي ستتخذ في حقو خ
عمى طمب مف الطفؿ أوممثمو الشرعي أووكيؿ الجميورية أومف تمقاء نفسو ليبث في طمب 

 .1مراجعتو في أجؿ ال يتجاوز شيرا واحدا مف تقديمو لو

 لعقوباتإضافة إلى الحماية المقررة لمطفؿ المعاؽ مف االعتداءات الجنسية في قانوف ا
نوف ائية تعزز الحماية المقررة في قاحماية قضتوفير قانوف حماية الطفؿ المشرع في أقر 

، حيث يتـ خبلؿ مرحمتي التحري والتحقيؽ التسجيؿ السمعي البصري لسماع الطفؿ العقوبات
ضحية االعتداءات الجنسية ويجوز حضور أخصائي نفساني خبلؿ سماعو ويكمؼ وكيؿ 

التحقيؽ أوضابط الشرطة القضائية المكمؼ بالتحقيؽ أوالمعيف في إطار إنابة  الجميورية أوقاضي
قضائية تكميؼ أي شخص مؤىؿ إلجراء ىذا التسجيؿ الذي يودع في أحراز مختومة، تتـ كتابة 

 .وف التسجيؿ ليرفؽ بممؼ اإلجراءاتمضم

سير يمكف بقرار مف قاضي التحقيؽ أوقاضي الحكـ مشاىدة أوسماع التسجيؿ خبلؿ  
اإلجراءات كما يمكف مشاىدة أوسماع نسخة مف التسجيؿ مف قبؿ األطراؼ والمحاميف أوالخبراء 
بحضور قاضي التحقيؽ أوأميف الضبط وفي ظروؼ تضمف سرية االطبلع، وعند اقتضاء 
مصمحة الطفؿ يتـ التسجيؿ سمعيا بقرار مف وكيؿ الجميورية أوقاضي التحقيؽ ويتـ إتبلؼ 

ي أجؿ سنة واحدة ابتداء مف تاريخ انقضاء الدعوى العمومية ويعد محضر التسجيؿ ونسختو ف
، ويعاقب كؿ مف يقـو ببث التسجيؿ السمعي البصري لسماع الطفؿ ضحية االعتداءات 2بذلؾ

                                                           
 الجزائري. مف قانوف حماية الطفؿ 45، 43، 42المواد  1
 الجزائري. مف قانوف حماية الطفؿ 46المادة  2
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 50.000دج إلى  25.000سنوات وبغرامة مف  3الجنسية أونسخة عنو بالحبس مف سنة إلى 
 .1دج

اء عمى طمب أوموافقة الممثؿ الشرعي لطفؿ تـ يمكف لوكيؿ الجميورية المختص بن
ر اختطافو أف يطمب مف أي عنواف أولساف أوسند إعبلمي نشر إشعارات و/ أوأوصاؼ و/ أوصو 

شيادات مف شأنيا المساعدة في التحريات واألبحاث الجارية تخص الطفؿ قصد تمقي معمومات أو 
، كما يمكنو إذا اقتضت مصمحة مع مراعاة عدـ المساس بكرامة الطفؿ و/ أوحياتو الخاصة

 . 2الطفؿ ذلؾ أف يأمر بيذا اإلجراء دوف القبوؿ المسبؽ لمممثؿ الشرعي لمطفؿ

يمش الطفؿ ذو لـ ي 12-15إف المشرع الجزائري في قانوف حماية الطفؿ رقـ 
منو نجده يعزز حقوقو مف ناحية التشريع الوطني  3بالرجوع لنص المادة و االحتياجات الخاصة 

ريع الدولي دوف تمييز بيف فئات األطفاؿ، ما يؤخذ عف المشرع أنو استعمؿ مصطمح الطفؿ والتش
لمدستور  1016المعوؽ ولـ يعتمد مصطمح ذوي االحتياجات الخاصة رغـ استعمالو في تعديؿ 

عمى الحماية تنصيصو عند كما أف المشرع عديمو في قانوف حماية الطفؿ، ىذا المصطمح وعدـ ت
ىماؿ أوالعنؼ مف كافة أشكاؿ الضرر أواال ياؿ حؽ جميع األطفاؿ فيلقضائية كفاالجتماعية وا

االستغبلؿ أواإلساءة البدنية أوالمعنوية أوالجنسية واتخاذ التدابير البلزمة لوقايتيـ أوسوء المعاممة أو 
ي تنشئة سميمة وآمنة ف ـوتنشئتي ـوتوفير الشروط الضرورية لرعايتيـ ونموىـ والحفاظ عمى حياتي

، 3بيئة صحية وصالحة وحماية حقوقو في حاالت الطوارئ والكوارث والحروب والنزاعات المسمحة
نصو عمى اتخاذ التدابير البلزمة لحماية الطفؿ عند  خبلؿ المشرع بيف الحمايتيف معا مف جمع

تي يكوف فييا ونوع الحماية التي االقتضاء سواء كانت اجتماعية أوقضائية حسب الظروؼ ال
جبيا.ستو ي

                                                           
 الجزائري. مف قانوف حماية الطفؿ 136المادة  1
 الجزائري. حماية الطفؿمف قانوف  47المادة  2
 الجزائري. مف قانوف حماية الطفؿ 6المادة  3
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 1يتكوف القانوف الدولي مف جميع المعايير والمؤسسات اليادفة إلى حكـ المجتمع الدولي
في مختمؼ ميادينيا  2حيث سعى وال زاؿ يسعى إلى  حمايتيا ،عمى دولية حقوؽ اإلنساف حفاظا

وف تمييز بيف أفراد المجتمع مقرا في المواثيؽ الدولية واإلقميمية المتعمقة بحقوؽ وفي كؿ أزمنتيا د
، ما وؿ كؿ منيـ عمى حقوقو المكفولةاإلنساف عمى العمؿ بتطبيؽ مبدأ المساواة والنزاىة في حص

جعؿ  القانوف الدولي بييئاتو ومنظماتو وتدابيره التشريعية يوفر حماية شاممة لجميع الفئات 
ية اعتبارا إلنسانية اإلنساف فقط دوف تيميش أوتقييد أوتقميص ألي حؽ مف حقوقو مستبعدا البشر 

كؿ أشكاؿ التمييز في االستفادة منيا، إف ليذه المساعي الدولية في مجاؿ حماية حقوؽ اإلنساف 
دور كبير في إرساء رزنامة مف التشريعات الدولية في صورة اتفاقيات وىيئات ومنظمات دولية 

مة بالنيوض بحقوؽ اإلنساف وكفالتيا سواء زمف السمـ أوالحرب، ما يترتب عمى الدوؿ ميت
األطراؼ بموجب ىذه المواثيؽ تطبيؽ االلتزامات الواقعة عمى عاتقيا لضماف حماية حقوؽ 

 اإلنساف.

اتجو اىتماـ القانوف الدولي لحماية حقوؽ الطفؿ معتبرا إياىا عنصرا مف عناصر حقوؽ 
، إذ كاف لحقوؽ الطفؿ نصيب مف 3جب االعتراؼ بيا لمطفؿ بصفتو فرد ضعيؼ فيواإلنساف الوا

الحماية في مواثيؽ حقوؽ اإلنساف ومواثيؽ خاصة بحقوؽ الطفؿ نظرا لخصوصية الطفولة 
واحتياجاتيا مف إشباع لحاجيات الطفؿ النفسية واالجتماعية والعقمية والبدنية وغيرىا، فاالنتياكات 

بمختمؼ أشكاليا في المجتمع الدولي خصوصا في الحروب والنزاعات  التي لحقت بالطفؿ
المسمحة كانت سببا في تنامي فكرة توفير حماية قانونية متنوعة الجوانب لمطفؿ تكفؿ حقوقو 
المادية والمعنوية بآليات محكمة ألف الطفؿ بسبب سنو وبنيتو ال يقوى عمى حماية نفسو، ىذا مف 

ف يتصؿ بالطفؿ ظروؼ صحية أخرى ال تسمح لو بممارسة حقوقو جية، ومف جية أخرى يمكف أ
في اإلطار القانوني الدولي كإصابة الطفؿ بإعاقة تحوؿ دوف مشاركتو االجتماعية ما يفتح أيضا 

الطفولة الضعيفة وميزة اإلعاقة وما  و خاصيةبسبب ىذا العجز، إذ تجتمع فيبابا آخر النتياكيا 

                                                           
1
 Pierre Marie Dupuy, Droit international public, 5 édition, dalloz, France, 2000, p.1. 

تعرؼ حقوؽ اإلنساف عمى أنيا تمؾ الحقوؽ الطبيعية المتصمة باإلنساف منذ الخمؽ األوؿ وتطورت مع تطور  2
أبو ت، مكفولة لكؿ إنساف في كؿ زماف ومكاف لمجرد إنسانيتو وتميزه عف الكائنات الحية األخرى: الحضارا

 .12، ص.2011، حقوؽ اإلنساف بيف اإلطبلؽ والتقييد، القاىرة، أحمد عبد الرحمن سريع
3
 Camille Seccaud, La conception de l' enfance en droit international, Illustration par les enfants 

travailleurs, revue québécoise de droit international, 24 janvier 2011, p.137.  
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ت أخرى، فيذه الفئة مف المجتمع الدولي لـ تيمش وكاف أيضا يمكف أف ينجر عنيا مف مضاعفا
التفاقيات ذوي اإلعاقة أىمية في إرساء حقوؽ األطفاؿ ذوي االحتياجات الخاصة كفئة بشرية ليا 

 نفس الحقوؽ والحريات.

 يتـ التطرؽ في ىذا الباب إلي فصميف:

االحتياجات الخاصة،  يتعمؽ الفصؿ األوؿ باألسس القانونية الدولية لحماية الطفؿ ذو
الذي تـ تقسيمو إلى مبحثيف يتمثؿ المبحث األوؿ في األسس القانونية العامة لحماية الطفؿ ذو 
االحتياجات الخاصة في ظؿ الصكوؾ الدولية لحقوؽ اإلنساف، أما المبحث الثاني عنوف باألسس 

ثاني لدراسة القانونية الخاصة لحماية الطفؿ ذو االحتياجات الخاصة، وخصص الفصؿ ال
الضمانات القانونية الدولية لحماية الطفؿ ذو االحتياجات الخاصة، تـ تقسيمو إلى مبحثيف عنوف 
المبحث األوؿ فيو بالضمانات القانونية الدولية االجتماعية لحماية الطفؿ ذو االحتياجات 

لية القضائية الخاصة، وبالنسبة لممبحث الثاني تـ التطرؽ ضمنو إلى الضمانات القانونية الدو 
 لحماية الطفؿ ذو االحتياجات الخاصة.
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 الفصل اْلول: اْلسس القانونية الدولية لحماية الطفل ذو االحتياجات الخاصة

يعد الطفؿ قاصرا عمى الفيـ واإلدراؾ وفئة ىشة بالمجتمع يسيؿ تعريض حقوقيا  
ف حماية ىذا األخير مف شتى  النتياكات جسيمة تمس بشخصية ونفسية وكرامة الطفؿ، وا 

ساءة المعاممة وغيرىا مف الجرائـ الماسة بحقيـ في التمتع بسبلمة  ضروب العنؼ واالستغبلؿ وا 
، كاف 1بدنية وعقمية ونفسية مسؤولية الجميع خصوصا الناشطيف في مجاؿ حماية حقوؽ الطفؿ

التي لـ تيمش أوتستبعد أي ذوي اإلعاقة  حقوؽحقوؽ اإلنساف و الحامية للممواثيؽ الدولية العامة 
حقوؽ الطفؿ ذو االحتياجات الخاصة مف  ودعـ فئة مف فئات المجتمع بأشكاليا دور في حماية

خبلؿ النص في مواثيقيا أف كفالة ىذه الحقوؽ لمكؿ وليس لفئة معينة ويستفيد منيا كؿ إنساف 
ب أيضا عمى ىذه المواثيؽ سواء كاف ذكرا أوأنثى، رجبل أوطفبل أوامرأة، كبيرا أوصغيرا، ما يوج

 اتخاذ تدابير وآليات فعالة في توفير الحماية المنشود ليا.

المبحث اْلول: اْلسس القانونية العامة لحماية الطفل ذو االحتياجات الخاصة في الصكوك 
 الدولية لحقوق اإلنسان

اس مف الميـ التطرؽ إلى مكانة الطفؿ واإلعاقة في القانوف الدولي ألنيا حجر األس
لدراسة حقوؽ الطفؿ ذو االحتياجات الخاصة في المبادرات واإلعبلنات واالتفاقيات الدولية الرائدة 
في مجاؿ حماية حقوؽ اإلنساف الطفؿ بحماية مختمفة الصور، تعددت المفاىيـ القانونية الدولية 

اعتمدت  في تحديد تعريؼ شامؿ متكامؿ لئلعاقة والشخص المعاؽ فكؿ ىيئة أومنظمة أواتفاقية
عمى مفيوـ يخدـ الحماية التي ستقدميا لممعاؽ خصوصا إذا كاف ىذا الشخص طفبل معاقا إذ 
تختمؼ احتياجاتو الخاصة مع ما يمكف أف يحتاجو الشخص البالغ مف الناحية التأىيمية والتعميمية 

ة لحقوقو، والعوامؿ األخرى المتدخمة في ىذه العمميات كالسف والجنس، ونوعية الكفالة القانوني
وتدابير الحماية مف اإلعاقة المقررة دوليا لمطفؿ، وفقا ليذا يمكف التطرؽ إلى مطمبيف حيث 

، وتمت عنونة المطمب الثاني بمدى حوؿ الطفؿ ذو االحتياجات الخاصة يتمحور المطمب األوؿ

                                                           
، تجريـ التعدي عمى حقوؽ الطفؿ في القانوف الدولي، أطروحة دكتوراه، تخصص قانوف عاـ، ميسوم بوصوار 1

 .3،2، ص.ص.2017 -2016كمية الحقوؽ والعمـو السياسية، جامعة أبي بكر بمقايد، تممساف، الجزائر، 
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ما يأتي ك اف بالطفؿ ذي االحتياجات الخاصة،اىتماـ المواثيؽ الدولية واإلقميمية لحقوؽ اإلنس
 بيانو:

 المطمب اْلول: الطفل ذو االحتياجات الخاصة

إف قضايا اإلعاقة واألشخاص المعاقيف في القانوف الدولي موضوع ليا نسبتو مف االىتماـ  
فبل يمكف تجاوز المرحمة األولى مف ىذه الدراسة المتكونة مف التعريفات الخاصة بمصطمح 

في اختبلؼ التعريفات مف اتفاقية ألخرى ومف ىيئة  الطفؿ واإلعاقة والشخص المعاؽ، والتمعف
ألخرى ومف تدابير كؿ منيا في الوقاية مف اإلعاقة، كما ال يمكف تجنب التعرض لدراسة 
تصنيفات اإلعاقة التي عددىا القانوف الدولي مختمفا عف التشريعات الوطنية التي سبؽ دراستيا 

عاؽ، بالتالي لدراسة ما سبؽ تـ تقسيـ ىذا مف ناحية أشكاؿ اإلعاقة وتحديد نسبيا لدى الم
المطمب إلى فرعيف يتمثؿ الفرع األوؿ في تعريؼ اإلعاقة وتدابير الوقاية منيا، وعنوف الفرع 

 الثاني منيا بتصنيفات اإلعاقة، كالتالي:

  الفرع اْلول: مفيوم اإلعاقة وتدابير الوقاية منيا

ة اإلعاقة مكافح لتدابير المتخذة في إطاروااإلعاقة الطفؿ ذي سيتـ التعرض إلى المقصود ب
 والوقاية منيا في القانوف الدولي، كما يأتي:

 المقصود بالطفل ذي اإلعاقة  -2

 –عرفت وثيقة القواعد الموحدة بشأف تحقيؽ تكافؤ الفرص، العوؽ " عمى أنو فقداف القدرة 
دـ المساواة مع اآلخريف،  عمى اغتناـ فرصة المشاركة في حياة المجتمع عمى ق -كميا أوبعضيا

 ". وتصؼ كممة العوؽ تبلقي المعوؽ مع بيئتو
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والغرض مف ىذا المصطمح ىو تأكيد تركيز االىتماـ عمى ما في البيئة، وفي الكثير مف  "
األنشطة االجتماعية المنظمة، مثبل: اإلعبلـ واالتصاؿ، التعميـ، مف عيوب تمنع المعوقيف مف 

 .1" لمساواةشاركة اآلخريف عمى قدـ ام

بناء عمى ذلؾ، إف ىذه القواعد تميز بيف العجز واإلعاقة، لتعد العجز قضية مرتبطة  
 بالشخص ذاتو فتعرفو كما يمي:

" يمخص مصطمح العجز عددا كبيرا مف أوجو التقصير الوظيفي المختمفة التي تحدث لدى 
عتبلؿ بدني أوذىني أوحسي، أية مجموعة مف السكاف في جميع بمداف العالـ. وقد يتعوؽ الناس با

أوبسبب أحواؿ طبية ما أومرض عقمي ما. وىذه االعتبلالت أواألحواؿ أواألمراض يمكف أف 
 .2تكوف بطبيعتيا دائمة أومؤقتة "

وتؤكد ىذه القواعد عند صدورىا عمى النظر إلى مصطمحي العجز واإلعاقة في ضوء 
في العصر الحديث مف تقدـ ممحوظ، لتبدي التاريخ الحديث لمعجز، وما حققتو دراسات اإلعاقة 

تركز عمى الفرد وما أصيب بو،  بيةقمؽ مستخدمي مصطمح اإلعاقة وتعريفو مف وجية نظر ط
وتعكس بذلؾ نيجا طبيا تشخيصيا ضيقا، وتيمؿ مختمؼ العوائؽ التي تكوف مف محيطو 

 .3الخارجي والنقائص الموجودة في ىذا المحيط

ية مسودة خطة عمؿ عالمية بشأف العجز ما بيف سنتي أصدرت منظمة الصحة العالم
تمت عنونتيا بػ: تحسيف صحة جميع المصابيف بعجز، لتصرح أف العجز ىو  2025و  2014

 .4مسألة شاممة قد تصيب أي إنساف ليجد صعوبات في أدائو لوظائفو

                                                           
، البند 48مف القواعد الموحدة بشأف تحقيؽ تكافؤ الفرص، الصادرة بقرار الجمعية العامة في الدورة  18الفقرة  1

 .1994مارس  4بتاريخ  48/ 96مف جدوؿ األعماؿ تحت رقـ  109
 .نفس االتفاقيةمف  17الفقرة  2
 .نفس االتفاقيةمف  19الفقرة  3
المية، الجمعية العالمية لمصحة، العجز، مسودة خطة العمؿ العالمية لممنظمة بشأف العجز منظمة الصحة الع 4

 -13، البند 67بعنواف تحسيف صحة جميع المصابيف بالعجز، تـ اعتمادىا في الدورة  2025و  2014لما بيف 
 .2014أبريؿ  4، 16/ 67مف جدوؿ األعماؿ، وثيقة رقـ ج  2
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طمح عمى أنيا مص Disabilityعرفت منظمة الصحة العالمية اإلعاقة كما يمي: اإلعاقة 
يغطي العجز والقيود عمى النشاط، ومقيدات المشاركة، وعرفت العجز عمى أنو مشكمة في وظيفة 
الجسـ أوىيكمو، والحد مف النشاط ىو العسر أوالصعوبة التي يواجييا الفرد في تنفيذ ميمة 
أوعمؿ، أما تقييد المشاركة فيعتبر المسكة التي تمنع الفرد مف مشاركتو في مواقؼ الحياة. 

عاقة عمى الجانب الطبي دوف النظر إلى العوائؽ لئل ياتعريفالصحة العالمية في عتمدت منظمة ا
 .1التي تواجو الشخص في المجتمع والبيئة التي يعيش فييا

إلى تعريؼ اإلعاقة مقتصرة  2حقوؽ األشخاص ذوي اإلعاقةل الدولية تفاقيةااللـ تتطرؽ 
عاقة تشكؿ مفيوما ال يزاؿ قيد التطور وأنيا تحدث في ديباجتيا ضمف الفقرة  "ىػ " عمى أف اإل

بسبب تفاعؿ بيف األشخاص المصابيف بعاىة، والحواجز في المواقؼ والبيئات المحيطة التي 
ال  أيتحوؿ دوف مشاركتيـ مشاركة كاممة فعالة في مجتمعيـ عمى قدـ المساواة مع اآلخريف، 

بتطور  تطورفاإلعاقة ت حسب منظورىامختمؼ التشريعات  اإلعاقة فيما حددتو يمكف حصر
 العصور والعموـ.

  الطفؿ كما يمي: 3عرفت اتفاقية حقوؽ الطفؿ

" ألغراض ىذه االتفاقية، يعني الطفؿ كؿ إنساف لـ يتجاوز الثامنة عشرة، ما لـ يبمغ سف 
 الرشد قبؿ ذلؾ بموجب القانوف المنطبؽ عميو ".

عمى أنو يطبؽ تعبير  4شكاؿ عمؿ األطفاؿنصت المادة الثانية مف اتفاقية حظر أسوأ أ
  الطفؿ في مفيوـ ىذه االتفاقية عمى جميع األشخاص دوف سف الثامنة عشر.

                                                           
 .14ع السابؽ، ص.، المرجسعيد بن محمد دبوز 1
 3، تاريخ بدء النفاذ 2006ديسمبر  13المؤرخ في  61في الدورة  106الصادرة بقرار الجمعية العامة رقـ  2

، ج. 2009مايو  12 المؤرخ في 188 -09، صادقت عمييا الجزائر بموجب المرسـو الرئاسي رقـ 2008ماي 
 .2009مايو  31مؤرخة في  33ر. ع. 

 ة حقوؽ الطفؿ.مف اتفاقي 1المادة  3
بشأف حظر أسوأ أشكاؿ عمؿ األطفاؿ واإلجراءات الفورية لمقضاء عمييا اعتمدت خبلؿ المؤتمر  182االتفاقية  4

، صادقت عمييا الجزائر بموجب المرسـو 1999يونيو  17المنعقدة بجينيؼ يـو  87الدولي لمعمؿ في الدورة 
 .2000ديسمبر  3مؤرخة في  73ج. ر. ع. ، 2000نوفمبر  28المؤرخ في  387-2000الرئاسي رقـ 
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 .1مف العمر 18كما يقصد بتعبير الطفؿ أي شخص دوف 

 18عرؼ الميثاؽ اإلفريقي لحقوؽ الطفؿ ورفاىيتو الطفؿ بأنو أي إنساف يقؿ عمره عف 
 .2سنة

اإلعاقة يتـ التعرض لما يأتي مف تعريفات دولية  ص ذوتوضيحا لممقصود مف الشخ
 مختمفة:

عمى أنو كؿ  Disable Personالشخص المعاؽ  3عرؼ اإلعبلف العالمي لحقوؽ المعاقيف 
نتيجة  ،فرد غير قادر عمى تأميف حاجاتو األساسية بشكؿ كمي أوجزئي أوحياتو االجتماعية

 .4ي قدراتو العقمية أوالجسديةلنقص سواء كاف إدراكي أوغير ذلؾ مما يؤثر ف

عرؼ مؤتمر السبلـ العالمي والتأىيؿ الميني الشخص المعاؽ بأنو كؿ شخص مختمؼ 
عمف ينسب لو لفظ سوي أوعادي جسديا أوحسيا أوعقميا أونفسيا أواجتماعيا، لحد يستوجب 

 عمميات تأىيمية خاصة تمكنو مف التوافؽ مع قدراتو المتبقية.

الشخص ذي اإلعاقة لمتحدة األمـ المتحدة في مجاؿ حقوؽ اإلنساف عرفت أعماؿ األمـ او 
مى أنو الشخص الذكر أواألنثى غير القادر عمى أف يؤمف حاجاتو بشكؿ كمي أوجزئي مف ع

ضرورات حياتو الشخصية أواالجتماعية العادية أوكمتييما معا، بسبب النقص الخمقي أوغير 
 .5الخمقي في قدراتو الجسدية أوالعقمية

                                                           
مف بروتوكوؿ منع وقمع ومعاقبة اإلتجار باألشخاص، وبخاصة النساء واألطفاؿ، المكمؿ التفاقية  3المادة  1

في  25األمـ المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية، الصادر بقرار الجمعية العامة لؤلمـ المتحدة رقـ 
 417 -03، صادقت عميو الجزائر بموجب المرسـو الرئاسي رقـ 2000نوفمبر  15في المؤرخة  55الدورة  

 .2003نوفمبر  12مؤرخة في  69، ج. ر. ع. 2003نوفمبر  9المؤرخ في 
، صادقت عميو الجزائر بموجب المرسـو الرئاسي 1990مف الميثاؽ المعتمد في أديس أبابا في يوليو  2المادة  2

 .2003يوليو  9مؤرخة في  41، ج. ر. ع. 2003يوليو  8المؤرخ في  242 -03رقـ 
 .1975ديسمبر  9المؤرخ في  30في الدورة  3447الصادر بموجب قرار الجمعية العامة لؤلمـ المتحدة رقـ  3
 .27، المرجع السابؽ، ص. كارم محمود محمد أحمد 4
 .227، المرجع السابؽ، ص.محمد عبد الرحمن مصطفى البنا 5
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، 1955عرؼ دستور التأىيؿ الميني لممعوقيف الذي أقره مؤتمر العمؿ الدولي لسنة ي
لمحصوؿ عمى  ،الصادر عف منظمة العمؿ الدولية المعوؽ عمى أنو كؿ شخص نقصت قدراتو

 .1عمؿ مبلئـ واالستقرار فيو نقصا كميا، يكوف نتيجة عاىة جسمية أوعقمية

بأنو فرد انخفضت بدرجة كبيرة احتماالت عرفت منظمة العمؿ الدولية الشخص المعوؽ 
، 2ضماف عمؿ مناسب لو واالحتفاظ بو والترقي فيو نتيجة لقصور بدني أوعقمي معترؼ بو قانونا

 ويكوف ىذا في إطار:

 فقداف الفرد إلمكانياتو المعيمة لو. -

 تعطؿ قدراتو الطبيعية باختبلفيا الجسدي أوالعقمي أوالنفسي. -

 قداف احتراـ اآلخريف.تسبب اإلعاقة في ف -

 تنتج عف عامؿ وراثي أومكتسب. -

 .3حاجة الشخص إلى التأىيؿ -

وفي تعريؼ آخر ليا عرفت عبارة شخص معوؽ بأنو فرد انخفضت بدرجة كبيرة احتماالت 
 .4تأميف عمؿ مناسب واالحتفاظ بو نتيجة قصور بدني أوعقمي

كؿ خاص فقد عرفت في بش 5أما عف تعريؼ اتفاقية حقوؽ األشخاص ذوي اإلعاقة
 المادة األولى منيا األشخاص ذوي اإلعاقة:

                                                           
 .28، ص.السابؽ، المرجع محمد أحمد كارم محمود 1
المتعمقة بشأف التأىيؿ الميني والعمالة ) المعوقوف ( الصادرة عف المؤتمر  159مف االتفاقية رقـ  1المادة  2

 .1983يونيو  20، المنعقدة بجنيؼ في 69العمؿ الدولي لمنظمة العمؿ الدولية في الدورة 

 .169، المرجع السابؽ، ص.عيسات العمري 3
المتعمقة بالتأىيؿ الميني ) لممعوقيف ( الصادرة عف مؤتمر العمؿ الدولي في  99مف توصية رقـ  1الفقرة  4

 .1955يونيو  22، المنعقدة بجنيؼ في 32الدورة 
 مف اتفاقية حقوؽ األشخاص ذوي اإلعاقة. 1الفقرة  5
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" ويشمؿ مصطمح " األشخاص ذوي اإلعاقة " كؿ مف يعانوف مف عاىات طويمة األجؿ 
بدنية أوعقمية أوذىنية أوحسية، قد تمنعيـ لدى التعامؿ مع مختمؼ الحواجز مف المشاركة بصورة 

 اة مع اآلخريف ".كاممة وفعالة في المجتمع عمى قدـ المساو 

كما  1المتعمقة بتأىيؿ وتشغيؿ المعوقيف الشخص المعوؽ 17عرفت االتفاقية العربية 
" المعوؽ ىو الشخص الذي يعاني مف نقص في بعض قدراتو الجسدية أوالحسية أوالذىنية يمي: 

أوعامؿ وراثي أدى لعجزه كميا أوجزئيا عف العمؿ  ،نتيجة مرض أوحادث أوسبب خمقي
وكذلؾ أضعؼ قدرتو عمى القياـ بإحدى الوظائؼ األساسية األخرى  ،رارية أوالترقي فيوواالستم

عادة دمجو في المجتمع  ". في الحياة ويحتاج إلى الرعاية والتأىيؿ مف أجؿ دمجو أوا 

وعرؼ البروتوكوؿ الممحؽ بالميثاؽ اإلفريقي لحقوؽ اإلنساف والشعوب األشخاص ذوي 
وعقمية أوذىنية أوتنموية أوحسية، وبالتداخؿ مع أف مف إعاقات بدنية اإلعاقة بأولئؾ الذيف يعانو 

الحواجز البيئية أوالسموكية أوالمعوقات األخرى يتـ إعاقة مشاركتيـ بصورة كاممة وفعالة في 
 .2المجتمع عمى قدـ المساواة مع اآلخريف

د ذاتيا، عرؼ المجمس العربي لمطفولة والتنمية المعاؽ مرتكزا عمى مصدر اإلعاقة بح
عمى أنو الشخص الذي أصابتو حالة مف القصور أوالخمؿ في إمكانياتو الجسمية أوالذىنية 
الراجعة إلى أسباب وراثية أوبيئية، تكوف عائقا لو عف ممارسة أوتعمـ بعض األعماؿ التي يقـو 

 .3بيا الشخص السميـ مف أقرانو

 

 

 

                                                           
، بمدينة عماف، األردف، أبريؿ 20 مف االتفاقية، تـ اعتمادىا في مؤتمر العمؿ العربي في الدورة 1المادة  1

1993. 
ريقي لحقوؽ اإلنساف والشعوب بشأف حقوؽ األشخاص فمف البروتوكوؿ الممحؽ بالميثاؽ اإل 12ؽ  1المادة  2

فريقي في الدورة فريقيا، الصادر عف مؤتمر رؤساء الدوؿ والحكومات األعضاء في االتحاد اإلإذوي اإلعاقة في 
 .2018يناير  29با، أثيوبيا، المؤرخ في ، المنعقد في أديس أبا30

، اإلعاقة الحسية، المفيـو واألنواع و برامج الرعاية، ب ط، مجموعة النيؿ العربية، ب س مدحت أبو النصر 3
 .22ط، ص.
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  تدابير الوقاية من اإلعاقة: -0

ولي لـ ينص عمى تعريؼ خاص لمطفؿ ذي االحتياجات الخاصة إال أنو رغـ أف المشرع الد
عالج التدابير الوقائية لئلعاقة المتمثمة في رزنامة اإلعبلنات واالتفاقيات الدولية واإلقميمية 

منو أف  25في المادة  1يضمف اإلعبلف العالمي لحقوؽ اإلنسافالمتصمة بحقوؽ اإلنساف، إذ 
عيشة يكفي لضماف الصحة والرفاىية لو وألسرتو، وخاصة عمى لكؿ شخص الحؽ في مستوى م

صعيد المأكؿ والممبس والمسكف والعناية الطبية وصعيد الخدمات االجتماعية الضرورية، ولو 
الحؽ في ما يأمف بو معيشتو في حاالت البطالة أوالمرض أوالعجز أوالترمؿ أوالشيخوخة أوغير 

 لتي تفقده أسباب عيشو.ذلؾ مف الظروؼ الخارجة عف إرادتو وا

لؤلمومة والطفولة حؽ في رعاية ومساعدة خاصتيف، ولجميع األطفاؿ التمتع بذات الحماية 
 االجتماعية سواء ولدوا في إطار الزواج أوخارج ىذا اإلطار.

مف نص المادة يوضح أف المشرع الدولي قد خصص العناية الطبية بصفة عامة لجميع 
منيا، ونص عمى حماية خاصة لؤلـ والطفؿ نظرا لما ليما مف األفراد مف حيث استفادتيـ 

خصوصية وما تتطمبو مف متابعة طبية مف بداية الحمؿ إلى والدة الطفؿ مف كشؼ عف 
األمراض وتشخيص ليا وغيرىا، مع عدـ التفريؽ بيف الطفؿ المولود في إطار الزواج أوغير 

 ذلؾ، باعتباره إنساف لو حؽ الرعاية الصحية.

 2مف العيد الدولي الخاص بالحقوؽ االقتصادية واالجتماعية والثقافية 11لمادة نصت ا
عمى تحسيف طرؽ إنتاج وحفظ و توزيع المواد الغذائية، عف طريؽ االستفادة الكمية مف المعارؼ 
صبلح نظـ توزيع األراضي  التقنية والعممية، ونشر المعرفة بمبادئ التغذية، واستحداث أوا 

 تكفؿ أفضؿ إنماء لمموارد الطبيعية واالنتفاع بيا. الزراعية بطريقة

                                                           
، صادقت 1948سبتمبر  10، المؤرخ في 3في الدورة  217الصادر بقرار الجمعية العامة لؤلمـ المتحدة رقـ  1

 .1963سبتمبر  10مؤرخة في  64، ج. ر. ع. 1963مف دستور  11بموجب المادة عميو الجزائر 
، 1966ديسمبر  16، المؤرخ في 21في الدورة  2200الصادر بقرار الجمعية العامة لؤلمـ المتحدة رقـ  2

 20ج. ر. ع. ، 1989ماي  16المؤرخ في  67-89صادقت عميو الجزائر بموجب المرسـو الرئاسي رقـ 
 .1989ماي  17مؤرخة في 
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عمى أف الدوؿ األطراؼ في ىذا العيد تقر بحؽ كؿ إنساف في  12كما نصت المادة 
التمتع بأعمى مستوى مف الصحة الجسمية والعقمية يمكف بموغو، تشمؿ التدابير التي يتعيف عمى 

ة الكمية ليذا الحؽ، تمؾ التدابير البلزمة مف الدوؿ األطراؼ في ىذا العيد اتخاذىا لتأميف الممارس
 أجؿ:

 خفض معدؿ المواليد وموتى الرضع وتأميف نمو الطفؿ نموا صحيا. -

 تحسيف جميع جوانب الصحة البيئية والصناعية. -

مف األمراض الوبائية والمتوطنة والمينية واألمراض األخرى وعبلجيا  الوقاية -
 ومكافحتيا.

يا تأميف الخدمات الطبية والعناية الطبية لمجميع في حالة تييئة ظروؼ مف شأن -
 المرض.

عمى أف لكؿ شخص الحؽ في التمتع  1نص الميثاؽ اإلفريقي لحقوؽ اإلنساف والشعوب
بأفضؿ حالة صحية بدنية وعقمية يمكنو الوصوؿ إلييا، تتعيد الدوؿ األطراؼ في ىذا الميثاؽ 

وبيا وضماف حصوليا عمى العناية الطبية في حالة باتخاذ التدابير البلزمة لحماية صحة شع
 المرض.

أف التمتع بالصحة البدنية والعقمية ىو حؽ لكؿ فرد  2يعتبر الميثاؽ العربي لحقوؽ اإلنساف
منو أف الخطوات التي تتخذىا الدوؿ األطراؼ تشمؿ  39في المجتمع، حيث تضمنت المادة 

 التدابير التالية:

ألولية وضماف مجانية وسيولة الوصوؿ إلى المراكز التي تقدـ تطوير الرعاية الصحية ا -
 الخدمات بصرؼ النظر عف الموقع الجغرافي أوالوضع االقتصادي.

                                                           
، صادقت 1986أكتوبر  21، تاريخ نفاذه في 1981مف الميثاؽ، تمت الموافقة عميو في نيروبي  16المادة  1

فبراير  4مؤرخة في  6، ج. ر. ع. 1987فبراير  3المؤرخ في  37 -87عميو الجزائر بموجب المرسـو رقـ 
1987. 

، صادقت عميو الجزائر بموجب 2004مايو  23س في التي استضافتيا تون 16اعتمد مف قبؿ القمة العربية  2
 .2006فبراير  15مؤرخة في  8، ج. ر. ع. 2006فبراير  11المؤرخ في  62 -06المرسـو الرئاسي رقـ 
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 العمؿ عمى مكافحة األمراض وقائيا وعبلجيا بما يكفؿ خفض الوفيات. -

 نشر الوعي والتثقيؼ الصحي. -

 مكافحة الممارسات التقميدية الضارة بصحة الفرد. -

 وفير الغذاء األساسي ومياه الشرب النقية لكؿ فرد.ت -

 مكافحة عوامؿ التموث البيئي وتوفير التصريؼ الصحي. -

 مكافحة التدخيف والمخدرات والمؤثرات العقمية والمواد الضارة بالصحة. -

عمى أف تتعيد الدوؿ األطراؼ في ىذا  1نص الميثاؽ اإلفريقي لحقوؽ الطفؿ ورفاىيتو
سعى إلى ممارسة حؽ الصحة والخدمات الصحية بصفة خاصة عف طريؽ اتخاذ الميثاؽ بأف ت

 تدابير لتحقيؽ األغراض التالية:

 خفض معدؿ وفيات المواليد قبؿ الوالدة وخفض معدؿ وفيات المواليد.-

كفالة تقديـ العبلج الطبي والرعاية الصحية البلزمة لجميع األطفاؿ مع التركيز عمى  -
 ية األولية.تطوير الرعاية الصح

 كفالة تقديـ التغذية المناسبة والمياه العذبة. -

مكافحة المرض وسوء التغذية في إطار العناية الصحية األولية مف خبلؿ تطبيؽ  -
 التقنيات المبلئمة.

 تقديـ الرعاية المناسبة لمحوامؿ والمرضعات. -

األسرة وتوفير تطوير العبلج الوقائي والتوعية في مجاؿ التربية الخاصة بحياة  -
 الخدمات.

 إدراج برامج العبلج الطبي األساسي في خطط التنمية الوطنية. -

                                                           
 مف الميثاؽ.  14المادة  1
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والمسؤوليف عف مؤسسات  العمؿ عمى توعية جميع قطاعات المجتمع و السيما اآلباء -
التشجيع عمى استخداـ المعارؼ المتعمقة باألغذية في مجاؿ الصحة األطفاؿ والعامميف فييا و 

زايا الرضاعة الطبيعية والصحة والقواعد الصحية لمبيئة والوقاية مف الحوادث وتغذية الطفؿ: م
 العائمية وغيرىا.

 ،وفي نفس السياؽ كفمت اتفاقية حقوؽ األشخاص ذوي اإلعاقة الحؽ في الصحة لممعاؽ 
وتمكنيو مف الرعاية والبرامج الصحية المجانية والكشؼ المبكر عف اإلعاقة والتقميؿ منيا ومنع 

، كما وضع العقد العربي لذوي 1ث المزيد منيا عمى أف تشمؿ ىذه التدابير األطفاؿحدو 
تدابير وقائية مف اإلعاقة تمثمت في توفير الخدمات  20132 -2004االحتياجات الخاصة 

التشخيصية والعبلجية والتأىيمية الشاممة لؤلشخاص المعوقيف، وضع برامج وقائية لمكشؼ المبكر 
ة والتثقيؼ الصحي في مجاؿ اإلعاقة، تأميف وسائؿ كفيمة بالتدخؿ المبكر والتشخيص والتوعي

والمتخصص، إعداد دراسات وطنية لمتعرؼ عمى أسباب اإلعاقة وتداعياتيا وتعميميا عمى  
الجيات المختصة في الدوؿ العربية، توفير الكوادر البشرية المتخصصة في مجاؿ اإلعاقة 

ف التكنولوجيا الحديثة، تضميف الخطط الدراسية في كميات الطب وتدريبيا وتأىيميا باالستفادة م
والمعاىد الصحية المتخصصة المواد التعميمية التي تمكف الخريجيف مف تشخيص اإلعاقة 
وخاصة اإلعاقة النمائية، توفير المعينات واألجيزة التعويضية المساىمة في تحقيؽ اندماج 

يـ وجعميا في متناوؿ إمكاناتيـ المادية، تطوير األشخاص المعوقيف اجتماعيا وتيسير حيات
البرامج والخدمات الصحية القائمة، توفير فحص الدـ الشامؿ قبؿ الزواج وتوفير الفحوصات 
البلزمة لمطفؿ مباشرة بعد الوالدة التي تسمح بتفادي و/ أوعبلج مبكر لعدد مف اإلعاقات، إجراء 

النظافة كوسائؿ اإلسعاؼ البلزمة لؤلـ والجنيف الوالدات في األماكف المجيزة لذلؾ مف حيث 
 .3والحضانات وغيرىا

                                                           
 مف اتفاقية حقوؽ األشخاص ذوي اإلعاقة. 25المادة  1
، في القمة العربية المنعقدة 16في الدورة  283رقـ  الصادر عف مجمس جامعة الدوؿ العربية بموجب القرار 2

 . 2004ماي  23بتونس، المؤرخ في 
 .2013 -2004العقد العربي لذوي االحتياجات الخاصة  3
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بحماية حقوؽ  ـ كؿ االىتماـتمي السابقة أف المشرع الجزائريالدولية  مواثيؽالأكدت 
األشخاص ذوي اإلعاقة وتدعيميا وطنيا ودوليا، وىذا ما يممس مف خبلؿ مصادقتو عمى المواثيؽ 

تضمنتو فحوى ، فما قوؽ اإلنساف وذوي اإلعاقة وحقوؽ الطفؿواالتفاقيات الدولية المتصمة بح
لو دور فعاؿ في اتخاذ المشرع لتدابير في مجاؿ الصحة تساعد الجميع عمى المواثيؽ الدولية 

 االستفادة  مف الرعاية الصحية في مجاؿ الحماية والوقاية مف األمراض.

 الفرع الثاني: تصنيفات اإلعاقة

 مية اإلعاقة واألمراض لعدة أشكاؿ يمكف دراستيا كالتالي: صنفت منظمة الصحة العال

 تصنيف منظمة الصحة العالمية ْلشكال اإلعاقة: -2

 إعاقة جسدية تتصؿ بالجسد وما بو مف أعضاء مختمفة. -

إذ إعاقة الحواس التي يدخؿ في خانتيا فقداف البصر أوضعفو، وفقداف السمع أوضعفو،  -
 اإلعاقة البصرية كما يمي: عرفت منظمة الصحة العالمية 

اإلعاقة البصرية الشديدة وىي الحالة التي يكوف الشخص فييا يؤدي وظيفتو البصرية  -
 بصورة محدودة.

اإلعاقة البصرية الشديدة جدا وىي الحالة التي ال يؤدي فييا الشخص وظائفو الرئيسية  -
 نظرا لمصعوبة البالغة التي تواجيو عند اإلبصار.

 ىي حالة اضطراب ال يعتمد فييا الشخص عمى حاسة البصر. شبو العمى -

 .1العمى وىو الحالة التي يفقد الشخص فييا البصر كميا -

الذىنية، وال يدخؿ في نطاقيا األمراض إعاقة ذىنية ترتبط أساسا بضعؼ القدرات  -
اقة الذىنية بؿ تحدد اإلع ،ليس كؿ ضعؼ عقمي يعتبر إعاقة ذىنية أيالعقمية بدرجاتيا المختمفة 

بدرجات يحددىا التشريع الخاص بكؿ دولة إذ يمكف أف ما يعد إعاقة ذىنية بدرجة ما في دولة ال 

                                                           
 .320، المرجع السابؽ، ص.عبد الفتاح عبد المجيد الشريف 1
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تعرؼ الجمعية األمريكية لمتخمؼ العقمي اإلعاقة الذىنية عمى يعتبر إعاقة ذىنية في دولة أخرى، 
ينخفض أداؤه أنيا:" حالة تشير إلى جوانب قصور ممموسة في األداء الوظيفي لمفرد، حيث 

العقمي عف المتوسط بمقدار انحرافيف معيارييف، يرافقو خمؿ في مجاليف أوأكثر مف مجاالت 
السموؾ التوافقي التالية: التواصؿ، العناية بالذات، الحياة المنزلية، الميارات االجتماعية، استعماؿ 

يمية، استخداـ وقت المصادر المجتمعية، التوجيو الذاتي، الصحة والسبلمة، الميارات األكاد
 .1سنة" 18مف الميبلد إلى سف  تظير ىذه اإلعاقة في مراحؿ العمرالفراغ وميارات العمؿ حيث 

إعاقة تتعمؽ بالقدرة الكبلمية والمغوية، ويدخؿ تحتيا مختمؼ عيوب النطؽ والكبلـ  -
 . 2والتخاطب، واضطرابات القراءة والكتابة

 22رابات العقمية والنفسية حيث ضم ىذا التصنيف تصنيف منظمة الصحة العالمية لالضط -0
 فئة رئيسية تتمثل في: 

 االضطرابات العقمية العضوية، بما فييا االضطرابات المترافقة باألعراض. -

 االضطرابات النفسية والسموكية الناجمة عف تعاطي مادة نفسانية التأثير. -

 لضبللية(.االضطرابات الفصامية النمط والتوىمية ) االفصاـ و  -

 االضطرابات المزاجية االنفعالية أوالوجدانية. -

 االضطرابات العصبية واضطرابات الضغط ) اإلرىاؽ( واالضطرابات جسدية الشكؿ. -

 المتبلزمة السموكية المصحوبة باضطرابات وظيفية وعوامؿ جسدية. -

 اضطرابات شخصية البالغيف وسموكيـ. -

 التخمؼ العقمي. -

 نماء النفسي.اضطرابات ال  -

                                                           
 .6، ص.2003ردف، ، دار الفكر، األ2، ممخص كتاب مقدمة في اإلعاقة العقمية، ط فاروق الروسان 1
، حماية الشخص المعاؽ بيف التشريع المغربي ومرجعية المعايير الدولية، يوسف البحيري 2

https://www.maghress.com ، 44:16، الساعة 2018نوفمبر  08يـو. 
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 االضطرابات السموكية واالنفعالية التي تبدأ في سف الطفولة. -

 .1اضطراب نفسي غير محدد -

تنقسم االضطرابات الناشئة عن أمراض عقمية ونفسية إلى قسمين اْلمراض العقمية 
 واْلمراض النفسية:

 اْلمراض العقمية:-2

عصبي لمشخص الطبيعي وبالذات أنيا كؿ اختبلؿ في الجياز البتعرؼ األمراض العقمية 
في الدماغ، ما يؤثر في قواه العقمية ليفقده اإلدراؾ أواإلرادة أوكبلىما معا، أوينتقص لديو كؿ 
منيما أوأحدىما، ليصبح الشخص عاجزا عف ممارسة الحياة الطبيعية لو، ينشأ عف ىذا العجز 

ء الجياز العصبي، يرجع كذلؾ أمراضا عقمية عضوية يكوف سببيا وجود عمة في المخ أوأحد أجزا
إلى تسمـ في أنسجة المخ نتيجة إدماف عمى المسكرات أوالمخدرات، الشيخوخة المبكرة، أوبسبب 
مرض الزىري الذي يحدث تصمبا لمشراييف أوالتياب في الخبليا العصبية، أما األمراض العقمية 

ف، أوموت شخص، الوظيفية تنشأ عف صدمة عنيفة يتعرض ليا الشخص كرسوبو في امتحا
رادتو معا  أوخسارة مادية ما يؤدي الضطراب في وظائؼ الجياز العصبي إما بإزالة إدراكو وا 

حداىما لدى الشخص المصاب بيا بشكؿ كمي أوجزئي  .2أوا 

ينتج عف األمراض العقمية العضوية ما يعرؼ بالخرؼ الذي يكوف في مرحمة الشيخوخة ما 
ر عنو مرض الزىايمر يتميز بتدىور الوظائؼ العميا نتيجة خمؿ عضوي، ما ينج 65بعد سف 

الحساب، ويسبب إعاقة لقدرة إلدراؾ وقدرات الذىف في التعمـ و لمقشرة المخية ما يشمؿ الذاكرة وا

                                                           
 المراجعة العاشرة لمتصنيؼ الدولي لؤلمراض، تصنيؼ االضطرابات النفسية والسموكيةمنظمة الصحة العالمية،  1

ICD/ 10 ترجمة وحدة  ،1992، المكتب اإلقميمي لشرؽ المتوسط، صدرت الطبعة اإلنجميزية في جنيؼ سنة
، 1999، جامعة عيف شمس، القاىرة، مصر، الطب النفسي في كمية الطب تحت إشراف ترجمتو أحمد عكاشة

 .46،22ص. ص.
 وما يمييا. 52، المرجع السابؽ، ص.ميثم محمد عبد النعماني 2
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الشخص عمى القياـ بأداء نشاطاتو اليومية العادية، قد يؤدي ىذا المرض إلى ارتكاب بعض 
 .1العنؼ الجرائـ كالسرقة واالنحراؼ الجنسي وجرائـ

و  10يمكف أف يصاب المريض بالجنوف أيضا بسبب مرض الزىري ما يظير في سف 
القوى الذىنية ويضعؼ  سنة مف العمر، ما يؤدي بإصابة الشخص بشمؿ جنوني عاـ يصيب 20

الذاكرة ما يجعؿ الشخص فاقدا مشموال لقواه العقمية، ينشأ عنيا أيضا  جنوف الكحوؿ بسبب تسمـ 
رات التي أدمف عمييا المريض، ما يؤدي بو لمميؿ إلى العنؼ واليموسة ورؤية الدماغ بالمسك

أشياء ال وجود ليا وينجر عنو جرائـ يقوـ بيا المريض كاغتصاب األطفاؿ، والسب والتيديد، كما 
يمكف أف يصاب بجنوف الصرع حيث يضطرب المريض في مدة محدودة عمى شكؿ نوبات تفقده 

واجس واضطرابات نفسية ال يدرؾ المريض فييا تصرفاتو ومسؤولية فيكوف عمى صورة ى ،الوعي
 .2أفعالو

أمراض منيا الفصاـ وىو مرض  أما بالنسبة لؤلمراض العقمية الوظيفية فينتج عنيا عدة
ذىني يتميز بأعراض نفسية وعقمية كاضطراب في التفكير والوجداف واإلدراؾ والسموؾ واإلرادة، 

والسموؾ يأتي في شكؿ عدـ ترابط بيف أفكار المريض، وامتزاج  يؤدي إلى تدىور في الشخصية
في  يتوالحقيقة بالخياؿ في فكره واضطراب في إرادتو في عدـ قدرتو عمى اتخاذ القرار وسمب

بحالتو االنعزالية مف الحياة االجتماعية والعائمية وممارسة بعض المصاب التصرفات، يتميز 
االغتصاب الجنسي، ما يحتاج لفحص طبي دقيؽ لتحديد األفعاؿ الجنسية كالعادة السرية و 

 .3مسؤوليتو الجزائية

منظمة الصحة العالمية لبلضطرابات النفسية والسموكية، األمراض العقمية صنفت 
 العضوية، بالشكؿ اآلتي:

 الخرؼ في مرض الزىايمر. -

 الخرؼ الوعائي المنشأ. -

                                                           
 . 163، المرجع السابؽ، ص.الدين سميمان عالء 1
 .59،55، المرجع السابؽ، ص.ص.ميثم محمد عبد النعماني 2

 .162،161، ص. ص.نفسو، المرجع عالء الدين سميمان3 
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 موضع آخر. الخرؼ في األمراض األخرى التي تـ تصنيفيا في -

 الخرؼ غير المعيف. -

متبلزمة فقد الذاكرة العضوي المنشأ، غير المحدث بالكحوؿ وال بأي مف المواد النفسانية  -
 التأثير.

 اليذياف، غير المحدث مف الكحوؿ، وال بأي مف المواد النفسانية التأثير. -

ماغ والناجمة عف االضطرابات النفسية األخرى الناجمة عف تمؼ وخمؿ الوظيفة في الد -
 مرض جسمي.

 اضطرابات الشخصية والسموؾ، الناجمة عف المرض والتمؼ وخمؿ الوظيفة في الدماغ. -

 .1االضطراب العقمي العضوي المنشأ غير المعيف أوالمترافؽ بأعراض -

صنفت منظمة الصحة العالمية لبلضطرابات النفسية والسموكية، األمراض العقمية 
 تي: الوظيفية، بالشكؿ اآل

 الفصاـ. -

 االضطراب الفصامي النمط. -

 االضطرابات التوىمية ) الضبللية( المستديمة. -

 االضطرابات الذىانية الحادة والعابرة. -

 االضطراب التوىمي ) الضبللي( المحدث. -

 االضطرابات الوجدانية الفصامية. -

 االضطرابات الذىانية األخرى غير العضوية المنشأ. -
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 .1ير العضوي المنشأ والغير المعيفالذىاف غ -

 اْلمراض النفسية:  -0

االضطرابات العصبية عمى أنيا اضطرابات  1984عرفت منظمة الصحة العالمية سنة 
يا أي أساس عضوي، ويكوف المريض مستبصرا بدرجة كبيرة واختباره لمواقع بنفسية ال يظير 

األمراض النفسية جميعيا العصبية غير فاسد، وتعني االضطرابات النفسية كمصطمح عاـ كؿ 
منيا والذىنية، كما أصبح اآلف مصطمح األمراض النفسية يستعمؿ لجميع األمراض النفسية 
والسموكية، العضوية منيا والوظيفية، النفسية والعقمية، كما تتميز بأعراض مرضية تحدث تشتتا 

األمراض الذىنية، واألمراض في  عواقبيا لآلخريف، كما تشمؿ األمراض النفسية الشديدة عمى 
التأكد مف فعميا ما يمكف أف يسبب يري كفعؿ األشياء ألكثر مف مرة و العصبية كالوسواس الق

، إال أنو ال يمكف اعتبار أف كؿ األمراض النفسية ىي إعاقة فكؿ تشريع 2إعاقة وظيفية بالغة
ص المعاؽ لتحمؿ داخمي لو أسس عند تصنيؼ األمراض واإلعاقات ومدى تأثيرىا عمى الشخ

 مسؤولية أفعالة والتزاماتو.

منظمة الصحة العالمية األمراض النفسية في تصنيفيا لبلضطرابات النفسية  صنفت
 والسموكية، كما يمي:

 اضطرابات القمؽ الرىابي. -

 اضطرابات قمقية أخرى. -

 اضطرابات الوسواس القيري. -

 التأقمـ. اضطرابات االستجابة لئلرىاؽ الشديد، واضطرابات -

 اضطرابات انفصالية )تحولية(. -

 اضطرابات جسدية النمط. -

                                                           
 . 29،28، ص.ص.السابؽ، المرجع منظمة الصحة العالمية 1
 .157،144المرجع السابؽ، ص.ص.يمان، عالء الدين سم 2
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 .1اضطرابات عصبية أخرى -

وتعرؼ أيضا األمراض النفسية عمى أنيا أمراض تصيب القوى النفسية لمفرد، متمثبل في 
الجانب الغريزي والجانب العاطفي، تؤدي إلى انحراؼ نشاطيا أواتجاىيا عمى نحو غير طبيعي، 

عؿ شخصية المريض غير متوافقة مع القيـ االجتماعية السائدة في بيئتو، تختمؼ ىذه مما يج
األخيرة عف الجنوف في أنيا تنشأ عف أسباب نفسية كرغبات مكبوتة وال يكوف دور لموراثة فييا 
غير الجنوف الذي ينشأ عف اختبلؿ عضوي أووظيفي في الجياز العصبي، كما أف المريض 

صاؿ بالمجتمع عكس المريض العقمي الذي يعيش في عالـ خاص بو فقط، النفسي يبقى عمى ات
رادتو رغـ ضعؼ أحدىما أوكبلىما، غير المريض العقمي الذي  والمريض نفسيا ال يفقد إدراكو وا 
يفقدىما فبل يشعر بمرضو وال بأحوالو، والمريض النفسي يعالجو محمؿ نفسي بعبلج نفسي مع 

أحيانا، عمى عكس المريض العقمي المعالج مف قبؿ طبيب استعماؿ بعض العقاقير الطبية 
مختص في األمراض العقمية بعبلج مادي مثؿ الصدمة الكيربائية مع عبلج نفسي في معظـ 

 .2األحياف

تنقسـ األمراض النفسية إلى أمراض نفسية مجردة تنجـ عف أسباب نفسية مكبوتة تتصؿ 
لى أمراض غالبا بمرحمة الطفولة، تكوف امتداد لمشاكؿ ن فسية عانى منيا المريض سابقا تستقر، وا 

نفسية فعمية يكوف سببيا عوامؿ نفسية تتصؿ بالوظيفة الجنسية وما تعانيو مف اختبلالت، ينتج 
عف األولى أمراض عدة كالييستيريا التحويمية وىي حالة كبت لمرغبات فتتحوؿ ىذه األخيرة 

تؤدي لفقداف الحواس، أوتتسبب في فقداف لمرض عضوي كاالرتعاش والغيبوبة والشمؿ، كما 
الذاكرة وتشتت الذىف، والييستيريا التسمطية ىي قياـ المريض بتصرفات غير إرادية تمحؽ ضررا 
بالغير كاتجاه إرادتو إلى القتؿ أوالحرؽ أوالسرقة، ىيستيريا المعتقدات الوىمية وتتجمى في صور 

و اضطياد اآلخريف، ويتصرؼ طبقا لتمؾ أفكار وىمية كاعتقاد الشخص بأنو شخص عظيـ يكن
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المعتقدات لكف قادر عمى ممارسة حياتو اليومية، أما المخاوؼ الييستيريا وىي خوؼ الشخص 
 .1مف األماكف العالية أوالظواىر الطبيعية كالرعد مثبل

أما الثانية فتتمثؿ في القمؽ النفسي حيث يكوف القمؽ النفسي بشكؿ عاـ في صورة أعراض 
عرؽ والخفقاف وجفاؼ الحمؽ والرعشة وضيؽ التنفس، ويتصؿ كذلؾ بأعراض مرضية منيا ال

، أصبح ىذا 2عضوية كألـ في العضبلت وقمة التركيز والعصبية الزائدة وألـ الصدر والدوخة
األخير حالة مرضية عرفت بأنيا شعور عاـ مبيـ بالخوؼ والتوتر دوف وجود مصدر الخوؼ، 

لضماف مستقبمو نتيجة فقد الثقة بنفسو ويمجأ لتعاطي المخدرات يرتكب المريض جرائـ مالية 
لييدئ نفسيتو ما يؤدي إلى إدمانو، ىذا غير اإلعياء النفسي الذي ينشأ نتيجة اإلفراط في العممية 

يعرؼ عمى أنو حالة شعور باالنحطاط والذي الجنسية إلى حد ينيؾ ويضعؼ الجياز العصبي، 
يشعر المريض بأنو فاقد  حبو مف أمراض بدنية ونفسية،ما يصوالضعؼ في طاقة الشخص و 

لمذاكرة مع أنيا سميمة حقيقة وعدـ قدرتو عمى اتخاذ القرار زيادة عمى ذلؾ شعوره بالتعب الشديد 
 .3دوف بذلو ألي جيد، يمجأ لئلجراـ بالتسوؿ والجرائـ الجنسية أوقد ينتحر

رى تنتج عف أسباب مرضية تتمثؿ ينتج عف ىذه األمراض العقمية والنفسية اضطرابات أخ
في التخمؼ العقمي الذي عرفتو منظمة الصحة العالمية في التصنيؼ العاشر الخاص 
باالضطرابات النفسية والسموكية في الجزء المتعمؽ باضطرابات الطفولة والمراىقة، عمى أنو حالة 

لعقمي، كما يظير نقص نمو العقؿ أوعدـ اكتمالو أوتوقفو، تتصؼ بانخفاض مستوى التوظيؼ ا
سواء  4في نقص قدرة الطفؿ عمى التكيؼ مع متطمبات الحياة اليومية لمبيئة االجتماعية العادية

كاف ألسباب وراثية أومرضية، تكوف صوره في العتو والبمو والحمؽ ما يؤثر عمى أىمية الشخص 

                                                           
 .84،78، ص. ص.السابؽ، المرجع ميثم محمد عبد النعماني 1
 .156، المرجع السابؽ، ص.عالء الدين سميمان 2
 .90،86، ص. ص.نفسو، المرجع يميثم محمد عبد النعمان 3
، تقييـ الكفايات التعميمية لدى معممي ذوي االحتياجات الخاصة ) فئة المعوقيف ذىنيا، الخفيفة فاطمة غالم 4

والمتوسطة(، دراسة ميداني ببعض واليات الجنوب الجزائري، مذكرة ماجيستير، تخصص عمـ التدريس، كمية 
 -2007النفس وعمـو التربية، جامعة قاصدي مرباح، ورقمة، الجزائر، اآلداب والعمـو اإلنسانية، قسـ عمـ 

 .49،48، ص. ص.2008
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اختبلؿ مف حيث انعداميا أوانتقاصيا، واضطرابات أخرى ناتجة عف أسباب غير مرضية ك
 .1اإلدراؾ واإلرادة الناجمة عف تعاطي الكحوؿ والمخدرات

قدرت منظمة الصحة العالمية نسبة عدد األشخاص ذوي االحتياجات الخاصة في تقريرىا 
بأكثر مف مميار شخص نسمة، حيث يشكموف  2011األوؿ المتعمؽ باإلعاقة الصادر في سنة 

النسبة إلى الفقر والحروب وانعداـ أوقمة الرعاية  بالمئة مف نسبة سكاف العالـ ويرجع ازدياد 15
الصحية الواجب توفرىا وأغمبيا في الدوؿ الفقيرة، وصؿ العدد في إحدى اإلحصائيات الرسمية 

 .2مميوف مف األشخاص ذوي اإلعاقة 30في الدوؿ العربية إلى أكثر مف 

ا بالطفؿ ذي االحتياجات وفقا لما تـ التعرض إليو لـ تحدد االتفاقيات الدولية تعريفا خاص
مكتفية بالتنصيص عمى مصطمح المعاؽ أوالشخص ذو اإلعاقة محددة بذلؾ تعريفا  الخاصة

عاما، بصفة خاصة بالنسبة التفاقية حقوؽ األشخاص ذوي اإلعاقة اشتمؿ تعريفيا عمى أف 
 مصطمح ذوي اإلعاقة يشمؿ كؿ مف يعاني مف عاىات، بمعنى أف كممة كؿ يدخؿ فييا الطفؿ
والمرأة و الرجؿ دوف تحديد الجنس أوالسف، لكف مف خبلؿ التعريفات الدولية السابقة وتصنيفات 
اإلعاقة واألمراض يمكف التوصؿ إلى المقصود بالطفؿ ذي االحتياجات الخاصة أوالطفؿ ذو 

 اإلعاقة كما ورد في النصوص الدولية كما يمي:

ي مف قصور أونقص كمي سنة يعان 18الطفؿ المعاؽ ىو: كؿ شخص لـ يتجاوز 
أوجزئي، جسدي أوحسي، أومف اضطراب عقمي أونفسي، سواء كاف لسبب وراثي أوبيئي مكتسب، 
يحد أويضعؼ قيامو بوظائفو األساسية كمف يماثمونو مف العمر، ما يجعمو في حاجة إلى إعادة 

 تأىيمو بيدؼ اندماجو في المجتمع.
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دولية واإلقميمية لحقوق اإلنسان بالطفل ذي المطمب الثاني: مدى اىتمام المواثيق ال
 االحتياجات الخاصة 

ىدؼ كؿ إنساف أف يحقؽ طموحاتو وفقا لما يتناسب مع طاقاتو وقدراتو بغرض تعزيز 
والرفع مف مستواه االجتماعي واالقتصادي والنفسي والعقمي، فبل يكوف ىذا إال مف خبلؿ بذؿ 

ت المادية والتقنية والمساعدة عمى تحقيقيا في إطار الجيود وتنمية الميارات وتشجيع المبادرا
خاصة في حالة ما إذا كاف ىذا الشخص طفبل مف ذوي االحتياجات  ،1المواثيؽ الدولية واإلقميمية

كالجانب الخاصة التي تتطمب مناىج ومساعدات ذات طبيعة مختمفة مف جميع النواحي، 
جانب التأىيمي، وتحسيف المستوى المعيشي التعميمي، والجانب الصحي الوقائي والعبلجي، وال

تـ تخصيص ىذا المطمب لدراسة فرعيف تمثؿ الفرع األوؿ في المواثيؽ الدولية المتعمقة وغيرىا، 
بحماية حقوؽ اإلنساف، وبالنسبة لمفرع الثاني عنوف بالمواثيؽ اإلقميمية المتعمقة بحقوؽ اإلنساف، 

 يمكف التطرؽ ليما كالتالي:

 المواثيق الدولية المتعمقة بحماية حقوق اإلنسانالفرع اْلول: 

تتمثؿ المواثيؽ الدولية المتعمقة بحماية حقوؽ االنساف في اإلعبلف العالمي لحقوؽ اإلنساف 
، وفي العيديف الدولييف المتعمقيف بحماية حقوؽ اإلنساف في مختمؼ المجاالت 1948لسنة 

 تماعية والتي يمكف دراستيا حسب ما يمي: السياسية والمدنية واالقتصادية والثقافية واالج

 :2948اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان لسنة  -2

تطور المجتمع الدولي في ظؿ اإلعبلف العالمي لحقوؽ اإلنساف ضمف إطار معياري 
شامؿ لحقوؽ اإلنساف العالمية حيث غطى كؿ جوانب حياة األفراد دوف تمييز بينيـ في الحقوؽ 

، تعتبر مبادئ اإلعبلف العالمي لحقوؽ 2واالقتصادية والثقافية واالجتماعية المدنية، السياسية
اإلنساف عامة مكفولة لكؿ البشر بما فييـ الطفؿ سواء كاف طفبل سميما أوطفبل معاقا معتمدا 

عمى الدوؿ وضع ىذا اإلعبلف نصب  أوجبعمى مبدأ المساواة ودرء التمييز في المجتمع، ما 
                                                           

ربوية، مجمة دفاتر مخبر ، دراسة ميدانية عف وضعية األطفاؿ المعاقيف داخؿ المؤسسات التابراىيم زروقي 1
 .10، ص.2014، ديسمبر 5، العدد 2جامعة محمد بف أحمد، وىراف 5حقوؽ اإلنساف، 

2
 Jean zermatten, Quelques remarque préliminaires sur l' enfant, sujet en droit, global studies institute, 

genève, 14 septembre 2015, p.11.  
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إلرساء مبادئ العدالة الحقة في االستفادة مف الحقوؽ والواجبات وضماف ترسانتيـ القانونية 
 .1االعتراؼ بيا وبعالميتيا

تعددت األسباب في االىتماـ بحقوؽ اإلنساف بداية مف أنيا أصبحت قضية عالمية 
نسانية تيـ كؿ إنساف وتيتـ بكؿ إنساف ليست مقتصرة عمى القانوف الداخمي المنوط بتنظيميا،  وا 

ضحت ليا مكانة ىامة في نظاـ حكـ كؿ دولة تطمح لتحقيؽ الشرعية واستبعاد االستبداد كما أ
والديكتاتورية وتكريس احتراميا بضمانات قانونية فعمية عمبل بمبدأ أف عظمة الدولة تكمف مدى 
احتراميا لحقوؽ اإلنساف، ىذا غير أف ىذه األخيرة عبر العصور التي مضت كانت منتيكة إذ 

يأكؿ الضعيؼ مف خبلؿ الثورات والحروب المبررة بالرغبة في تغيير النظاـ وحماية  كاف القوي
الحقوؽ والحريات إال أف سرعاف ما يستتب األمر يحوؿ نظاـ الحكـ إلى نظاـ االستبداد والظمـ، 

يؤثر انتياؾ حقوؽ اإلنساف سمبا في النظاـ االقتصادي العالمي لعدـ قدرة األفراد عمى كما 
 .2لحقوقيـ االقتصادية بشكؿ سويممارستيـ 

 1945اقترح بعض المندوبيف في مؤتمر األمـ المتحدة المنعقد في ساف فرانسيسكو 
إعبلنا لحقوؽ اإلنساف غير أف المؤتمر أجؿ ذلؾ لعدـ توافر الوقت المناسب حيث كاف فيو رأياف 

اتفاقية، قدـ  يرى األوؿ بأف يكوف المشروع في شكؿ إعبلف، ويرى اآلخر أف يكوف في شكؿ
قوؽ اإلنساف التي قامت بصياغتو كإعبلف عالمي لحقوؽ اإلنساف ومشروع حالمشروع إلى لجنة 

عيد خاص، اعتمدت الجمعية العامة لؤلمـ المتحدة وأذاعت اإلعبلف العالمي لحقوؽ اإلنساف 
د بصفتو المثؿ األعمى المشترؾ الذي ينبغي عمى كافة الشعوب بموغو كما يجب عمى األفرا

 ة فيو، اعتمد ىذا اإلعبلف مف قبؿوالمجتمع السعي لتوطيد احتراـ الحقوؽ والحريات الوارد

 

                                                           
 .219لمرجع السابؽ، ص.، اوليد سميم النمر 1
، حقوؽ الطفؿ بيف المواثيؽ الدولية وقانوف العقوبات الجزائري، دراسة مقارنة، دار الجامعة شييرة بولحية 2
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إذ اعتبر ىذا األخير وثيقة أولى  2دوؿ 8ولـ تصوت ضده أي دولة وامتنعت عنو  1دولة 48 
 يستمد منيا اإلنساف حقوقو في العالـ.

ا ومتساويف في الكرامة مف اإلعبلف " يولد جميع الناس أحرار  1جاء في نص المادة 
والحقوؽ، وىـ قد وىبوا العقؿ والوجداف، وعمييـ أف يعامموا بعضيـ بعضا بروح اإلخاء "، فمف 

النصوص القانونية ، فخبلؿ مضموف النص يستنتج أنو شمؿ اإلنساف عموما دوف استبعاده لمطفؿ
ؿ، باشر بحقوؽ الطفارتباطا غير مترتبط التي يتألؼ منيا اإلعبلف العالمي لحقوؽ اإلنساف 

وبعدىا ما يؤكد أف  ة اإلنسافنجدىا تقر حقوقا قبؿ والد اإلعبلف بالرجوع لبعض مف موادو 
اإلعبلف لـ ييمش حقوؽ الطفؿ ولو جاءت في فحواه بطريقة غير مباشرة، ما يمكف قولو أف 

ـ    بحقوؽ اإلنساف عامة وحقوؽ الطفؿ خاصة بواسطة ضماف ما يمي:  اإلعبلف قد أل

أشار اإلعبلف العالمي لحقوؽ حق الطفل في الحياة والحرية والسالمة الشخصية:  -أ
منو إلى حؽ كؿ فرد في الحياة والحرية وفي األماف عمى شخصو دوف  3اإلنساف في المادة 

منو الناصة عمى أف الناس يولدوف أحرارا ويتساووف في الكرامة  1بناء عمى المادة  تمييز
الحرية وغيرىا بضمف حقوقا منذ والدة الطفؿ حرا ما يوضح التصاؽ الحؽ والحقوؽ، فيذه المواد ت

مف الحقوؽ بمولد اإلنساف باعتباره حؽ طبيعي قائـ بذاتو، كما أف الحؽ في الحياة يمارس مف 
اإلعبلف العالمي ليس سوى وثيقة دولية و يوـ ميبلد الطفؿ بداية مف أنو حؽ يمنح مف اهلل فقط 

جؿ بقاء ونمو وحماية اإلنساف مف الخطر الميدد لحياتو خاصة حياة مف أالدوؿ أكدت عميو 
، ونص أيضا عمى حظر االسترقاؽ وتجارة الرقيؽ 3الطفؿ باعتباره ضعيؼ ال يمكنو حماية نفسو

 .4ضعؼ شدتوبسبب كونيا جرائـ ترتكب في حؽ الطفؿ 

                                                           
، 2009، دار الخمدونية، الجزائر، 1، حقوؽ اإلنساف في القانوف الدولي، ط عبد العزيز العشاوي1

 .13،12ص.ص.
اتحاد الجميوريات االشتراكية السوفياتية، جميورية أوكرانيا االشتراكية السوفياتية، جميورية بيمو روسيا  2

االشتراكية السوفياتية، تشيكوسموفاكيا، جميورية يوغسبلفيا االتحادية، جميورية بولندا الشعبية، اتحاد جنوب 
 إفريقيا، المممكة العربية السعودية.

 .29، حقوؽ الطفؿ بيف المواثيؽ الدولية وقانوف العقوبات الجزائري، المرجع السابؽ، ص.حيةشييرة بول 3
 مف اإلعبلف العالمي لحقوؽ اإلنساف. 4المادة  4
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في اإلنساف نص اإلعبلف العالمي لحقوؽ حق االعتراف بالشخصية القانونية لمطفل:  -ب
عمى حؽ كؿ إنساف وفي أي مكاف باالعتراؼ بشخصية القانونية، اتسـ النص  منو 6المادة 

السابؽ بالعمومية بقصده اإلنساف لكف مف خبلؿ التمعف فيو فيو يعني الطفؿ أيضا كونو المرحمة 
والدتو األولى مف حياة اإلنساف حيث يعترؼ لئلنساف بالشخصية القانونية منذ والدتو بؿ وقبؿ 

وىو جنيف، ويعتمد الحؽ في االعتراؼ بالشخصية القانونية عمى جممة مف الركائز التي يقـو 
عمييا وجوده القانوني ىي االعتراؼ بمولده، وحقو في االسـ والنسب، والجنسية، حيث يكوف دور 
 ىذه الركائز في التمييز بيف شخصيتو مع غيره مف األفراد داخؿ وخارج ببلده، فاالعتراؼ
بالشخصية القانونية لمطفؿ يعد أصؿ ومصدر الحقوؽ األخرى فعمى أساس وجود الطفؿ حيا 

 .1يضمف لو حؽ الحياة والبقاء والحرية وحمايتو مف أشكاؿ الخطر الميددة لو

أكد اإلعبلف العالمي لحقوؽ اإلنساف عمى حؽ حق الطفل في مستوى معيشي الئق:  -ت
ممبس ومأكؿ ومشرب  مفبما فيو  ،لمصحة والرفاىيةكؿ فرد في المستوى المعيشي الضامف 

ومسكف وعناية طبية وخدمات اجتماعية ضرورية، والتأميف عمى حاالت البطالة والمرض والعجز 
والترمؿ والشيخوخة وغيرىا مف الظروؼ التي تفقد اإلنساف أسباب عيشو، ولؤلطفاؿ بصفة 

تماعية سواء كانوا أطفاؿ ولدوا في إطار خاصة رعاية ومساعدة متميزتيف مف ناحية الحماية االج
، يبيف اإلعبلف مدى اىتمامو بالطفؿ وتعزيز حقوقو واستفادتو منيا كغيره مف 2الزواج أوخارجو

 األطفاؿ دوف تمييز بينيـ عمى أي أساس.

ألـز اإلعبلف العالمي حؽ التعميـ لمطفؿ عمى األقؿ في حق الطفل في التعميم:  -ث
األساسية مؤكدا عمى حؽ التعميـ المجاني واإللزامي في مرحمة االبتدائي، مرحمتيو االبتدائية و 

تاحة التعميـ الميني عموما وكذا التعميـ العالي تبعا  ، إف إضفاء صفة الدولية عمى 3كفاءاتيـلوا 
حؽ التعميـ لمطفؿ تأكيد عمى الحؽ فيو وضروريتو لمطفؿ فبل يمكف حرماف أي طفؿ منو إال بناء 

والتي تستمـز مدارس أوطرؽ خاصة نظرا لمحالة الصحية البدنية أوالذىنية  ،ينةعمى حاالت مع
 خصوصا التي تستوجبيا حالة المتعمـ.

                                                           
 .30، حقوؽ الطفؿ بيف المواثيؽ الدولية وقانوف العقوبات الجزائري، المرجع السابؽ، ص.شييرة بولحية 1
 حقوؽ اإلنساف.مف اإلعبلف العالمي ل 25المادة  2
 .نفس اإلعبلف مف 26المادة  3
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أكد اإلعبلف العالمي لحقوؽ اإلنساف عمى تكريس مبدأ المساواة بيف األفراد في الحقوؽ 
ي الكرامة والحقوؽ، والحريات األساسية دوف تمييز بينيـ إذ يولد جميع الناس أحرارا ومتساويف ف

دونما تمييز مف أي نوع أووضع يمكف أف يكوف عميو اإلنساف بؿ يكفؿ لو الحؽ في التمتع 
 .1بجميع الحقوؽ والحريات المنصوص عمييا في ىذا اإلعبلف لمجرد إنسانيتو فقط

ناىض اإلعبلف العالمي لحقوؽ اإلنساف بالدرجة األولى التمييز بيف أفراد المجتمع ميما  
وضع أي منيـ مؤكدا عمى إرساء مبدأ المساواة بينيـ، فالوضع اآلخر يمكف قياسو عمى  كاف

اإلعاقة التي تكوف سببا مف أسباب التمييز كوف الشخص ذو اإلعاقة ليست لو القدرة الكفيمة 
بحماية حقوقو وممارستيا ما يوجب توفير آليات قانونية تضمنيا، فمكؿ إنساف وفي كؿ مكاف 

رؼ لو بالشخصية القانونية، فالناس جميعا متساووف أماـ القانوف ويتساووف في حؽ الحؽ بأف يعت
التمتع بحماية القانوف دونما تمييز، كما يتساووف في حؽ التمع بالحماية مف أي تمييز ينتيؾ ىذا 

 .2اإلعبلف ومف أي تحريض عمى مثؿ ىذا التمييز

ث أصبح سندا قانونيا ترتكز عميو لقد أكد الواقع قابمية اإلعبلف العالمي لمتطبيؽ حي
وتوصيات الجمعية  ،وقرارات مجمس األمف ،الدساتير الداخمية وتعتمد عميو المواثيؽ الدولية

الحتواءه عمى مختمؼ أنواع الحقوؽ والحريات األساسية  ،وأحكاـ محكمة العدؿ الدولية، العامة
 أنو كاف مصدرا لمتنصيص عمييا لئلنساف، لـ يحدد اإلعبلف العالمي ىذه الحقوؽ والحريات إال

عامة دوف الفصؿ بيف الحؽ المدني والثقافي والسياسي وغيره ما حدد الحقا في اتفاقيتي 
 1948، فإف ما تمت دراستو مف كفالة لحقوؽ اإلنساف في اإلعبلف العالمي لسنة 19663

بصفتو إنساف يوضح دور ىذا األخير بما جاء بو مف قواعد عامة تضمف حماية حقوؽ اإلنساف 
دوف النظر إلى جنسو أوسنو أوأي وضع خاص بو، لـ يشر ىذا اإلعبلف بصريح العبارة عف 
حماية فئة ذوي االحتياجات الخاصة، مف جية، ومف جية أخرى لـ تتضمف نصوصو صراحة 
تيميشا ليذه الفئة بعدـ انطباؽ مبادئو عمى فئة ذوي االحتياجات الخاصة، فرغـ أف نصوصو 

                                                           
 مف اإلعبلف العالمي لحقوؽ اإلنساف. 2، 1المادتيف  1

 .نفس اإلعبلف مف 7، 6المادتيف  2
 .15،14، المرجع السابؽ، ص.ص.عبد العزيز العشاوي 3
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عمومية لكنيا أرست مبدأ ىاما وىو احتراـ حقوؽ اإلنساف واالعتراؼ بيا لمجرد إنسانية تميزت بال
 اإلنساف دوف البحث عف ميزات تعطي لو الحؽ في اإلنسانية. 

 :2966العيدين الدوليين لسنة  -0

، مف أجؿ ضماف احتراـ حقوؽ اإلنساف وحرياتو بشكؿ أكثر فعالية عمى المستوى الدولي
المتعمقتيف بالحقوؽ المدنية والسياسية  1966العامة لؤلمـ المتحدة اتفاقيتي أقرت الجمعية 

والحقوؽ االقتصادية واالجتماعية والثقافية ومنحيما قيمة قانونية ممزمة عمى عكس اإلعبلف 
، حيث شممت االتفاقيتيف أحكاما 1العالمي لحقوؽ اإلنساف الذي غابت فيو خاصية اإللزامية

ىما في ذنفاد عمى حقوؽ اإلنساف المختمفة والتزاـ الدوؿ بتعزيزىا والتي بدأ قانونية مشتركة تؤك
، وأكدت االتفاقيتيف عمى كرامة اإلنساف ومسؤوليتيا في استيفاء حقوقو التي تنبثؽ مف 1976

كرامتو األصيمة فيو كما تناشد اإلنساف مف الخوؼ والعوز كونيا خاصية تمكنو مف االستفادة 
يجوز معاممة أي إنساف معاممة حاطة بكرامتو، أصبحت مبادئ العيديف  فبلبجميع حقوقو لذا 

مبررا لكؿ الوثائؽ الصادرة عف األمـ المتحدة المتصمة بحقوؽ اإلنساف وحمايتيا كما اعتبرتيا 
  .2يكرس مبادئ عالمية لحقوؽ اإلنساف وحرياتو ادولي اقانوني االتشريعات الوطنية مقياس

 د الدولي الخاص بالحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية: حقوق الطفل في العي -2

يعد العيد الدولي الخاص بالحقوؽ االقتصادية واالجتماعية والثقافية مصدرا ميما لحماية 
الحقوؽ المختمفة لمطفؿ ذي االحتياجات الخاصة ما جعؿ الجزائر تصادؽ عميو مؤكدة عمى 

لسعي لضماف حقوقيا، تتعيد الدوؿ األطراؼ بأف تضمف اىتماميا بيذه الفئة مف المجتمع وعمى ا
التمتع الفعمي بالحقوؽ المعترؼ بواسطة التدابير التشريعية المناسبة وضماف ممارسة الحقوؽ 

إضافة إلى تكريس مبدأ المساواة  ،المنصوص عمييا بريئة مف أي تمييز يرجع ألي سبب كاف

                                                           
1
 Roland ley, la déclaration universelle des droits de l'homme 1948, https://www.academiedepolice.bf › 

index.php ›, paris, mars 2012, p.11.  
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االقتصادية واالجتماعية والثقافية المنصوص بيف الذكور واإلناث في حؽ التمتع بكؿ الحقوؽ 
 .1عمييا في ىذا العيد

وتعرض في نصوصو إلى حؽ الطفؿ  20002دولة سنة  142صادقت عمى ىذا الميثاؽ 
منح أكبر قدر مف الحماية والمساعدة لؤلسرة وأف يتـ الزواج موجبا في الحماية بشكؿ مباشر 

خاصة لؤلميات فترة معقولة قبؿ الوالدة وبعدىا برضا الطرفيف دوف إكراه، وتوفير الحماية ال
واتخاذ تدابير لحماية ومساعدة األطفاؿ والمراىقيف دوف أي تمييز بسبب النسب أوغيره مف 
الظروؼ، وحمايتيـ أيضا مف االستغبلؿ االقتصادي واالجتماعي وفرض عقوبات عف 

أوتيديد حياتيـ بالخطر استخداميـ في أي عمؿ مف شأنو إفساد أخبلقيـ أواإلضرار بصحتيـ 
لحاؽ أذى بنموىـ الطبيعي، إذ يقع عمى عاتؽ الدوؿ فرض حد أدنى لمسف في مجاؿ التشغيؿ  أوا 

 .3حتى ال يتـ استخداـ األطفاؿ دوف السف القانوني لمعمؿ ولو بأجر

مف الحقوؽ التي اعتبرىا ىذا الميثاؽ ىامة لحماية الطفؿ ىي حؽ كؿ إنساف أف يتمتع 
عقمية عميا بداية مف جنيف في بطف أمو إلى غاية والدتو مف أجؿ تأميف نمو بصحة جسمية و 

، كما يعد حؽ التربية والتعميـ مضموف لمجميع بموجب ىذا العيد إذ تقر 4الطفؿ نموا صحيا
الدوؿ األطراؼ متفقة عمى وجوب توجيو التربية والتعميـ إلى اإلنماء الكامؿ لمشخصية اإلنسانية 

لى توطيد احتراـ حقوؽ اإلنساف والحريات األساسية، فمضماف الممارسة التامة والحس بكرامتيا و  ا 
ليذا الحؽ يجب أف يكوف التعميـ االبتدائي إلزاميا ومجانا، تعميـ التعميـ الثانوي بمختمؼ أنواعو 
بما في ذلؾ التعميـ الثانوي التقني والميني وجعمو متاحا لمجميع وجعؿ التعميـ العالي متاحا 

ع عمى قدـ المساواة تبعا لمكفاءة  بكافة الوسائؿ المناسبة والسيما باألخذ تدريجيا بمجانية لمجمي
التعميـ، وتشجيع التربية األساسية أوتكثيفيا إلى أبعد مدى أمكف مف أجؿ األشخاص الذيف لـ 

في اختيار  يتمقوا أولـ يستكمموا الدراسة االبتدائية، مع احتراـ حرية اآلباء أواألوصياء عند وجودىـ
مدارس ألوالدىـ غير المدارس الحكومية شريطة تقيدىا بمعايير التعميـ الدنيا التي تفرضيا الدولة 

                                                           
 ية.مف العيد الدولي الخاص بالحقوؽ االقتصادية واالجتماعية والثقاف 3، 2المادتيف  1
 .32، حقوؽ الطفؿ بيف المواثيؽ الدولية وقانوف العقوبات الجزائري، المرجع السابؽ، ص.شييرة بولحية 2
 .نفس العيدمف  10المادة  3
 .نفس العيدمف  12المادة  4
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، وكدليؿ عمى أف الجزائر مف الدوؿ المناىضة لمتمييز في 1بغرض تأميف تربيتيـ دينيا وخمقيا
اف التعميـ لسنة عمى اتفاقية محارية التمييز في ميدالمصادقة مجاؿ التعميـ كانت مف الدوؿ 

19602. 

 حقوق الطفل في العيد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية:  -0

جاء  العيد الدولي الخاص بالحقوؽ المدنية والسياسية بنفس مبادئ العيد الدولي السابؽ 
ذكره مؤكدا بصفة خاصة عمى تطبيؽ مبدأ المساواة بيف األفراد وكفالة حقوقيـ بتدابير تشريعية 

أقر بشكؿ تفصيمي المبادئ  2000دولة سنة  144، صادقت عمى ىذا الميثاؽ 3وغير تشريعيةأ
المتعمقة منو بالحقوؽ المدنية  19484التي تضمنيا اإلعبلف العالمي لحقوؽ اإلنساف لسنة 

تتخذ الدوؿ  ،والسياسية وتضمف الميثاؽ مجموعة مف المواد المنوطة بحماية مصالح الطفؿ
العيد التدابير الكفيمة بالمساواة بيف حقوؽ الزوجيف وواجباتيما عند الزواج األطراؼ في ىذا 

وخبللو وبعد انحبللو، إذ في حالة انحبلؿ الزواج تتخذ التدابير المناسبة لتوفير الحماية الضرورية 
 .5لؤلطفاؿ في حالة ما وجدوا

أواألصؿ القومي لكؿ طفؿ دوف أي تمييز بسبب العرؽ أوالموف أوالجنس أوالمغة أوالديف 
أواالجتماعي أوالثروة أوالنسب، حؽ عمى األسرة والمجتمع والدولة في اتخاذ تدابير حمائية 

                                                           
 مف العيد الدولي الخاص بالحقوؽ االقتصادية واالجتماعية والثقافية. 13المادة  1
مؤرخة  87، ج. ر. ع. 1968أكتوبر  15المؤرخ في  581 -68ألمر رقـ صادقت عمييا الجزائر بموجب ا 2

 .1968أكتوبر  29في 
عمى:" تتعيد كؿ دولة طرؼ في ىذا العيد باحتراـ الحقوؽ المعترؼ بيا  2، ؽ 1مف العيد ؽ  2تنص المادة  3

، دوف أي تمييز بسبب العرؽ، فيو، وبكفالة ىذه الحقوؽ لجميع األفراد الموجوديف في إقميميا والداخميف في واليتيا
أوالموف، أوالجنس، أوالديف، أوالرأي سياسيا أوغير سياسي، أواألصؿ القومي، أواالجتماعي، أوالثروة، أوالنسب، 

 أوغير ذلؾ مف األسباب.
تتعيد كؿ دولة طرؼ في ىذا العيد إذا كانت تدابيرىا التشريعية أوغير التشريعية القائمة ال تكفؿ فعبل إعماؿ 

حقوؽ المعترؼ بيا في ىذا العيد، بأف تتخذ طبقا إلجراءاتيا الدستورية وألحكاـ ىذا العيد، ما يكوف ضروريا ال
 ". ليذا اإلعماؿ مف تدابير تشريعية أوغير تشريعية

 .33، حقوؽ الطفؿ بيف المواثيؽ الدولية وقانوف العقوبات الجزائري، المرجع السابؽ، ص.شييرة بولحية 4
 مف العيد الدولي الخاص بالحقوؽ المدنية والسياسية. 4 ؽ 23المادة  5
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يحتاجيا كونو قاصر، ويقيد مباشرة بعد الوالدة  كؿ طفؿ في سجؿ رسمي ولو حؽ في اسـ 
 .1يعرؼ بو وحقو في الحصوؿ عمى جنسية

الحياة وعدـ حرماف أي شخص منو كفؿ ىذا الميثاؽ حقوقا عامة تمثمت في الحؽ في 
جراء  وحظر كؿ أشكاؿ التعذيب والمعامبلت البلإنسانية الحاطة بالكرامة والعقوبات القاسية، وا 
التجارب الطبية أوالعممية عمى أحد دوف رضاه الحر، كما ال يجوز االسترقاؽ واالتجار بالرقيؽ 

خضاع أحد لمعبودية أواإلكراه عمى السخرة أوالعمؿ اال لزامي، إضافة ليذا أكد الميثاؽ عمى أوا 
إال ما نص عميو القانوف  ،الحؽ في الحرية واألماف وحرية التنقؿ داخؿ وخارج الوطف دوف قيود

 .2ما يتماشى مع الحقوؽ األخرى المعترؼ بيا في ىذا العيدبألسباب أمنية وغيرىا 

كؿ فرد في المجتمع كفؿ العيد الدولي لمحقوؽ المدنية والسياسية حقوقا عامة مكفولة ل
بينيـ، إال أف الوقوؼ عند بعض النقاط التي  فوارؽيشترؾ فييا البالغ والطفؿ والمرأة والرجؿ دوف 

وضحيا ىذا العيد نجده قد أعطى حماية ميمة لؤلطفاؿ كونيـ فئة ضعيفة في المجتمع ليس في 
ؿ ولـ يميز بيف طفؿ حماية لمطفىذا العيد مقدروىا الدفاع عف نفسيا والنيوض بحقوقيا، قدـ 

سميـ وطفؿ مف ذوي اإلعاقة بؿ نصوصو جاءت في إطار عاـ دوف تيميش لفئة ذوي 
سنة، لـ يمنع المشرع الدولي تسجيؿ  18االحتياجات الخاصة سواء البالغ منيا أوالطفؿ دوف 

طفؿ معاؽ أومنعو مف الحصوؿ عمى االسـ واكتسابو لمجنسية بؿ ساوى بيف جميع األطفاؿ 
 وضعياتيـ.  بمختمؼ

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
 مف العيد الدولي الخاص بالحقوؽ المدنية والسياسية. 24المادة  1
 .نفس العيدمف  12، 9، 8، 7، 6المواد  2
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 الفرع الثاني: المواثيق اإلقميمية المتعمقة بحقوق اإلنسان

تتمثؿ المواثيؽ اإلقميمية المتعمقة بحقوؽ اإلنساف في المواثيؽ األوروبية واألمريكية، وفي 
المواثيؽ اإلفريقية والعربية لحقوؽ اإلنساف إذ يتـ التطرؽ إلييا وفقا لبياف دورىا في حماية الطفؿ 

 وفقا لما يأتي:  ،لمعاؽا

 المواثيق اْلوروبية واْلمريكية:  -2

1الميثاؽ االجتماعي األوروبي انبثؽ
عف ميثاؽ حقوؽ اإلنساف األوروبي الذي قرره  

والتي أوصت الجمعية  ،1950المجمس األوروبي المتكوف مف الدوؿ األوروبية في نوفمبر 
انتيى بالمصادقة عميو مف أغمبية الدوؿ،  االستشارية لممجمس بوضع مشروع ىذا الميثاؽ الذي

بعد اجتيازه لمراحؿ متتابعة مف اإلعداد والبحث حيث أصبح نافذا وممزما لمدوؿ المصادقة عميو 
مادة تضمنت حقوقا مختمفة اجتماعية كحؽ التعميـ والصحة  38مشتمبل عمى  1962اعتبارا مف 

 .2ف الحقوؽ المقررة لؤلفراد عامةوالعمؿ والتأميف االجتماعي وحقوقا نقابية وغيرىا م

كفؿ الميثاؽ االجتماعي األوروبي حقوؽ الطفؿ واألشخاص المعاقيف والمرضى بنصو 
 عمى: 

يكوف الحؽ في التوجيو الميني بتوفير وتشجيع  الحق في التوجيو والتدريب الميني: -أ
تي تتعمؽ باالختيار الخدمات التي تساعد كافة األشخاص بما فييـ المعاقيف عمى حؿ المشاكؿ ال

مع االلتفات الواجب إلى خصائص الفرد وعبلقتيا بالفرص المينية ويجب أف  ،والتقدـ الميني
تكوف ىذه المساعدة متاحة مجانا لمشباب وأطفاؿ المدارس والكبار، ويضمف الميثاؽ التدريب 

التعميـ الجامعي بناء الميني لممعاقيف  وذلؾ بمنح التسييبلت الموصمة إلى التعميـ الفني العالي و 
عمى االستعداد الفردي فقط بتوفير نظاما تدريبيا لتدريب األطفاؿ الذكور واإلناث عمى مختمؼ 

، كما ييدؼ ضماف الممارسة الفعالة لمحؽ في االستقبلؿ واالندماج االجتماعي 3الوظائؼ

                                                           
، بدأ 1996، المعدؿ في 1962أكتوبر  18الصادر عف المجمس األوروبي وافتتح لمتوقيع في تورينو بتاريخ  1

 .1999يناير  7في العمؿ بو 
 .35، حقوؽ الطفؿ بيف المواثيؽ الدولية وقانوف العقوبات الجزائري، المرجع السابؽ، ص.شييرة بولحية 2
 مف الميثاؽ االجتماعي األوروبي. 10، 9المادتيف  3
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طبيعة وسبب والمشاركة في حياة المجتمع بالنسبة لؤلشخاص المعاقيف بصرؼ النظر عف عمر و 
 إعاقتيـ يتعيد األطراؼ عمى وجو الخصوص:

باتخاذ اإلجراءات الضرورية لتوفير التوجيو والتعميـ والتدريب الميني لؤلشخاص المعاقيف 
، في إطار الخطط العامة حيثما يكوف ذلؾ أوعف طريؽ الييئات المتخصصة العامة أوالخاصة

مؿ مف خبلؿ كافة اإلجراءات التي تتجو لتشجيع عندما ال يكوف ذلؾ ممكنا بتشجيع التحاقيـ بالع
أصحاب العمؿ لتوظيؼ واإلبقاء عمى األشخاص المعاقيف في بيئة العمؿ العادية، وعمى تنظيـ 

كنا بسبب اإلعاقة عف مظروؼ العمؿ بما يتبلءـ مع احتياجات المعاقيف أوعندما ال يكوف ذلؾ م
عاقة، وفي حاالت معينة فإف مثؿ ىذه طريؽ ترتيب أوايجاد وظيفة خاصة تبعا لمستوى اإل

اإلجراءات تتطمب المجوء لتوظيؼ متخصص وخدمات اإلعانة، تشجيع االندماج االجتماعي 
الكامؿ، مشاركتيـ في حياة المجتمع وخاصة مف خبلؿ اإلجراءات بما في ذلؾ المساعدة الفنية 

داـ وسائؿ النقؿ واإلسكاف بيدؼ التغمب عمى عوائؽ االتصاؿ، والتنقؿ وتمكينيـ مف سيولة استخ
 .1واألنشطة الثقافية وأنشطة أوقات الفراغ

لحماية الصحة العامة يجب اتخاذ  الحق في الحماية الصحية والطبية واالجتماعية: -ب
وتوفير التسييبلت االستشارية  ،اإلجراءات المناسبة إلزالة أسباب اعتبلؿ الصحة بقدر اإلمكاف

حة وتشجيع المسؤولية الفردية في المسائؿ الصحية لموقاية مف والتعميمية مف أجؿ تنمية الص
األمراض الوبائية  واألمراض المستوطنة ومختمؼ األمراض األخرى والحوادث، زيادة عمى ما 

ؿ الحؽ في المساعدة الطبية واالجتماعية بضماف منح أي شخص ال يمتمؾ سبؽ يجب أف يفع  
يف مثؿ ىذه الموارد إما بمجيوداتو الخاصة أومف الموارد الكافية ويكوف غير قادر عمى تأم

افية نظاـ الضماف االجتماعي بمساعدة ك بمصادر أخرى خاصة عف طريؽ اإلعانات بموج
 ورعاية الزمة في حالة المرض.

كما يضمف أف ال يعاني األشخاص المذيف يتمقوف مثؿ ىذه المساعدة بسبب المرض أيا  
جتماعية وذلؾ بالنص عمى جواز أف يتمقى أي شخص عف مف التقميص لحقوقيـ السياسية أواال

طريؽ الخدمات العامة أوالخاصة المناسبة مثؿ ىذه المساعدة الشخصية بما يمنع أويزيؿ أويخفؼ 

                                                           
 مف الميثاؽ االجتماعي األوروبي.  15المادة  1
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مف االحتياجات الشخصية أواألسرية وفقا لمفقرات السابقة، حيث تطبؽ ىذه المساعدة عمى 
واطنييا بشكؿ قانوني في أراضييا وفقا اللتزاماتيا مواطني الدوؿ األطراؼ عمى قدـ المساواة مع م

بشأف اإلعانات  1953ديسمبر  11بموجب االتفاقية األوروبية الموقعة بباريس بتاريخ 
 .1االجتماعية والطبية

لضماف الممارسة الفعالة الحق في الحماية االجتماعية والقانونية واالقتصادية:  -ت
 ،اتو البدنية والعقميةر مى التنمية الكاممة لشخصيتو وقدلحؽ الطفؿ في النمو في بيئة تشجع ع

يجب عمى الدوؿ األطراؼ بشكؿ مباشر أوغير مباشر التعاوف مع مختمؼ المنظمات العامة 
واتخاذ كافة التدابير المناسبة والبلزمة لضماف حقوؽ الطفؿ في الرعاية والمساعدة  ،والخاصة

زامية النص عمى إنشاء وصيانة المؤسسات المنوطة خصوصا إل ،والتعميـ والتدريب الذي يحتاجو
بيذا الغرض، وذلؾ لحماية الطفؿ مف العنؼ واإلىماؿ واالستغبلؿ وغيرىا مف ضروب المعاممة 
البلإنسانية وتوفير الحماية والمعونة الخاصة مف الدولة لمطفؿ المحروـ مؤقتا أونيائيا مف إعانة 

 .2وي مجانا لمطفؿ وتشجيع حضوره المنتظـ لممدرسةلتوفير التعميـ األساسي والثان ،عائمتو

نظـ ىذا الميثاؽ أيضا حؽ الحماية االقتصادية لمطفؿ بالنص عؿ  الحد األدنى  
سنة باستثناء األطفاؿ الذيف يعمموف في أعماؿ مخففة غير مضرة  15لبللتحاؽ بالعمؿ وىو 

عماؿ الخطيرة وغير الصحية بػ بصحتيـ وأخبلقيـ وتعميميـ، وتحديد الحد األدنى لمعمؿ في األ
كما نص عمى  ،سنة كاممة لكف دوف أف يؤثر ىذا العمؿ عمى نظاميـ المدرسي اإللزامي 18

سنة وفقا الحتياجات نموىـ خصوصا  18تحديد ساعات العمؿ بالنسبة لؤلطفاؿ الذيف لـ يبمغوا 
لزامية إخضاعيـ مف ناحية حاجتيـ لمتدريب الميني مع عدـ استخداميـ في العمؿ الميمي و  ا 

لمرقابة الطبية المنتظمة، ىذا غير ضماف حمايتيـ مف األخطار البدنية واألخبلقية التي يتعرض 
 .3ليا الطفؿ الناشئة عف عمميـ بصفة خاصة

كؿ  أف باعتبار ،يتميز الميثاؽ االجتماعي األوروبي بإلزامية نصوصو لمدوؿ الموقعة عميو
لدوؿ األطراؼ عمى أساس أنو معاىدة دولية تقضي بوضع نص منو يمـز تطبيقو داخؿ أقاليـ ا

                                                           
 مف الميثاؽ االجتماعي األوروبي. 13، 11المادتيف  1
 .نفس الميثاؽمف  17لمادة ا 2
 .نفس الميثاؽمف  9المادة  3
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، إضافة إلى أف 1تشريعات وطنية تنفذه أوحتى تنسؽ التشريعات القائمة بما يتفؽ ونصوصو
الميثاؽ أكد عمى أف يكفؿ الحقوؽ الواردة ضمنو دوف تمييز يعود سببو إلى العرؽ، أوالموف، 

أوغيره، أواألصؿ القومي، أوالمنشأ االجتماعي،  أوالجنس، أوالمغة، أوالديف، أوالرأي السياسي،
، فبخصوص ىذه األخيرة 2أوالصحة، أواالنتساب إلى أقمية قومية، أوالميبلد أوأي وضع آخر

يوضح بشكؿ مباشر اليدؼ األساسي الذي أنشئ مف أجمو ىذا االلتزاـ اإلقميمي وىو حماية 
ما يحقؽ نوعا مف المساواة والعدالة  ،الحقوؽ والحريات لمجميع دوف تفرقة بينيـ عمى أي أساس

 بيف أفراد المجتمع.

فقد تطرؽ ىو اآلخر  3أما عف البروتوكوؿ اإلضافي لبلتفاقية األمريكية لحقوؽ اإلنساف
عديدة  افي محتواه عمى حقوق، كافبل لحقوؽ ميمة في المجاؿ االقتصادي والثقافي واالجتماعي

 والمتمثمة في: ،االستفادة مف حقوقو تحمي الشخص المعاؽ والطفؿ مف التيميش في

 الحقوق العامة لمطفل ذي االحتياجات الخاصة:  -أ

يضمف البروتوكوؿ اإلضافي لبلتفاقية األمريكية لحقوؽ اإلنساف حؽ العمؿ لمجميع وفؽ 
ف كؿ عامؿ مف حقوقو كاممة كحقو في األجر العادؿ حيث يمك   ،ظروؼ عادلة ومرضية ومنصفة

عف ضرر ما أوحصولو عمى إعانات أخرى يقررىا تشريع العمؿ، يحظر  والتعويض القانوني
سنة وبالنسبة لمقاصر  18العمؿ الميمي والعمؿ الخطير وغير الصحي عمى الشخص دوف سف 

سنة كما ال يجب أف يكوف العمؿ عائؽ مف عوائؽ االلتحاؽ بالتعميـ المتاح، زيادة  16دوف سف 
اري والمجاني لمجميع ويوضع نظاـ تعميمي خاص لممعاقيف عمى ىذا يضمف التعميـ األولي اإلجب

 .4مف أجؿ توفير التعميـ والتدريب الخاصيف لؤلشخاص المعاقيف بدنيا أوعقميا

                                                           
 .506، حقوؽ الطفؿ في المواثيؽ الدولية العامة، المرجع السابؽ، ص.شييرة بولحية 1
 الجزء الرابع، المادة ىػ، مف الميثاؽ االجتماعي األوروبي. 2

ية الصادر عف منظمة الدوؿ المتعمؽ بحقوؽ اإلنساف في مجاؿ الحقوؽ االقتصادية والثقافية واالجتماع 3
 .1999نوفمبر  16، دخؿ حيز النفاذ 1988لسنة  69األمريكية بساف سمفادور بموجب القرار رقـ 

مف البروتوكوؿ اإلضافي لبلتفاقية األمريكية لحقوؽ اإلنساف في مجاؿ الحقوؽ االقتصادية  13، 7المادتيف  4
 والثقافية واالجتماعية.
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لكؿ شخص مصاب بإعاقة الحؽ في الضماف االجتماعي دوف أي تمييز عمى أي أساس 
الذي يعاني منو بدنيا كاف سواء الجنس أوالموف أواألصؿ وغيرىا مف األسباب سواء كاف العجز 

أوعقميا، بيدؼ تأميف وسائؿ الوجود الكريـ لو وفي حالة وفاتو تخصص إعانات الضماف 
إضافة إلى أنو في حالة توظيؼ األشخاص المعاقيف يغطي الحؽ في ، االجتماعي لمف يعوليـ

عانة تقاعد في حالة حوادث ا لعمؿ الضماف االجتماعي عمى األقؿ الرعاية الطبية وعبلوة أوا 
أوالمرض الميني، وبالنسبة لممرأة فتقدـ ليا إجازة لموضع مدفوعة األجر بعد الوالدة، كما يحؽ لكؿ 
إنساف في التمتع بأعمى مستوى مف الرفاىية البدنية والعقمية واالجتماعية وضماف االستفادة مف 

اض المعدية كالتطعيـ عف مختمؼ األمر  ،كافة الحقوؽ التي تتفرع عف ممارسة الحؽ في الصحة
وتمبية االحتياجات الصحية لممجموعات  ،والوقاية مف األمراض المستوطنة والمينية وعبلجيا

 .1المتعرضة لؤلخطار خاصة والتي يكوف سببيا الفقر غالبا

 الحقوق الخاصة لمطفل ذي االحتياجات الخاصة: -ب

نصوصا خاصة  جاء في فحوى البروتوكوؿ اإلضافي لبلتفاقية األمريكية لحقوؽ اإلنساف
بحقوؽ الطفؿ حيث كفمت لو حماية قانونية دوف النظر لنسبو وقررت لو حماية مف طرؼ األسرة 
والدولة والمجتمع التي يتطمبيا وضعو القاصر، فمكؿ طفؿ الحؽ في النمو تحت مسؤولية أبويو 

، ولكؿ كقاعدة عامة باستثناء الحاالت التي يقررىا القضاء إذ ال ينبغي فصؿ أي طفؿ عف أمو
لزامية التعميـ في المرحمة األولى عمى األقؿ وفي مواصمة تدريبو في  طفؿ الحؽ في مجانية وا 

 .2المستويات األعمى مف النظاـ التربوي

ىذا غير أف يكوف لكؿ شخص نقصت قدراتو البدنية أوالعقمية الحؽ في تمقي االىتماـ 
نمية شخصيتو، تفرض عمى الدوؿ الخاص والمصمـ لمساعدتو عمى تحقيؽ أكبر قدر ممكف مف ت

األطراؼ إلزامية اتخاذ التدابير الكفيمة لتحقيؽ األىداؼ السابقة مف خبلؿ تبني برامج غرضيا 
إمداد المعاؽ بموارد وبيئة مناسبة بما فييا برامج العمؿ التي تتبلءـ وقدرات الشخص المعاؽ، 

مشاكميـ المعيشية وتحويميـ  وتوفير التدريب الخاص ألسر المعاقيف مف أجؿ مساعدتيـ لحؿ
                                                           

وتوكوؿ اإلضافي لبلتفاقية األمريكية لحقوؽ اإلنساف في مجاؿ الحقوؽ االقتصادية مف البر  10، 9المادتيف  1
 والثقافية واالجتماعية.

 نفس البروتوكوؿ.مف  16المادة  2



 ي االحتياجات الخاصة عمى الصعيد الدولي  حماية اْلطفال ذو         : الباب الثاني
 

  205 
 

ألفراد نشيطيف جسديا وعقميا وعاطفيا، كما يستوجب البحث عف الحموؿ المعينة التي تنشأ عف 
وتشجيع إنشاء الجمعيات  ،حاجات فئة المعاقيف باعتبارىا عنصر أولوي لخطط تطويرىـ مدنيا

 .1االجتماعية المساعدة عمى تمتع المعاقيف بحياة حيوية

ف فئة ذوي االحتياجات الخاصة أوما اصطمح عميو في المواثيؽ األوروبية بالرغـ مف أ
باعتبارىا فئة  واألمريكية باألشخاص المعاقيف أنيا فئة كانت في العصور السابقة تشيد تيميشا

غير وظيفية في المجتمع ما يجعؿ وجودىا في مجتمع ما سبب لعدـ تقدمو ونموه، إال أف 
ع اتفاقيات تشريو اإلقميمية أثبتت العكس الىتماميا بفئة المعاقيف البحوث العممية والمواثيؽ 

واعتبار التمييز وضع يخؿ بالقوانيف  ،تنص عمى وحدة الحقوؽ الواجبات بيف األفراد ومواثيؽ
الداخمية والدولية ما جعؿ الدوؿ تؤكد في منظومتيا القانونية بأكمميا عمى اعتماد مبدأ المساواة 

دوف أي تفرقة قائمة  تونسانيإلتفادة اإلنساف مف حقوقو نظرا يما يخص اسبيف أفراد المجتمع ف
إال ما تـ استثناءه مف حقوؽ وواجبات قانونية في حاالت معينة يحددىا المشرع  ،عمى سبب آخر

 حسب ترسانتو القانونية والتزاماتو الدولية.

 المواثيق اإلقميمية اإلفريقية والعربية لحقوق اإلنسان: -0

فريقي دور في إرساء معالـ حماية الطفؿ المعاؽ عمى المستوى اإلقميمي حيث د اإللبلتحا
إلى االعتراؼ بحقوؽ الطفؿ المعاؽ في أحكامو، أكد ىذا  2سعى مف خبلؿ إعبلف كيغالي

اإلعبلف عف اتخاذ الدوؿ األعضاء لمتدابير المبلئمة لحماية األطفاؿ واألشخاص ذوي اإلعاقة 
كما ناشدتيـ بوضع  ،إلعادة تأىيميـ آخذة ظروفيـ الصعبة بعيف االعتبارومنحيـ الدعـ الكافي 

بروتوكوؿ خاص بحماية األشخاص ذوي اإلعاقة كبار السف، والعمؿ عمى تعزيز برامج الوقاية 
في المجاؿ الصحي نظرا النتشار فيروس نقص المناعة البشرية والمبلريا والسؿ ومختمؼ 

                                                           
مف البروتوكوؿ اإلضافي لبلتفاقية األمريكية لحقوؽ اإلنساف في مجاؿ الحقوؽ االقتصادية والثقافية  18المادة  1

 واالجتماعية.
في المؤتمر الوزاري األوؿ لبلتحاد اإلفريقي لحقوؽ اإلنساف في إفريقيا المنعقد في عاصمة رواندا المعتمد  2

 .2003مايو  8كيغالي، المؤرخ في 
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مرضى حتى ال تكوف األمراض واإلعاقات عقبة تحـر الشخص ية لحقوؽ الااألمراض المعدية حم
 .1مف ممارستو لحقوقو

يمة تجمع بيف كؿ أفرد بحقوؽ ذوي االحتياجات الخاصة كوس 2أقرت اتفاقية كمباال 
فريقي دوف تمييز بينيـ، ولتحقيؽ مبدأ المساواة تضمنت االتفاقية نصا صريحا يؤكد المجتمع اإل

ومساعدة النازحيف داخميا ذوي االحتياجات الخاصة بمف فييـ فئة  عمى توفير الحماية الخاصة
األطفاؿ غير المصحوبيف بذوييـ والمنفصموف عنيـ والحوامؿ واألميات البلتي لدييف أطفاؿ 

، فمف خبلؿ ىذا النص 3صغار، والمسنوف والمصابوف بعجز أوالذيف يعانوف مف أمراض معدية
ذوي االحتياجات الخاصة وحقوؽ الطفؿ والسعي في إحراز  يممس اىتماـ االتحاد اإلفريقي بحقوؽ

 حماية قانونية إقميمية ليـ.

فريقي لحقوؽ اإلنساف والشعوب نفس موقؼ مواثيؽ حقوؽ اإلنساف يضمف الميثاؽ اإل
الدولية مف حيث تمسكو بمبدأ المساواة بيف الجميع ومحاربة التمييز بينيـ، إذ يتمتع كؿ شخص 

معترؼ بيا والمكفولة في ىذا الميثاؽ دوف أي تمييز خاصة إذا كاف قائما بالحقوؽ والحريات ال
الرأي السياسي أوأي رأي آخر، أوالمنشأ لموف أوالجنس أوالمغة أوالديف أو عمى العنصر أوالعرؽ أوا

الوطني أواالجتماعي أوالثروة أوالمولد أوأي وضع آخر، وأوجب بالمساواة بيف الناس أماـ القانوف 
، نادى ىذا الميثاؽ بحقوؽ متعددة لئلنساف ناصا بعدـ جوازية انتياؾ 4ية المتساوية ليـوفي الحما

مف  ـرة والمعنوية وال يمكف أف يحنيحرمة اإلنساف وحقو في احتراـ حياتو وسبلمة شخصو البد
ىذا الحؽ تعسفا، ولكؿ فرد الحؽ في احتراـ كرامتو واالعتراؼ بشخصيتو القانونية وحظر كؿ 

                                                           
 مف إعبلف كيغالي. 22، 21، 20، 19، 17المواد  1
اء الدوؿ فريقيا الصادرة عف مؤتمر رؤسإفريقي لحماية ومساعدة النازحيف داخميا في اتفاقية االتحاد اإل 2

فريقي المنعقدة بكمباال، فريقي، المعتمدة في القمة الخاصة باالتحاد اإلوالحكومات األعضاء في االتحاد اإل
 .2009أكتوبر  22المؤرخة في 

 ؽ ىػ مف اتفاقية كمباال. 9المادة  3
 مف الميثاؽ اإلفريقي لحقوؽ اإلنساف والشعوب. 3، 2المادتيف  4
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ستغبلؿ وامتيانو واستعباده خاصة االسترقاؽ والتعذيب بكافة أنواعو والعقوبات أشكاؿ اال
 .1والمعاممة الوحشية أوالبلإنسانية أوالمذلة

يحؽ لكؿ شخص الحصوؿ عمى المعمومات والتعبير عف أفكاره ونشرىا وتكويف جمعيات 
ا لمقيود الضرورية وكذا ممارسة حرية االجتماع وفق، مع اآلخريف في إطار القانوف والموائح

 .2المتعمقة بمصمحة األمف القومي وسبلمة وصحة وأخبلؽ اآلخريف أوحقوؽ األشخاص وحرياتيـ

لكؿ شخص الحؽ في التمتع بالحماية الطبية والوصوؿ إلى أفضؿ حالة صحية بدنية 
ما يستوجب الدوؿ األطراؼ في ىذا الميثاؽ أف تتخذ التدابير البلزمة لحماية صحة  ،وعقمية

أما مف ناحية الحماية الثقافية  .عوبيا وضماف حصوليا عمى العناية الطبية في حالة المرضش
 ،فحؽ التعميـ مكفوؿ لمجميع ولكؿ شخص الحؽ في االشتراؾ بحرية في الحياة الثقافية لممجتمع

والنيوض باألخبلقيات العامة والقيـ التقميدية التي يعترؼ بيا المجتمع وحمايتيا واجب عمى 
، كما يتعيف عمى الدولة القضاء عمى كؿ تمييز 3ولة في نطاؽ الحفاظ عمى حقوؽ اإلنسافالد

اإلعبلنات  ضد المرأة وكفالة حقوقيا وحقوؽ الطفؿ عمى نحو ما ىو منصوص عميو في
لممسنيف واألشخاص المعوقيف الحؽ في تدابير الحماية الخاصة المبلئمة واالتفاقيات الدولية 

 .4المعنويةلحالتيـ البدنية أو 

جاء في ديباجة الميثاؽ العربي لحقوؽ اإلنساف موقؼ صريح يؤكد رفضو لكافة أشكاؿ  
العنصرية والصييونية التي تشكؿ انتياكا لحقوؽ اإلنساف وتيدد السمـ واألمف العالمييف، ومقرا 

ألمـ باالرتباط الوثيؽ بيف حقوؽ اإلنساف والسمـ واألمف العالمييف، ومؤكدا  لمبادئ ميثاؽ ا
المتحدة واإلعبلف العالمي لحقوؽ اإلنساف وأحكاـ العيديف الدولييف لؤلمـ المتحدة بشأف الحقوؽ 
المدنية والسياسية والحقوؽ االقتصادية واالجتماعية والثقافية، إذ ييدؼ الميثاؽ إلى تحقيؽ غايات 

                                                           
 اإلفريقي لحقوؽ اإلنساف والشعوب. مف الميثاؽ 5، 4المادتيف  1
 .نفس الميثاؽمف  11، 10، 9المواد  2
 .نفس الميثاؽمف  17، 16المادتيف  3
 .نفس الميثاؽمف  18المادة  4
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أ القاضي عدة أىميا وضع حقوؽ اإلنساف مف ضمف االىتماـ الوطني األساسي وترسيخ المبد
 .1بأف جميع حقوؽ اإلنساف عالمية وغير قابمة لمتجزئة ومترابطة ومتشابكة

تتعيد كؿ دولة طرؼ في ىذا الميثاؽ بأف تكفؿ لكؿ شخص خاضع لواليتيا حقو في 
التمتع بالحقوؽ والحريات المنصوص عمييا فيو، مف دوف تمييز بسبب العرؽ أوالموف، أوالجنس، 

ني، أوالرأي، أوالفكر، أواألصؿ الوطني، أواالجتماعي، أوالثروة، أوالميبلد، أوالمغة، أوالمعتقد الدي
أواإلعاقة البدنية أوالعقمية، وعمى الدوؿ اتخاذ التدابير البلزمة لتأميف المساواة الفعمية في التمتع 
بكافة الحقوؽ والحريات بما يكفؿ الحماية مف جميع أشكاؿ التمييز بأي سبب مف األسباب 

 بيانيا.السابؽ 

تكفؿ الدولة والمجتمع حماية األسرة وتقوية أواصرىا وحماية األفراد داخميا وحظر مختمؼ 
ساءة المعاممة مع أعضائيا، وبخاصة ضد المرأة والطفؿ، كما تكفؿ لؤلمومة  أشكاؿ العنؼ وا 

شئيف والطفولة والشيخوخة وذوي االحتياجات الخاصة الحماية والرعاية البلزمتيف وتكفؿ أيضا لمنا
والشباب أكبر فرص التنمية البدنية والعقمية، تتخذ الدوؿ األطراؼ كؿ التدابير التشريعية واإلدارية 

واعتبار  ،والقضائية لضماف حماية الطفؿ وبقائو ونمائو ورفاىو في جو مف الحرية والكرامة
اؿ وسواء في جميع األحو و  ،مصمحتو الفضمى المعيار األساسي لكؿ التدابير المتخذة في شأنو

 .2كاف معرضا لبلنحراؼ أوجانحا

يحؽ لكؿ شخص ممارسة حقو في العمؿ دوف تمييز عمى أساس العرؽ أوالموف   
أوالجنس أوالديف أوالمغة أوالرأي السياسي أواالنتماء النقابي أواألصؿ الوطني أواألصؿ االجتماعي 

عادلة ومرضية وتؤمف أواإلعاقة أوأي وضع آخر، ولكؿ عامؿ الحؽ في التمتع بشروط عمؿ 
الحصوؿ عمى أجر مناسب وتحدد لو ساعات العمؿ والراحة واإلجازات المدفوعة األجر، وقواعد 
حفظ الصحة والسبلمة المينية وحماية النساء واألطفاؿ واألشخاص ذوي اإلعاقات أثناء العمؿ، 

داء أي عمؿ وتعترؼ الدوؿ األطراؼ بحؽ الطفؿ في حمايتو مف االستغبلؿ االقتصادي ومف أ

                                                           
 مف الميثاؽ العربي لحقوؽ اإلنساف. 1المادة  1

 .نفس الميثاؽ مف 33المادة  2
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يرجح أف يكوف خطيرا أوأف يمثؿ إعاقة لتعميـ الطفؿ أوأف يكوف مضرا بصحتو أوبنموه البدني 
 .1أوالعقمي أوالروحي أوالمعنوي أواالجتماعي

تمتـز الدوؿ األطراؼ بتوفير الحياة الكريمة لذوي اإلعاقات النفسية أوالجسدية والتي تكفؿ 
أنفسيـ وتيسير مشاركتيـ الفعمية في المجتمع، توفر أيضا ليـ كرامتيـ مع تعزيز اعتمادىـ عمى 

الخدمات االجتماعية مجانا لجميع ذوي اإلعاقات كما توفر الدعـ المادي لممحتاج مف ىؤالء 
األشخاص وأسرىـ أواألسر التي ترعاىـ، وتقـو بكؿ ما يمـز لتجنب إيوائيـ في مؤسسات الرعاية 

ضمى لمشخص المعاؽ، وتتخذ الدوؿ األطراؼ كؿ وفي جميع األحواؿ تراعى المصمحة الف
التدابير البلزمة لمحد مف اإلعاقات بكؿ السبؿ الممكنة بما فييا برامج الصحة الوقائية ونشر 
الوعي والتثقيؼ، وعمييا توفير كؿ الخدمات التعميمية المناسبة لؤلشخاص ذوي اإلعاقات آخذة 

ي وأىمية التدريب والتأىيؿ الميني، واإلعداد بعيف االعتبار أىمية الدمج في النظاـ التعميم
لممارسة العمؿ، وتوفير العمؿ المناسب في القطاع الحكومي والخاص، وتسعى لتوفر كؿ 
الخدمات الصحية المناسبة لؤلشخاص ذوي اإلعاقات بما فييا إعادة التأىيؿ لدمجيـ في 

مرافؽ الخدمة العامة المجتمع، تمكف الدولة األشخاص ذوي اإلعاقات مف استخداـ جميع 
 .2والخاصة

استعمؿ ضمف ىذا الميثاؽ مصطمح األشخاص ذوي االحتياجات ومصطمح األشخاص 
ذوي اإلعاقات معا، وبالنسبة لما أتى بو الميثاؽ العربي لحقوؽ اإلنساف مف مبادئ تحمي حقوؽ 

اثيؽ الدولية تبنى نفس مبادئ المو  فالميثاؽ العربي لحقوؽ اإلنسافاإلنساف وحريات األساسية 
 ،والنساء ،لحقوؽ اإلنساف مف ناحية الحماية القانونية ألفراد المجتمع خصوصا فئة األطفاؿ

 واألشخاص ذوي االحتياجات الخاصة.

واسعة تضمنت بصراحة الحماية الخاصة لؤلشخاص ذوي حماية ىذا الميثاؽ  كفؿ
ال يمكف إنكار دور الميثاؽ في الحماية أيضا، ما يؤكد حؽ الطفؿ المعاؽ االحتياجات الخاصة 

اإلفريقي لحقوؽ اإلنساف في إرساء مبادئ العدالة والمساواة بيف أفراد المجتمع خاصة بما تضمنو 

                                                           
 مف الميثاؽ العربي لحقوؽ اإلنساف. 34المادة  1
 .نفس الميثاؽمف  40المادة  2
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مف تنصيص عمى كفالتو لمجموعة  الحقوؽ والحريات، معترفا بكؿ المواثيؽ الدولية واإلقميمية 
ؿ االستفادة منيا كونيا حقوؽ تدابير كفيمة بتسييبالناىضة بحماية حقوؽ اإلنساف وتكريسيا 

مضمونة لمجميع، وتشريع ىذا الميثاؽ لآللية المنشأة  كوسيمة إقميمية تمكف الفرد مف التحرر مف 
االضطياد واالستغبلؿ والوعي بحقوقو في ظؿ قانونيتيا لو أثر ىاـ في تثميف الحماية القانونية 

 لو.

 طفل ذو االحتياجات الخاصة المبحث الثاني: اْلسس القانونية الخاصة لحماية ال

لـ يكف تكريس مبادئ حقوؽ اإلنساف واحتراميا وتمكيف اإلنساف مف االستفادة منيا كافيا 
بؿ تطمب ذلؾ وضع آليات دولية ترنو بتطبيؽ الحماية القانونية لمحقوؽ المنصوص عمييا في 

الحماية مف تدابير ظؿ الصكوؾ الدولية واإلقميمية، إف الجيود المبذولة في مجاؿ تحقيؽ ىذه 
وىيئات ومنظمات كاف ليا الدور الفعاؿ في النيوض بحقوؽ األشخاص ذوي اإلعاقة بجميع 
فئاتيا خاصة األطفاؿ، يستفيد الطفؿ مف ىذه الحماية في كؿ مراحؿ طفولتو وفي كؿ الظروؼ 

تضمف  التي تكوف عمييا دولتو سواء زمف السمـ أوالظروؼ الطارئة وفي أية وضعية يكوف عمييا
المواثيؽ الدولية حقوقو، إذ خصص ىذا المبحث لدراسة مطمبيف خصص المطمب األوؿ لدراسة 
حماية الطفؿ ذو االحتياجات الخاصة في ظؿ الصكوؾ الدولية لحقوؽ الطفؿ، أما المطمب 
الثاني فمدراسة حماية الطفؿ ذو االحتياجات الخاصة في ظؿ الصكوؾ الدولية لحقوؽ ذوي 

 خاصة، كما يمي:االحتياجات ال

 المطمب اْلول: في ظل الصكوك الدولية لحقوق الطفل 

حددت المواثيؽ الدولية المتصمة بحقوؽ الطفؿ جوانب متميزة لتفعيؿ مبادئ الحماية 
القانونية عمى المستوى الدولي تضمف لو حقوقا معترؼ بيا مف طرؼ التشريعات الدولية 

القانوف الدولي بؿ ليا جذور في السابؽ كشفت الناىضة بيا، ليست حقوؽ الطفؿ دخيمة عمى 
تصب في نفس اليدؼ تحقيقا لمصمحة الطفؿ  لكنياعنيا اتفاقيات ومعاىدات مختمفة الغرض 

الفضمى واحتراميا، فما كانت تعانيو الشعوب مف حروب ونزاعات مسمحة وتفشي ظواىر الفقر 
ما ترتب عنو البحث في آليات  ،فولةوالجيؿ والبطالة أدى إلى تراكـ الجريمة الماسة بحقوؽ الط

قميميا مف االنتياكات التي تتعرض ليا خاصة إذا كاف الطفؿ معاقا، تـ  قانونية تحمييا دوليا وا 
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لحقوؽ الطفؿ، أما الفرع  تخصيص ىذا المطمب لفرعيف يتمثؿ الفرع األوؿ في المواثيؽ الدولية
 ، يمكف التطرؽ ليا وفقا لما يأتي بيانو:تمت عنونتو بالمواثيؽ اإلقميمية لحقوؽ الطفؿفالثاني 

 الفرع اْلول: المواثيق الدولية لحقوق الطفل

عمؿ أوؿ إعبلف لحقوؽ الطفؿ عمى إرساء مبادئ ىامة ترسخ تكريس حماية قانونية لمطفؿ 
ف كاف  تطبيقا لئلنسانية حتى ينمو  روحيا وماديا بشكؿ عادي، فإف كاف جائعا فمو حؽ التغذية وا 

ف كاف مريضا لو  ف كاف يعاني مف تخمؼ فتح لو مجاؿ التشجيع واالستمرار، وا  حؽ العبلج، وا 
نقاذه، وأف يحمى مف كؿ استغبلؿ ويضمف لو العيش الكريـ ، 1يتيما أوميجوار وجب إيواءه وا 

يحتاج الطفؿ إلى عناية خاصة نظرا لمتطمباتو الجسمية والعقمية لعدـ نضجيا قبؿ الوالدة أوبعدىا 
أوتفريؽ أوتمييز يعود لمعرؽ أوالموف أوالمغة أواألصؿ القومي أواالجتماعي أوألي  دوف استثناء

سبب آخر لو أوألسرتو، إذ يجب أف يتمتع الطفؿ بالحماية الكاممة سواء بالتشريع أوبوسائؿ أخرى 
وأف يحاط الطفؿ المعوؽ جسديا أوعقميا أواجتماعيا  ،تساىـ في نموه في مختمؼ المياديف

 .2التربية والعناية الخاصة التي تتطمبيا حالتو الصحيةبالمعالجة و 

يقع عمى عاتؽ الدوؿ أف تكفؿ تمتع الطفؿ المعوؽ عقميا أوجسميا بحياة كاممة وكريمة وفؽ 
ظروؼ تحمي كرامتو وتعزز اعتماده عمى نفسو وتييئ لو مشاركة فعمية تيسيرية اجتماعيا، 

فؿ المؤىؿ لذلؾ والمسؤوليف عف رعايتو رىنا وعمييا أف تعترؼ بحقو في الرعاية الخاصة وتك
بتوافر الموارد وتقديـ المساعدة المناسبة لحالة الطفؿ مف ناحية ولوالديو أوممف يتولوف رعايتو مف 
دراكا الحتياجات الطفؿ المعوؽ وجب توفير المساعدة السابؽ ذكرىا في الفقرة  ناحية أخرى، وا 

الحالة المادية لوالدي الطفؿ أوممف يرعونو، زيادة عمى  السابقة مجانا كمما سمح بذلؾ مع مراعاة
ىذا ينبغي أف تيدؼ ىذه المساعدة إلى ضماف إمكانية الطفؿ المعوؽ فعبل عمى التعميـ والتدريب 
وخدمات الرعاية الصحية وخدمات إعادة التأىيؿ، واإلعداد لممارسة عمؿ، والفرص الترفييية 

                                                           
 23مبادئ إعبلف حقوؽ الطفؿ المعتمد مف المجمس العاـ لبلتحاد الدولي إلغاثة األطفاؿ في جمستو بتاريخ  1

، والموقع 1923مايو  17، تـ التصويت النيائي عميو مف قبؿ المجنة التنفيذية في جمستيا بتاريخ 1923فبراير 
 .1924ر عميو مف قبؿ أعضاء المجمس العاـ في فبراي

 1386مف إعبلف حقوؽ الطفؿ الصادر عف الجمعية العامة لؤلمـ المتحدة بموجب قرار رقـ  5، 2، 1المبادئ  2
 .1959نوفمبر  20، المؤرخ في 14في الدورة 
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ندماجو اجتماعيا ونموه الفردي بما فيو مف نمو ثقافي وتمقيو ذلؾ بصورة تؤدي إلى تحقيؽ إ
 .مؿ وجو ممكف بكؿ الوسائؿ المتاحةوروحي عمى أك

تكريس التعاوف الدولي وتشجيعو مف حيث تبادؿ المعمومات المتعمقة بميداف إضافة إلى  
ؾ مف بما في ذل ،الرعاية الصحية الوقائية والعبلج الطبي والنفسي والوظيفي لؤلطفاؿ المعوقيف

مكانية الوصوؿ إلييا مف  نشر لممعمومات المتصمة بمناىج إعادة التأىيؿ والخدمات المينية وا 
أجؿ تمكيف الدوؿ األطراؼ مف تحسيف قدراتيا ومياراتيا توسيع خبرتيا في ىذه المجاالت مع 

دولية ، وما يجب التنويو إليو أف االتفاقية ال1مراعاة احتياجات البمداف النامية في ىذا الصدد
لحقوؽ الطفؿ كاف ليا دور فعمي في تكريس مبدأ المساواة وحقوؽ الطفؿ المعاؽ حيث القت 

باستثناء الواليات المتحدة األمريكية التي تعد الدولة  ،ترحيبا مف كؿ دوؿ العالـ بالمصادقة عمييا
 .2الوحيدة غير المصادقة عمى ىذه االتفاقية

والروحية والخمقية واالجتماعية حظر القانوف  حفاظا عمى صحة الطفؿ البدنية والعقمية
وباألخص  ،في أي عمؿ يحوؿ دوف نمائو التعميمي والصحي ،الدولي استغبلؿ الطفؿ اقتصاديا

حظر بيعو واستغبللو في البغاء والمواد اإلباحية التي أضحت ظاىرة يعاني منيا المجتمع الدولي 
عرض ليا األطفاؿ بشكؿ خاص، وما زاد تخوؼ صطمح عميو بالسياحة الجنسية التي يتيما أو كبل 

الدوؿ ىو أف ىذه األخيرة أصبحت تمارس عبر شبكات األنترنت فيتـ إنتاجيا وبثيا وتوزيعيا 
وتصديرىا واستيرادىا والترويج ليا بواسطة مواقع معينة ما أدى إلى دعوة لتجريـ ىذه األفعاؿ 

تعاقب كؿ دولة طرؼ عمى ارتكاب األفعاؿ ، إذ 3المحظورة دوليا في القوانيف الداخمية لمدوؿ
 التالية بموجب قانونيا الجنائي سواء ارتكبت محميا أودوليا وعمى أساس فردي أومنظـ:

                                                           
، 25في الدورة  44مف اتفاقية حقوؽ الطفؿ الصادرة بموجب قرار الجمعية العامة لؤلمـ المتحدة رقـ  23المادة  1

، صادقت عمييا الجزائر بموجب المرسـو 1990سبتمبر  2، دخمت حيز النفاذ في 1989نوفمبر  20ي المؤرخ ف
 .1992ديسمبر  23مؤرخة في  91ج. ر. ع.  ،1992ديسمبر  19المؤرخ في  461 -92الرئاسي رقـ 

2
Aleanor roosevelt, Led droits humaines et les objectifs mondiaux,   Cdn.worldargestlesson. 

globalgoals.org › 2017/07 ›, le 24 décembre 2019, h 15:10, p.3.   
مف ديباجة البروتوكوؿ االختياري الممحؽ باتفاقية حقوؽ الطفؿ بشأف بيع األطفاؿ واستغبلؿ  5، 4، 3ؽ  3

في الدورة  236األطفاؿ في البغاء وفي المواد اإلباحية الصادر بموجب قرار الجمعية العامة لؤلمـ المتحدة رقـ 
، صادقت عميو الجزائر بموجب 2002فبراير  23، دخؿ حيز النفاذ في 2000مايو  25، المؤرخ في 54

 .2006سبتمبر  6مؤرخة في  55ج. ر. ع.  ،2006سبتمبر  2المؤرخ في  299 -06المرسـو الرئاسي رقـ 
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في سياؽ بيع األطفاؿ: يعاقب عمى عرض أوتسميـ أوقبوؿ طفؿ بأي طريقة كانت  -1
يا لمربح، تسخير لغرض مف األغراض التالية: االستغبلؿ الجنسي لمطفؿ، نقؿ أعضاء الطفؿ توخ

 الطفؿ لعمؿ قسري.

القياـ كوسيط، بالحفز غير البلئؽ عمى إقرار تبني طفؿ عمى نحو يشكؿ خرقا  -2
لمصكوؾ القانونية الواجبة التطبيؽ بشأف التبني: بعرض أوتأميف أوتدبير أوتقديـ طفؿ لغرض 

يع أوحيازة مواد إباحية و في البغاء، إنتاج أوتوزيع أونشر أواستيراد أوتصدير أوعرض أوبلاستغبل
 .2مف البروتوكوؿ 2عمى النحو المعرؼ بالمادة  1متعمقة بالطفؿ

 ،تعددت األسباب حوؿ رواج مثؿ ىذه الجرائـ والتي تستيدؼ الطفؿ بالدرجة األولى
النزاعات المسمحة والتفكؾ األسري والفقر واليجرة وحاالت الحرماف الشاذة كانت وسيمة استغمتيا ف

تجار باألطفاؿ وبيعيـ خاصة اليتامى منيـ وعديمي النسب واألطفاؿ بدوف مأوى العصابات لئل
والطفؿ ذو االحتياجات الخاصة، ما قد يضطر باألسرة نفسيا لبيع طفميا خشية عدـ توفير 
  ،الرعاية الكاممة لو أوالتنازؿ عنو لمعمؿ لصالح شخص آخر دوف البحث في فحوى ىذا العمؿ

دور الرعاية بالتبني مف قبؿ األثرياء بطريؽ الخداع والتدليس  أوالحصوؿ عمى الطفؿ مف
 ،أوبيعيـ ،أوالخطؼ وغيرىا، يتـ بعد ذلؾ إرساليـ إلى المكاف المحدد سواء الستئصاؿ أعضائيـ

 ما جعؿ التشريع الدولي يتصدى ليذه المعامبلت البلإنسانية لمطفولة. ،3أواستغبلليـ جنسيا

امبلت البغاء واالستغبلؿ الجنسي لغرض تحقيؽ ربح يعد إقرار حماية الطفؿ مف مع
اقتصادي ليست قاصرة عمى الطفؿ السميـ بؿ تمتد ىذه الحماية لمطفؿ ذي االحتياجات الخاصة 

                                                           
بيع األطفاؿ واستغبلؿ األطفاؿ في  مف البروتوكوؿ االختياري الممحؽ باتفاقية حقوؽ الطفؿ بشأف 3المادة  1

 البغاء وفي المواد اإلباحية.
يقصد ببيع األطفاؿ أي فعؿ أوتعامؿ يتـ بمقتضاه نقؿ طفؿ مف جانب أي شخص أومجموعة مف األشخاص  2

 إلى شخص آخر لقاء مكافأة أوأي شكؿ آخر مف أشكاؿ العوض.
طة جنسية لقاء مكافأة أوأي شكؿ آخر مف أشكاؿ يقصد باستغبلؿ األطفاؿ في البغاء استخداـ طفؿ لغرض أنش

 العوض.
يقصد باستغبلؿ األطفاؿ في المواد اإلباحية تصوير أي طفؿ، بأي وسيمة كانت، يمارس ممارسة حقيقية 

 أوبالمحاكاة أنشطة جنسية صريحة أوأي تصوير لؤلعضاء الجنسية لمطفؿ إلشباع الرغبة الجنسية أساسا.
 .319،317المرجع السابؽ، ص.ص.،  عبد العزيز العشاوي 3
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تطبيقا لبللتزامات الدولية الواقعة عمى عاتؽ الدوؿ األطراؼ في االتفاقيات ذات الصمة، إف 
جتمع بيدؼ تشجيع ما يعرؼ بالسياحة الجنسية استغبلؿ األطفاؿ أصبحت ظاىرة يعاني منيا الم

واقتساـ الربح بيف أعضاء العصابات المنظمة ليا مف إنتاج لصور الخميعة وتصوير أعضاء 
الطفؿ التناسمية إشباعا لمرغبة الجاني الجنسية، تعتبر أوروبا المصدر الرئيس لممادة اإلباحية 

ا ىي المنتج الرئيسي وىولندا وبريطانيا ىما فأوروبا الشرقية ىي العنصر المجيز لمطفؿ وألماني
المراكز التوزيعية، أما الواليات األمريكية المتحدة فيي السوؽ العالمية ليذه المادة وقدرت 
العائدات السنوية ليا بما يتجاوز البميوف دوالر، أما بالنسبة آلسيا فيي سوؽ واسعة لمعرض 

 حمية دوليا وىي حؽ حماية كؿ طفؿبمصمحة موالطمب لممادة اإلباحية ما ترتب عنو المساس 
 .1مف كافة أشكاؿ االستغبلؿ

وفر القانوف الدولي اإلنساني حماية خاصة لمنساء واألطفاؿ زمف الطوارئ والمنازعات 
وىذا مف خبلؿ حظر قصفيـ بالقنابؿ  ،المسمحة باعتبارىـ فئة قميمة المناعة في المجتمع

ثناء العمميات العسكرية انتياكا التفاقيات جنيؼ ومبادئ واستعماؿ األسمحة الكيماوية ضدىـ أ
القانوف الدولي اإلنساني، واتخاذ التدابير البلزمة لحظر معامبلت االضطياد والتعذيب والعنؼ 
وتجريـ كؿ األفعاؿ التي تشكؿ أعماال إجرامية وتنطوي عمى جميع أشكاؿ القمع والقسوة 

ـ رميا بالرصاص واالعتقاؿ الجماعي وتدمير المساكف كالحبس واإلعدا ،والمعاممة البلإنسانية
والطرد قسرا التي يرتكبيا المتحاربوف أثناء العممية العسكرية أوفي اإلقميـ المحتؿ، كما اليجوز 
حرماف النساء واألطفاؿ مف المأوى والغذاء والمعونة الطبية وغيرىا مف حقوؽ اإلنساف 

، فمع انتشار ظاىرة بيع األطفاؿ 2اإلنساف والطفؿالمنصوص عمييا في الصكوؾ الدولية لحقوؽ 
عدادىـ لمحروب األىمية كمرتزقة أوإلطفاء  واإلتجار بيـ واستغبلليـ أصبح تدريبيـ عسكريا وا 

 .مسمحة وكماؿ صفوفيا والتضحية بيـوسيمة لمحافظة الدولة عمى قواتيا ال 3األلغاـ المزروعة

                                                           
، اإلتجار بالبشر أسموب لتفعيؿ عمالة األطفاؿ في البغاء والمواد طاىر عباسة، فطيمة الزىرة سعيدي 1

، 21، بميدة، الجزائر، 2اإلباحية، ممتقى دولي معنوف بعمالة األطفاؿ بيف الواقع والمأموؿ، جامعة عمي لونيسي 
 .14،13، ص.ص.2018نوفمبر  22

ادئ إعبلف بشأف حماية النساء واألطفاؿ في حالة الطوارئ والمنازعات المسمحة الصادر بموجب قرار مب 2
 .1974ديسمبر  14، المؤرخ في 29في الدورة  3318الجمعية العامة لؤلمـ المتحدة رقـ 

 .320، المرجع السابؽ، ص.عبد العزيز العشاوي 3
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سيمة في النزاعات ذات طابع غير الدولي تجريـ االنتياكات الجما سبؽ تـ  إضافة إلى
والتي تحظر المعامبلت البلإنسانية  19491مف اتفاقيات جنيؼ األربعة لسنة  3المشتركة لممادة 

، فبالنسبة التفاقيات جنيؼ 2ضد أشخاص أصبحوا عاجزيف عف القتاؿ بسبب المرض أواإلصابة
أي شخص يكوف في حالة إعاقة السابؽ بيانيا نستنتج أف  3األربعة مف خبلؿ نص المادة 

يعامؿ بموجب ىذه االتفاقيات معاممة إنسانية دوف تمييز حماية لو مف كافة أشكاؿ الممارسات 
الميينة والحاطة مف كرامتو، ىذا غير أف يكوف الطفؿ موضع احتراـ خاص وأف تكفؿ لو حماية 

ا سواء بسبب سنو خاصة ضد أي صورة مف صور خدش الحياء وتوفر لو العناية التي يحتاجي
سنة وفي حالة اشراكيـ  15أوألي سبب آخر، وأف ال يشركوا في األعماؿ العدائية قبؿ بموغيـ 

فييا يستفيدوف مف الحماية الخاصة التي يكفميا البروتوكوؿ اإلضافي األوؿ التفاقيات جنيؼ 
 .3سواء كانوا أولـ يكونوا أسرى حرب

حماية منيا لمطفؿ وفئة العجزة عقميا أوبدنيا كما حدد البروتوكوؿ الفئات المنوطة بال 
وعدـ  ،تضمنت الرعاية والمعونة والتعميـ والتربية الدينيةففبالنسبة لحقوؽ الطفؿ  4وذوي العاىات

وفي الحماية الخاصة زمف النزاع المسمح  ،جواز تجنيدىـ وحقيـ في السبلمة الجسدية والعقمية
طفاؿ أصبحت الحؿ الوحيد الذي يمجأ إليو زمف ، خاصة وأف ظاىرة تجنيد األ5غير الدولي

                                                           
 21اقيات دولية لحماية ضحايا الحروب المعقود بجنيؼ مف الصادرة مف قبؿ المؤتمر الدبموماسي لوضع اتف 1

، نصت المادة عمى:" في حالة قياـ نزاع 1950أكتوبر  21، بدأ تاريخ النفاذ في 1949أوت  12أبريؿ إلى 
مسمح ليس لو طابع دولي في أراضي أحد األطراؼ السامية المتعاقدة يمتـز كؿ طرؼ في النزاع بأف يطبؽ كحد 

التالية: األشخاص الذيف ال يشتركوف مباشرة في األعماؿ العدائية بمف فييـ أفراد القوات المسمحة أدنى األحكاـ 
الذيف ألقوا عنيـ أسمحتيـ، واألشخاص العاجزوف عف القتاؿ بسبب المرض أوالجرح أواالحتجاز أوألي سبب آخر، 

العنصر أوالموف، أوالديف أوالمعتقد، يعامموف في جميع األحواؿ معاممة إنسانية، دوف أي تمييز ضار يقـو عمى 
 أوالجنس أوالمولد، أوالثروة، أوأي معيار مماثؿ آخر".

ؽ ج مف نظاـ روما األساسي الصادر بموجب قرار مؤتمر األمـ المتحدة الدبموماسي لممفوضيف  8المادة  2
 .2002ليو يو  1، بدأ النفاذ في 1998يوليو  17المعني بإنشاء محكمة جنائية دولية المؤرخ في 

مف البروتوكوؿ اإلضافي األوؿ التفاقيات جنيؼ المتعمؽ بحماية ضحايا المنازعات الدولية المسمحة  77المادة  3
 .1977لسنة 

 نفس البروتوكوؿ.مف   8المادة  4
مف البروتوكوؿ اإلضافي الثاني التفاقيات جنيؼ المتعمؽ بحماية ضحايا المنازعات المسمحة غير  4المادة  5

 .1977لية لسنة الدو 



 ي االحتياجات الخاصة عمى الصعيد الدولي  حماية اْلطفال ذو         : الباب الثاني
 

  216 
 

ولتجنب مثؿ ىذه ، 1الحروب لتعزيز الصفوؼ الحربية أوتعويض النقص الذي تعاني منو
االنتياكات كاف لمقانوف الدولي اإلنساني دور في إقرار قواعد دولية كاتفاقيات جنيؼ 

وتقييد  ،مناس والممتمكات واألطفاؿوالبروتوكوليف الممحقيف بيا لتقديـ المساعدات وتوفير الحماية ل
 .2حؽ الدوؿ المتنازعة في استخداـ وسائؿ الحرب حسب اختيارىـ وقت النزاع المسمح

يكفؿ القانوف الدولي اإلنساني زمف النزاعات المسمحة الدولية وغير الدولية حماية الطفؿ 
ده فييا وتتخذ في بصفة خاصة إذ ال يسمح بمشاركة أي طفؿ في صراعات حربية مباشرة أوتجني

، تعترؼ الدوؿ باالحتياجات الخاصة لؤلطفاؿ المعرضيف بشكؿ 3حقو كؿ التدابير الممكنة لرعايتو
خاص لمتجنيد أواالستخداـ في األعماؿ الحربية بالنظر لواقعيـ االقتصادي أواالجتماعي 

بدنيا ونفسيا  سنة 15أولجنسيـ، وتتخذ التدابير الضرورية لتأىيؿ ضحايا التجنيد الحربي دوف 
عادة إدماجو اجتماعيا سنة في األعماؿ  18، كما تضمف عمميا عدـ اشتراؾ الطفؿ دوف سف 4وا 

سنة كاممة في القوات المسمحة ليا  18الحربية اشتراكا مباشرا وتحظر تجنيد الطفؿ الذي لـ يبمغ 
الصراعات  ، واعتبرت منظمة العمؿ الدولية التجنيد القسري لمطفؿ واستخدامو في5إجباريا

التي يستوجب حماية ىذه الفئة الضعيفة منيا بواسطة  6المسمحة مف أسوأ أشكاؿ عمالة الطفؿ
بشكؿ فعاؿ بما فييا النص عمى عقوبات تسمط  182اتخاذ التدابير الكفيمة بتطبيؽ أحكاـ اتفاقية 

ؤلطفاؿ في مجاؿ ، ما يؤكد شمولية حماية المواثيؽ الدولية السابقة ل7عمى مخالفييا عند االقتضاء
 فئة األطفاؿ ذوي االحتياجات الخاصة منيا. ييمشالتجنيد دوف وضع أي معيار 

                                                           
1
Anahita karimzadeh meibody, Les enfants soldats: aspects de droit international humanitaire et de 

droit comparé, thèse de doctorat, droit, université de strasbourg, France, 2014, p.21. 
2
 Comité International de la croix rouge, Droit international humanitaire et droit international des 

droit  de l' homme, similitudes et différences, février 2003, p.1.  
 مف اتفاقية حقوؽ الطفؿ. 22المادة  3
مف ديباجة البروتوكوؿ االختياري التفاقية حقوؽ الطفؿ بشأف اشتراؾ األطفاؿ في المنازعات  16، ؽ 14ؽ  4

مايو  25، مؤرخة في 54في الدورة  263صادر بموجب قرار الجمعية العامة لؤلمـ المتحدة رقـ المسمحة ال
 300 -06، صادقت عميو الجزائر بموجب المرسـو الرئاسي رقـ 2002فبراير  23، دخؿ حيز النفاذ في 2000

 . 2006سبتمبر  6مؤرخة في  55، ج. ر. ع. 2006سبتمبر  2المؤرخ في 
 نفس البروتوكوؿ.ف م 2، 1المادتيف  5
 بشأف حظر أسوأ أشكاؿ عمؿ األطفاؿ واإلجراءات الفورية لمقضاء عمييا. 182مف االتفاقية  3المادة  6
 .االتفاقيةنفس مف  7المادة  7
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عمى الرغـ مف وجود مجموعة متنوعة مف الصكوؾ الدولية المشتممة عمى قواعد وتدابير 
عممية فعالة لمكافحة استغبلؿ األشخاص وبخاصة النساء واألطفاؿ إال أنو كاف مف الواجب 

، يكوف غرضو منع اإلتجار 1مكافحة جريمة اإلتجار بالنساء واألطفاؿبخاص  توفير صؾ دولي
فئتي النساء واألطفاؿ، حماية ضحايا ذلؾ اإلتجار ومساعدتيـ بباألشخاص مع إيبلء االىتماـ 

حقوقيـ اإلنسانية، وتعزيز التعاوف الدولي في ىذا اإلطار، يقصد باإلتجار لمع احتراـ كامؿ 
يوائيـ أواستقباليـ بواسطة التيديد بالقوة باألشخاص تجنيد أشخا ص أونقميـ أوتنقيميـ أوا 

ساءة استعماؿ  ،أواستعماليا أوغير ذلؾ مف أشكاؿ القسر أواالختطاؼ أواالحتياؿ أوالخداع أوا 
ساءة استغبلؿ حالة استضعاؼ أوبإعطاء أوتمقي مبالغ مالية أومزايا لنيؿ موافقة  ،السمطة أوا 

خر لغرض االستغبلؿ، ويشمؿ االستغبلؿ كحد أدنى استغبلؿ شخص لو سيطرة عمى شخص آ
دعارة الغير أوسائر أشكاؿ االستغبلؿ الجنسي أوالسخرة، أوالخدمة قسرا أواالسترقاؽ أوالممارسات 
 الشبيية بالرؽ أواالستعباد أونزع األعضاء، وال يكوف رضا الضحية في ىذه الحالة محؿ اعتبار.

يواءه  18طفؿ لـ يبمغ يعتبر القانوف الدولي تجنيد  سنة مف العمر أونقمو أوتنقيمو أوا 
ف لـ ينطوي عمى استعماؿ مف الوسائؿ  أواستقبالو لغرض االستغبلؿ إتجارا باألشخاص، حتى وا 

 .2المبينة في الفقرة السابقة

يتعيف عمى كؿ دولة طرؼ تجريـ األفعاؿ المشكمة لجريمة اإلتجار باألشخاص والعقاب 
مشاركة وتوجيو آخريف الرتكابيا، وتقديـ مساعدة لضحاياىا مف نساء وأطفاؿ عمى المحاولة وال

وحمايتيـ بتنفيذ تدابير تتيح التعافي الجسدي والنفساني واالجتماعي ليـ وتمكينيـ مف عرض 
شواغميـ وأخذىا بعيف االعتبار في مراحؿ اإلجراءات الجنائية، وتوفير السكف البلئؽ والمشورة 

يـ بمغة يفيمونيا، والمساعدة الطبية والنفسانية والمادية وتوفير فرص العمؿ فيما يتعمؽ بحقوق
والتعميـ والتدريب، والنظر بعيف االعتبار إلى سف وجنس الضحية واحتياجاتو الخاصة وبخاصة 

                                                           
مف ديباجة بروتوكوؿ منع وقمع ومعاقبة اإلتجار باألشخاص وبخاصة النساء واألطفاؿ، المكمؿ التفاقية  2ؽ  1

في  25افحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية الصادر بقرار الجمعية العامة لؤلمـ المتحدة رقـ األمـ المتحدة لمك
 417 -03، صادقت عميو الجزائر بموجب المرسـو الرئاسي رقـ 2000نوفمبر  15، المؤرخ في 55الدورة 

 .2003نوفمبر  12مؤرخة في  69بتحفظ، ج. ر. ع.  2003نوفمبر  9المؤرخ في 

 نفس البروتوكوؿ.مف  3 ،2المادتيف  2
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احتياجات األطفاؿ الخاصة، بما فييا السكف البلئؽ والتعميـ والرعاية، وتعويض الضحايا عف 
 .1ت بيـاألضرار التي لحق

ينبغي أف يعامؿ األطفاؿ الضحايا والشيود عمى جريمة ما بعناية طواؿ سير إجراءات 
العدالة مع مراعاة وضعيـ الشخصي واحتياجاتيـ العاجمة وسنيـ وجنسيـ، وعوقيـ ومستوى 
نضجيـ، وكذا احتراـ سبلمتيـ البدنية والذىنية والمعنوية، وأف تتاح ليـ سبؿ الوصوؿ إلى العدالة 

ف تفرقة بينيـ عمى أساس جنس أولغة أولوف أوعوؽ وغيرىا مف الوضعيات التي يمكف أف دو 
حؽ مف حقوقو أماـ القانوف، إضافة إلى أف تكوف إجراءات  ةتحوؿ دوف وصوؿ الطفؿ لممارس

العدالة والخدمات المتاحة لمطفؿ الضحية أوالشاىد مراعية لسنو ومدى فيمو وجنسو وميولو 
ووضعيتو الطائفية وظروفو  ،ثنية والثقافية والدينية والمغوية واالجتماعيةالجنسي وخمفيتو اإل

االجتماعية واالقتصادية كمياجر أوكبلجئ والحتياجات الطفؿ الخاصة، بما فييا مف صحتو 
مكانياتو وقدراتو وتدريب وتثقيؼ الموظفيف بشأف ىذه االختبلفات واالحتياجات  .2وا 

في الحماية القانونية لؤلطفاؿ دورىا مة بحماية حقوؽ الطفؿ أبرزت التشريعات الدولية المتص
جميعا دوف تحديد معايير تفرؽ بيف حقوؽ الطفؿ السميـ والطفؿ المعاؽ بؿ عمى العكس تضمنت 

وذلؾ مراعاة لحالتو الصحية التي  لمطفؿ ذي االحتياجات الخاصة، افي فحوى نصوصيا حقوق
آلليات الدولية لكفالتيا وتعزيزىا والبحث في ما يحقؽ تمـز المجتمع الدولي بتوفير الوسائؿ وا

 مصمحتو الفضمى كطفؿ ذي إعاقة.

 

 

 

 

 

                                                           
 مف بروتوكوؿ منع وقمع ومعاقبة اإلتجار باألشخاص وبخاصة النساء واألطفاؿ. 6، 5المادتيف  1
مف المبادئ التوجييية بشأف توفير العدالة في المسائؿ التي تشمؿ األطفاؿ ضحايا الجريمة  6، 3المبدأيف  2

 22، المؤرخ في 20واالجتماعي لؤلمـ المتحدة رقـ  والشيود عمييا الصادرة بموجب قرار المجمس االقتصادي
 .2005يوليو 
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 الفرع الثاني: المواثيق اإلقميمية لحقوق الطفل

تمقى موضوع حماية حقوؽ األطفاؿ ذوي االحتياجات الخاصة اىتماما واسعا عمى المستوى 
 لعنصريف التالييف: اإلقميمي العربي واإلفريقي، وفؽ ما سيتـ عرضو في ا

 :1ميثاق حقوق الطفل العربي -2

بدأ االىتماـ العربي بحقوؽ الطفؿ في إطار صدور اإلعبلف العالمي لحقوؽ اإلنساف 
ومختمؼ المواثيؽ الدولية التي تبنتيا ىيئة األمـ المتحدة لتعزيز حقوؽ الطفؿ عمى الصعيد 

مصادؼ لمسنة العالمية لمطفؿ بتنظيـ وىو العاـ ال 1979الدولي، أسيمت الدوؿ العربية سنة 
أنشطة وفعاليات عديدة بينيا وكاف لتونس والسعودية والسوداف والكويت ومصر وغيرىـ مف الدوؿ 
العربية دور ىاـ أثناء مناقشة مسودات المشاريع التي تـ تقديميا، كما شيدت جامعة الدوؿ 

إلى  1974فعاليات خبلؿ فترة العربية جممة مف النشاطات في نفس السياؽ وأنجزت برامج و 
حيث انعقدت فييا حمقة دراسية حوؿ واقع  الطفؿ العربي بصفة عامة والطفؿ الفمسطيني  1982

، إذ تـ تقديـ مبادرة تمثمت في تقويـ 1978أكتوبر  26 -23بصفة خاصة في القاىرة ما بيف 
لى مناقشة أوضاع واقع الطفولة في البمداف العربية والمطالبة بعقد مؤتمر عربي ييدؼ إ

 .2الطفولة

مؤتمر الطفؿ العربي لتحديد االحتياجات  1980أبريؿ  10 -8انعقد بتونس ما بيف 
األساسية المنمية لمطفؿ العربي، ودراسة مدى قياـ منظمة عربية لمطفولة العربية، وتـ خبلؿ 

العربية، تـ المؤتمر مناقشة دراسة حوؿ مدى تنفيذ اإلعبلف العالمي لحقوؽ الطفؿ في الدوؿ 
ر تنفيذىا في كؿ مف اإلمارات، البحريف، السعودية، سوريا، العراؽ، الكويت، اليمف، كما أسف

                                                           
الصادر عف مجمس وزراء الشؤوف االجتماعية العرب لجامعة الدوؿ العربية في دورتو الرابعة المنعقدة بتونس  1

 .1984ديسمبر  6 -4مف 

لحاج لخضر، باتنة، الجزائر، ، حقوؽ الطفؿ في المواثيؽ الدولية العامة، مجمة اإلحياء، جامعة اشييرة بولحية 2
 . 507،506، ص.ص.2009، 13، العدد 11المجمد 
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قراره مف قبؿ مجمس وزارء  المؤتمر عف صياغة ميثاؽ عربي لحقوؽ الطفؿ وىو ما تـ إنجازه وا 
 .1الشؤوف االجتماعية العرب

مية باعتبار أف تنمية الطفولة اشتمؿ ميثاؽ حقوؽ الطفؿ العربي عمى مبادئ بالغة األى
نساني يقع عمى عاتؽ الدوؿ العربية تحقيقو مف أجؿ تأميف  ورعايتيا التزاـ ديني ووطني وقومي وا 

، وتـ التأكيد 2وتنمية حقوؽ الطفؿ الواردة في اإلعبلنات الدولية واإلقميمية لمطفؿ دوف تمييز
ئة أسرية قائمة عمى االستمرار ضمف الميثاؽ عمى الحقوؽ األساسية لمطفؿ مف رعاية وتنش

شباع الحاجات البيولوجية والنفسية والروحية واالجتماعية بما يتبلءـ وبناء شخصية  األسري وا 
مستقمة لمطفؿ وقدراتو دوف تفرقة بيف البنت والولد، ىذا غير العناية الصحية الوقائية والعبلجية 

نة المبلئمة ألطوار نموه، وحقو في لمطفؿ وىو جنيف في بطف أمو والتغذية الكافية المتواز 
وحقو ، 3الحصوؿ عمى اسـ وجنسية معينة منذ والدتو وممارستو لحقو في التعميـ المجاني والتربية

في االستفادة مف الخدمات االجتماعية لكؿ قطاعات الطفولة سواء في البادية والريؼ والحضر 
كؿ فئة حسب احتياجاتيا بما يضمف  ،ولجميع الفئات مف أبناء الفقراء ولممعوقيف والموىوبيف

العيش السوي واالنخراط اجتماعيا، وتكفؿ حماية الطفؿ مف كافة أشكاؿ االستغبلؿ واإلىماؿ 
الجسدي والروحي وتنظيـ سف عمالتو حتى ال يتولى عمبل يضر بصحتو أوتعميمو أويعرضو 

وأف  ،ي أواالجتماعيلمخطر أويحجب فرص نموه مف جانبو البدني أوالعضمي أوالنفسي أوالخمق
 .4يكوف أوؿ الحاصميف عمى الوقاية واإلغاثة عند الكوارث وخاصة فئة األطفاؿ المعوقيف

لتحقيؽ الرعاية السوية لمطفؿ العربي يجب أف تتخذ كؿ دولة التدابير التشريعية الفعالة 
ي كؿ الحاالت، لتنفيذ التزاماتيا وفقا لميثاؽ حقوؽ الطفؿ العربي وأف تكوف مصمحة الطفؿ عميا ف

واألخذ بالمناىج التنموية والوقائية الشاممة المتكاممة والمتوازنة لرعاية قضايا الطفولة وخاصة 
قضايا رعاية الطفولة مف اإلعاقة أفضؿ مف عبلجيا بعد حدوثيا، وتكريس مبدأ التكامؿ في 

مشترؾ يقمص توفير الحاجات األساسية وتقديـ الخدمات لؤلطفاؿ بعدالة مف خبلؿ عمؿ عربي 

                                                           
 .507، حقوؽ الطفؿ في المواثيؽ الدولية العامة، المرجع السابؽ، ص.شييرة بولحية 1
 مف ميثاؽ حقوؽ الطفؿ العربي. 7، 2المادتيف  2
 .نفس الميثاؽمف  11، 10، 9، 8المواد  3

 .ميثاؽنفس المف  14، 13، 12المواد  4
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، إضافة لما سبؽ 1مف الفجوة الماثمة في مجاؿ تنمية الطفولة ورعايتيا بيف األقطار العربية
فئة ذوي االحتياجات الخاصة بطريقة مباشرة  التي تخدـىداؼ مف األ جممة عمى  الميثاؽ اشتمؿ

ماج لممعوقيف وتضمف الدوؿ العربية االند ،إذ يتـ تأسيس نظاـ رعاية وتربية خاصة لمطفؿ المعاؽ
 .2في الحياة الطبيعية والمنتجة لمجتمعيـ وتتيح لمموىوبيف فرص الزدىار مواىبيـ

ال بد أف يشتمؿ الجانب التشريعي لكفالة حقوؽ الطفؿ عمى جوانب عدة تييء لو الرعاية 
المتكاممة سواء كاف الطفؿ سميما أومف ذوي االحتياجات الخاصة كحمايتو في قانوف األسرة 

جراء الفحوصات الطبية الضرورية لمتحقؽ مف المياقة البدنية والعقمية  ،معيف لمزواج بوضع سف وا 
، فبيذا اإلجراء يمكف الكشؼ عف إعاقة أومرض ولو بدرجة ضئيمة حتى يمكف فيولمراغبيف 

التشريعي  بالتصدي ليا وقائيا قبؿ حدوثيا في مولود جديد في المجتمع، ويجب أف يراعي الجان
صة كفئة ذوي االحتياجات الخاصة مف إقرار لحقوقيـ وتنظيـ رعايتيـ ومعاممتيـ لفئات الخاا

 .3معاممة خاصة حسب حاجاتيـ وتيسير انخراطيـ اجتماعيا

حقوؽ الطفؿ وتعزيزىا فعمية لحماية ب توحيرغـ أف نصوص الميثاؽ العربي لحقوؽ الطفؿ 
ما يوجب  ةفي المجتمعات العربي يتضح جميا تخوؼ الدوؿ العربية مف إشكاالت واقعية تؤثر لكف

لـ يرقى إلى مصاؼ وثيقة إلزامية تمـز الدوؿ العربية  كما أف الميثاؽالعمؿ عمى تجاوزىا، 
 .4عمومية نصوصو ما أدى إلى إفقاده إلى قيمتو القانونية بقدر كبير وىذا بسبب تطبيقياب

 الميثاق اإلفريقي لحقوق الطفل ورفاىيتو:  -0

يقي وثيقة رئيسية تحدد الحقوؽ التي ينبغي عمى الدوؿ اإلفريقية األطراؼ يعد الميثاؽ اإلفر 
فييا ضمانيا لؤلطفاؿ وتعزيزىا وحماية حقوؽ الطفؿ في المنظومة القانونية لمواثيؽ حقوؽ 

والذي  1990اإلنساف اإلفريقية، اعتمدتو منظمة الوحدة اإلفريقية ) االتحاد اإلفريقي حاليا ( في 
ويعتبر الوثيقة اإلقميمية األولى بشأف حقوؽ الطفؿ ويتكوف  1999في نوفمبر دخؿ حيز النفاذ 

                                                           
 نفس الميثاؽ.مف  17، 16، 15المواد  1
 مف ميثاؽ حقوؽ الطفؿ العربي. 23المادة  2
 .نفس الميثاؽمف  2، ؽ 1ؽ  29المادة  3

، حقوؽ الطفؿ بيف المواثيؽ الدولية وقانوف العقوبات الجزائري، دراسة مقارنة، دار الجامعة شييرة بولحية 4
 .41،40، ص.ص.2011الجديدة، االسكندرية، مصر، 
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مادة تتضمف  31مادة والمقسـ إلى فصميف حيث احتوى الفصؿ األوؿ عمى  48الميثاؽ مف 
مادة تتضمف التزاـ كؿ دولة  17حقوؽ الطفؿ وحرياتو وواجباتو، أما الفصؿ الثاني فتكوف مف 

 يعية وغيرىا إلعماؿ ىذا الميثاؽ.طرؼ باتخاذ التدابير التشر 

تضمف الميثاؽ االلتزاـ بتكريس وحماية حقوؽ الطفؿ مف خبلؿ ضماف تمتعو بكافة الحقوؽ 
والحريات التي يعترؼ بيا دوف تمييز ألي كاف واعتبار مصمحتو العميا أساسا في اتخاذ أي 

لمطفؿ، وحؽ التمتع إجراء مف قبؿ سمطة أوشخص ما، نص الميثاؽ عمى حؽ التربية والتعميـ 
بالصحة البدنية والذىنية والروحية، إضافة إلى حقو في الحماية مف كافة أشكاؿ االستغبلؿ 

، واتخاذ 1االقتصادي وتحديد شروط خاصة لعمالتو وحمايتو مف المعامبلت البلإنسانية والتعذيب
 ،القاصر والختافصو مف الممارسات الضارة اجتماعيا وثقافيا كزواج ياإلجراءات الكفيمة بتخم

 ،وحمايتو مف أشكاؿ االستغبلؿ الجنسي ،والتشديد عمى عدـ اشتراكيـ في النزاعات المسمحة
وتجريـ بيع األطفاؿ واالتجار بيـ ألي غرض كاف، ىذا غير ضماف حقوؽ  ،وتعاطي المخدرات

أسرتو  هجاالطفؿ ألـ سجينة، يعتبر ىذا الميثاؽ الوثيقة الوحيدة التي تضمنت مسؤوليات الطفؿ ت
 .2ومجتمعو

عمى عاتؽ  موقعاأقر ىذا الميثاؽ بمكانة الطفؿ الفريدة التي يشغميا في المجتمع اإلفريقي 
، 3الدولة مراعاة احتياجات الطفؿ الخاصة بنموه الجسمي والبدني والذىني واألخبلقي واالجتماعي

ية تمثؿ في حماية ولـ يكتؼ بحماية حقوؽ الطفؿ عموما ولكنو اتجو إلى نوع خاص مف الحما
حيث  ،حقوؽ الطفؿ البلجئ ومنحو نفس مقومات حقوؽ الطفؿ العادي في الظروؼ العادية

اعترؼ باتخاذ التغيير الضروري لمطفؿ المشرد داخؿ أي بمد  نتيجة كوارث طبيعية أونزاعات 
ىذا مف ناحية، ومف ناحية أخرى تضمنت نصوصو  4داخمية أواضطرابات مدنية أوألي سبب آخر

 خصوصية الحماية في حالة ما كاف الطفؿ مف ذوي االحتياجات الخاصة وذلؾ بضماف ما يمي:

                                                           
 مف الميثاؽ اإلفريقي لحقوؽ الطفؿ ورفاىيتو. 16، 15، 14، 11، 4، 3المواد  1

 .نفس الميثاؽمف  31، 30، 29، 27،28، 22، 21المواد  2
 نفس الميثاؽ.مف ديباجة  5ؽ  3
 .نفس الميثاؽمف  23المادة  4
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" لكؿ طفؿ معوؽ ذىنيا أوبدنيا في أف يحظى بتدابير حماية خاصة تتفؽ مع احتياجاتو 
البدنية واألخبلقية وفي ظروؼ تكفؿ كرامتو وتشجع استقبللو الذاتي ومشاركتو بنشاط في حياة 

 المجتمع.

الدوؿ األطراؼ في ىذا الميثاؽ بأف تقدـ لمطفؿ المعوؽ والقائميف عمى رعايتو  تتعيد
وأف تسعى  ،المساعدة المطموبة والمناسبة بالنظر إلى حالة الطفؿ وذلؾ في نطاؽ الموارد المتاحة

بصفة خاصة إلى حصوؿ الطفؿ المعوؽ بالفعؿ عمى التدريب واإلعداد لمحياة المينية واألنشطة 
وتنميتو الثقافية واألخبلقية عمى  ،بطريقة تكفؿ اندماجو االجتماعي ونضوجو الشخصيالترفييية 

 أكمؿ وجو ممكف.

تستخدـ الدوؿ األطراؼ في ىذا الميثاؽ الموارد المتاحة لدييا لكي توفر بصورة تدريجية 
األماكف سيولة الكاممة لممعوقيف ذىنيا أوبدنيا وتمكنيـ مف دخوؿ المباني العامة المرتفعة وسائر 

 .1التي يأمؿ المعوقوف دخوليا عف وجو حؽ "

" تتعيد الدوؿ األطراؼ فرديا وجماعيا بإعطاء أقصى قدر مف األولوية لبلحتياجات 
الذيف يعيشوف في ظؿ نظاـ الفصؿ العنصري والعرقي والديني وغيرىا مف  ،الخاصة باألطفاؿ

 .2أشكاؿ التفرقة والتمييز "

الحماية القانونية لمطفؿ حسب  توفر يستنتج أنيا قد يثاؽ الم نصوصفمف خبلؿ استقراء 
الوضع االجتماعي الذي يكوف عميو مف خبلؿ نصو عمى حقوؽ عادية متعارؼ عمييا لمطفؿ 
العادي وفي الظروؼ العادية، وحماية حقوؽ الطفؿ البلجئ الذي يكوف في حالة اجتماعية تناؿ 

فؿ ذو االحتياجات الخاصة وىو أىـ عنصر مف حقوقو داخؿ بمده ألي سبب كاف، وحماية الط
نظرا لحالتو الصحية المتردية والتي يمكف أف يكوف محبل لمتمييز بسببيا ما يحوؿ دوف استفادتو 

جسيد حقوؽ الطفؿ دوف تيميش عمى إال أف الميثاؽ اإلفريقي وثيقة إقميمية مثالية لتمف حقوقو 
شريعية داخمية يتوجب عمى الدولة األطراؼ أساس اإلعاقة، إضافة إلى توفير دعائـ قانونية ت

 اتخاذىا لتحقيؽ اليدؼ المنشود وىو حماية الطفؿ ومراعاة مصمحتو العميا.

                                                           
 مف الميثاؽ اإلفريقي لحقوؽ الطفؿ ورفاىيتو. 13المادة  1
 نفس الميثاؽ.مف  26المادة  2
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إذف فالحماية المقررة لمطفؿ ذي االحتياجات الخاصة في ظؿ المواثيؽ اإلقميمية المتصمة 
والرغبة في  نيوض بياالدور الفعاؿ لمقانوف الدولي في ترقية حقوؽ الطفؿ وال تبحقوؽ الطفؿ أكد

، مرتكزا في ىذا الجانب عمى أسس المساواة وتكافؤ الفرص في االستفادة مف الحقوؽ تدعيميا
 الواردة في ىذه المواثيؽ دوف تمييز قائـ ألي سبب مف األسباب.

 المطمب الثاني: في ظل الصكوك الدولية لحقوق ذوي االحتياجات الخاصة

وؽ األشخاص المرضى وذوي اإلعاقة في اإلعبلنات عمؿ المشرع الدولي عمى تكريس حق
الدولية والعربية مف خبلؿ التنصيص ضمف مواثيقو المتنوعة عمى فرض حماية خاصة ليـ، 
حيث كاف سباقا في حماية حقوؽ اإلنساف وحقوؽ الطفؿ وأولى حماية لمطفؿ ذي االحتياجات 

لحصوؿ عمى الحقوؽ بيف فئات الخاصة في النظاـ الدولي بغية منو لموصوؿ إلى تكامؿ في ا
المجتمع دوف تمييز بينيـ وعمبل بمبادئ النزاىة واالنصاؼ لتوفير حماية أعمى مف الحماية 
الوطنية تسمو في نطاؽ القانوف الدولي، لذا كاف ال بد مف تقسيـ المطمب إلى فرعيف عنوف الفرع 

أما الفرع الثاني خصص األوؿ بالمواثيؽ الدولية لحماية حقوؽ ذوي االحتياجات الخاصة، 
 لمعالجة المواثيؽ اإلقميمية لحماية حقوؽ ذوي االحتياجات الخاصة، كالتالي:

 الفرع اْلول: المواثيق الدولية لحماية حقوق ذوي االحتياجات الخاصة 

سيتـ التعرض في ىذا الفرع إلى اإلعبلنات والمبادئ الدولية المنوطة بحماية ذوي 
، ثـ التطرؽ إلى المواثيؽ الدولية الصادرة في نفس السياؽ 2006ة االحتياجات الخاصة قبؿ سن

ومدى تكريسيا لمحماية القانونية لذوي االحتياجات الخاصة، كما يمي بيانو في  2006بعد 
 العنصريف التالييف:

 :0226حماية حقوق ذوي االحتياجات الخاصة قبل  -2

تيدؼ إلى  2006ىامة قبؿ اعتمدت جمعية األمـ المتحدة إعبلنات ومواثيؽ دولية 
حماية حقوؽ ذوي االحتياجات الخاصة بداية مف حماية حقوؽ األشخاص المتخمفيف عقميا لسنة 
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، 2يعد أوؿ إعبلف صادر عف األمـ المتحدة يختص بحماية حقوؽ المعاقيف عقميا ، والذي19711
حقوؽ اإلنساف  أكدت الدوؿ األعضاء في األمـ المتحدة في ىذا الميثاؽ مف جديد عمى حماية

وحرياتو األساسية، مكممة بيذا الميثاؽ اإلعبلنات واالتفاقيات الناىضة بحقوؽ اإلنساف وتدعيميا 
مف خبلؿ الدعوة إلى حماية حقوؽ األشخاص ذوي العاىات البدنية والعقمية وتأميف رفاىيـ 

عادة تأىيميـ، وتيسير اندماجيـ في المجتمع والحياة العادية إلى أقصى حد  ممكف ما جعؿ وا 
اإلعبلف يؤكد عمى مجموعة مف المبادئ الحامية لحقوؽ ىذه الفئة مف ذوي االحتياجات الخاصة 
حيث يكوف لممتخمؼ عقميا نفس الحقوؽ المكفولة لسائر البشر، وكذا حقو في الحصوؿ عمى 

يمكنو مف الرعاية والعبلج الطبييف المناسبيف وعمى قدر مف التعميـ والتدريب والتأىيؿ والتوجيو 
حؽ التمتع باألمف االقتصادي وبمستوى  إضافة إلىطاقاتو إلى أقصى حد ممكف، إنماء قدراتو و 

 .3معيشي الئؽ وضماف حقو في العمؿ واإلنتاج

وفي حالة ما أصبح األشخاص المتخمفيف عقميا غير قادريف بسبب خطورة عاىاتيـ عمى  
ذا اقتضت ال ضرورة تقييد أوتعطيؿ بعض أوجميع ىذه ممارسة جميع حقوقيـ ممارسة فعالة أوا 

الحقوؽ، وجب أف يتضمف اإلجراء المتبع في ىذا التقيد أوالتعطيؿ ضمانات قانونية مناسبة 
لحمايتيـ مف أي تجاوز ممكف، ويتعيف أف يكوف ىذا اإلجراء مستندا إلى تقييـ لمقدرات 

ىذا التقييد أوالتعطيؿ محؿ االجتماعية لمشخص المتخمؼ عقميا أجراه خبراء مؤىموف، وأف يصبح 
 .4إعادة نظر بصورة دورية، وأف يكوف خاضعا لبلستئناؼ لدى سمطات أعمى

تجسدت حماية األشخاص المتخمفيف عقميا أيضا بصدور مبادئ حماية األشخاص 
، أكدت ىذه الوثيقة الدولية في ديباجتيا 5المصابيف بمرض عقمي وتحسيف العناية بالصحة العقمية

بؽ ىذه المبادئ دوف تمييز بأي دافع، كالتمييز بسبب العجز، إذ يتمتع جميع عمى أف تنط

                                                           
ديسمبر  20، المؤرخ في 26في الدورة  2856الصادر بموجب قرار الجمعية العامة لؤلمـ المتحدة رقـ  1

1971. 
، جوانب الحماية القانونية لذوي االحتياجات الخاصة، مجمة الدراسات القانونية، جامعة يحي أمينة حمياللي 2

 .6، ص.2017، 1، العدد 3فارس، المدية، الجزائر، المجمد 
 مف اإلعبلف الخاص بحقوؽ المتخمفيف عقميا. 3، 2، 1المبادئ  3
 .نفس اإلعبلف مف 7، 6المبدأيف  4
 .1991ديسمبر  17، المؤرخ في 46في الدورة  119الصادر بموجب قرار الجمعية العامة لؤلمـ المتحدة رقـ  5
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األشخاص بحؽ الحصوؿ عمى  أفضؿ ما ىو متاح مف رعاية الصحة العقمية التي تشكؿ جزءا 
مف نظاـ الرعاية الصحية واالجتماعية، ويعامؿ جميع األشخاص المصابيف بمرض عقمي أوالذيف 

إنسانية مع احتراـ ما لئلنساف مف كرامة أصيمة، ومف حقيـ الحماية  يعالجوف بيذه الصفة معاممة
مف كؿ أشكاؿ االستغبلؿ، ومف اإليذاء الجسدي أوغير الجسدي أوالمعاممة الميينة، وال يجوز أف 
ضعاؼ المساواة في التمتع بالحقوؽ  يكوف أي تمييز بدعوى المرض العقمي المؤدي إلى إبطاؿ أوا 

خذة في سبيؿ النيوض بحقوؽ المرضى العقمييف تمييزا، إذ مف حؽ كؿ وال تعد التدابير المت
شخص مصاب بالمرض العقمي بممارسة حقوقو المدنية والسياسية واالقتصادية والثقافية 

، 1966والعيديف الدولييف لسنة  ،واالجتماعية المعترؼ بيا في اإلعبلف العالمي لحقوؽ اإلنساف
 .1ص بحقوؽ المعوقيفوفي الصكوؾ األخرى كاإلعبلف الخا

تولى حماية خاصة لمقاصر فيما يخص ىذا اإلعبلف وفي إطار القانوف الوطني المتعمؽ 
ومف بيف الحقوؽ  ،2بالقصر حيث تضمف لو نفس الحقوؽ المحمية في حالة ما كاف معاقا عقميا

اعية الذي يضمنيا ىذا الميثاؽ لممريض العقمي الحؽ في الحصوؿ عمى الرعاية الصحية واالجتم
المتبلئمة واحتياجاتو الصحية وفقا لنفس معايير رعاية المرضى اآلخريف، وتوفير الحماية التامة 

ية ال مبرر ليا والمعاممة البلإنسانية مف المرضى و العبلج بأد بعادمف األذى بما فييا است
فة إلى ، إضا3أوالموظفيف أوغيرىـ، ومف كؿ األعماؿ المتسببة في إلحاؽ ألـ عقمي أوبدني ليـ

كفالة االحتراـ الكامؿ لحؽ كؿ مريض المودع في مصحة األمراض العقمية في التمتع باعتراؼ 
القانوف بشخصيتو االعتبارية وبخصوصيتو، وبحريتو في استخداـ مختمؼ وسائؿ االتصاؿ 
باآلخريف وتمقي الزيارات وحرية الحصوؿ عمى خدمات البريد والياتؼ والصحؼ وغيرىا، 

ىذا غير إعادة  المرافؽ الترويحية وأوقات الفراغ، ومرافؽ التعميـ، ومرافؽ الشراء، واستفادتو مف
التأىيؿ الميني لو مف أجؿ تمكينو مف العمؿ أواالحتفاظ بو مع ما يتناسب وخمفيتو االجتماعية 

 .4وحرية اختياره لمعمؿ الذي يريده تناسبا لحالتو الصحية دوف أي ضغط أواستغبلؿ ،والثقافية

                                                           
 لعناية بالصحة العقمية.مف مبادئ حماية األشخاص المصابيف بمرض عقمي وتحسيف ا 1المبدأ  1
 .نفس المبادئمف  2المبدأ  2
 .نفس المبادئ مف 8المبدأ  3
 نفس المبادئ.مف  13المبدأ  4



 ي االحتياجات الخاصة عمى الصعيد الدولي  حماية اْلطفال ذو         : الباب الثاني
 

  227 
 

نواة لحماية المعوؽ حيث أكدت فيو  1975اإلعبلف الخاص بحقوؽ المعوقيف لسنة شكؿ 
الجمعية العامة لؤلمـ المتحدة دعوتيا لمعمؿ عمى الصعيد الدولي والوطني ليصبح ىذا اإلعبلف 
بمثابة أساس مشترؾ لحماية حقوؽ المعوقيف، تبنى اإلعبلف نفس المبادئ التي سبقتو في 

إذ يتمتع المعوؽ  1ابقة عنو خصوصا اعتماده لمبدأ المساواة بيف األفرادالمواثيؽ الدولية الس
بجميع الحقوؽ الواردة في ىذا اإلعبلف ويعترؼ بيا لجميع المعوقيف دوف أي استثناء وببل تفرقة 

، يضمف ىذا اإلعبلف 2أوتمييز عمى أي وضع يمكف أف يكوف عميو الشخص ومنو حالة اإلعاقة
أيا كاف منشأ  ،معوؽ كحقو األصيؿ في أف تحتـر كرامتو اإلنسانية ولوحقوقا متنوعة لمشخص ال

نفس الحقوؽ األساسية التي تكوف  ،وطبيعة وخطورة أوجو التعويؽ والقصور التي يعاني منيا
فبل يجوز استبعاد أي شخص مف ىذه الحقوؽ بسبب السف  ،الذيف ىـ في سنو يفلممواطن

ال وقبؿ كؿ شيء أف لو الحؽ في التمتع بحياة الئقة تكوف أوالجنس أوغيرىا، األمر الذي يعني أو 
 .طبيعية وغنية قدر المستطاع

يتمتع الشخص المعوؽ بنفس الحقوؽ المدنية والسياسية التي يتمتع بيا سواه مف البشر،  
لغاء لمحقوؽ المذكورة يمكف أف يمس المعوقيف  وال يجوز في كؿ األحواؿ فرض أي تقييد أوا 

عوؽ االستفادة مف التدابير التي تستيدؼ تمكينو مف بموغ أكبر قدر ممكف مف ، يحؽ لمم3عقميا
االستقبلؿ الذاتي، وحقو في العبلج الطبي والنفسي والوظيفي بما في ذلؾ األعضاء الصناعية 
وأجيزة التقويـ والتأىيؿ الطبي واالجتماعي، وممارسة حقو في التعميـ والتدريب والتأىيؿ المينييف، 

عدة والمشورة وفي خدمات التوظيؼ وغيرىا مف الخدمات التي تمكنو مف إنماء قدراتو وفي المسا
عادة إدماجو في المجتمع  .4ومياراتو إلى أقصى الحدود وتعجؿ بعممية إدماجو إوا 

لمشخص المعاؽ الحؽ في األمف االقتصادي واالجتماعي وفي مستوى معيشي الئؽ ولو 
تفاظ بو أوفي مزاولة مينة مفيدة ومربحة ومجزية، ىذا حسب قدراتو في الحصوؿ عمى عمؿ واالح

غير حقو في اإلقامة مع أسرتو أومع أسرة بديمة وفي المشاركة في جميع األنشطة االجتماعية 

                                                           
 .6، المرجع السابؽ، ص.أمينة حمياللي 1
 مف اإلعبلف الخاص بحقوؽ المعوقيف. 2ؽ  2
 .نفس اإلعبلفمف  4، 3ؽ  3
 .نفس اإلعبلفمف  6، 5ؽ  4
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أواإلبداعية أوالترفييية، فإف تطمبت حالتو الصحية البقاء في مصحة متخصصة وجب أف تحاط 
الضرورة أف يبقى المعوؽ في مؤسسة متخصصة بو داخميا ظروؼ الحياة العادية فإذا حتمت 

يجب أف تكوف بيئة ىذه المؤسسة وظروؼ الحياة فييا عمى أقرب ما يستطاع مف بيئة وظروؼ 
، ويؤكد ىذا اإلعبلف عمى حماية الشخص المعوؽ مف أي استغبلؿ أومعاممة 1الحياة العادية

االستعانة بمساعدة قانونية مف ذوي تمييزية غير الئقة أومتعسفة أوحاطة بالكرامة، ولو الحؽ في 
 .2االختصاص حيف يتبيف أف مثؿ ىذه المساعدة ال غنى عنيا لحماية شخصو أومالو

أقرت الجمعية العامة لؤلمـ المتحدة مجموعة مف القواعد الموحدة بشأف تحقيؽ تكافؤ 
ع بشأف الفرص لممعوقيف ىادفة مف خبلليا إلى تطبيؽ مبدأ المساواة بينيـ وتوعية المجتم

مكاناتيـ ومساىماتيـ، فمف بيف الحقوؽ المكفولة  األشخاص المعوقيف وحقوقيـ، واحتياجاتيـ وا 
ضمف ىذه القواعد حؽ الرعاية الطبية لممعوؽ إذ ينبغي عمى الدوؿ أف تكفؿ حصوؿ المعوقيف 

،  3وال سيما الرضع واألطفاؿ عمى رعاية طبية مف نفس المستوى الذي يحصؿ عميو أفراد المجتمع
ويجب أف يتحقؽ مبدأ تكافؤ الفرص عند اتخاذ برامج إعادة التأىيؿ الرامية إلى توفير المعينات 

يجب عمى الدوؿ أف تدرس االحتياجات الخاصة بالفتيات والفتياف المعوقيف فيما كما  ،والمعدات
 .4يتعمؽ بتصميـ ىذه المعينات والمعدات ومتانتيا ومدى مبلءمتيا المتصمة لؤلعمار

ترفت ىذه القواعد الدولية لمشخص المعوؽ بالحؽ في فرص الوصوؿ مف خبلؿ عممية اع
تكافؤ الفرص في جميع مجاالت المجتمع وفيما يتعمؽ بالمعوقيف أيا كاف نوع عوقيـ، إذ يجب 
إزالة العقبات التي تحوؿ دوف وصوؿ المعوؽ إلى بيئة مادية مساعدة فيما يتعمؽ بالمساكف مثبل 

ة فرص الوصوؿ أيضا يجب أف تفتح أماـ المعوقيف فرص الحصوؿ عمى معمومات والنقؿ، وإلتاح
كاممة عف تشخيص حاالتيـ وحقوقيـ والخدمات والبرامج المتاحة ليـ، وذلؾ في جميع المراحؿ 

 .تطيع الشخص المعوؽ االطبلع عميياويجب عرضيا في شكؿ يس

                                                           
 بحقوؽ المعوقيف. مف اإلعبلف الخاص 9، 8ؽ  1
 .نفس اإلعبلفمف  11، 10ؽ  2
 مف القواعد الموحدة بشأف تحقيؽ تكافؤ الفرص لممعوقيف. 2القاعدة  3
 .نفس االتفاقيةمف  4القاعدة  4
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ثيؽ في متناوؿ مختمؼ فئات كما ينبغي إعداد استراتيجيات لوضع خدمات اإلعبلـ والتو  
المعوقيف، واستخداـ طريقة برايؿ وخدمات أشرطة التسجيؿ والمنشورات المطبوعة بحروؼ كبيرة، 
وغير ذلؾ مف التكنولوجيا المبلئمة بغية وضع المعمومات والوثائؽ المكتوبة في متناوؿ 

ئمة لوضع المعمومات األشخاص ذوي العاىات البصرية، وبالمثؿ يجب استخداـ التكنولوجيا المبل
المنطوقة في متناوؿ األشخاص ذوي العاىات السمعية أوالذيف يشكوف مف صعوبات في الفيـ، 
واستعماؿ لغة اإلشارة في تعميـ األطفاؿ الصـ، والنظر في احتياجات مف يعانوف حاالت أخرى 

ؿ األشخاص مف العجز، كما ينبغي أف تشجع الدوؿ وسائط اإلعبلـ عمى جعؿ خدماتيا في متناو 
 .1المعوقيف

أكدت ىذه القواعد عمى حؽ الطفؿ المعوؽ في فرص التعميـ في المرحمتيف االبتدائية 
والثانوية والمرحمة الثالثة، وذلؾ ضمف أطر مدمجة، لممعوقيف مف األطفاؿ والشباب والكبار، 

ي الدوؿ التي وتكفؿ أف يكوف تعميـ األشخاص المعوقيف جزءا ال يتجزأ  مف النظاـ التعميمي، وف
يكوف فييا التعميـ إلزاميا ينبغي أف يوفر التعميـ اإللزامي لمبنيف والبنات المصابيف بجميع أنواع 
ودرجات العجز بما في ذلؾ أشدىا، إذ ينبغي أف توجو عناية خاصة إلى األطفاؿ المعوقوف 

السيما  قوف،المعو  الصغار جدا، األطفاؿ المعوقوف في مرحمة ما قبؿ االلتحاؽ بالمدرسة، الكبار
النساء، إضافة إلى وجوبية النظر في التعميـ المتكامؿ والبرامج المجتمعية عمى أنيا نيج تكميمية 
لتزويد المعوقيف بتعميـ وتدريب فعاليف مف حيث التكمفة، وفي الحاالت التي ال يمبي فييا نظاـ 

ب أف ينظر ليـ في تعميـ المدارس العادية عمى نحو مبلئـ الحتياجات األشخاص المعوقيف يج
وأف يقدـ لمطالب المعوؽ نفس  ،خاص يعكس نفس أىداؼ ومعايير التعميـ في المدرسة العادية

 موارد التعميـ المقدمة لمطالب السميـ.

ونظرا لما لمصـ والبكـ / المكفوفيف مف احتياجات خاصة في مجاؿ التخاطب فقد يكوف 
اصة بيـ أوضمف صفوؼ ووحدات خاصة في مف األنسب توفير التعميـ ليـ في مدارس خ

مدارس النظاـ العاـ، وفي المرحمة المبدئية يمـز بصفة خاصة تركيز االىتماـ بوجو خاص عمى 

                                                           
 مف القواعد الموحدة بشأف تحقيؽ تكافؤ الفرص لممعوقيف. 5القاعدة  1
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التعميـ المتجاوب ثقافيا مما يؤدي إلى اكتساب ميارات تخاطب فعالة وتحقيؽ الحد األقصى مف 
 .1االستقبلؿ لمف ىـ صـ أوبكـ/ مكفوفوف

ذوي االحتياجات الخاصة كاف مستيمكا في السابؽ ضمف إعبلنات  إف االىتماـ بفئة
حقوؽ المعوقيف والتي كرست ليا دورا ىاما في إرساء نظاـ المساواة االجتماعي وتكريس تكافؤ 
الفرص بيف المعوقيف مع غيرىـ مف البشر، خصوصا ما تضمنتو مف قواعد خاصة تتعمؽ بمنح 

ى أساس أنو طفؿ مف بيف اآلخريف وحرمانو مف حماية لمطفؿ ذي االحتياجات الخاصة عم
، فمـ توجد أي داللة عمى عدـ 2الوصوؿ إلى التعميـ والعمؿ والثقافة والرياضة وغيرىا يعد تمييزا

كؿ  إذ اتسمتاستفادة الطفؿ ذو االحتياجات الخاصة مف الحقوؽ المكفولة لمشخص المعوؽ 
دوف تمييز، سواء بيف المرأة  شموليةلية بالالمبادئ التي جاءت بيا اإلعبلنات والمواثيؽ الدو 

ت دوف والرجؿ أوالشخص البالغ والطفؿ عمبل وتطبيقا  لمبدأ المساواة الدولي في الحقوؽ الواجبا
 تفرقة بيف السميـ والمعوؽ.

 : 0226حماية حقوق ذوي االحتياجات الخاصة بعد  -0

ة األشخاص ذوي اإلعاقة حيث بحماي 2006انفردت االتفاقية الدولية لؤلمـ المتحدة لسنة 
مادة، جاء في ديباجة  50كانت أوؿ اتفاقية دولية تعالج حقوؽ ذوي اإلعاقة تضمنت ديباجة و

يتمتع األطفاؿ ذوو  ؿ ذو اإلعاقة خصوصا أنو ينبغي أفاالتفاقية في مجاؿ حماية حقوؽ الطف
المساواة مع األطفاؿ  اإلعاقة تمتعا كامبل بجميع حقوؽ اإلنساف والحريات األساسية عمى قدـ

اآلخريف، بيذا تكوف االتفاقية شكمت إطارا دوليا متخصصا لحماية حقوؽ الطفؿ ذو االحتياجات 
الخاصة بإقرارىا لمبادئ عامة أساسية عمى المستوى الدولي تأكيدا عمى ما ورد في اإلعبلف 

، 3جميع دوف تمييزمف حقوؽ مكفولة لم 1966العالمي لحقوؽ اإلنساف والعيديف الدولييف لسنة 
 فمف الحقوؽ التي كفمتيا االتفاقية الدولية لمطفؿ المعاؽ ما يمي:

                                                           
 لممعوقيف.مف القواعد الموحدة بشأف تحقيؽ تكافؤ الفرص  6القاعدة  1

2
 Nicola Dedebat, L' enfant en situation de handicap, un enfant avant tout, revue empan, n° 93, janvier 

2014, p.3. 
 .22، المرجع السابؽ، ص.داللي جياللي، أحمد بشارة موسى 3
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حظرت االتفاقية الدولية لحقوؽ ذوي الحقوق المدنية والسياسية لألطفال ذوو اإلعاقة:  -أ
اإلعاقة كؿ أساليب التمييز والتفرقة بيف أفراد المجتمع المعاؽ منيـ والسميـ وألزمت الدوؿ 

توفير الحماية القانونية المحضة المتساوية والفعالة لمقضاء عمى التمييز، واىتمت األطراؼ ب
االتفاقية بالفتيات ذوي اإلعاقة خصوصا نظرا ألنواع التمييز التي يمكف أف يتعرضف ليا ما يؤكد 

بيف فئة ذوي  مف االتفاقية أنيا لـ تعتبر الجنس مقياسا لمتمييز بؿ جسدت كؿ معايير المساواة
وتحقيؽ إمكانية الوصوؿ لمجميع مف خبلؿ إزالة العقبات التي تحوؿ دوف  حتياجات الخاصة،اال

مشاركة المعاؽ في المجتمع بشكؿ كامؿ بتوفير المباني ووسائؿ النقؿ والمرافؽ الطبية وتمكنيو 
 .1مف الخدمات اإللكترونية

لقانونية لمشخص ذي تكفؿ االتفاقية الدولية لحقوؽ ذوي اإلعاقة حؽ االعتراؼ بالشخصية ا
اإلعاقة وتقر بأىميتو القانونية حسب ما يحدده القانوف الساري فيما يتعمؽ بأىمية الشخص 
والعوارض التي يمكف أف تعتريو جراءىا، كما تحمي حقو في األمف والحرية وعدـ تعرضو 

ات لمتعذيب ومختمؼ المعامبلت البلإنسانية واالستغبلؿ والعنؼ حيث يراعى في توفير خدم
ويقع عمى عاتؽ الدوؿ وضع تشريع يعاقب عمى ىذا ، الحماية سف وجنس المعاؽ ونوع إعاقتو

، إضافة إلى 2النوع مف االعتداءات والتحقيؽ فييا خاصة إذا كاف الضحية مف األطفاؿ المعاقيف
إقرار حؽ التنقؿ كحؽ يمارسو الشخص المعاؽ بحرية وتحديد مكاف إقامتو وحقو في الحصوؿ 

نسية دوف تمييز عمى أساس إعاقتو بؿ عمى العكس تمكينو مف كؿ وثيقة قانونية تخص عمى الج
 .حيازة وامتبلؾ واستعماؿ كؿ وثيقة تثبت ىويتو

تسجيؿ كؿ طفؿ ذوو إعاقة فور والدتو وتمكينو مف الحصوؿ عمى اسـ وجنسية  كما يتـ 
فعاؿ بممارسة حقيـ وحقيـ في المشاركة في الحياة السياسية بشكؿ  ،كغيرىـ مف األطفاؿ

ويتقمدوا  ،وواجبيـ في االنتخاب وأف ي نتخبوا حسب الشروط التي يحددىا القانوف الوطني لكؿ دولة

                                                           
 مف اتفاقية حقوؽ األشخاص ذوي اإلعاقة. 9، 6، 5المواد  1
 .نفس االتفاقيةمف  16، 15، 14، 12المواد  2
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دارة شؤوف األحزاب السياسية  فعميا في المناصب العامة لمحكومة والمشاركة في المنظمات وا 
نشاء منظمات تنيض بالدفاع عف حقوقيـ كفئة تستوجب الحماية  .1وا 

تكفؿ االتفاقية الدولية لحقوؽ األشخاص قوق االجتماعية لألطفال ذوو اإلعاقة: الح -ب
ذوي اإلعاقة جممة مف الحقوؽ االجتماعية بداية مف حؽ كؿ شخص معاؽ في الزواج بالرضا 

واتخاذ القرار حوؿ عدد األطفاؿ المراد إنجابيـ وفي الحصوؿ  ،الكامؿ وتكويف األسرة والوالدية
قرار حؽ الطفؿ في الحفاظ عمى خصوبتو  عمى المعمومات في المجاؿ الصحي االنجابي، وا 
وكفالة الدوؿ األطراؼ لحقوؽ ذوي اإلعاقة ومسؤولياتيـ فيما يخص القوامة عمى األطفاؿ 

يعات كؿ دولة، كما تكفؿ لمطفؿ المعاؽ الحؽ في أوكفالتيـ أوالوصاية عمييـ أوتبنييـ حسب تشر 
الحياة األسرية ومنع إخفاءىـ وىجرىـ وعزليـ بؿ يجب أف توفر ليـ خدمات ومساعدات شاممة 

وال يجوز فصؿ أي طفؿ عف أبوية بسبب إعاقتو إال فيما يتعمؽ بالحاالت المحددة  ،ليـ وألسرىـ
ة عدـ قدرة األسرة عمى مراعاة طفميا المعاؽ الحقانونا مع مراعاة مصمحة الطفؿ الفضمى، وفي 

 .2يجب أف تبذؿ الدولة جيودىا لتوفير رعاية بديمة لو

ـ كفمت االتفاقية الدولية حؽ التعميـ لمطفؿ ذي اإلعاقة عمى أساس تكافؤ الفرص وذلؾ بعد
ف وتمكينو م ،استبعادىا ألي طفؿ معاؽ مف التعميـ االبتدائي أوالثانوي المجاني واإللزامي

الحصوؿ عمى تعميـ جيد وجامع عمى قدـ المساواة مع اآلخريف مع مراعاة االحتياجات التي 
يتطمبيا كؿ طفؿ معاؽ، ففي ىذا الصدد يجب أف تتخذ تدابير مبلئمة تشمؿ تيسير تعمـ طريقة 

ىذا  برايؿ وأنواع الكتابة البديمة ووسائؿ االتصاؿ المعززة والبديمة وميارات التوجيو والتنقؿ وتسير
الدعـ والتوجيو بواسطة األقراف، وتيسير تعمـ لغة اإلشارة وتشجيع اليوية المغوية لفئة الصـ 
وتوفير التعميـ لممكفوفيف والصـ أوالصـ المكفوفيف بمغات ووسائؿ اتصاؿ مناسبة تسمح بإنماء 

وظيؼ قدرات الطفؿ المعاؽ أكاديميا واجتماعيا، وكضمانة إلعماؿ حؽ التعميـ يجب أف يكوف ت

                                                           
 مف اتفاقية حقوؽ األشخاص ذوي اإلعاقة. 29، 18المادتيف  1
 .نفس االتفاقيةمف  23المادة  2
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مدرسيف مختصيف يتقنوف لغة اإلشارة ووسائؿ تواصمية مع فئة األطفاؿ المعاقيف تمكنيـ مف 
 .1االستفادة مف حقيـ التعميمي بمختمؼ مراحمو وفؽ ترتيبات تيسيرية كفيمة بتحقيقو

لـ تكتؼ االتفاقية الدولية بتكريس حؽ الحماية األسرية والتعميمية بؿ احتوت حقوقا أخرى 
حؽ االستفادة مف خدمات الرعاية الصحية لكؿ شخص يعاني مف إعاقة، واعتبار حؽ تمثمت في 

حؽ مكفوؿ لمجميع دوف تمييز بشروط تيسيرية تتخذىا الدوؿ األطراؼ، وكذا  ةالحماية االقتصادي
واالستفادة مف برامج  ،الحؽ في المستوى المعيشي البلئؽ مف حيث الغذاء والممبس والمسكف

ية والمساعدات المالية والحصوؿ عمى األجيزة والمعدات المبلئمة لكؿ إعاقة الحماية االجتماع
 .2معاؽ

ألزمت االتفاقية الدولية لحقوؽ األشخاص ذوي اإلعاقة الدوؿ األطراؼ بتحقيؽ حماية 
وذلؾ اتخاذ جميع التدابير الضرورية لكفالة تمتعيـ تمتعا كامبل  ،األطفاؿ المعاقيف بصفة انفرادية

إلنساف والحريات األساسية عمى قدـ المساواة مع غيرىـ مف األطفاؿ، وأف تكوف بكؿ حقوؽ ا
ذ في حقو كما تكفؿ لو الحؽ في التعبير بحرية خلطفؿ الفضمى ىي أساس كؿ تدبير يتمصمحة ا

عف رأيو في المسائؿ التي تمسو مع إيبلء االىتماـ الواجب لرأيو وفقا لسنو ومدى نضجو، وتوفير 
مارسة ىذا الحؽ بما يتبلءـ مع إعاقتو بنوعيا ودرجتيا وسنو شأنو شأف غيره المساعدة عمى م

 .3مف األطفاؿ

وكآلية لحماية ذوي اإلعاقة عمى المستوى الدولي مف االنتياكات التي قد تشوب حقوقيـ تـ 
أقر  ،مف االتفاقية الدولية 34إنشاء لجنة معنية بحقوؽ األشخاص ذوي اإلعاقة بموجب المادة 

بأف تعترؼ الدولة الطرؼ  االتفاقية الدولية لحقوؽ ذوي اإلعاقةوكوؿ االختياري الممحؽ بالبروت
في ىذا البروتوكوؿ باختصاص لجنة حقوؽ األشخاص ذوي اإلعاقة بتمقي الببلغات مف األفراد 

والذيف يدعوف  ،أومجموعات األفراد المشموليف باختصاصيا ،أوباسـ األفراد ،أومجموعات األفراد
تسمـ ببلغ أف ضحايا انتياؾ دولة طرؼ ألحكاـ االتفاقية، والنظر في تمؾ، وال يجوز لمجنة أنيـ 

                                                           
 مف اتفاقية حقوؽ األشخاص ذوي اإلعاقة. 24المادة  1
 نفس االتفاقية.مف  28، 27، 25المواد  2
 .نفس االتفاقيةمف  7المادة  3
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أف يعقد اختصاص أي ، 1يتعمؽ بأي دولة طرؼ في االتفاقية ال تكوف طرفا في ىذا البروتوكوؿ
المجنة بالنظر في االنتياؾ الذي يتعرض لو الشخص المعاؽ في حالة ما كانت الدولة الطرؼ 

ال فبل اختصاص يمارس في حالة ما لـ تكف  ،اقية طرفا في البروتوكوؿ الممحؽ بيافي االتف وا 
 طرفا في البروتوكوؿ رغـ أنيا طرؼ في االتفاقية.

تمثؿ االتفاقية الدولية لحقوؽ ذوي اإلعاقة والبروتوكوؿ االختياري الممحؽ بيا صكا دوليا 
الدولية أداة فعالة ومكسبا أساسيا لضماف  رئيسا في النيوض بحقوؽ ذوي اإلعاقة إذ تعد االتفاقية

حقوؽ ىذه الفئة اليشة مف المجتمع، يبلحظ مف خبلؿ أحكاـ االتفاقية السابؽ بيانيا في مجموعة 
مف الحقوؽ والحريات األساسية أنيا كرست المشاركة اإليجابية لممعاؽ مثمو مثؿ اآلخريف وتعزيز 

ارؽ عادي يتطمبو العنصر البشري، وتضمنت تقبؿ حقوقو وقبوؿ اإلعاقة والشخص المعاؽ كف
االتفاقية نصوصا خاصة بحقوؽ الطفؿ المعاؽ ترتب التزامات عمى عاتؽ الدوؿ األطراؼ بتوفير 

، فبتوفير الدوؿ لموسائؿ المزيمة 2اآلليات واألجيزة ذات الصمة بتنفيذ التزاماتيـ في االتفاقية
بما فييا مشكمة السبللـ العادية  ،قبات بيئيةلمعقبات التي يمكف أف تعترض الطفؿ المعاؽ مف ع

ال تبلئـ المعاؽ الذىني أوالمتوحد ومختمؼ اإلعاقات ما يؤدي لعدـ تكيؼ  التي وبرامج مدرسية
الطفؿ مع المدرسة والبيئة نظرا لمصعوبات التي تعترضو، فعدـ توفير المعدات واألجيزة 

أماـ إمكانية وصولو والتي أدرجتيا  المخصصة لنوع ودرجة إعاقة كؿ طفؿ معاؽ سيكوف حائؿ
 .  3االتفاقية الدولية كيدؼ رئيسي يجب تحقيقو بشتى الوسائؿ القانونية

 

 

 

 

 

                                                           
لممحؽ باتفاقية حقوؽ األشخاص ذوي اإلعاقة المعتمد مف قبؿ الجمعية مف البروتوكوؿ االختياري ا 1المادة  1

 .2006ديسمبر  13، المؤرخ في 61في الدورة  116العامة لؤلمـ المتحدة بموجب القرار رقـ 
، الحماية الدولية لذوي االحتياجات الخاصة، مجمة البحوث والدراسات القانونية والسياسية، إبراىيم مجاىدي 2

 .141، ص.2015، 8، الجزائر، العدد 2لونيسي، البميدة جامعة عمي 
3
 Guide a l'usage des parlementaires, Incapacité, réalisation des droits des personnes handicapées, 

organisation des nations unies, genève, 2007, p.4.   
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 الفرع الثاني: المواثيق اإلقميمية لحماية حقوق ذوي االحتياجات الخاصة

زالة كؿ أشكاؿ التمييز  تطرقت المواثيؽ اإلقميمية لحماية حقوؽ ذوي االحتياجات الخاصة وا 
والتفرقة بينيـ عمى نحو قانوني يساير حقوؽ كؿ فئات المجتمع حسب متطمباتيا والحالة التي 

مف خبلؿ التنوع البشري واألمراض واإلعاقات ويكوف ذلؾ  ،يمكف أف تجتمع في الدولة الواحدة
التي تصيب البعض منيا، ما يمكف معالجتو عمى المستوى اإلقميمي األمريكي والعربي واإلفريقي 

 ا يأتي: كم

 حماية الطفل المعاق في المواثيق اإلقميمية اْلمريكية والعربية:  -2

أصبح التمييز الموضوع الغالب استخداما في التشريعات الوطنية والدولية واألبحاث 
يعد التمييز بمثابة تخفيض تعسفي لمحقوؽ بما يتعارض  ،األكاديمية واشتشراؼ الحموؿ لمكافحتو

ة أوالحث عمى التخفيض مف قيمة مجموعة بشرية ومف بيف أشكاؿ التمييز مع المساواة القانوني
القائمة حاليا والشائعة ىو التمييز عمى أساس الحالة الصحية وكؿ ما يتعمؽ بكياف اإلنساف مف 

عاقة يعاني منيا ، وكثيرا ما يكوف الطفؿ ذو االحتياجات الخاصة ضحية التمييز 1أمراض وا 
عمى المجتمع  وفئة ال تسمح بنموه وتطوره ما يجعميـ في  بشكؿ خاص حيث يعتبروف عبئ

كعدـ ممارسة حقيـ في التعميـ بسبب عدـ  ،بعض المجتمعات يحرموف مف ممارسة حقوقيـ تامة
توفر معدات ومدارس ووسائؿ فعمية تقتصر ليـ المسافة والفرصة في التعميـ، إذ غالبا ما تكوف 

عاقة الطفؿالمدرسة التي يمتحؽ بيا الطفؿ المعاؽ   . 2بيا أقساـ وتجييزات تتبلءـ وا 

في نطاؽ حماية األشخاص ذوي االحتياجات الخاصة تـ إبراـ االتفاقية األمريكية بشأف 
مادة  14، احتوت االتفاقية عمى ديباجة وعمى 3إزالة كافة أشكاؿ التمييز ضد األشخاص المعاقيف

خبلليا أيضا افتتاح التوقيعات  قننت فييا مختمؼ حقوؽ األشخاص ذوي اإلعاقة ونظمت مف
عمى االتفاقية والتصديؽ واالنضماـ والتعديبلت والتحفظات وتاريخ سريانيا، تعتبر ىذه االتفاقية 

زالة كؿ أشكاؿ التمييز  اتمف بيف االتفاقي اإلقميمية الناىضة بحماية حقوؽ األشخاص المعاقيف وا 

                                                           
1
 Nathalie georges, annick jacobs, Lutte contre la discrimination: la gestion de la diversité une 

solution  envisageable?, confédération caritas Luxembourg, 2007, p.9,11.  
2
 Lutte contre les discriminations des enfants handicapés, 02 décembre 2016, 25 decembre 2019,  

international.fr, 2019, h 17: 15. https://www.plan- , 
 .1999يونيو  7بتاريخ  29في الدورة  1564 -98المعتمدة مف قبؿ المجمس الدائـ بموجب القرار  3
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شكمت  بالتالي ،وؽ ىذه الفئة في المجتمعبيف أفراد المجتمع إيمانا مف الدوؿ األوروبية بحق
 االتفاقية األمريكية تطورا بالغا في تطبيؽ مبدأ المساواة ومحاربة التمييز.

زالة كافة أشكاؿ التمييز الممارسة ضد األشخاص المعاقيف  تيدؼ االتفاقية األمريكية لمنع وا 
ؼ ألزمت الدوؿ األطراؼ وتشجيع اندماجيـ الكامؿ في الوسط االجتماعي، ولتحقيؽ ىذه األىدا

 ،باتخاذ اإلجراءات التشريعية واالجتماعية والتربوية البلزمة إلزالة التمييز في مجاؿ العمؿ
بتوفير الخدمات والتسييبلت والبرامج  ،واإلجراءات المناسبة األخرى إلزالة التمييز بشكؿ عاـ

القانوف والعدالة، وتوفير كالنقؿ والتوظيؼ واإلسكاف والترفيو والتعميـ والرياضات وتطبيؽ 
اإلجراءات البلزمة فيما يخص العقبات المعمارية والمرافؽ وضماف تنفيذ ىذه االتفاقية في القانوف 
الداخمي، كما يجب اتخاذ التدابير الكفيمة بالحد مف كافة اإلعاقات الممكف تجنبيا والتدخؿ المبكر 

عادة التأىيؿ وتوفير خدمات شاممة  تضمف مستوى استقبللي ومعيشي أفضؿ في الكشؼ عنيا وا 
لممعاؽ، ىذا غير التوعية بواسطة الحمبلت التعميمية اليادفة إلى إزالة المواقؼ السمبية اتجاه ذوي 

 .1اإلعاقة واحتراميـ والتعايش معيـ

كما يجب التعاوف بيف الدوؿ األطراؼ فيما بينيا والمساعدة عمى إزالة التيميش والتمييز 
وتفعيؿ تعاونيا فيما يخص البحوث العممية واألكاديمية والتكنولوجيا ، اإلعاقةضد األشخاص ذوي 

المتعمقة بمنع اإلعاقة وعبلج المعاقيف واندماجيـ اجتماعيا، إضافة إلى تنمية الوسائؿ والموارد 
المسيمة والمشجعة لبلستقبلؿ واالكتفاء الذاتي لممعاؽ ويكوف لممنظمات المعاقيف الدور في 

ييـ اإلجراءات الخاصة بيذه االتفاقية، وكآلية لتحقيؽ ىذه األىداؼ تنشأ لجنة مف أجؿ تسييس وتق
إزالة كافة أشكاؿ التمييز ضد األشخاص المعاقيف تكوف ميمتيا تقييـ التقدـ الذي أحرزتو الدوؿ 

 .2األطراؼ لتنفيذ االتفاقية بغرض إزالة أشكاؿ التمييز ضد فئة المعاقيف

شخاص ذوي االحتياجات الخاصة ىو أمر ليس بالييف سواء في إف تقديـ الخدمات لؤل
مجاؿ الرعاية الصحية أوالتعميـ أوالتوظيؼ أوالتأىيؿ وغيرىا مف الضروريات التي يجب توفيرىا 
ليـ وذلؾ بسبب المعوقات الموجودة عمى المستوى االجتماعي والتي مف بينيا التمييز عمى 

                                                           
 مف االتفاقية األمريكية بشأف إزالة كافة أشكاؿ التمييز ضد األشخاص المعاقيف. 3، 2المادتيف  1
 .نفس االتفاقيةمف  6، 5، 4المواد  2



 ي االحتياجات الخاصة عمى الصعيد الدولي  حماية اْلطفال ذو         : الباب الثاني
 

  237 
 

، ما جعؿ 1الوصوؿ وعدـ المشاركة في صناعة القرار أساس اإلعاقة، ما يترتب عنو مشكمة في
الدوؿ إقميميا تتصدى لمشكؿ التمييز في كافة مجاالتو حتى تكوف لمشخص المعاؽ مكانة في 

كما أنو مف غير اإلنساني أف يتـ تقرير مصير  ،مجتمعو تمكنو مف ممارسة حقوقو دوف عقبات
ف غيره مف األفراد ليست مف اختياره لكف شخص معاؽ ارتكازا عمى سمة إعاقتو كصفة تمييزية ع

 .2يمكنيا أف تحده أوتحرمو مف حقوقو

أما عمى المستوى العربي فقد تـ إقرار عقد عربي لذوي االحتياجات الخاصة لبناء مجتمع 
عربي متماسؾ في الحقوؽ دوف تمييز راجع لئلعاقة، إذ يجب مواجية قضية اإلعاقة بشكؿ 

دولة العامة والخاصة وحتى األشخاص ذوي اإلعاقة أنفسيـ، مف متكامؿ بيف مختمؼ قطاعات ال
األىداؼ الميمة التي يرنو إلييا العقد العربي لذوي االحتياجات الخاصة لحماية حقوؽ الطفؿ 

 المعاؽ ما يمي:

تعزيز رؤية الشخص المعوؽ لنفسو وتثميف قدراتو والعمؿ عمى تغيير نظرة المجتمع  -
د راجيا كقضية عمى سمـ أولويات الحكومات العربية، وتقديـ الدعـ المادي السمبية نحو اإلعاقة، وا 

 .3والمعنوي لذوي اإلعاقة وأسرىـ

إصدار تشريعات وتطويرىا وتفعيميا لضماف حقوؽ الشخص المعوؽ وحمايتو وأخذ  -
 .4احتياجاتو بعيف االعتبار عند وضع التشريعات

جميع األشخاص المعوقيف منذ مرحمة ضماف حؽ الفرص المتكافئة لمتربية والتعميـ ل -
الطفولة المبكرة ضمف جميع المؤسسات التربوية والتعميمية في صفوفيا النظامية، وفي مؤسسات 
خاصة في حالة عدـ قدرتيـ عمى االندماج أوالتحصيؿ المناسب، ولتحقيؽ ىذا يسعى إلى توفير 

وتأىيمييا وفؽ  االمعوقيف وتدريبي تعميـ األطفاؿو الكوادر البشرية والتعميمية المؤىمة لتربية 

                                                           
1
 Organisation Mondiale De La Santé, Handicap: projet de plan d' action mondiale de l' oms relatif 

au handicap 2014- 2021: un meilleur  état de santé pour toutes les personnes handicapées, EB 134/ 16, 

3 janvier 2014, p.5.  
2
 Rachid Merzouk, Travail, Handicap et discrimination: lorsque le travail devient aussi un espace de 

production du handicap, revue ontaroise d' intervention sociale et communautaire, volume 14, n 1, 

université d' ottawa, 2008, p.155.  
 .2013 -2004العقد العربي لذوي االحتياجات الخاصة  3
 .2013 -2004بي لذوي االحتياجات الخاصة العقد العر  4
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التكنولوجيا الحديثة، توعية األسرة والمجتمع بأىمية دمج األطفاؿ المعوقيف في المدارس العامة 
العادية وتأىيؿ األطفاؿ والمدرسيف واإلدارييف الستقباليـ، إجراء كشؼ طبي شامؿ عمى الطبلب 

صدار بطاقة صحية مدرسية لتسييؿ حصوؿ الطمبة المع وقيف عمى المعينات واألجيزة وا 
التعويضية والمتابعة الصحية والعبلجية المدعومة، مواصمة تطوير وتبسيط المصطمحات 
اإلشارية والممسية لمبرامج العممية لتسييؿ تعميـ األشخاص الصـ والمكفوفيف وتوفير الكتب 

نشاء المكتبات العامة الناطقة، اعتماد المرونة  المطبوعة بطريقة برايؿ لجميع المراحؿ التعميمية وا 
في خصوص التوجيو الجامعي لمطالب المعوؽ وتمكينو مف الشعب التي تتبلءـ وخصوصيتو 
ومنحو اإلعفاءات المناسبة مف الرسوـ الجامعية، دعوة الجامعات العربية إلى تخصيص بعثات 

الوسائؿ المعينة لمطمبة المعوقيف وتضميف المناىج الدراسية مواضيع تتعمؽ باإلعاقة وأنواعيا و 
 .1لؤلشخاص المعوقيف والتعريؼ بمغة اإلشارة

ضماف حصوؿ الطفؿ المعوؽ عمى كافة الحقوؽ والخدمات بالتساوي مع أقرانو مف  -
زالة جميع العقبات التي تحوؿ دوف ذلؾ مف خبلؿ إعداد أبحاث ودراسات مف أجؿ  األطفاؿ وا 

ـ ببرامج الكشؼ المبكر عف اإلعاقة والتدخؿ تطوير برامج تنمية قدرات الطفؿ المعوؽ، واالىتما
المبكر وتوفير الرعاية الصحية والتأىيمية لؤلطفاؿ المعوقيف، وتوعية األسرة والمجتمع بأسباب 
اإلعاقة لمحد منيا، تدريب الكوادر البشرية العاممة مع األطفاؿ عمى األساليب التربوية الحديثة 

فيرىا، تقديـ المساعدة والدعـ المادي لؤلسرة الفقيرة وعمى استخداـ التكنولوجيا المساعدة وتو 
 .2المعيمة لطفؿ معاؽ وتدريبيا عمى التعامؿ السميـ مع األطفاؿ المعوقيف

تفعيؿ حماية المرأة المعاقة التي قد تكوف معاقة منذ والدتيا أوأصيبت بإعاقة في مرحمة  -
وعية الرأي العاـ  بوضع المرأة طفولتيا كونيا عنصر أساسي في تكويف األسرة، ما يستوجب ت

براز ما تتمتع بو مف  المعوقة واحتياجاتيا والعمؿ عمى تصحيح االتجاىات السمبية حوؿ قدراتيا وا 
إمكانات تجعميا مساوية لآلخريف، وتثقيفيا وتوعيتيا لتمكينيا مف التعرؼ عمى حقوقيا التشريعية 

ياجاتيا، ضماف المساواة في تقديـ الخدمات والمجتمعية والمدنية، وتوعية األسرة والمجتمع باحت
مكانياتيا وميوليا وتوفير فرص العمؿ المبلءـ  والرعاية ليا وتدريبيا وتأىيمييا مينيا بما يتناسب وا 
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، بغرض تتبع حالة 1ليا، وتوفير الرعاية الصحية الشاممة ليا خبلؿ مرحمة الحمؿ وبعد الوضع
ة حتى تتخذ في حقو اإلجراءات المبكرة لمكشؼ عف المولود في حالة ما إذا كاف مصابا بإعاق

 إعاقتو ومعالجتيا.

التأكيد عمى أف يكوف اإلعبلـ عف األشخاص المعوقيف جزءا مف سياسة اإلعبلـ العاـ  -
نتاج البرامج اإلذاعية والتمفزيونية عف اإلعاقة والمعوقيف  بتشجيع إصدار المجبلت المتخصصة وا 

ف منيـ، إضافة إلى ىذا استعماؿ لغة اإلشارة في وسائؿ اإلعبلـ واالستفادة مف قدرات البارزي
صدار النشرات  المرئية لضماف حؽ الشخص األصـ في الحصوؿ عمى المعمومات والمعارؼ، وا 
وغيرىا المكتوبة بالحروؼ البارزة بطريقة برايؿ التي تتيح لمشخص الكفيؼ قراءة الرسائؿ 

 .2سبات الخاصة باألشخاص المعوقيفاإلعبلمية، ووضع برامج لبلحتفاؿ بالمنا

تشجيع دمج األشخاص المعوقيف مع أقرانيـ في المراكز واألندية الرياضية والحدائؽ  -
والمخيمات وتوفير األلعاب والنشاطات المناسبة ليـ، تغطية مشاركات األشخاص المعوقيف 

لخبرات بيف النخب الرياضية العربية واإلقميمية والدولية إعبلميا والتعريؼ بيـ، تبادؿ التجارب وا
 .3وضماف التدريب عمى مختمؼ أنواع الرياضة، وتطوير برامج الرياضة العبلجية

 فريقية:حماية الطفل المعاق في المواثيق اإل -0

فريقي لحقوؽ اإلنساف والشعوب فريقي لمبروتوكوؿ الممحؽ بالميثاؽ اإلباعتماد االتحاد اإل
يتأكد التعاوف اإلقميمي في مجاؿ  2018فريقيا لسنة إي أف حقوؽ األشخاص ذوي اإلعاقة فبش

مادة يعالج ضمنيا  44فريقيا، يحتوي البروتوكوؿ عمى ديباجة وإحماية حقوؽ ذوي اإلعاقة في 
تكريس الحماية القانونية عمى كؿ األشخاص ذوي اإلعاقة والذيف يعانوف مف مختمؼ اإلعاقات 

تصنيفا ىاما مف حيث األعمار إذ تـ النص عمى ولكبل الجنسيف، تجمت حماية ذوي اإلعاقة 
األشخاص ذوي اإلعاقة مف فئة النساء والفتيات واألطفاؿ ذوي اإلعاقة والشباب ذوي اإلعاقة 
وكبار السف ذوي اإلعاقة، كفؿ ىذا البروتوكوؿ حماية لكؿ فئة مف ذوي االحتياجات الخاصة 
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نوع اإلعاقة وضعؼ القدرة البدنية حماية خاصة بيـ العتبارات يمكف اختصارىا في السف و 
 لمطفؿ كميا أسباب تكفي لتقديـ حماية أكثر فعالية لمطفؿ المعاؽ.

ألـز البروتوكوؿ الدوؿ األعضاء باتخاذ جممة مف التدابير البلزمة والضرورية لتمتع الطفؿ 
قو في وتعزيز ح ،المعاؽ بكامؿ حقوؽ اإلنساف والشعوب عمى قدـ المساواة مع غيره مف األطفاؿ

ر مشاركتو الفعمية في المجتمع، يالحفاظ عمى ىويتو والتمتع بحياة كريمة تكفؿ كرامتو وتيس
ومراعاة مصمحة الطفؿ القصوى في كؿ التدابير والخطوات المتخذة مف طرؼ الدوؿ والسمطات 

كما يقع عمى عاتؽ الدوؿ أف تكفؿ حقوؽ الطفؿ ذوي اإلعاقة  1المختصة باألطفاؿ ذوي اإلعاقة
 رفاىيتو بواسطة اتخاذ سياسة وتدابير تشريعية تيدؼ إلى:و 

ضماف حؽ األطفاؿ ذوي اإلعاقة في التعبير عف آرائيـ بحرية في جميع المسائؿ  -1
يبلء االىتماـ البلـز بآرائيـ حسب سنيـ ومدى نضجيـ.  التي تؤثر عميو، وا 

ة مع نوع إعاقتيـ توفير وسائؿ المساعدة المبلئمة لؤلطفاؿ ذوي اإلعاقة المتناسب -2
 وسنيـ وجنسيـ لمحصوؿ عمى حقوقيـ.

ضماف البقاء عمى قيد الحياة وحماية وتنمية األطفاؿ ذوي اإلعاقة وحصوليـ عمى  -3
 االسـ والجنسية، وأف يتـ تسجيميـ فور والدتيـ. 

ضماف عدـ خطؼ األطفاؿ ذوي اإلعاقة أوبيعيـ أواالتجار بيـ ألي غرض  -4
 عمالة الطفؿ أوباألعضاء.لبلستغبلؿ الجنسي أو 

ضماف حماية األطفاؿ ذوي اإلعاقة مف جميع أشكاؿ االستغبلؿ واالنتياؾ الجنسي  -5
 والعمؿ القسري.

حماية األطفاؿ مف التعرض لبلنفصاؿ عف آبائيـ أومقدمي الرعاية ليـ وألوليائيـ  -6
عاقة آبائيـ.  عمى أساس إعاقة األطفاؿ أوا 

                                                           
مف البروتوكوؿ الممحؽ بالميثاؽ اإلفريقي لحقوؽ اإلنساف والشعوب بشأف  4، ؽ 3، ؽ 2، ؽ1ؽ  29المادة  1

 حقوؽ األشخاص ذوي اإلعاقة بإفريقيا.
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 ية األطفاؿ ذوي اإلعاقة ممف يحتاجوف دعما مكثفا.اتخاذ تدابير محددة لحما -7

ضماف وصوؿ األطفاؿ ذوي اإلعاقة بشكؿ فعاؿ إلى الفرص التدريبية والترفييية في  -8
لتحقيؽ أقصى قدر ممكف مف الدمج االجتماعي والتنمية الفردية والتنمية  ،أماكف أكثر مبلئمة ليـ

 الثقافية واألخبلقية.

ـ باحتراـ حقوؽ األشخاص ذوي اإلعاقة لجميع األطفاؿ مف تعزيز تبني موقؼ يتس -9
 سف مبكرة.

حماية األطفاؿ ذوي اإلعاقة مف االستغبلؿ والعنؼ واالعتداء داخؿ األسرة  -10
 ومؤسسات الرعاية وغيرىا مف األماكف.

ضماف عدـ السماح بتعرض األطفاؿ ذوي اإلعاقة لمتعقيـ بسبب إعاقتيـ تحت أي  -11
 .1ظروؼ

لتنفيذ أحكاـ ىذا البروتوكوؿ يتعيف عمى الدوؿ تقديـ تقارير دورية لمجنة اإلفريقية كآلية 
منو يوضح مف خبلليا  62لحقوؽ اإلنساف والشعوب المنصوص عمييا في الميثاؽ وفقا لممادة 

بير التشريعية والمتخذة إلعماؿ حقوؽ األشخاص ذوي اإلعاقة، كما تقوـ الدوؿ األطراؼ االتد
، تيدؼ المجنة إلى النيوض بحقوؽ اإلنساف 2وطنية لرصد تنفيذ حقوؽ ذوي اإلعاقة بإنشاء آليات

 والشعوب في إفريقيا وحمايتيا وبما يمي:

 النيوض بحقوؽ اإلنساف والشعوب وبخاصة: -1

جراء الدراسات والبحوث حوؿ المشاكؿ اإلفريقية في مجاؿ حقوؽ  - تجميع الوثائؽ وا 
وتشجيع  ،ونشر المعمومات ،ات والحمقات الدراسية والمؤتمراتوتنظيـ الندو  ،اإلنساف والشعوب

وتقديـ المشورة ورفع التوصيات  ،المؤسسات الوطنية والمحمية المعنية بحقوؽ اإلنساف والشعوب
 إلى الحكومات عند الضرورة.

                                                           
ص مف البروتوكوؿ الممحؽ بالميثاؽ اإلفريقي لحقوؽ اإلنساف والشعوب بشأف حقوؽ األشخا 4ؽ  29المادة  1

 ذوي اإلعاقة في إفريقيا.
 نفس البروتوكوؿ.مف  2، ؽ 1ؽ  34المادة  2
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مشاكؿ القانونية المتعمقة الوالقواعد التي تيدؼ إلى وضع حؿ  صياغة ووضع المبادئ -
تكوف أساسا لسف النصوص التشريعية  ياف والشعوب والحريات األساسية لكقوؽ اإلنسبالتمتع بح

 مف قبؿ الحكومات اإلفريقية.

التعاوف مع سائر المؤسسات اإلفريقية أوالدولية المعنية بالنيوض بحقوؽ اإلنساف  -
 والشعوب وحمايتيا.

 ا الميثاؽ.اإلنساف والشعوب طبقا لمشروط الواردة في ىذ ؽضماف حماية حقو  -2

حدى  -3 تفسير كافة األحكاـ الواردة في ىذا الميثاؽ بناء عمى طمب دولة طرؼ أوا 
 مؤسسات منظمة الوحدة اإلفريقية أومنظمة تعترؼ بيا منظمة الوحدة اإلفريقية.

 .1القياـ بأي مياـ أخرى قد يوكميا إلييا رؤساء الدوؿ والحكومات -4

ض عمييا إال بعد التأكد مف استنفاذ كؿ وسائؿ ال يجوز لمجنة النظر في أي موضوع يعر 
اإلنصاؼ الداخمية إف وجدت ما لـ يتضح أف إجراءات النظر فييا قد طالت لمدة غير معقولة، 
ويجوز ليا أف تطمب مف الدوؿ األطراؼ المعنية تزويدىا بأية معمومات ذات صمة بالموضوع 

ات مكتوبة أوشفوية في مرحمة بحثيا، تتولى كما يجوز لمدولة الممثمة أماـ المجنة أف تقدـ مبلحظ
المجنة بعد حصوليا عمى المعمومات الميمة مف الدوؿ األطراؼ المعنية أوأي مصادر أخرى وبعد 
استنفاذ كافة الوسائؿ المبلئمة لمتوصؿ إلى حؿ ودي قائـ عمى احتراـ حقوؽ اإلنساف والشعوب، 

مصتيا في مدة معقولة مف تاريخ اإلخطار إعداد تقرير محموؿ بالوقائع والنتائج التي استخ
أشير ليحاؿ إلى الدوؿ المعنية ويرفع إلى مؤتمر رؤساء الدوؿ والحكومات، يجوز  3المحددة بػ 

 .2لمجنة عند تقديـ التقرير إلى المؤتمر أف تطرح أي توصيات تراىا مفيدة

ة باألحكاـ تستند المجنة عمى القانوف الدولي الخاص بحقوؽ اإلنساف والشعوب وبخاص
وأحكاـ ميثاؽ األمـ  ،الواردة في مختمؼ الوثائؽ اإلفريقية المتعمقة بحقوؽ اإلنساف والشعوب

المتحدة وميثاؽ منظمة الوحدة اإلفريقية، واإلعبلف العالمي لحقوؽ اإلنساف، وأحكاـ سائر الوثائؽ 

                                                           
 مف الميثاؽ اإلفريقي لحقوؽ اإلنساف والشعوب. 45المادة  1
 .نفس الميثاؽمف  53، 52، 51، 50المواد،  2
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وكذلؾ أحكاـ  ،عوبالتي أقرتيا األمـ المتحدة والدوؿ اإلفريقية في مجاؿ حقوؽ اإلنساف والش
مختمؼ الوثائؽ التي أقرتيا المؤسسات المتخصصة التابعة لؤلمـ المتحدة التي تتمتع الدوؿ 

 .1األطراؼ في ىذا الميثاؽ بعضويتيا

يحاؿ كؿ نزاع بخصوص تفسير أوتنفيذ أوتطبيؽ أحكاـ البروتوكوؿ الممحؽ بالميثاؽ 
، ويجب عمى 2لحقوؽ اإلنساف والشعوب فريقيةحقوؽ اإلنساف والشعوب لممحكمة اإلفريقي لاإل

الدوؿ أف تكفؿ التطبيؽ الواسع لمبروتوكوؿ ألقصى درجة وفقا لتشريعاتيا ودساتيرىا السارية، كما 
ال ينبغي تفسير أي مف أحكاـ البروتوكوؿ عمى أنو ينتقص مف المبادئ والقيـ الواردة في 

فريقيا، وفي حالة وجود إعاقة في الصكوؾ األخرى ذات الصمة بإعماؿ حقوؽ األشخاص ذوي اإل
أوأكثر مف أحكاـ ىذا البروتوكوؿ يسود التفسير الذي يؤيد حقوؽ األشخاص  2تناقض بيف عدد 

 .3ذوي اإلعاقة ويحمي مصالحيـ المشروعة

مف أىـ ما نص عميو البروتوكوؿ بيدؼ تنفيذه ىو التعاوف اإلقميمي والدولي والثنائي 
شخاص ذو اإلعاقة بما في ذلؾ تبادؿ الخبرات واألبحاث والموارد بشأف بناء القدرات قضايا األ

المادية والبشرية والمعمومات الداعمة لمتنفيذ، وضماف المشاركة الفعالة والكاممة لؤلشخاص ذوي 
فريقي إلنشاء مجمس استشاري معني اإلعاقة في تنفيذ وتطبيؽ ىذا البروتوكوؿ، ودعـ االتحاد اإل

ىدفيا تسييؿ تنفيذ ومتابعة السياسات والخطط القارية المتعمقة باإلعاقة، باإلعاقة كآلية قارية 
تاحة الوصوؿ إليو  وتدعيـ البرامج والمؤسسات اإلقميمية في مجاؿ التعاوف لتنفيذ البروتوكوؿ وا 

 .4مف قبؿ ذوي اإلعاقة

 بالتطرؽ إلى مختمؼ المواثيؽ اإلقميمية الناىضة بحماية حقوؽ ذوي االحتياجات الخاصة
يمكف القوؿ أف دوؿ العالـ قد اتخذت مواثيؽ قارية تنظـ وتعزز حقوؽ األشخاص ذوي اإلعاقة 

بشكؿ فعمي عمى إتاحة فرص الوصوؿ لممعاؽ وتنفيذ كؿ ما جاءت بو أحكاـ  تعمؿ، فوارؽدوف 

                                                           
 مف الميثاؽ اإلفريقي لحقوؽ اإلنساف والشعوب. 60المادة  1
الممحؽ بالميثاؽ اإلفريقي لحقوؽ اإلنساف والشعوب بشأف حقوؽ  مف البروتوكوؿ 5، ؽ 4، ؽ 3ؽ  34المادة  2

 األشخاص ذوي اإلعاقة في إفريقيا.
 نفس البروتوكوؿ.مف  36، 35المادتيف  3

 نفس البروتوكوؿ.مف  33المادة  4
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المواثيؽ اإلقميمية في مجاؿ تقديـ المساعدة الخاصة لمطفؿ المعاؽ آخذة بعيف االعتبار المكانة 
 2018فريقي لسنة مبروتوكوؿ اإلبالنسبة لقانونية التي يحتميا في المجتمع بسبب إعاقتو، و ال

أوؿ صؾ إفريقي يعالج قضية اإلعاقة والشخص المعاؽ سواء كاف شابا أوشيخا أومرأة يعتبر 
رغـ أف بوارد االىتماـ بفئة ذوي االحتياجات الخاصة كانت في مواثيؽ سابقة لحقوؽ  ،أوطفبل

فريقيا خاصا لـ إإال أف ىذا البروتوكوؿ أسس لؤلشخاص ذوي اإلعاقة ميثاقا  ،وغيرىااإلنساف 
 يكف مف قبؿ.

 الفصل الثاني: ىيئات المجتمع الدولي المكمفة بحماية اْلطفال ذوي االحتياجات الخاصة 

تعترؼ األسرة الدولية في حؽ األطفاؿ ذوي االحتياجات الخاصة بالتمتع بالكامؿ بجميع 
المكفولة لؤلطفاؿ اآلخريف عمى قدـ المساواة دوف أف تكوف اإلعاقة عائقا يضيؽ أويمنع الحقوؽ 

مف ممارستيا، تسعى المنظمات الدولية ودوؿ العالـ ككؿ إلى تحسيف الظروؼ االجتماعية 
واالقتصادية لؤلطفاؿ المعاقيف، وذلؾ بوضع ضمانات تشريعية وىيئات دولية لتحقيؽ الحماية 

سبة ليـ وتشجيعيـ عمى المشاركة في الحياة االجتماعية واالقتصادية عمى أساس والرعاية المنا
، كما أف تزايد انتياكات حقوؽ األطفاؿ 1تكافؤ الفرص عمى المستوى العربي واإلفريقي واألوروبي

في المجتمعات  دفع بالمشرع الدولي إلى إقرار حماية قضائية تحقؽ أكبر قدر ممكف مف الحماية 
الجزائي لدرء الجرائـ المرتكبة في حؽ األطفاؿ ومعاقبة مرتكبييا، وال يفوت التنويو في المجاؿ 

إلى أف لمحماية الجزائية شقيف يتمثؿ األوؿ في حماية الطفؿ الضحية ويتمثؿ الشؽ الثاني في 
الدوؿ أف تتصدى لتحديد نوعية الضمانات الدولية كؿ حسب مجاؿ  لـزحماية الطفؿ الجانح ما أ

، تـ تقسيـ ىذا الفصؿ إلى مبحثيف عنوف المبحث األوؿ بالييئات الدولية واإلقميمية اختصاصيا
المكمفة بتوفير الحماية االجتماعية لؤلطفاؿ ذوي االحتياجات الخاصة، وبالنسبة لممبحث الثاني 
فخصص لدراسة الييئات الدولية واإلقميمية المكمفة بتوفير الحماية القضائية لؤلطفاؿ ذوي 

 جات الخاصة، يمكف التطرؽ ليما كما يمي:االحتيا

                                                           
 ، الحماية الدولية لؤلطفاؿ ذوي االحتياجات الخاصة في إطار األمـ المتحدة، مجمة دفاترجمال دوبي بونوة 1

 .133، ص.2017، 1، العدد 8، الجزائر، المجمد 2مخبر حقوؽ الطفؿ، جامعة محمد بف أحمد، وىراف 
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المبحث اْلول: الييئات الدولية واإلقميمية المكمفة بتوفير الحماية االجتماعية لألطفال ذوي 
 االحتياجات الخاصة

أحاط القانوف الدولي األطفاؿ ذوي االحتياجات الخاصة بإطار قانوني يسمح ليـ بممارسة 
في المجاؿ االقتصادي واالجتماعي تضمف ليـ حؽ حقوقيـ بواسطة ىيئات دولية متخصصة 

المعيشة البلئقة، تمعب منظمات األمـ المتحدة دورا ىاما في تكريس حقوؽ الطفؿ المعاؽ دوف 
ار الطفؿ إنساف قبؿ أف باعتب 1تمييز ووضع آليات دولية تفرض عمى الدوؿ احتراميا وتطبيقيا

ريات في إطار مواثيؽ األمـ المتحدة يعد فكؿ ما ىو مضموف لئلنساف مف حقوؽ وح، يكوف طفبل
مف حؽ كؿ طفؿ كونو الثمرة المقبمة إلى المجتمع والتي يجب حمايتيا، أكدت منظمات األمـ 
المتحدة والمنظمات اإلقميمية عمى حؽ العمؿ وحؽ التعميـ لمطفؿ ذو االحتياجات الخاصة بيدؼ 

ثقافية وخدماتية تساىـ في مواجية مساعدتو لموصوؿ إلى بيئة مادية واجتماعية واقتصادية و 
مشكمة اإلعاقة في حد ذاتيا بشكؿ كبير، يتـ التعرض في ىذا المبحث إلى مطمبيف يتمثؿ 
المطمب األوؿ في دور الييئات الدولية في توفير الحماية االجتماعية لؤلطفاؿ ذوي االحتياجات 

الحماية االجتماعية لؤلطفاؿ  الخاصة، وخصص المطمب الثاني لدور الييئات اإلقميمية في توفير
 ذوي االحتياجات الخاصة، كما يمي بيانو:

المطمب اْلول: دور الييئات الدولية في توفير الحماية االجتماعية لألطفال ذوي االحتياجات 
 الخاصة 

يحتؿ األطفاؿ مكانة ىامة عمى الصعيد الدولي واإلقميمي ما دعا مختمؼ المؤتمرات 
دولية لوضع ضوابط تحرص عمى حماية حقوقيا حتى ال تكوف عرضة والمواثيؽ والمنظمات ال

لبلستغبلؿ الجسدي والخمقي والنفسي وغيرىا، فرغـ أف العمؿ ىو الكسب الذي يعتمد عميو أي 
إنساف لقضاء حوائجو إال أنو يجب أف يمارس وفؽ ضمانات قانونية تحمي حؽ العمؿ بالدرجة 

                                                           
، الحماية القانونية لمطفؿ في المواثيؽ الدولية وآليات الرقابة عمييا، مجمة العمـو بوسعدية رؤوف، منى غبولي 1

 .195، ص.2019، جواف 2، العدد 4د القانونية واالجتماعية، جامعة زياف عاشور، الجمفة، الجزائر، المجم
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، إضافة إلى سعي الدوؿ والمنظمات لوضع 1ؿاألولى ثـ تتجو لحماية حؽ الشخص العام
ترتيبات وتيسيرات دولية تفي بممارسة حؽ التعميـ وضمانو لؤلطفاؿ ذوي االحتياجات الخاصة 
حسب ما يبلئـ كؿ إعاقة وعدـ اعتبار ىذه األخيرة مبررا لمحرماف مف حؽ الطفؿ في التعميـ بؿ 

يـ سيعود عمى المجتمع بفائدة، يتـ تقسيـ عمى العكس فتطوير ميارات األطفاؿ المعاقيف وتعميمي
ىذا المطمب لفرعيف يتمثؿ الفرع األوؿ في المنظمات الدولية المعنية بتوفير الحماية االجتماعية 
لمطفؿ ذي االحتياجات الخاصة، أما الفرع الثاني فعنوف بالمجاف الدولية المعنية بتوفير الحماية 

 ، يمكف التطرؽ ليما كما يأتي:االجتماعية لمطفؿ ذي االحتياجات الخاصة

الفرع اْلول: المنظمات الدولية المعنية بتوفير الحماية االجتماعية لمطفل ذي االحتياجات 
 الخاصة

منظمة العمؿ الدولية نقطة تحوؿ ىامة في التشريعات االجتماعية الدولية حيث كاف  تعد
ومف  ،عماؿ ىذا مف جيةليا دور كبير في إرساء مواثيؽ وتوصيات تضمف حقوؽ األطفاؿ ال

جية أخرى لـ تتوانى عف حماية العامؿ ذو االحتياجات الخاصة وبيذا تكوف قد جمعت بيف 
فئتيف ضعيفتيف، كما وفرت منظمة اليونسكو حماية بحثة لحؽ التعميـ لؤلطفاؿ وضماناتو دوليا 

كما  ،فؿ المعاؽوبيذا يمكف التطرؽ لدور منظمة العمؿ الدولية ومنظمة اليونسكو في حماية الط
 يأتي:

 منظمة العمل الدولية: -2

بغرض تشجيع العدالة االجتماعية وتحقيؽ  1919تأسست منظمة العمؿ الدولية في 
تـ إنشاءىا بموجب معاىدة فرساي حيث شكمت جزءا مف نظاـ عصبة  2السمـ العالمي الدائـ

الذي  1946ماي  30فاؽ في وبعد انتياء الحرب العالمية الثانية تـ توقيع ات ،األمـ المتحدة

                                                           
، المعايير الدولية المقررة بشأف تحديد السف األدنى لعمالة األطفاؿ في ظؿ المنظمة إيمان ريما سرور ثوابتي 1

الدولية لمعمؿ، مجمة العمـو القانونية والسياسية، كمية الحقوؽ والعمـو السياسية، جامعة حمو لخضر، الوادي، 
 .83، ص.2012، 4الجزائر، العدد 

دور منظمة العمؿ الدولية في تحقيؽ أىداؼ التنمية المستدامة، مجمة قانوف العمؿ والتشغيؿ، جياللي بوسحبة،  2
، 2017، جواف 4كمية الحقوؽ والعمـو السياسية، جامعة عبد الحميد بف باديس، مستغانـ، الجزائر، العدد 

 .86ص.
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بموجبو ارتبطت منظمة العمؿ الدولية بييئة األمـ المتحدة باتفاؽ تعاوف وتنسيؽ مف خبلؿ 
في مونتلاير  1946المجمس االقتصادي واالجتماعي، انعقد مؤتمر منظمة العمؿ الدولية لسنة 

جراءات التعديبلت عمى دستورىا، إذ بعد المصادق ة عمييا مف قبؿ لممصادقة عمى االتفاؽ وا 
الدوؿ أصبحت منظمة متخصصة مف منظمات األمـ المتحدة، تعد منظمة العمؿ الدولية ىيئة 
مستقمة متخصصة ترتبط باألمـ المتحدة تتمتع بالشخصية المعنوية الكاممة التي تمكنيا مف اتخاذ 

الدولية بميزة تتميز منظمة العمؿ  .1التدابير الضرورية اليادفة لتوحيد وتنظيـ تشريعات العمؿ
التمثيؿ الثبلثي المشكمة مف ممثمي الحكومات ومنظمات أصحاب العمؿ ومنظمات العماؿ سواء 
ف فيما تعمؽ بتكويف أجيزة المنظمة، ما يسمح لممنظمة العمالية بإبداء رأييا فيما سيتـ اعتماده م

كؿ إلى مجمس ىذا غير المشاركة في الدور اإلشرافي المو  اتفاقيات وتوصيات داخؿ المنظمة
إدارة المنظمة، أوفيما تعمؽ بالمشاركة في عمؿ لجنة الحرية النقابية ولجنة تطبيؽ اتفاقيات 

 .2وتوصيات العمؿ الدولية كآليات رقابية أسستيا المنظمة

بشأف " تنظيـ العمالة  1944لسنة  71أصدرت منظمة العمؿ الدولية أوؿ توصية رقـ 
ورة توفير فرص عمؿ ر " والتي أقرت فييا صراحة بضفي االنتقاؿ مف الحرب إلى السمـ 

لؤلشخاص ذوي اإلعاقة دوف النظر لسبب إعاقتيـ، مع منحيـ فرصة كاممة في إعادة التأىيؿ 
عادة التدريب واالستخداـ في  والتوجيو الميني المتخصص حسب نوع ودرجة اإلعاقة والتدريب وا 

معوقيف عمى التدريب مع العماؿ في نفس العمؿ المفيد، وأكدت التوصية عمى وجوبية حصوؿ ال
الظروؼ ونفس األجور كمما سمحت الفرصة بذلؾ، كما دعت إلى إلزامية تكافؤ الفرص، 
االستخداـ واتخاذ التدابير الضرورية مف أجؿ تعزيز استخداـ العماؿ الذيف يعانوف مف إعاقات 

 خطيرة.

                                                           
لعربي لحماية اليد العاممة األجنبية، مجمة نظرة عمى القانوف ، اإلطار القانوني الدولي وابمحنافي فاطمة 1

، 2015،  1، العدد 6، الجزائر، المجمد 2االجتماعي، مخبر القانوف االجتماعي، جامعة محمد بف أحمد، وىراف 
 .190،189ص.ص.

والعمـو ، ميزة التمثيؿ الثبلثي في منظمة العمؿ الدولية، مجمة الحقوؽ مييوب عايدي، عمي أبو ىاني 2
 .203، ص.2018، 1، العدد 11االنسانية، جامعة زياف عاشور، الجمفة، الجزائر، المجمد 
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" المعايير الدنيا لمضماف  بشأف 1952لسنة  102أصدرت منظمة العمؿ الدولية اتفاقية 
االجتماعي " التي دعت إلى الشراكة مع المؤسسات المختمفة واإلدارات الحكومية، مف أجؿ 
لى التعاوف مع أقساـ التأىيؿ الميني بيدؼ  تدعيـ الرعاية الطبية لؤلشخاص ذوي اإلعاقة وا 

ضماف تأىيؿ ميني إعداد الشخص المعاؽ لعمؿ مناسب، مع السماح ليذه المؤسسات واإلدارات ب
لسنة  99لممعوقيف مف خبلؿ قوانيف ولوائح وطنية تنظـ العممية وتشجعيا، وأصدرت توصية رقـ 

عادة التأىيؿ الميني لممعوقيف " والتي شكمت قاعدة قانونية دولية لجميع  1955 بشأف " التأىيؿ وا 
وقيف حيث استندت االتفاقية التشريعات الداخمية المتعمقة بالتوجيو والتدريب المينييف وتوظيؼ المع

عمى أحكاـ أساسية فيما يخص دمج التدريب الميني وتكافؤ الفرص واألجر المتساوي لمعماؿ، 
كما احتوت نصوصيا عمى وسائؿ توسع فرص االستخداـ لمعماؿ المعوقيف بواسطة التعاوف 

 .1الوثيؽ بيف منظمات أصحاب العمؿ والعماؿ

متميزة بيف المنظمات الدولية في مجاؿ حماية حقوؽ  احتمت منظمة العمؿ الدولية مكانة
األشخاص ذوي اإلعاقة، توضيحا منيا الىتماميا بيذه الفئة وبالنيوض بحقوقيا ما جعميا تسعى 
لتوفير تدابير قانونية فعالة تحقؽ المشاركة الكاممة لممعوؽ في مختمؼ مياديف الحياة، وضماف 

التأىيؿ الميني والعمؿ إذ كاف ليا الفضؿ في إرساء المساواة بينيـ خاصة في ما تعمؽ بشأف 
قواعد ضامنة لتكافؤ الفرض لكؿ فئات المعوقيف، مف بيف ىذه التدابير االتفاقية المتعمقة بشأف 
التأىيؿ الميني والعمالة لممعوقيف التي ارتكز ىدفيا عمى تمكيف الشخص المعوؽ مف ضماف 

عادة ادماجو في المجتمع عمؿ مناسب لو واالحتفاظ بو والترقي فيو،  ومف ثـ تعزيز ادماجو أوا 
عف طريؽ تدابير مبلئمة تتخذىا الدوؿ األعضاء، وال تعتبر التدابير المتخذة في حؽ العامؿ 

 .2المعاؽ بمثابة تدابير تمييزية بينو وبيف العامؿ السميـ

تتخذ كؿ  ألقت االتفاقية الدولية واجبات عمى عاتؽ الدولة لتأىيؿ المعوقيف مينيا حيث
دولة عضو عف طريؽ الموائح والقوانيف وبأية طريقة أخرى تتفؽ مع الظروؼ والممارسة الوطنية 

                                                           
، حؽ األشخاص ذوي اإلعاقة في العمؿ بيف النصوص القانونية والتدابير اإليجابية، مجمة بمعرج محمد أمين 1

باديس، مستغانـ، الجزائر، المجمد  قانوف العمؿ والتشغيؿ، كمية الحقوؽ والعمـو السياسية، جامعة عبد الحميد بف
 .97، ص.2019، جواف 1، العدد 4
 مف اتفاقية التأىيؿ الميني والعمالة ) المعوقوف (. 4، 1المادتيف  2
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تنفيذ سياسة وطنية لمتأىيؿ الميني واستخداـ المعوقيف، وتعزيز إمكانات استخداـ المعوقيف في 
اؿ سوؽ العمؿ الحر، يجب أف تعتمد ىذه السياسة عمى أساس مبدأ تساوي الفرص بيف العم

المعوقيف والعماؿ اآلخريف وتحتـر المساواة بيف المعوقيف مف الجنسيف وأف تتاح ليما تدابير 
، وتتخذ اإلجراءات الكفيمة بتعزيز 1التأىيؿ الميني لكؿ فئات المعوقيف دوف تحديد نوعية اإلعاقة

معات النائية، إقامة وتنمية خدمات التأىيؿ الميني واستخداـ المعوقيف في المناطؽ الريفية والمجت
إذ تسعى كؿ دولة عضو إلى تأميف تدريب وتوافر مستشاريف في شؤوف التأىيؿ وغيرىـ مف 

، وكتأكيد 2العامميف ذوي المؤىبلت المناسبة ليكونوا مسؤوليف عف توجيو المعاقيف مينيا وتوظيفيـ
التوصية  عمى حؽ العمؿ والتأىيؿ الميني لممعاؽ أصدرت منظمة العمؿ الدولية في نفس الصدد

 .1683رقـ 

فبالنسبة لحماية منظمة العمؿ الدولية لمطفؿ ذو االحتياجات الخاصة كاف ليا أثر في 
تكريس حمايتو مف الناحية االقتصادية حيث أصدرت االتفاقية الخاصة بحظر أسوأ أشكاؿ عمؿ 

فؿ حماية لمطفؿ مف االستغبلؿ، والقضاء الفعمي عمى أسوأ أشكاؿ عمؿ الط 182الطفؿ رقـ 
بإجراءات فورية شاممة ما يستوجب تدخؿ الدولة التخاذ ىذه األخيرة، ويشمؿ تعبير أسوأ أشكاؿ 
عمؿ الطفؿ كافة أشكاؿ الرؽ أوالممارسات الشبيية بو كبيع األطفاؿ واالتجار بيـ وعبودية الديف 

استخداـ والقنانة والعمؿ القسري، التجنيد القسري لؤلطفاؿ في النزاعات المسمحة، إضافة إلى 
نتاج المواد أوالعروض اإلباحية، ومزاولتو ألنشطة غير مشروعة كإنتاج  الطفؿ ألغراض الدعارة وا 
المخدرات واالتجار بيا، واألعماؿ التي يرجح أف تؤدي بفعؿ طبيعتيا أوبفعؿ الظروؼ التي تزاوؿ 

تنفيذ برامج  ، وعمى كؿ دولة عضوة4فييا إلى اإلضرار بصحة الطفؿ وسبلمتو أوسموكو األخبلقي
عمؿ مف أجؿ القضاء عمى أسوأ أشكاؿ عمؿ األطفاؿ بالتشاور مع منظمات أصحاب العمؿ 
والعماؿ وأخذ وجيات نظر مف مجموعات أخرى عند االقتضاء، والتنصيص عمى العقوبات 

                                                           
 مف اتفاقية التأىيؿ الميني والعمالة ) المعوقوف (. 6، 4، 3، 2المواد  1
 .نفس االتفاقيةمف  9، 8المادتيف  2
لدولي لمنظمة العمؿ الدولية المتعمقة بشأف التأىيؿ الميني والعمالة ) المعوقوف ( الصادرة عف مؤتمر العمؿ ا 3

 .1983يونيو  20، المنعقدة بجنيؼ في 69في الدورة 
المتعمقة بشأف أسوأ أشكاؿ عمؿ األطفاؿ واإلجراءات الفورية لمقضاء  182مف االتفاقية رقـ  3، 1المادتيف  4

 عمييا.



 ي االحتياجات الخاصة عمى الصعيد الدولي  حماية اْلطفال ذو         : الباب الثاني
 

  250 
 

الجزائية عند تعريض الطفؿ ليذا النوع مف العمؿ والحيمولة دوف االنخراط فيو، ىذا غير توفير 
دماجو اجتماعيا، وضماف حصولو المسا عادة تأىيمو وا  عدة المباشرة والضرورية النتشاؿ الطفؿ وا 

قامة صبلت مباشرة  عمى التعميـ المجاني األساسي والتدريب الميني حيثما كاف ممكنا ومبلئما، وا 
 .1مع األطفاؿ المعرضيف لمخطر وخاصة أخذ الوضع الخاص لمفتيات بعيف االعتبار

المكممة التفاقية حظر أسوأ أشكاؿ  190العمؿ الدولية التوصية رقـ  كما أصدرت منظمة
مف االتفاقية  6عمؿ األطفاؿ، حددت ىذه التوصية برامج العمؿ المنصوص عمييا في المادة 

السابؽ بيانيا إذ يجب تصميـ ىذه البرامج وتنفيذىا بسرعة دوف إبطاء بالتشاور مع المؤسسات 
ؿ والعماؿ، عمى أف تؤخذ وجيات نظر األطفاؿ المتأثريف الحكومية ومنظمات أصحاب العم

مباشرة بأسوأ أشكاؿ عمؿ األطفاؿ ووجيات نظر أسرىـ بعيف االعتبار، ووجيات نظر مجموعات 
أخرى إذا اقتضى األمر خدمة ألىداؼ االتفاقية والتوصية مف تحديد ألسوأ أشكاؿ عمؿ الطفؿ 

السيء ومف اإلجراءات االنتقامية الميددة لو، توفير  والتنديد بيا، حماية الطفؿ مف أشكاؿ العمؿ
ترتيبات تأىيمية وادماجية لمطفؿ في المجتمع مف خبلؿ تدابير تتصدى الحتياجاتيـ التعميمية 
والبدنية والنفسية، زيادة عمى ىذا يجب توجيو اىتماـ خاص لؤلطفاؿ األصغر سنا ولمفتيات 

مجموعات الضعيفة مف األطفاؿ ذوي االحتياجات خاصة ما يتعرضوف لو مف عمؿ في الخفاء ولم
الخاصة، تحديد المجتمعات المحمية التي يتعرض فييا الطفؿ لمثؿ ىذه األعماؿ، اطبلع وتوعية 

 .2الرأي العاـ بأسوأ أشكاؿ العمؿ بما فييا الطفؿ واألسرة

وكآليات متخصصة لمحد مف عمالة األطفاؿ شكؿ فريؽ العمؿ العالمي بشأف عمؿ 
كشراكة عالمية بيف منظمة العمؿ الدولية  2005عاـ  GTFاؿ وتوفير التعميـ لمجميع األطف

واليونسكو واليونيسيؼ والبنؾ الدولي وبرنامج األمـ المتحدة اإلنمائي بيدؼ تعزيز المسيرة 
العالمية ضد عمالة األطفاؿ، والتي باتت تثير قمقا دوليا عمى أف عمالة األطفاؿ يشكؿ عائقا في 

أغراض التعميـ لمجميع وترتكز استراتيجية الفريؽ في تدعيـ قاعدة المعرفة حوؿ عمالة تحقيؽ 
األطفاؿ والتعميـ والتعبئة االجتماعية، لدعـ برامج وسياسات وشراكات حوؿ توفير التعميـ لمجميع 

 1919عاـ  SOCPROوانعكاساتو عمى عمالة األطفاؿ، كما تـ إنشاء إدارة الحماية االجتماعية 
                                                           

 المتعمقة بشأف أسوأ عمؿ األطفاؿ واإلجراءات الفورية لمقضاء عمييا. 182اقية رقـ مف االتف 7، 6المادتيف  1
 .190مف التوصية رقـ  1الفقرة  2
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تزود اإلدارة باألدوات والمساعدة لتحقيؽ وصوف حؽ اإلنساف في الحماية االجتماعية  حيث
مسترشديف بمعايير الضماف االجتماعي الدولي، وفي صدد الحد مف عمالة األطفاؿ تؤدي اإلدارة 
عانات البطالة واألمومة  تدابير الحماية االجتماعية وذلؾ بمساعدة المعاشات التقاعدية وا 

صابات ال عاقة العجز ) األشخاص ذوي اإلعاقة وكبار السف (وا  وذلؾ لمنع الحاالت  ،عمؿ وا 
التي يتعيف فييا عمى الطفؿ التوجو لمعمؿ لمساعدة أسرتو وتكممة دخميا االقتصادي بسبب 

 . 1المرض أوالوفاة أواإلصابات المختمفة

لزاـ الد ولة بتأىيمو كرست منظمة العمؿ الدولية حماية حؽ الشخص المعاؽ في العمؿ وا 
دماجو اجتماعيا بتطبيؽ مبدأ تكافؤ الفرص بيف العماؿ، ويتسنى إبراز دور المنظمة في  مينيا وا 
عاقتو، أي كفالة ىذا  ضماف حؽ العمؿ والتأىيؿ الميني لمشخص المعاؽ دوف تحديد جنسو أوا 

ات الحؽ متوقفة عمى الشخص كإنساف فقط والنيوض بو واجب عمى الدولة والمجتمع والمنظم
الطفؿ  ار منظمة العمؿ الدولية التفاقية حظر أسوأ أشكاؿ عمؿذات العبلقة، كما أف إصد

والتوصية المكممة ليا ىي توضيح لخصوصية الحماية في مجاؿ عمالة األطفاؿ التي انتشرت 
وما يتصؿ بيا مف أشكاؿ الضعؼ كاإلعاقة  ،مؤخرا بصور غير مشروعة وميينة لطفولة الطفؿ

يستغميا الجاني في الوصوؿ إلى مآربو، بالتالي يستنتج أف مف حؽ الطفؿ أف التي يمكف أف 
يأىؿ مينيا ويدمج اجتماعيا ويحظى بحماية خاصة مف أسوأ أشكاؿ عمؿ األطفاؿ عمى المستوى 

 الدولي والوطني.

 منظمة اليونسكو:  -0

نياية  1945تأسست منظمة األمـ المتحدة لمتربية والعموـ والثقافة ) اليونسكو ( سنة  
 50دولة مف الدوؿ األعضاء، مقرىا الرئيسي بباريس وليا أكثر مف  191الحرب الثانية تضـ 

مكتب ميداني معظميا يشمؿ دولتيف فأكثر إضافة لعدد مف المؤسسات في كؿ أنحاء العالـ، تـ 
نساف إنشاؤىا لئلسياـ في إحبلؿ األمف والسمـ فترة الحرب العالمية الثانية وتطوير حقوؽ اإل

وحرياتو األساسية، مف خبلؿ متابعة برامج التعميـ والعموـ الطبيعية والعموـ اإلنسانية واالجتماعية 
                                                           

، الحد مف أسوأ أشكاؿ عمالة األطفاؿ في نطاؽ منظمة العمؿ الدولية ) المعايير القانونية الحسين عمروش 1
، الجزائر، 2ات القانونية والسياسية، جامعة عمي لونيسي واآلليات التنظيمية المتخصصة (، مجمة البحوث والدراس

 .145،144، ص.ص.2019، 15العدد 
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والتقميؿ مف الكوارث  ،والثقافة واالتصاالت والمعمومات، كتعميـ القراءة والكتابة ومحاربة األمراض
ثراء التنوع الثقافي وحرية التعبير والمحافظة عمى التر   .  1اث وغيرىا مف المشاريعالطبيعية وا 

منظمة اليونسكو مف بيف أىـ المنظمات الدولية لؤلمـ المتحدة المتخصصة أساسا في 
التربية والثقافة والعموـ المنوط إلييا بتنشيط التربية ونشر الثقافات بالتعاوف مع الدوؿ األعضاء، 

عاوف بيف األمـ مف أجؿ تحقيؽ بناء عمى رغبتيا ومعاونتيا عمى تنمية نشاطيا التربوي بإقامة الت
تكافؤ فرص التعميـ لجميع الناس دوف تمييز بسبب الوضع االقتصادي أواالجتماعي، وباقتراح 

، صدر عف 2األساليب التربوية لتييئة أطفاؿ العالـ أجمع لبلضطبلع بمسؤوليات اإلنساف الحر
مكافحة كؿ أشكاؿ التمييز اليونيسكو أعماال عديدة تؤكد عمى دورىا في حماية حقوؽ اإلنساف و 

 .19603مف بيف أىـ أعماليا االتفاقية الدولية الخاصة بمحاربة التمييز في ميداف التعميـ لسنة 

بعاد أوتحديد أوتفضيؿ يعتمد  أشممت االتفاقية الدولية تعريؼ كممة التمييز بكؿ تفريؽ أوا 
أواألصؿ  ،ي أوكؿ اعتقاد آخرأواالعتقاد السياس ،عمى النسؿ أوالموف أوالجنس أوالمغة أوالديف

يكوف ىدفو أونتيجتو القضاء عمى المساواة في  ،الوطني أواالجتماعي أوالحالة االقتصادية أوالمولد
المعاممة المتعمقة بالتعميـ أوتغييرىا، السيما منع شخص أوجماعة مف الدخوؿ في مختمؼ أنواع 

، عدـ إحداث أوتثبيت أنظمة أودرجات التعميـ، حصر تربية شخص أوجماعة في مستوى أدنى
مف االتفاقية،  2أومؤسسات تعميمية منفصمة ومعدة ألشخاص أوجماعات تتنافى مع نص المادة 

وضع شخص أوجماعة في حالة متنافية مع كرامة اإلنساف، فيجب أف يمنح الحؽ في التعميـ لكؿ 
 .4األشخاص بمختمؼ أنواعو ودرجاتو

منيا مبينة المبررات التي يمكف أف  1ييز في المادة حددت االتفاقية المقصود مف كممة تم
تتخذ لمتمييز في مجاؿ التعميـ، ما يؤخذ عمى االتفاقية أنيا لـ تنص صراحة عمى التمييز القائـ 

                                                           
، 2010، 9، اليونسكو حوؿ العالـ، دراسات تربوية، العراؽ،  العدد زينب وادي شياب، أسماء فخري ميدي 1

 .208،207ص.ص.
 .124، المرجع السابؽ، ص.عبد العزيز العشاوي 2
، المؤرخ 11لعاـ لمنظمة األمـ المتحدة لمتربية والعمـو والثقافة المنعقد بباريس في الدورة الصادرة عف المؤتمر ا 3

 .14طبقا ألحكاـ المادة  1962مايو  22، تاريخ بدء النفاذ 1960ديسمبر  15نوفمبر إلى  14مف 

 مف اتفاقية محاربة التمييز في ميداف التعميـ. 1المادة  4
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بسبب اإلعاقة بصراحة لكف بالرجوع لنص المادة نفسيا وبالتحديد بنصيا عمى أف منع أي 
درجات التعميـ يعد تمييزا يمكف اعتبار ىذه شخص أوجماعة مف الدخوؿ في مختمؼ أنواع أو 

الفقرة شاممة لمنع التمييز ضد كؿ األشخاص السميـ منيـ والمعاؽ، ما يكفؿ حؽ التعميـ لمطفؿ 
 ذو االحتياجات الخاصة كغيره مف األطفاؿ.

ألزمت االتفاقية الدوؿ األعضاء فييا بإلغاء كؿ األحكاـ التشريعية واإلدارية وتجعؿ حدا 
اإلدارية التي ينطوي عمييا تمييز في ميداف التعميـ، وتتخذ التدابير  يةلوسائؿ التعميملجميع ا

البلزمة عف الطريؽ التشريعي عند االقتضاء لمنع وجود أي تمييز في قبوؿ التبلميذ في 
مؤسسات التعميـ، وأف ال تقبؿ فيما يتعمؽ بالنفقات لمدة الدروس وبتخصيص المنح وبكؿ شكؿ 

وبمنح الترخيصات والتسييبلت التي يمكف أف تصبح  ،عدة المقدمة لمتبلميذآخر مف المسا
يكوف صادرا مف  ضرورية لمتابعة الدروس في الخارج، فأي تفريؽ في المعاممة بيف المواطنيف

طرؼ السمطات العامة ماعدا النفقات والمنح والترخيصات التي تعتمد عمى االستحقاؽ أوالتي 
تقبؿ ضمف المساعدة المقدمة عند االقتضاء بأي شكؿ مف األشكاؿ تفرضيا الحاجات، كما ال 

مف طرؼ السمطات العامة إلى مؤسسات التعميـ، أي تفضيؿ أوتقييد يعتمداف عمى انتساب 
التبلميذ إلى جماعة معينة ال غير، وأف تسمح لؤلجانب المقيميف في ترابيا بالدخوؿ في التعميـ 

 .1نييابنفس الكيفية التي تسمح بيا لمواط

وتعمؿ الدوؿ المنظمة لبلتفاقية عمى تطبيؽ سياسة وطنية ىدفيا إنماء المساواة في 
الفرص والمعاممة وذلؾ فيما يتعمؽ بالتعميـ بواسطة األساليب المناسبة لمظروؼ والعادات الوطنية 

شكالو وتتعيد بأف تجعؿ التعميـ االبتدائي إلزاميا ومجانا، وأف تعمـ التعميـ الثانوي بمختمؼ أ
وتجعمو منفتحا لمجميع وأف تجعؿ التعميـ العالي منفتحا كذلؾ لمكؿ عمبل بالمساواة التامة وتبعا 
لمؤىبلت كؿ واحد وأف تجعؿ جميع الناس يقوموف بالواجب المدرسي المفروض في القانوف، 
ويجب عمييا أف تضمف في جميع المؤسسات العمومية مف نفس الدرجة وجود تعميـ مف نفس 

كما تشجع وتعزز بواسطة أساليب  ،توى وشروطا معادلة تتعمؽ بخاصية التعميـ الممنوحالمس
 مناسبة تربية األشخاص الذيف لـ يتمقوا تعميما ابتدائيا أوالذيف يتمقوه إلى نيايتو وأف تسمح ليـ

                                                           
 التمييز في ميداف التعميـ. مف اتفاقية محاربة 3المادة  1
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مى ، أخيرا يجب ع1أف تقـو بدوف تمييز بالتأىيؿ لمينة التعميـو  بمتابعة دروسيـ نظرا لمؤىبلتيـ،
الدوؿ تقديـ تقارير دورية إلى المؤتمر العاـ لمنظمة األمـ المتحدة اليونسكو تحتوي عمى األحكاـ 

مف  4التشريعية والتنظيمية والتدابير المتخذة لتقديـ وتنمية السياسة الوطنية المحددة في المادة 
 .2االتفاقية والنتائج المتحصؿ عمييا والعوائؽ المعترضة في تطبيقيا

دى منظمة اليونسكو لجنة لمتوفيؽ والمساعي الحميدة يشار إلييا باسـ المجنة يناط تنشأ ل
ليا بالبحث عف حموؿ ودية لمخبلفات التي قد تنشأ بيف الدوؿ األطراؼ في اتفاقية محاربة التمييز 

عضوا مف ذوي الخصاؿ  11في ميداف التعميـ حوؿ تطبيؽ االتفاقية أوتفسيرىا، تتألؼ المجنة مف 
يعة المشيود ليـ بالنزاىة والتجرد ينتخبيـ المؤتمر العاـ لممنظمة وال يجوز أف تضـ المجنة الرف

، كما ال يجوز ليا أف تنظر في قضية معروضة عمييا إال 3أكثر مف عضو واحد عف كؿ دولة
 بعد التأكد مف استنفاذ كؿ طرؽ التظمـ الداخمية المتاحة طبقا لمبادئ القانوف الدولي المعترؼ بيا
عموما، وال أف تنظر في قضية سبؽ معالجتيا إال في الحاالت التي تعرض فييا عناصر جديدة 

نشاء مثؿ 4وأف تطمب معمومات مف الدوؿ المعنية عف كؿ قضية معروضة عمييا تراىا مفيدة ، وا 
ىذه المجنة بمثابة دليؿ قاطع يؤكد رغبة اليونسكو بتوفير أكبر قدر ممكف مف التفاىـ بيف الدوؿ 

 تى ال يكوف الطفؿ ضحية ألي خبلؼ يمكف أف يخمؽ تمييزا في االستفادة مف حقو في التعميـ.ح

في نفس المجاؿ أعمنت منظمة اليونسكو عف عدة توصيات لمنيوض بحؽ التعميـ لجميع 
، والتي تضمنت مجموعة مف التدابير 5الفئات منيا التوصية المتعمقة بشأف أوضاع المدرسيف

افؤ الفرص في التعميـ لكؿ األطفاؿ حيث ينبغي عمى السمطات المختصة أف اليادفة لتحقيؽ تك
توفر أكمؿ فرص التعميـ الممكنة لكؿ طفؿ وتوجيو االىتماـ البلـز إلى األطفاؿ الذيف يحتاجوف 

                                                           
 مف اتفاقية محاربة التمييز في ميداف التعميـ. 4المادة  1
 .نفس االتفاقيةمف  7المادة  2
مف بروتوكوؿ إنشاء لجنة لمتوفيؽ والمساعي الحميدة الممحؽ باتفاقية محاربة التمييز في ميداف  4، 2، 1المواد  3

ديسمبر  10، 12نظمة األمـ المتحدة لمتربية والعمـو والثقافة في الدورة التعميـ، المعتمد مف قبؿ المؤتمر العاـ لم
 .24، وفقا ألحكاـ المادة 1968أكتوبر  24، تاريخ بدء النفاذ 1962

 نفس البروتوكوؿ.مف  16، 15، 14المواد  4
ر الدولي الحكومي الصادرة عف منظمة األمـ المتحدة لمتربية العمـو والثقافة ومنظمة العمؿ الدولية في المؤتم 5

 .1966أكتوبر  5الخاص بشأف أوضاع المدرسيف، المنعقد بباريس، المؤرخ في 
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إلى معاممة تربوية خاصة، وتوفير التسييبلت عمى قدـ المساواة لتمكيف كؿ فرد مف حقو في 
، ويجوز أف يكوف لمضموف برامج التدريس أف يختمؼ في 1سبب كاف التعميـ دوف تمييز ألي

س في مختمؼ أنواع المدارس مثؿ مؤسسات حدود معقولة تبعا لممياـ التي يعيد بيا إلى المدر  
التعميـ الخاصة باألطفاؿ المعوقيف والمدارس التقنية أوالمينية فيذه الحاالت تمتـز برامج خاصة 

 ا العقمية والبدنية.بيا حسب ما تقتضيو قدراتي

ولتوسيع نطاؽ االنتفاع بالتعميـ والتدريب وتحسيف النوعية واالنصاؼ فييما يستوجب رسـ 
والقياـ بوجو خاص بإكساب العامميف في  ،سياسة فعالة ترمي لتحسيف عمميتي التعميـ والتعمـ

تعميـ وتدعيميما عمى التعميـ والتدريب في المجاؿ التقني والميني الخبرة المينية ووضع معايير ال
جميع المستويات، واتخاذ التدابير االبتكارية لتوفير تعميـ وتدريب في المجاؿ التقني والميني 
جيديف واستيعابييف السيما لمفئات المحرومة التي تشمؿ الدارسيف المعوقيف، السكاف الميمشيف 

 .2نزاعات والكوارثوسكاف الريؼ، المياجريف، األشخاص الذيف يعيشوف في أوضاع خاصة كال

حماية اجتماعية لمطفؿ ذو االحتياجات الخاصة مف الناحية التعميمية اليونيسكو وفرت 
بنصيا صراحة عمى حقو في التعميـ وفؽ مدارس وبرامج تقنية وفنية تتماشى مع متطمباتو، كما 

ة تعميمية أنيا ألزمت الدوؿ بتكريس حؽ التعميـ عمى مستواىا الوطني بنفس التدابير لخمؽ بيئ
وتحارب التمييز في مجاؿ التعميـ بيف األطفاؿ كيدؼ ىاـ يجب تحقيقو  ،تحتوي الطفؿ المعاؽ

لموصوؿ إلى سياسة تعميمية محكمة تكفؿ حؽ التعميـ ومحاربة التمييز في االستفادة منو وكفالة 
 حؽ تكافؤ الفرص.

التمييز بيف أفراد  ومف بيف اإلعبلنات اليامة التي أصدرتيا منظمة اليونسكو لمكافحة
المجتمع التوصية الخاصة بالتعميـ مف أجؿ التفاىـ والتعاوف والسبلـ الدولي والتعميـ بخصوص 

، واإلعبلف الخاص بالمبادئ األساسية بشأف 1974حقوؽ اإلنساف وحرياتو األساسية لسنة 
اف ومحاربة مساىمة وسائؿ اإلعبلـ في تقوية السمـ والتفاىـ الدولي وفي تعزيز حقوؽ اإلنس

                                                           
 مف التوصية المتعمقة بشأف أوضاع المدرسيف. 10المادة  1
مف توصيات الندوة الدولية الثالثة الصادرة عف منظمة التربية والعمـو والثقافة بشأف التعميـ والتدريب  2الفقرة  2

التقني والميني، حوؿ" تحقيؽ التحوؿ في التعميـ والتدريب في المجاؿ التقني والميني: بناء الميارات في المجاؿ 
 .2012ماي  16إلى  14مف أجؿ العمؿ والحياة"، شنغياي، الصيف، مف 
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، اإلعبلف الخاص بالعنصرية والمعتقدات الدينية 1978العنصرية واألبارتيد والدعوة إلى الحرب 
عبلف المبادئ الخاصة بالتسامح لسنة 1978لسنة  ، فكؿ اإلعبلنات السابقة كاف 19551، وا 

تماعي الذي فحوى أىدافيا محاربة التمييز ضد األقميات سواء بسبب الديانة أوالمغة أوالوضع االج
يمكف أف يكوف إعاقة تولد نوعا مف العنصرية والتفرقة في االستفادة مف الحقوؽ والحريات 

 المكفولة لئلنساف بطبيعتو اإلنسانية ال غير.

 الفرع الثاني: المجان الدولية المعنية بتوفير الحماية االجتماعية لمطفل ذي االحتياجات الخاصة

االحتياجات الخاصة ال بد مف تأسيس لجاف دولية لترسيخ وضماف حقوؽ األطفاؿ ذوي 
متخصصة ليا صبلحيات تطبيؽ واحتراـ ىذه الحقوؽ بموجب مواثيؽ واتفاقات دولية تحمي 

 حقوؽ الطفؿ واألشخاص ذوي اإلعاقة، يتـ دراسة عنصريف ضمف ىذا الفرع كالتالي:

 2989المجنة الدولية المعنية بحقوق الطفل لسنة -2

مف االتفاقية الدولية لحقوؽ الطفؿ سنة  43الطفؿ بموجب المادة  أنشئت لجنة حقوؽ
خبيرا مف ذوي المكانة الخمقية الرفيعة والكفاءة المعترؼ بيا في  18إذ تتشكؿ المجنة مف  1989

كؿ دولة شخصا واحدا مف ترشح المجاؿ الذي تغطيو االتفاقية تنتخبيـ الدوؿ األطراؼ، حيث 
ي ويعمؿ ىؤالء األعضاء بصفتيـ الشخصية ويولى االعتبار لمتوزيع بيف رعاياىا باالقتراع السر 

الجغرافي العادؿ والنظـ القانونية الرئيسية، تعقد المجنة اجتماعاتيا في مقر األمـ المتحدة أوفي 
ذا اقتضى  أي مكاف تراه مناسبا مرة في السنة وتحدد مدة اجتماعات المجنة ويعاد النظر فييا وا 

 لمدوؿ األطراؼ في ىذه االتفاقية رىنا بموافقة الجمعية العامة.األمر، في اجتماع 

تتولى المجنة ميمة فحص مدى التزاـ الدوؿ األطراؼ بالتزاماتيا في االتفاقية ويوكؿ ليا  
أيضا ميمة القياـ برصد تنفيذ الدوؿ األطراؼ اللتزاماتيا في أي مف البروتوكوليف الممحقيف 

والتي تقدميا الدوؿ األطراؼ  كمؿ وجو تـ اعتماد آلية التقاريرمى أباالتفاقية، ولتنفيذ مياميا ع
لمجنة تبرز فييا التدابير المعتمدة إلنفاذ الحقوؽ المتعرؼ بيا في االتفاقية الدولية لحقوؽ الطفؿ 
والتقدـ المحرز في التمتع بتمؾ الحقوؽ وذلؾ في غضوف سنيتف، ذلؾ في غضوف سنتيف مف بدء 

                                                           
 .130،127، المرجع السابؽ، ص.ص.عبد العزيز العشاوي 1
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بالنسبة لمدولة الطرؼ المعنية، ثـ تقرير دوري كؿ خمس سنوات ويجب أف  نفاذ ىذه االتفاقية
تحتوي ىذه التقارير العوامؿ والصعاب التي تؤثر عمى درجة الوفاء بااللتزامات المتعيد بيا 
بموجب ىذه االتفاقية إف وجدت مثؿ ىذه العوامؿ والصعاب، وأف تشتمؿ التقارير أيضا عمى 

فيما شامبل لتنفيذ االتفاقية في البمد المعنى ويجب عمى الدوؿ  معمومات كافية توفر لمجنة
 .1األطراؼ في أي مف البروتوكوليف أوفييما أف تعطي تقاريرىا لمجنة أيضا

قامت المجنة بوضع مبادئ توجييية خاصة بشكؿ ومحتوى التقارير التي ينبغي عمى  
، وبعد أف تقوـ المجنة بفحص تقرير 3بياوالبروتوكوليف الممحقيف  2الدولة تقديميا بموجب االتفاقية

وتحيؿ ىذه  ،الدولة الطرؼ تصدر مبلحظاتيا الختامية حوؿ مدى وفاء الدولة المعنية بالتزاماتيا
االقتراحات والتوصيات إلى الدولة الطرؼ المعنية وتبمغ الجمعية العامة مصحوبة بتعميقات الدوؿ 

 .4األطراؼ إف وجدت

قات عامة إلبراز األحكاـ والحقوؽ الواردة في اتفاقية حقوؽ الطفؿ تقـو المجنة باعتماد تعمي
والبروتوكوليف الممحقيف بيا حيث غطت تمؾ التعميقات جممة مف القضايا اليامة الخاصة بحقوؽ 
الطفؿ كالتدابير العامة لتنفيذ االتفاقية، وأىداؼ التعميـ وصحة المراىقيف ونموىـ زيادة عمى ىذا 

في مرحمتو المبكرة مف الطفولة وحقو في الحماية مف العقوبة البدنية إعماؿ حقوؽ الطفؿ 
وضروب المعاممة القاسية أوالميينة وحقوؽ الطفؿ الجانح، اعتبرت لجنة حقوؽ الطفؿ في تعميقيا 

مف اتفاقية حقوؽ  29مف المادة  1الذي خصصتو لمعالجة أىداؼ التعميـ أف الفقرة رقـ  1رقـ 

                                                           
 مف اتفاقية حقوؽ الطفؿ. 45، 44المادتيف  1
جييية خاصة تتعمؽ بشكؿ ومضموف التقارير الدورية التي يتعيف عمى الدوؿ األطراؼ تقديميا وفقا مبادئ تو  2

بتاريخ  55مف اتفاقية حقوؽ الطفؿ، المعتمدة مف قبؿ لجنة حقوؽ الطفؿ في الدورة  44) ب ( مف المادة 1لمفقرة 
 .2010أكتوبر  1سبتمبر إلى  13

 12مف المادة  1ألولية الواجب تقديميا مف الدوؿ األطراؼ وفقا لمفقرة مبادئ توجييية منقحة بشأف التقارير ا 3
مف البروتوكوؿ االختياري الممحؽ باتفاقية حقوؽ الطفؿ بشأف بيع األطفاؿ واستغبلؿ األطفاؿ في البغاء وفي 

 .2006سبتمبر  29بتاريخ  43المواد اإلباحية، المعتمدة مف قبؿ لجنة حقوؽ الطفؿ في الدورة 
 8مف المادة  1توجييية منقحة بشأف التقارير التي يتعيف عمى الدوؿ األطراؼ أف تقدميا بموجب الفقرة مبادئ 

مف البروتوكوؿ االختياري التفاقية حقوؽ الطفؿ المتعمؽ باشتراؾ األطفاؿ في النزاعات المسمحة، المعتمدة مف 
 .2007قبؿ لجنة حقوؽ الطفؿ في سبتمبر 

 . قيةنفس االتفامف  45المادة  4
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والتي وافقت عمييا الدوؿ  ،غة وأف األىداؼ التي حددتيا الفقرة السابقةالطفؿ تكتسب أىمية بال
األطراؼ ىي أىداؼ مشجعة ومدعمة وحامية لمقيـ األساسية لبلتفاقية، أي أف كرامة اإلنساف 
متأصمة في كؿ طفؿ وحقوقو متساوية وغير قابمة لمتصرؼ، فاعتبرت المجنة أف ىذه األىداؼ 

عتراؼ بحقوؽ كرامة الطفؿ وحقوقو كإنساف آخذة احتياجاتو التنموية مرتبطة ارتباطا وثيقا باال
الخاصة والتطور التدريجي لقدراتو المختمفة بعيف االعتبار، تتمثؿ ىذه األىداؼ في التنمية 

وتعزيز إحساسو باليوية  ،الشاممة لكافة إمكانات الطفؿ بما في ذلؾ تنمية احتراـ حقوؽ اإلنساف
ومحاربة التمييز ضد األطفاؿ  ،الجتماعية لمطفؿ وتفاعمو مع المجتمع والبيئةوالتنشئة ا ،واالنتماء

 .1المعوقيف وتنمية شخصيتو حسب قدراتو البدنية والعقمية

وفي تعميؽ آخر لمجنة حقوؽ الطفؿ تصدت إلعماؿ حقوؽ األطفاؿ المعوقيف بموجب 
بضماف كؿ الحقوؽ المكرسة مف اتفاقية حقوؽ الطفؿ التي تطالب الدوؿ األطراؼ فييا  2المادة 

في االتفاقية لصالح كؿ طفؿ يخضع لواليتيا دوف تمييز، بما في ذلؾ التمييز عمى أساس العجز 
تمتعو بحقوقو نظرا لمتيميش الذي يعاني منو الطفؿ المعاؽ بسبب إعاقتو وامكانية استبعاده مف 

الصحية والمينية وغيرىا، وتيديد بقائو ونموه االجتماعي والحرماف مف الخدمات التعميمية و 
فمتفادي التمييز القائـ عمى أساس اإلعاقة لمطفؿ قدمت لجنة حقوؽ الطفؿ اقتراحات وتوصيات 
إلى الدوؿ األطراؼ لمنع جميع أشكاؿ التمييز ضد الطفؿ المعاؽ والقضاء عمييا بجممة مف 

 التدابير ىي: 

حكاـ الدستورية بشأف عدـ إدماج العجز صراحة بصفتو أساسا محظورا لمتمييز في األ -
دماج حظر التمييز بوجو خاص عمى أساس العجز في القوانيف الخاصة بمقاومة  التمييز و/ أوا 

 التمييز أوفي األحكاـ التشريعية.

إتاحة سبؿ االنتصاؼ الفعالة في حالة انتياؾ حقوؽ الطفؿ المعوؽ، وضماف تمكينو  -
 ؿ.ووالديو و/ أوغيرىما ممف يرعونو مف تمؾ السب

                                                           
مف اتفاقية حقوؽ الطفؿ، الصادر عف  1فقرة  29، المتعمؽ بأىداؼ التعميـ بموجب المادة 01التعميؽ العاـ رقـ  1

 .5،2، ص.ص.2001أبريؿ  17لجنة حقوؽ الطفؿ، جنيؼ، 



 ي االحتياجات الخاصة عمى الصعيد الدولي  حماية اْلطفال ذو         : الباب الثاني
 

  259 
 

لى فئات محددة مف المينييف  - تنظيـ حمبلت توعية وتثقيؼ موجية إلى عامة الجميور وا 
 توخيا لمنع التمييز بحكـ الواقع ضد األطفاؿ المعوقيف والقضاء عميو.

إيبلء عناية خاصة لمبنت المعاقة باتخاذ التدابير الضرورية وعند المزوـ تدابير إضافية  -
 .1وحصوليا عمى الخدمات وادماجيا في المجتمع ادماجا كامبل ،افيبغية كفالتيا عمى النحو الو 

أصدرت لجنة حقوؽ الطفؿ توصيات بشأف حماية األطفاؿ ذوي اإلعاقة في الجزائر وفي 
 ىذا الصدد حثت المجنة الجزائر كطرؼ في االتفاقية باالضطبلع بما يمي:

ف والذي يعترؼ بأف العوامؿ تعزيز النيج القائـ عمى الحقوؽ االجتماعية وحقوؽ اإلنسا -
المعيقة تكمف في الحواجز البيئية والحواجز النابعة مف المواقؼ والتي يصنعيا المجتمع، وأف 
جميع األطفاؿ ذوي اإلعاقة ىـ في حد ذاتيـ أصحاب الحقوؽ، وتنظيـ حمبلت توعية تستيدؼ 

والبالغيف ذوي  ،فاؿموظفي الحكومة والجميور العاـ واألسر لتعزيز الصورة اإليجابية لؤلط
 وتعزيز دورىـ كمشاركيف ومساىميف في المجتمع. ،اإلعاقة

ضماف أف تكوف األولوية لتطوير التعميـ الشامؿ قبؿ أف تكوف إليداع األطفاؿ في  -
 المؤسسات المتخصصة، مع إيبلء اىتماـ خاص لؤلطفاؿ ذوي اإلعاقة العقمية والمتعددة.

مكانية االستفادة مف المواد التعميمية ضماف توفير النقؿ والدعـ في ال - فصوؿ الدراسية وا 
والمناىج الدراسية والبيئات المدرسية، وتوفير سبؿ االنتصاؼ لتعميـ األطفاؿ ذوي اإلعاقة 

 بترتيبات تبلءميـ.

تاحة المزيد مف  - وضع وتنفيذ سياسات وبرامج شاممة لتحسيف الحالة الصحية لؤلطفاؿ وا 
لمحصوؿ بالمساواة عمى خدمات الرعاية الصحية األولية الجيدة في  ،الفرص لؤلميات واألطفاؿ

جميع أنحاء البمد بغية وضع حد ألوجو التفاوت في تقديـ الرعاية الصحية بيف مختمؼ المناطؽ، 
واتخاذ تدابير أكثر فعالية لمعالجة الحالة التغذوية لؤلطفاؿ الصغار وضماف ظروؼ عمؿ مبلئمة 

 صحي يمثؿ إجراء ضروريا لتوفير خدمات جيدة لؤلطفاؿ.لمعامميف في القطاع ال

                                                           
، 43الخاص بحقوؽ األطفاؿ المعوقيف، الصادر عف لجنة حقوؽ الطفؿ، في الدورة  9التعميؽ العاـ رقـ  1

 .4،3، ص.ص.2006سبتمبر  29 -11جنيؼ، 
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 النظر في التصديؽ عمى البروتوكوؿ االختياري التفاقية حقوؽ األشخاص ذوي اإلعاقة. -

بشأف حقوؽ  2006الذي قدمتو المجنة عاـ  9االسترشاد بتوجييات التعميؽ العاـ رقـ  -
 األطفاؿ المعوقيف.

بالتصديؽ عمى المواثيؽ الدولية ذات الصمة بحقوؽ  توصي المجنة أخيرا الدولة الطرؼ -
والتعاوف مع الييئات الدولية واإلقميمية  ،وحقوؽ األشخاص ذوي اإلعاقة ،وحقوؽ الطفؿ ،اإلنساف

 .1في نفس المجاؿ

ترحيبا بالتدابير التشريعية التي اعتمدىا التشريع  2012أبدت لجنة حقوؽ الطفؿ في تقرير 
المتعمؽ  01 -09ماية حقوؽ الطفؿ وترقيتيا بما فييا القانوف رقـ الجزائري لممساىمة في ح
ورفع  3المتعمؽ بالقانوف التوجييي لمتربية 04 -08، والقانوف رقـ 2بتجريـ االتجار باألشخاص

، إضافة إلى ما 19924التي كانت سارية المفعوؿ مف  2011فبراير  21حالة الطوارئ في 
يقة مباشرة النضماـ الجزائر إلى الصكوؾ الدولية الناىضة سبؽ عبرت المجنة عف ارتياحيا بطر 

بحماية حقوؽ الطفؿ والمتمثمة في البروتوكوليف االختيارييف الممحقيف باتفاقية حقوؽ الطفؿ 
المتعمقاف باشراؾ األطفاؿ في النزاعات المسمحة وببيع األطفاؿ واستغبلليـ في البغاء والمواد 

 .2006اص ذوي اإلعاقة لسنة اإلباحية، واتفاقية حقوؽ األشخ

رحبت لجنة حقوؽ الطفؿ بالتدابير المؤسساتية والسياسية المتخذة مف قبؿ المشرع الجزائري 
 421 -06لحماية الطفؿ وذلؾ بإنشاء المجمس الوطني لؤلسرة والمرأة بموجب المرسوـ رقـ 

وزارة التعميـ  ، وتعميـ التعميـ قبؿ المدرسي التي بادرت بيا2006نوفمبر  22المؤرخ في 

                                                           
المبلحظات الختامية لمجنة حقوؽ الطفؿ عمى التقرير الجامع لمتقريريف الدورييف الثالث والرابع لمجزائر المقدـ  1

 . 28،18،17، ص.ص.ص.2012يوليو  15ماي/  29، جنيؼ، 60بموجب اتفاقية حقوؽ الطفؿ، في الدورة 
 .2009مارس  8مؤرخة في  15قانوف العقوبات الجزائري، ج. ر. ع. المتعمؽ ب 2009فبراير  25المؤرخ في  2
 .2008يناير  27مؤرخة في  4، ج. ر. ع 2008يناير  23المؤرخ في  3
 9مؤرخة في  10المتضمف إعبلف حالة الطوارئ ، ج. ر. ع.   1992فبراير  9المؤرخ في  44 -92رقـ  4

المتعمؽ برفع حالة  2011فبراير  23المؤرخ في  01 -11، الممغى بموجب المرسـو الرئاسي رقـ 1992فبراير 
 .2011فبراير  23مؤرخة في  12الطوارئ، ج. ر. ع. 
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والبرنامج التجريبي لمكشؼ المبكر والتعميـ قبؿ المدرسي لؤلطفاؿ ذوي اإلعاقة الذي شرع في 
 . 1والية 14تنفيذه في 

حسب ما قدمتو لجنة حقوؽ الطفؿ لمجزائر مف مبلحظات ختامية عقب التقارير التي 
ني ما زالت قاصرة عف تحقيؽ تقدمت بيا ىذه األخيرة، فإف الحماية القانونية عمى المستوى الوط

الحماية القانونية البحثة ما جعؿ المجنة تقدـ مجموعة مف التوصيات لمجزائر ألخذىا بعيف 
ال يمكف إنكار التقدـ الذي رصدتو الجزائر مف  .االعتبار ومحاولة إفراغيا في شكميا القانوني
عالميا والمرتبة  66لمرتبة ا 2016احتمت سنة فقد خبلؿ تقاريرىا المرفوعة لمجنة حقوؽ الطفؿ 

 المبذولة لتكييؼ اإلطار التشريعيعربيا في مؤشر حقوؽ الطفؿ، ما يؤكد المجيودات  10
والتنظيمي مع اإلطار القانوني التفاقية حقوؽ الطفؿ الدولية والبروتوكوليف الممحقيف بيا بيدؼ 

 .2الطفؿ تحقيؽ المواءمة التشريعية الداخمية الجزائرية ونصوص اتفاقية حقوؽ

 :0226المجنة الدولية المعنية بحقوق ذوي اإلعاقة لسنة  -0

أكدت االتفاقية الدولية لحقوؽ األشخاص ذوي اإلعاقة عمى ضماف الدوؿ األطراؼ لحؽ 
األطفاؿ ذوي اإلعاقة منو ومراعاة  تيميشالتعميـ دوف تمييز وعمى أساس تكافؤ الفرص، وعدـ 

ر الترتيبات المناسبة لتفعيؿ برامج تعميمية لمطفؿ المعاؽ ىادفة احتياجاتو الفردية بمعقولية وتوفي
إلدماجو اجتماعيا، كما تضمف حؽ ذوي اإلعاقة في العمؿ عمى قدـ المساواة مع اآلخريف وحظر 
التمييز عمى أساس اإلعاقة سواء مف حيث أشكاؿ العمالة وشروط التوظيؼ والتعييف واستمرار 

صحية، وتوفير ظروؼ عمؿ عادلة ومبلئمة وكفالة حقوقيـ العمؿ وظروؼ العمؿ اآلمنة وال
العمالية والنقابية وتعزيز فرص تشغيميـ في القطاع العاـ والقطاع الخاص واتخاذ تدابير مناسبة 

عاقة التأىيؿ والرفع مف المستوى 3لذلؾ ، ىذا غير توفير الرعاية الصحية لممعاؽ وبرامج التأىيؿ وا 
 اف حمايتو عمى المستوى االجتماعي.المعيشي لممعاؽ وتعزيزه وضم

                                                           
المبلحظات الختامية لمجنة حقوؽ الطفؿ عمى التقرير الجامع لمتقريريف الدورييف الثالث والرابع لمجزائر المقدـ  1

 .2،1بموجب اتفاقية حقوؽ الطفؿ، ص.ص.

ءة في توصيات لجنة حقوؽ الطفؿ الدولية بخصوص أحكاـ قانوف األسرة الجزائري، مجمة ، قراسعيدة بمباىي 2
 .61، ص.2017، أكتوبر 23جيؿ حقوؽ اإلنساف، طرابمس، لبناف،  العدد 

 مف اتفاقية حقوؽ األشخاص ذوي اإلعاقة. 27، 24المادتيف  3
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مف اتفاقية حقوؽ  34أنشأت المجنة المعنية بحقوؽ ذوي اإلعاقة بموجب المادة 
خبيرا مع ارتفاع عدد الخبراء  12، تتألؼ المجنة مف 2006األشخاص ذوي اإلعاقة الدولية لسنة 

ي لتصؿ تصديؽ أوانضماـ إضاف 60أعضاء آخريف بعد ما تحصؿ االتفاقية عمى  6إلى 
خبير، ينتخب مؤتمر الدوؿ األطراؼ أعضاء المجنة عمى أساس الكفاءة  18عضويتيا إلى 

والخبرة في مجاؿ حقوؽ اإلنساف واإلعاقة وبالنظر إلى التمثيؿ الجغرافي العادؿ وتمثيؿ مختمؼ 
ي أشكاؿ الحضارات والنظـ القانونية الرئيسية والتمثيؿ المتوازف لمجنسيف ومشاركة الخبراء ذو 

، تكوف ميمة المجنة األساسية متابعة مدى تنفيذ الدوؿ األطراؼ اللتزاماتيـ بموجب 1اإلعاقة
 . 2االتفاقية الدولية والبروتوكوؿ االختياري الممحؽ بيا

تقدـ الدوؿ األطراؼ في االتفاقية تقريرا شامبل عف التدابير المتخذة لتنفيذ التزاماتيا الدولية 
قدـ المحرز في ىذا الصدد في غضوف سنتيف بعد دخوؿ االتفاقية حيز وعف الت ،بموجب االتفاقية

 ، يبيف التقرير األولي المقدـ لمجنة ما يمي:3النفاذ لمدولة الطرؼ

 اإلطار التشريعي والتنظيمي لتنفيذ االتفاقية الدولية. -

 إبراز معالـ السياسة والبرامج المعتمدة لتنفيذ كؿ أحكاـ االتفاقية الدولية. -

وضيح التقدـ المحرز في إعماؿ حقوؽ األشخاص ذوي اإلعاقة كنتيجة لمتصديؽ عمى ت -
 االتفاقية وتنفيذىا.

سنوات عمى األقؿ تقارير الحقة وكذلؾ كمما طمبت المجنة  4تقدـ الدولة بعد ذلؾ كؿ 
 منيا ذلؾ، يجب أف توضح التقارير ما يمي:

حظاتيا الختامية في التقارير األولية بواعث القمؽ والمسائؿ التي تبرزىا المجنة في مبل -
 السابقة.

                                                           
 مف اتفاقية حقوؽ األشخاص ذوي اإلعاقة. 34المادة  1
االختياري الممحؽ باتفاقية حقوؽ األشخاص ذوي اإلعاقة المعتمد بموجب قرار الجمعية العامة  البروتوكوؿ 2

 .2006ديسمبر  13، المؤرخ في 61في الدورة  611لؤلمـ المتحدة رقـ 
 .نفس االتفاقيةمف  2، ؽ 1ؽ  35المادة  3
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 التقدـ المحرز في إعماؿ حقوؽ األشخاص ذوي اإلعاقة في فترة تقديـ التقرير. -

 .1إبراز العقبات التي تحوؿ دوف تنفيذ االتفاقية خبلؿ فترة تقديـ التقرير -

لة الطرؼ التي تحدد المجنة مبادئ توجييية تتعمؽ بمضموف التقارير فبل يتعيف عمى الدو 
قدمت تقريرىا األولي الشامؿ إلى المجنة تكرار المعمومات التي سبؽ تقديميا في التقارير البلحقة، 

وأف تتشاور مع األشخاص ذوي اإلعاقة  2وينبغي عند تقديـ التقارير االتساـ باالنفتاح والشفافية
ير الدورية لمجنة يشجع الدوؿ ومنظماتيـ وتشاركيـ في اتخاذ القرار، فاعتماد آلية تقديـ التقار 

األطراؼ عمى إجراء استعراض شامؿ لمتشريعات والبرامج الداخمية الخاصة بحقوؽ اإلنساف وذوي 
اإلعاقة، كما يضمف رصد كؿ دولة إلعماؿ حقوؽ األشخاص ذوي اإلعاقة بانتظاـ وتحديد 

ف مف المقارنة بيف األولويات والمؤشرات كمقياس عف أدائيا مع توفير الحكومات لمعايير تمك
براز العراقيؿ التي واجيت تنفيذ االتفاقية الدولية.  التقارير السابقة والبلحقة، وا 

يتجمى اليدؼ مف التقارير الدورية في االمتثاؿ لتعزيز حقوؽ األشخاص ذوي اإلعاقة في 
ات الدولة والمجتمع واألسرة وتبادؿ الخبرات بيف الدوؿ في المجاؿ واالستفادة مف المبلحظ

عماليا، ويحؽ لمجنة بعد وضع مبلحظاتيا وتوصياتيا أف ترسؿ النتائج  الختامية لمجنة وا 
المتوصؿ إلييا إلى مختمؼ الييئات والوكاالت المتخصصة وصناديؽ األمـ المتحدة وبرامجيا 
لممتابعة عمى شكؿ تعاوف تقني كاليونسكو، ومنظمة العمؿ الدولية، ومنظمة الصحة العالمية، 

 .3األمـ المتحدة اإلنمائي، ومنظمة األمـ المتحدة لمطفولة والبنؾ الدولي وبرنامج

ويعد البروتوكوؿ االختياري الممحؽ باالتفاقية صكا قانونيا يعالج قضايا ال تغطييا 
ف لـ يكف دائما مفتوحا  ،االتفاقية بشكؿ جزئي أوكمي يكوف باب التصديؽ أواالنضماـ إليو وا 

ف لمدوؿ األطراؼ في االتفاق ية األـ وىو اختياري بمعنى أف الدوؿ غير ممزمة بالتصديؽ عميو وا 

                                                           
وتوكوؿ االختياري المرتبط بيا، مف بشأف اتفاقية حقوؽ األشخاص ذوي اإلعاقة والبر  14دليؿ البرلمانييف رقـ  1

أكتوبر  21االستثناء إلى المساواة، إعماؿ حقوؽ األشخاص ذوي اإلعاقة، االتحاد البرلماني الدولي، جنيؼ، 
 .27،26، ص.ص.2007

 مف اتفاقية حقوؽ األشخاص ذوي اإلعاقة. 4، ؽ 3ؽ  35المادة  2
ص ذوي اإلعاقة والبروتوكوؿ االختياري المرتبط بيا، بشأف اتفاقية حقوؽ األشخا 14دليؿ البرلمانييف رقـ  3

 .29،27المرجع السابؽ، ص.ص.
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، يعزز البروتوكوؿ االختياري تنفيذ االتفاقية الدولية بواسطة 1كانت مصادقة عمى االتفاقية
إجراءيف أوليما إجراء تمقي الببلغات الفردية حيث يسمح ىذا اإلجراء بتمقي المجنة لببلغات فردية 

أومجموعات األفراد المشموليف باختصاصيا  ،أوباسـ األفراد ،عات األفرادومجمو  ،مف األفراد
والذيف يدعوف أنيـ ضحايا انتياؾ دولة طرؼ ألحكاـ االتفاقية والنظر في تمؾ الببلغات، وال 
يجوز لمجنة أف تسمـ أي ببلغ يتعمؽ بأي دولة طرؼ في االتفاقية ال تكوف طرفا في ىذا 

 ة الببلغ غير مقبوؿ في الحاالت اآلتية:، وتعتبر المجن2البروتوكوؿ

 متى كاف الببلغ مجيوال. -

عندما تكوف فيو إساءة استعماؿ لمحؽ في تقديـ الببلغات أوكاف منافيا ألحكاـ  -
 االتفاقية.

عندما تكوف المجنة نظرت في الشكوى نفسيا سابقا، أوتمت دراستيا أومازالت محؿ  -
 دولية. دراسة في إجراء تحقيؽ دولي أوتسوية

 في حالة عدـ استنفاذ كافة وسائؿ االنتصاؼ الداخمية. -

 في حالة عدـ قياـ الشكوى عمى أسس وبراىيف كافية. -

عندما تكوف الوقائع قد حدثت قبؿ نفاذ البروتوكوؿ االختياري في الدولة المعنية إال إذا  -
 .3استمرت تمؾ الوقائع بعد نفاذه

رقية مكتوبة أي ال يظير المشتكي أماـ المجنة بصفتو تكوف الببلغات الفردية إجراءات و 
نما كؿ ما يتـ تقديمو لمجنة يكوف مكتوبا،  الشخصية وال تظير الدولة أماـ المجنة في ردىا عميو وا 
تدرس المجنة الببلغ في جمسات سرية وتقوـ بصياغة آرائيا واقتراحاتيا إف وجدت بشأف الببلغ 

                                                           
بشأف اتفاقية حقوؽ األشخاص ذوي اإلعاقة والبروتوكوؿ االختياري المرتبط بيا،  14دليؿ البرلمانييف رقـ  1

 .30المرجع السابؽ، ص.
 اإلعاقة.مف البروتوكوؿ االختياري التفاقية حقوؽ األشخاص ذوي  1المادة  2
 .نفس البروتوكوؿمف  2المادة  3
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لى الممتمس، ويجوز لمجنة أف تطمب مف الدولة  المقدـ إلييا وترسميا إلى الدولة الطرؼ المعنية وا 
 .1الطرؼ اتخاذ ما يمـز مف تدابير مؤقتة لتفادي إلحاؽ ضرر ال يمكف رفعو بضحية االنتياؾ

أما ثاني إجراء فيتعمؽ بالتحقيؽ ففي حالة تمقي المجنة لمعمومات موثوقة تشير إلى 
جية ألحكاـ االتفاقية، يجوز لمجنة أف تدعو الدولة ارتكاب دولة طرؼ النتياكات خطيرة أومني

إلى التعاوف في دراسة ىذه المعمومات بتقديـ مبلحظات إلى المجنة وبعد النظر في مبلحظات 
الدولة الطرؼ يمكف أف تعيف واحدا أوأكثر مف أعضائيا إلجراء تحقيؽ وتقديـ تقرير عاجؿ وقد 

ة المعنية، زيارة لمبمد المعني، وبعد دراسة نتائج يشمؿ التحقيؽ عند االقتضاء وبموافقة الدول
 6التحقيؽ يجب أف تحيؿ المجنة ىذه النتائج وتعميقاتيا ىي، إلى الدولة، وعند تعدى الدولة ميمة 

 أشير لتقديـ مبلحظاتيا إلى المجنة، يكوف سريا ويجب إجراؤه بتعاوف تاـ مع الدولة المعنية.

لمدولة المعنية لتقديـ مبلحظاتيا تدعى لتقديـ تفاصيؿ أشير التي أعطيت  6بعد مرور فترة 
، 2التدابير التي اتخذتيا ردا عمى التحقيؽ كما يجوز لمجنة أف تطمب معمومات أخرى مف الدولة

ثـ تنشر المجنة موجزا لمنتائج التي توصمت إلييا في تقريرىا لمجمعية العامة ويمكنيا أف تنشر 
، ويجوز لمدولة الطرؼ عند التوقيع أوالتصديؽ 3قة الدولة المعنيةالتقرير الكامؿ عف التحقيؽ بمواف

أواالنضماـ إلى البروتوكوؿ االختياري التفاقية حقوؽ األشخاص ذوي اإلعاقة أف ال تعترؼ 
غير أنو ال يجوز ليا أف ال تعترؼ بإجراء الببلغات  ،باختصاص المجنة في إجراء التحقيؽ

 . 5وكوؿ االختياريمف البروت 1وفقا لممادة  4الفردية

جراء التحقيؽ يتاح لمشخص المعاؽ  فرصة إنصاؼ دولية  باتخاذ إجراء الببلغات الفردية وا 
في حالة ما لـ تنصفو اإلجراءات الداخمية لبمده ويسمح لمجنة ببمورة مجموعة مف المواد الفقيية 

مف النظر في  بشأف حماية حقوؽ األشخاص ذوي اإلعاقة وترقيتيا، إضافة إلى تمكيف المجنة

                                                           
 مف البروتوكوؿ االختياري التفاقية حقوؽ األشخاص ذوي اإلعاقة. 5، 4، 3المواد  1
 .نفس البروتوكوؿمف  7، 6المادتيف  2
 .نفس البروتوكوؿمف  36المادة  3
 .نفس البروتوكوؿمف  8المادة  4
البروتوكوؿ باختصاص لجنة حقوؽ األشخاص ذوي اإلعاقة  تنص المادة عمى: " تعترؼ الدولة الطرؼ في ىذا 5

 بتمقي الببلغات .."
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االنتياكات التي يتعرض ليا المعاؽ في وطنو واتخاذ تدابير الوقاية والمكافحة لمحاربة التمييز 
ضد األشخاص ذوي اإلعاقة، كما يتاح لمجنة وضع جممة مف التوصيات واالقتراحات لمتأكيد 

المعوقة لمتمتع  عمى احتراـ ىذه الفئة مف المجتمع وتكريس العمؿ وطنيا ودوليا في إزالة العقبات
 الكامؿ بحقوقيا. 

إف البروتوكوؿ االختياري في حد ذاتو آلية قائمة لحماية حقوؽ األشخاص ذوي اإلعاقة 
نظرا لخصوصية وضعيـ الصحي ويمثؿ إضافة قانونية إلى اآلليات األخرى الموجودة عمى 

الممارسات القائمة المستوى الدولي، كما ييدؼ إلى تعزيز التغييرات في القوانيف والسياسات و 
ذكاء الوعي االجتماعي وفقا لمعايير حقوؽ  عمى التمييز في استيفاء ىذه الفئة لحقوقيا وطنيا وا 
اإلنساف ذات الصمة باألشخاص ذوي اإلعاقة، زيادة عمى ىذا يعمؿ البروتوكوؿ عمى تطوير نظـ 

 . 1الدولة لمخطوات الواجب اتباعيا لحماية وتعزيز حقوؽ ذوي اإلعاقة

تبر االتفاقية الدولية لحقوؽ األشخاص ذوي اإلعاقة والبروتوكوؿ االختياري الممحؽ بيا تع
وسيمة قانونية دولية تعزز حقوؽ الشخص المعاؽ، فضماف تكريس حؽ الحماية االجتماعية 
عادة التأىيؿ، وتوفير المستوى المعيشي  لمطفؿ المعاؽ مف تعميـ وعمالة ورعاية صحية وتأىيؿ وا 

ماف برامج الرعاية االجتماعية، وبرامج الحد مف الفقر مكفوؿ دوليا ويحوؿ دوف البلئؽ، وض
حرماف أي طفؿ منيما عمى أساس اإلعاقة، فأي انتياؾ يتعرض لو الشخص المعاؽ يمكنو مف 
توجيو ببلغ لمجنة المعنية بحقوؽ األشخاص ذوي اإلعاقة لتنظر فيو بموجب البروتوكوؿ 

 فو عمى مستواىا.نصااالختياري الممحؽ بيا وا  

المطمب الثاني: دور الييئات اإلقميمية في توفير الحماية االجتماعية لألطفال ذوي االحتياجات 
 الخاصة

إضافة إلى العيود الدولية االجتماعية الصادرة في إطار األمـ المتحدة لحماية حقوؽ 
المواثيؽ والمنظمات الطفؿ ذو االحتياجات الخاصة واآلليات الموضوعة لمراقبة تنفيذىا، أولت 

اإلقميمية اىتماما كبيرا بالحماية االجتماعية لمطفؿ المعاؽ عاممة عمى ترسيخ قيـ ومبادئ المواثيؽ 
                                                           

بشأف اتفاقية حقوؽ األشخاص ذوي اإلعاقة والبروتوكوؿ االختياري المرتبط بيا،  14دليؿ البرلمانييف رقـ  1
 .35،34المرجع السابؽ، ص.ص.
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الدولية عمى المستوى اإلقميمي حتى ال تنتيؾ حقوؽ الطفؿ مع أخذ إعاقتو بعيف االعتبار عند 
ية عمى حؽ العمؿ لمطفؿ ذي تقرير ىذه الحقوؽ والمزايا، أكدت االتفاقات والمنظمات اإلقميم

االحتياجات الخاصة  شأنو شأف اآلخريف دوف تفرقة تستبعده بسبب اإلعاقة، ما يوضح اىتماميا 
بفئتيف ىشتيف مف المجتمع وىما األطفاؿ وذوي اإلعاقة ففي حاؿ اجتماعيما معا ال بد مف توفير 

اإلضافة إلى ضماف حؽ التعميـ حماية قانونية تضمف ليـ العيش الكريـ حسب قدراتيـ المتبقية، ب
لمجميع والذي يعتبر األداة األساسية لوصوؿ الطفؿ إلى مرتبة تمكنو مف ممارسة حقو في العمؿ 
بما يبلئـ لياقتو والتأىيؿ أوالتدريب المقدـ إليو بغرض اندماجو في المجتمع، يتـ معالجة حؽ 

 اف اإلقميمية كالتالي:الطفؿ المعاؽ في العمؿ والتعميـ عمى مستوى المنظمات والمج

الفرع اْلول: المنظمات اإلقميمية المعنية بتوفير الحماية االجتماعية لمطفل ذي االحتياجات 
 الخاصة

 22بالقاىرة والتي بمغ عدد الدوؿ األعضاء فييا  1945تأسست جامعة الدوؿ العربية في 
ميا في حماية حقوؽ الطفؿ والتي تعد مف بيف الييئات العربية البارزة إقمي 2018دولة في سنة 

، انبثؽ عف جامعة الدوؿ العربية 19621سبتمبر  16العربي، انضمت الجزائر إلييا بتاريخ 
منظمات عديدة كمنظمة العمؿ العربية والمنظمة العربية لؤلشخاص ذوي اإلعاقة العاممة عمى 

بي لمطفؿ، تـ تخصيص تطوير مجاالت العمؿ والتعميـ والثقافة وغيرىا عمى الصعيد اإلقميمي العر 
 ىذا الفرع لدراسة عنصريف كما يأتي:

 منظمة العمل العربية:  -2

تأسست منظمة العمؿ العربية أثناء المؤتمر األوؿ لوزراء العمؿ والشؤوف االجتماعية 
لتجسيد منظمة إقميمية متخصصة في  1965يناير  12العرب المنعقد في العراؽ ببغداد بتاريخ 

الية في إطار جامعة الدوؿ العربية، أقر مجمس جامعة الدوؿ العربية في دور تنظيـ الشؤوف العم
انعقاده الثالث واألربعيف الميثاؽ العربي لمعمؿ ودستور منظمة العمؿ العربية بموجب القرار رقـ 

                                                           
1 ar.wikipedia.org   2020سبتمبر  21يـو. 
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سبتمبر  9وتمت مباشرة العمؿ بمنظمة العمؿ العربية في  ،1965مارس  21بتاريخ  2102
 . 19712ر لممنظمة سنة ، انضمت الجزائ19721

تيدؼ المنظمة إلى تنسيؽ الجيود في ميداف العمؿ، توحيد التشريعات العمالية وظروؼ 
وشروط العمؿ في الدوؿ العربية، وتوفير الحماية البلزمة لممرأة العاممة واألحداث العماؿ، ووضع 

 .3خطة لنظاـ التأمينات االجتماعية لحماية العماؿ وعائبلتيـ

منظمة العمؿ العربية اتفاقيات وتوصيات عديدة في مجاؿ تحسيف ظروؼ انبثقت عف 
المتعمقة بشأف المستوى  1972لسنة  3مثاليا االتفاقية العربية رقـ ، العمالة والحماية االجتماعية

والتي تضمنت مجموعة مف الحقوؽ العمالية االجتماعية كالتأميف عمى  4األدنى لمتأمينات
لعجز وغيرىا مف الحاالت، أكدت االتفاقية عمى تقديـ الخدمات إصابات العمؿ والمرض وا

الطبية، حتى يتـ شفاء المصاب أوتستقر درجة عجزه أويتوفى، ففي حالة استقرار العجز تقدـ 
وصرؼ معونة مالية فترة  ،لممصاب خدمات تأىيمية وأجيزة تعويضية طبقا لمتشريع المعموؿ بو

، كما 5جز المستديـ حسب درجات العجز المحددة قانونااإلصابة واتخاذ نظاـ تعويضي عف الع
المنظمة إلى نظاـ خاص بتشغيؿ المعوقيف بموجب االتفاقية العربية لتشغيؿ وتأىيؿ  تطرقت

المعوقيف كتدبير عربي يؤكد عمى ما تضمنتو المواثيؽ الدولية واإلقميمية الناىضة بحقوؽ 
بتمكنييـ مف حقيـ في العمؿ وذلؾ  ،األشخاص ذوي اإلعاقة وتأىيميـ ودمجيـ اجتماعيا

واالستفادة مف قدراتيـ بواسطة توجيييا وتنميتيا عبر برامج تأىيمية شاممة تكفؿ تحقيؽ أعمى 
مستوى لمقدرات األدائية لممعاؽ ما يساعده عمى االندماج في بيئتو الطبيعية، فبعد اكتماؿ عممية 

ولو عمى عمؿ يتناسب مع قدراتو تأىيؿ الشخص المعوؽ يمكف االستفادة مف طاقاتو بحص

                                                           
 .33، ص.2018ة المتخصصة، جامعة الدوؿ العربية، القاىرة، مصر، يناير دليؿ المنظمات العربي 1
2 ar.wikipedia.org   2020سبتمبر  21يـو. 
 مف دستور منظمة العمؿ العربية. 3المادة  3
 .1972مارس  27الصادرة عف المؤتمر العاـ لمنظمة العمؿ العربية بتاريخ  4
 .1972لسنة  3مف االتفاقية رقـ  9المادة  5
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واالستمرار بو والترقي فيو، ما يجعمو يكتسب ميارات تساعده عمى التكيؼ مع بيئتو بأكبر قدر 
 .1ممكف مف السيولة

تكفؿ كؿ دولة عممية تعاوف وتنسيؽ مع أصحاب العمؿ لوضع سياسات خاصة برعاية 
في المجتمع وتقوـ بتحديد الجية  المعوقيف وتأىيمييـ وتشغيميـ بما يمكنيـ مف أداء دورىـ

المختصة بتنفيذ ىذه السياسات، وتتخذ كؿ اإلجراءات والتدابير الخاصة باألمف الصناعي 
والسبلمة المينية والتحويبلت البلزمة في المعدات واألدوات اإلنتاجية التي يعمؿ عمييا المعوقوف 

ولة عند إجراء التعداد السكاني بما يؤمف حمايتيـ ويسيؿ عمييـ أداء عمميـ، كما تقوـ كؿ د
باستقصاء المعمومات اإلحصائية عف عدد المعوقيف وفئاتيـ وأسباب وأنواع اإلعاقة وتسعى 

 .2إلجراء مسوحات ودراسات لتحديد حجـ الظاىرة والتعرؼ عمى عوامميا

في ميداف تأىيؿ المعوؽ تتولى الدولة وفقا إلمكانياتيا المسؤولية األساسية في رعاية 
أىيؿ المعوقيف ومحو أميتيـ وتعمؿ عمى تشجيع ودعـ المؤسسات غير الحكومية العاممة في وت

ىذا المجاؿ، وتتخذ أيضا التدابير التي تكفؿ إعداد وتدريب العناصر الفنية البلزمة والمؤىمة 
، وعمييا إصدار التشريعات المنظمة لرعاية 3لمتعامؿ والتفاعؿ مع المعوقيف بطريقة عممية وسميمة

وتأىيؿ وتشغيؿ المعوقيف حيث يكفؿ تشريع كؿ دولة تشغيؿ عدد مف ذوي اإلعاقة في 
المؤسسات الحكومية وغير الحكومية وفقا لشروط التشريع الداخمي، إذ يحدد كؿ تشريع الضوابط 
الكفيمة بتطبيؽ مبدأ تكافؤ الفرص في العمؿ بيف المعوقيف وغيرىـ عند تساوي القدرات والمؤىبلت 

 .4سيفبيف الجن

أما في مجاؿ تشغيؿ المعوقيف فيجب أف يكفؿ تشريع كؿ دولة إعطاء األولوية لممعوقيف 
في شغؿ بعض الوظائؼ والميف في األجيزة الحكومية أوغير الحكومية المبلئمة لقدراتيـ 
مكانياتيـ، تسعى الدولة أيضا إلقامة الورش المحمية لممعوقيف مف ذوي اإلعاقة الشديدة غير  وا 

يف عمى االنخراط في حركة العمؿ، كما تعمؿ الدولة عمى تشجيع المعوقيف لتأسيس القادر 
                                                           

 .1993لسنة  17مف االتفاقية العربية رقـ  4، 3، 2المواد  1
 االتفاقية. نفس مف 8، 7، 6المواد  2
 .االتفاقية نفس مف 10، 9المادتيف  3
 .االتفاقيةنفس مف  13، 12، 11المواد  4
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قامة  جمعيات تعاونية إنتاجية خاصة بيـ وعمى دعـ ىذه الجمعيات بمختمؼ الوسائؿ المتاحة وا 
، وبالنسبة إلدماج المعوقيف 1المشاريع اإلنتاجية الصغيرة سواء يديرونيا بأنفسيـ أومع اآلخريف

كؿ اإلجراءات البلزمة إلعفاء أدوات اإلنتاج التي يستخدميا المعوقوف في عمميـ مف  تتخذ الدوؿ
الرسوـ الجمركية أومف جزء منيا، وتعمؿ عمى توفير المعينات التعويضية الحركية والسمعية 
والبصرية ليـ وتقديـ التسييبلت الضرورية لغير القادريف لمحصوؿ عمييا، وعمى كؿ دولة أف 

 .2لمعينات التعويضية محمياتشجع صناعة ا

يقع عمى عاتؽ كؿ دولة إصدار التشريعات البلزمة لتسييؿ حركة وتنقؿ المعوقيف أثناء 
العمؿ عند إقامة المنشآت الجديدة وتعمؿ عمى إجراء التحويرات الضرورية عمى القائـ منيا، 

تاحة وعمييا اتخاذ كؿ اإلجراءات الضرورية لمحيمولة دوف تيميش دور المعوقيف ف ي العمؿ وا 
الفرصة ليـ لمتعبير عف قدراتيـ، كما ينبغي تشجيعيا لمنظمات العماؿ بتخصيص وتكييؼ جزء 

ال يتبلءـ ا مف أنشطتيا الخدماتية والتعاونية واالجتماعية لرعاية أعضائيا مف العمؿ المعوقيف بم
عنو مف حقوؽ دوف كفمت االتفاقية العربية حؽ المعوؽ في العمؿ وما يترتب  .3وظروؼ إعاقتيـ

أعطت لمعامؿ ذي اإلعاقة حقوقا خاصة في صورة امتيازات ، و تمييز بينو وبيف الشخص السميـ
يجب أف يحدد تشريع كؿ دولة اإلجراءات الضرورية لتمكيف المعوؽ مف  كما تقديرا لوضعيتو

ده استخداـ المواصبلت العامة مجانا أوبأسعار مخفضة، ويعفى كؿ معوؽ جسديا عند استيرا
ويمنح ىذا االمتياز  ،لسيارة محورة الستخدامو الشخصي مف دفع رسوميا الجمركية كميا أوجزئيا

 .4بصورة دورية يحددىا القانوف المحمي

تعتبر أحكاـ ىذه االتفاقية حدا أدنى يجب أف يوفره التشريع الخاص بتأىيؿ وتشغيؿ 
مف أية حقوؽ ينص عمييا التشريع  وال يجوز أف يترتب عمى االنضماـ إلييا االنتقاص ،المعوقيف

أواالتفاقيات الجماعية أوالعرؼ أواألحكاـ القضائية المعموؿ بيا أوالمطبقة في أية دولة عربية مف 
 رئ التي تعمنيا الدولة العضو بعدإال في حالة الحرب أوحالة الطوا ،الدوؿ المنظمة لبلتفاقية

                                                           
 .1993لسنة  17مف االتفاقية العربية رقـ  17، 16، 15، 14المواد  1
 .تفاقيةاال نفس مف 20، 19، 18المواد  2
 .االتفاقية نفس مف 23، 22، 21المواد  3
 .االتفاقية نفس مف 25، 24المادتيف  4
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وبالتاريخ الذي  ،متخذة وأسباب ذلؾإخطار مكتب العمؿ العربي خبلؿ شير باإلجراءات ال
 .1ستنتيي فيو

أحكاما ىامة تخص كفالة حؽ العمؿ  2حددت االتفاقية العربية المتعمقة بتشغيؿ األحداث
سنة ولـ  13لؤلحداث حيث عرفت الحدث معتمدة عمى السف القانوني لمعمؿ بأنو كؿ مف أتـ 

، 3سنة مف عمره 13كؿ مف لـ يتـ  سنة كاممة سواء كاف ذكرا أوأنثى، إذ يحظر عمؿ 18يكمؿ 
أكدت االتفاقية عمى حؽ الحدث العمؿ دوف أف يتعارض مع حقو في التعميـ اإللزامي المرسـو 
في برامج كؿ دولة مف الدوؿ األعضاء بحيث ال يقؿ سف االلتحاؽ بالعمؿ عف الحد األدنى لسف 

كؿ دولة بإجراء الدراسات إكماؿ مرحمة التعميـ اإللزامي، حيث تقوـ األجيزة المختصة في 
والبحوث ألسباب عمؿ األحداث فييا بيدؼ الوصوؿ إلى رسـ أفضؿ السياسات التي تحد مف 

كما ال يجوز تشغيؿ الحدث في األعماؿ الصناعية  .4ظاىرة عمؿ األحداث ومف ثـ إنياؤىا
ؿ ال يؤثر عمى سنة إال في الحاالت المحددة  قانونا وبشك 15المحددة مف قبؿ الدولة قبؿ إتمامو 

سنة العمؿ في األماكف  13صحتو وأخبلقو ودراستو، واستثناء لما سبؽ يمكف لمحدث الذي أتـ 
المعتمدة مف السمطة ألغراض التدريب بالنسبة لمتممذة في المدارس الصناعية والمعاىد ومراكز 

الكافية  التعميـ الميني الخاضعة إلشراؼ الدولة، وفي جميع األحواؿ يجب توفير الضمانات
لمراقبة الحدث وحمايتو صحيا وأخبلقيا وأف تثبت قدراتو ولياقتو الصحية المناسبة لمحرفة المختارة 

 .5وأال يؤثر ذلؾ عمى تعميميـ اإللزامي

سنة في الصناعات الخطرة أوالضارة بالصحة  18يحظر تشغيؿ الحدث قبؿ إتماـ 
ى فحص طبي لمتأكد مف مدى أواألخبلؽ وقبؿ التحاؽ أي حدث بالعمؿ يجب إخضاعو إل

، ولمعامؿ الحدث حؽ 6مبلءمة قدرتو ولياقتو البدنية والصحية وطبيعة العمؿ الذي سيمتحؽ بو

                                                           
 .1993لسنة  17مف االتفاقية العربية رقـ  31، 29المادتيف  1
، القاىرة، 23بشأف عمؿ األحداث الصادرة عف مؤتمر العمؿ العربي لمنظمة العمؿ العربية في الدورة  18رقـ  2

 .1996مارس  24 -17مصر، المؤرخ 
 .1996لسنة  18مف االتفاقية العربية رقـ  1المادة  3
 االتفاقية.نفس مف  4، 3المادتيف  4
 .االتفاقية نفس مف 9، 8، 7المواد  5
 .االتفاقية نفس مف 11، 10المواد  6
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االستفادة مف الخدمات االجتماعية العمالية المبلئمة لسنو ويمتـز صاحب العمؿ بالتأميف عمى 
حية والطبية لو، وتدريبو الحدث العامؿ في صناديؽ التأمينات االجتماعية وتقديـ الرعاية الص

 . 1عمى كيفية استخداـ وسائؿ السبلمة والصحة المينية وأف يراقب تطبيقيا ويؤمف استفادتو منيا

تكفؿ االتفاقية أيضا حؽ حصوؿ الحدث العامؿ عمى األجر كمكافأة شيرية عف عممو ال 
 6ممو اليومي عف يقؿ عف الحد األدنى لؤلجر المقرر في كؿ دولة، وال يجوز أف تزيد ساعات ع

ساعات  4ساعات تتخمميا فترات راحة ال تقؿ في مجموعيا عف ساعة فبل يعمؿ أكثر مف 
ساعات، إذا تخممت عمؿ الحدث فترة تأىيؿ  7متوالية وال يبقى في مكاف العمؿ أكثر مف 

أوتدريب تحتسب ىذه الفترة ضمف ساعات العمؿ، كما ال يجوز تكميفو بأي عمؿ إضافي، 
أياـ الراحة األسبوعية أوالعطبلت الرسمية، ولو الحؽ في الحصوؿ عمى راحة أسبوعية أوتشغيمو 

ساعة متصمة عمى األقؿ وفي إجازة سنوية مدفوعة األجر تزيد  24إلزامية مدفوعة األجر مدتيا 
 . 2في جميع األحواؿ 21مدتيا عف المدة المستحقة لغيره مف العامميف عمى أال تقؿ عف 

دور ميـ في حماية حقوؽ األشخاص ذوي اإلعاقة والطفؿ الذي لـ يتجاوز إف لبلتفاقيتيف 
تعد تدبيرا خاصا  1993لسنة  17إذ أف إقرار الحماية القانونية في االتفاقية رقـ  ،سنة كاممة 18

بكفالة حقوؽ ذوي اإلعاقة مف ناحية ممارستيـ لحقيـ في العمؿ شأنيـ شأف اآلخريف عمبل بمبدأ 
كرست حماية قانونية لمطفؿ بصفة خاصة  1996لسنة  18االتفاقية رقـ  تكافؤ الفرص، أما

تيا في مجاؿ التشغيؿ حتى ال تنتيؾ حقوقو، لكف لـ تقتصر يباعتبار أنو فئة ضعيفة يجب حما
عمى حؽ العمؿ فقط بؿ تضمنت حماية حؽ الطفؿ في التعميـ اإللزامي والرعاية الصحية 

 المياقة الصحية لديو. وتشغيمو حسب قدراتو وبشروط تقتضييا

ف تحديد سنو أوجنسو وحماية لمطفؿ و وفرت االتفاقيتيف حماية قانونية لمشخص المعاؽ د
بذكر الحقوؽ المتوجب  18بؿ اكتفت االتفاقية رقـ  ،دوف تحديد مسبؽ إذا كاف معاقا أوسميما

ما  حفظيا لو وتوفير عمؿ لو حسب ما يتطمبو ظرؼ العمؿ ومدى توافؽ صحة الطفؿ معو،

                                                           
 .1996لسنة  18مف االتفاقية العربية رقـ  26، 25، 24، 22المواد  1
 .االتفاقية نفس مف 21، 20، 19، 17، 16المواد  2
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يوضح تفعيؿ حماية الطفؿ ذو االحتياجات الخاصة في االتفاقيتيف بحقو في العمؿ وفقا لقدراتو 
  .قتصار الحؽ  في العمؿ عمى فئة معينةدوف ا

 المنظمة العربية لألشخاص ذوي اإلعاقة  -0

تعد المنظمة العربية لؤلشخاص ذوي اإلعاقة المنظمة اإلقميمية الوحيدة المنوطة بحماية 
ؽ المعاقيف، تـ تأسيسيا عقب اختتاـ أعماؿ المؤتمر التأسيسي لتجمع جمعيات العرب حقو 

المعاقيف تحت شعار " نحو عقد عربي لممعاقيف " المنعقد مف قبؿ جامعة الدوؿ العربية بالقاىرة 
 ، مقرىا بمبناف، صدر عف المؤتمر مجموعة مف التوصيات ىي:1998نوفمبر  3 -1بتاريخ 

 .2010 -2001ي لممعوقيف إقرار عقد عرب -

 اإلعبلف الرسمي عف المنظمة. -

تحديد اإلعاقات في الدوؿ العربية ووضع أنظمة وتوجييات ليا، وتبادؿ المعمومات بيف  -
 الدوؿ فيما تعمؽ بالمنظمة والمؤسسات الوطنية.

 إشراؾ األشخاص المعاقيف بالمنظمة وتطوير التشريعات العربية المتعمقة بيـ. -

 نشرة خاصة مطبوعة بطريقة برايؿ باسـ المنظمة. إصدار -

 ضماف تمثيؿ المعاقيف سمعيا وعقميا ومتعددي اإلعاقة والمرأة المعاقة في المنظمة. -

 .1دعوة الدوؿ العربية لتنفيذ التزاماتيا الدولية المتعمقة بحقوؽ األشخاص ذوي اإلعاقة -

إقرار العقد العربي لممعوقيف  2004ترتب عف انعقاد القمة العربية بتونس العاصمة لسنة 
الذي تناوؿ فحواه مجموعة مف التدابير المفترض عمى الدوؿ األعضاء اتخاذىا  2013 -2004

لتحسيف أوضاع المعوقيف في الوطف العربي، تضمف العقد مسائؿ مختمفة الجوانب مف التشريعات 
لمعوؽ، ىذا غير المرأة المعوقة والصحة والتعميـ والتأىيؿ والعمؿ والتسييبلت والنقؿ والطفؿ ا

والمسف المعوؽ واإلعبلـ والتوعية المجتمعية، والعولمة والفقر واإلعاقة، والرياضة والترويح، حيث 

                                                           
 .14:00، الساعة 2020مارس  25، يـو www.aodp-lb.net المنظمة العربية لؤلشخاص ذوي اإلعاقة، 1

http://www.aodp-lb.net/
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اشتممت ىذه المسائؿ عمى إجراءات وتدابير تضمف تنفيذ أىداؼ العقد الذي سيكوف أداة عربية 
 .1عاقةقانونية تساىـ في تطبيؽ اتفاقية حقوؽ األشخاص ذوي اإل

 تمثمت إنجازات المنظمة العربية لؤلشخاص ذوي اإلعاقة في:

 .2مشروع تدريب كوادر قيادية مف ذوي اإلعاقة في الوطف العربي -

 .3المؤتمر اإلقميمي األوؿ لمممتقى العربية لممرأة المعوقة -

ية مشروع تدريب كوادر قيادية مف األشخاص ذوي اإلعاقة في العالـ العربي حوؿ اتفاق -
حقوؽ األشخاص ذوي اإلعاقة والعقد العربي لممعوقيف، واليدؼ منو توعية الشخص المعاؽ 
بأىمية االتفاقية الدولية والعقد العربي لممعوقيف ووضع احتياجاتيـ مف أولويات المسؤوليف 

 .4واألجيزة المعنية بحقوقيـ

وشماؿ إفريقيا، برنامج تحفيز حقوؽ األشخاص ذوي اإلعاقة في منطقة الشرؽ األوسط  -
والذي سعت المنظمة مف خبللو لتوعية مؤسسات المجتمع المدني واألحزاب السياسية بتعزيز 
حقوؽ ذوي اإلعاقة في برامجيـ بواسطة اتحادات المرأة، طبلب الجامعات، اإلعبلمييف، الحزب 

نية السياسي وغيرىا، تدريب المسؤوليف حوؿ كيفية إدماج قضايا المعاقيف في الخطط الوط
 .5ألعماليـ

تنظيـ المؤتمر العاـ الثالث " نحو وحدة إقميمية لمتابعة تنفيذ اتفاقية حقوؽ األشخاص  -
 .6ذوي اإلعاقة والعقد العربي لممعوقيف "

                                                           
 .14:00، الساعة 2020مارس  26، يـو www.aodp-lb.netالمنظمة العربية لؤلشخاص ذوي اإلعاقة،  1
دورات تكوينية إقميمية في: مصر، سوريا، تونس، البحريف، لبناف، بيدؼ تطوير ميارات  5نظمت المنظمة  2

 .2005إلى يونيو  2004ذوي اإلعاقة في المناصرة والتشبيؾ والمدافعة، مف ديسمبر 
 ، بمقر جامعة الدوؿ العربية، القاىرة، مصر.2006المنفذ في يوليو  3
 .2008إلى نوفمبر  2007منفذ مف نوفمبر ال 4
فريقيا.2009إلى ديسمبر  2007المنفذ في نوفمبر  5  ، منطقة الشرؽ األوسط وا 
 ، بمقر جامعة الدوؿ العربية، القاىرة، مصر.2008أكتوبر  9 -7المنعقد بتاريخ  6

http://www.aodp-lb.net/
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لـ تتوانى المنظمة العربية لؤلشخاص ذوي اإلعاقة عف تطوير وحماية حقوؽ المعوقيف بؿ 
تنظيـ الندوة القومية حوؿ " وقفة تقييـ  ومثاليا تواصمت مجيوداتيا ليذا الغرض منذ تأسيسيا،

ومراجعة لما أنجز في العقد العربي لؤلشخاص ذوي اإلعاقة والمقارنة باالتفاقية الدولية لحقوؽ 
 وما توصمت إليو مف توصيات ختامية ىامة تمثمت في:  1األشخاص ذوي اإلعاقة "

واعتماد مصطمح األشخاص  توحيد المصطمح المستعمؿ في التعبير عف ذوي اإلعاقة -
 ذوي اإلعاقة المنصوص عميو في االتفاقية الدولية.

بشأف عمالة  1993لسنة  17دعوة الدوؿ العربية لمتصديؽ عمى االتفاقية العربية رقـ  -
 األشخاص ذوي اإلعاقة وتنفيذىا.

تقويـ التشريعات العربية في مجاؿ حماية حقوؽ األشخاص ذوي اإلعاقة بما يتبلءـ  -
 االتفاقية الدولية.و 

 إقامة مرصد عربي لمتابعة تنفيذ االتفاقية الدولية والعقد العربي عمى المستوى العربي. -

إصدار تقرير سنوي عف جامعة الدوؿ العربية ومدى التزاـ الدوؿ العربية بتطبيؽ  -
 االتفاقية والعقد العربي.

 راضي المبنانية.االىتماـ بفئة ذوي اإلعاقة الفمسطينية المقيمة فوؽ األ -

تطوير واستحداث تشريعات وآليات وطنية لحماية حقوؽ ذوي اإلعاقة وتوعية المجتمع  -
 بيذه الشريحة واحتياجاتيا.

، والمؤتمر اإلقميمي 2كما نظمت المؤتمر اإلقميمي الثاني لممرأة مف ذوات اإلعاقة
عاقة في إطار خطة ، والندوة العربية حوؿ حقوؽ األشخاص ذوي اإل3لؤلشخاص الصـ العرب

                                                           
 ، بيروت، لبناف.2011يوليو  26 -25المنعقدة بتاريخ  1
، القاىرة، 2013أبريؿ  28 -27ذوات اإلعاقة بيف الحقوؽ واألعراؼ " المنعقد بتاريخ تحت شعار " المرأة مف  2

 مصر.
، 2013سبتمبر  7 -6تحت شعار " نحو تعزيز الحقوؽ اإلنسانية لؤلشخاص الصـ في العالـ " المنعقد بتاريخ  3

 تونس.
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ديسمبر كيوـ عربي احتفالي لؤلشخاص  13، إضافة إلى تحديد يوـ 20301التنمية المستدامة 
صدار المنظمة العربية لممعوقيف لمجمة متخصصة بشؤوف اإلعاقة بالتعاوف مع  ذوي اإلعاقة وا 

 .2الجمعية الوطنية لحقوؽ المعاؽ في لبناف

وذلؾ بعد انعقاد المؤتمر العربي  3ثانية لمطفولةناقشت جامعة الدوؿ العربية خطة عمؿ 
الثالث "رفيع المستوى لحقوؽ الطفؿ" بيدؼ استكماؿ المبادرات العربية السابقة لحماية حقوؽ 
الطفؿ في الوطف العربي، ومف باب األولويات التي اعتمدتيا الخطة تفعيؿ حقوؽ األطفاؿ دوف 

بجودة عالية وتنميتو ثقافيا، واالىتماـ باإلعبلـ  مف تكريس لحؽ التعميـ لكؿ طفؿ 4تمييز بينيـ
الموجو إليو وحمايتو مف كافة أنواع العنؼ واإليذاء واالىماؿ واإلساءة البدنية والمعنوية والعقمية، 
خاصة األطفاؿ في األوضاع الصعبة كالمعرضيف لمحروب والنزاعات المسمحة وأطفاؿ الشوارع 

والحدث الجانح، والطفؿ العامؿ، حيث دعت الخطة الدوؿ واألطفاؿ ذوي االحتياجات الخاصة، 
 األعضاء التخاذ التدابير البلزمة مف تشريعات وأجيزة رصد وتقييميا عربيا.

تضمنت الخطة العربية حماية خاصة لؤلطفاؿ ذوي االحتياجات الخاصة وذلؾ مف خبلؿ 
جر  اء الدراسات واإلحصاءات تطوير النظـ والقواعد الوطنية الشاممة لكافة أشكاؿ اإلعاقة، وا 

الشاممة لؤلطفاؿ ذوي اإلعاقة المختمفة والبحث في أسبابيا ووضع السياسات الضرورية لمحد 
منيا، والعمؿ عمى جعؿ المباني مف منشآت ومدارس ومرافؽ ومواصبلت ووسائؿ تواصؿ سيمة 

مف أجؿ تغيير االستعماؿ لمطفؿ ذي اإلعاقة، وكذا تشجيع وسائؿ اإلعبلـ المرئية والمسموعة 
النظرة السمبية نحو المعاقيف والتوعية بحقوقيـ، وتدريب الكوادر العامميف مع األطفاؿ المعاقيف 
ىذا مف ناحية، ومف ناحية أخرى يكفؿ حؽ التعميـ والتربية لمطفؿ المعاؽ بنفس المدارس العادية 

ؿ حسب نوع ودرجة إعاقتو دوف تمييز إال في الحاالت المستثناة قانونا بما يتبلءـ وحاجيات الطف
قرار حقو في المشاركة في الحياة االجتماعية بمجاالتيا المختمفة، واتخاذ التدابير الكفيمة برفع  وا 

                                                           
 ، تونس.2016نوفمبر  30 -29المنعقد بتاريخ  1
 .15:00، الساعة 2020مارس  26، يـو www.aodp-lb.netذوي اإلعاقة، المنظمة العربية لؤلشخاص  2
 ، تونس.2004المنعقدة في يناير  2015 -2004لسنة  3
 .182المرجع السابؽ، ص. الدولي، القانوف في الطفؿ حقوؽ عمى التعدي تجريـ ،ميسوم بوصوار 4
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العوائؽ التي تحوؿ دوف إدماج األطفاؿ المعاقيف إدماجا كامبل ووضع التشريعات المناىضة 
 ، تأىيمي وغيرىا.لمظاىر التمييز ومعالجتيا عمى مستوى أي مرفؽ كاف تعميمي، صحي

بتنظيـ  20301 -2015كما ناقشت الجامعة خطة العمؿ العربية الثالثة لمطفولة لسنة 
إدارة المرأة واألسرة والطفولة االجتماع الثالث لمجنة االستشاري العربية لحقوؽ الطفؿ عمى مستوى 

، 2015ما بعد الجامعة بغرض وضع االستراتيجية العربية لمنيوض بالطفولة في الوطف العربي ل
المنعقدة  20وذلؾ بمقر الجامعة تنفيذا لمتوصية الصادرة عف المجنة العربية لمطفولة في الدورة 

وانبثؽ عف االجتماع عرض اإلطار العاـ لبلستراتيجية المراد  2014نوفمبر  15 -11بتاريخ 
 صياغتيا حيث توصمت المجنة إلى جممة مف التوصيات تمثمت في:

يجية العربية لمنيوض بأوضاع الطفؿ في الوطف العربي لما بعد سنة إعداد االسترات -
 .2030 -2015والخطة التنفيذية ليا لتكوف بمثابة أجندة في المنطقة العربية ما بيف  2015

تقديـ االستراتيجية وعرضيا عمى القمة التنموية االقتصادية واالجتماعية في الدورة  -
ىا بمثابة أجندة عربية لمنيوض بحقوؽ األطفاؿ ما بيف ، واعتماد2016القادمة بتونس لسنة 

2015- 20302. 

تضمنت الخطة العربية الثالثة مواضيع تطرح الحماية القانونية لمطفؿ البلجئ مف النزاعات 
المسمحة واآلليات العاممة عمى توفير حؽ التعميـ والتأىيؿ والصحة، ومواجية ظاىرة العنؼ ضد 

لقانونية لحماية الطفؿ عمى الصعيد الوطني إضافة إلى وضع برامج األطفاؿ لتعزيز األنظمة ا
وقائية والحد مف ظاىرة الزواج المبكر واالستغبلؿ الجنسي لمطفؿ، فكؿ التدابير المتخذة في 
الخطة العربية غرضيا االلتزاـ الموحد لمدوؿ بتحقيؽ حماية شاممة وكاممة لحقوؽ الطفؿ زمف 

 .3السمـ والنزاعات المسمحة

                                                           
، 2015اع الطفولة العربية لما بعد عاـ ، االستراتيجية العربية لمنيوض بأوض2015سبتمبر  15 -14بتاريخ  1

 تونس.
2 www.nccw.gov.sd 19:00، الساعة: 2020مارس  26، يـو. 
 .183المرجع السابؽ، ص.الدولي،  القانوف في الطفؿ حقوؽ عمى التعدي تجريـ، ميسوم بوصوار 3
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ا يبرز مجيودات الدوؿ العربية لحماية حقوؽ الطفؿ المعاؽ ىو تشريعات حماية الطفؿ م
، وقانوف حقوؽ 1996لسنة  12واألشخاص ذوي اإلعاقة فييا كإصدار مصر لمقانوف الطفؿ رقـ 

 92، وتونس بتشريعيا لمجمة حماية الطفؿ عدد 2018لسنة  10األشخاص ذوي اإلعاقة رقـ 
المتعمؽ بالنيوض باألشخاص ذوي اإلعاقة  2005لسنة  83دد والقانوف ع 1995لسنة 

صدار الجزائر قانوف حماية الطفؿ رقـ   09 -02والقانوف  2015لسنة  12-15وحمايتيـ، وا 
 المتعمؽ بحماية األشخاص المعوقيف وحمايتيـ السابؽ التطرؽ ليما.

ة لمطفل ذي االحتياجات الفرع الثاني: المجان اإلقميمية المعنية بتوفير الحماية االجتماعي
 الخاصة

مف أىداؼ المنظمات اإلقميمية المتخصصة المنوطة بحماية الطفؿ واألشخاص ذوي 
تاحة فرص نمائو،  اإلعاقة ىو تحقيؽ رعاية قانونية كاممة الجوانب شاممة لكؿ مولود منذ والدتو وا 

نيزمات الكفيمة فوضع التشريع غير كافي لضماف الحقوؽ والحريات بؿ ال بد مف وضع الميكا
بمراقبة مدى استفادة كؿ طفؿ معاؽ مف ىذه الحقوؽ ومدى تمكينو منيا مف قبؿ الجيات 

 المختصة بذلؾ، يمكف التطرؽ في ىذا الفرع إلى ما يأتي:

 حماية حقوق الطفل المعاق عمى مستوى المجان اإلفريقية -2

شخص بالحقوؽ سعت الدوؿ اإلفريقية لحماية حقوؽ اإلنساف مؤكدة عمى تمتع كؿ 
والحريات المنصوص عمييا في الميثاؽ اإلفريقي لحقوؽ اإلنساف والشعوب دوف تمييز، تضمف 
ىذا األخير نصا صريحا يقر بحماية حقوؽ األشخاص ذوي اإلعاقة واتخاذ التدابير المبلئمة 

موجب ب 1987لحالتيـ البدنية والمعنوية، تـ إنشاء لجنة إفريقية لحقوؽ اإلنساف والشعوب سنة 
مف الميثاؽ اإلفريقي لحقوؽ اإلنساف والشعوب لمنيوض بحقوؽ اإلنساف والشعوب في  30المادة 

عضوا مف بيف الشخصيات النزيية والكفاءة في مجاؿ حماية  11تتشكؿ مف  ،إفريقيا وحمايتيا
حقوؽ اإلنساف مع إشراؾ األشخاص ذوي الخبرة في القانوف، يتـ انتخابيـ عف طريؽ االقتراع 

 .1سري مف بيف قائمة مرشحيف تتقدـ بيا الدوؿ األطراؼ في الميثاؽال

                                                           
 لحقوؽ اإلنساف والشعوب. مف الميثاؽ اإلفريقي 32، 31المادتيف  1
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جراء الدراسات حوؿ المشاكؿ اإلفريقية في مجاؿ حقوؽ  تكمؼ المجنة بجمع المعمومات وا 
اإلنساف والشعوب وتنظيـ الحمقات الدراسية والمؤتمرات حوليا ورفع التوصيات إلى الحكومات، 

لحؿ المشاكؿ القانونية المتعمقة بالتمتع بحقوؽ اإلنساف  والقياـ بعممية صياغة قواعد ىادفة
والشعوب والتعاوف مع المؤسسات اإلقميمية والدولية في ىذا الشأف، ىذا غير حماية حقوؽ 
اإلنساف والشعوب وفقا لمشروط الواردة في الميثاؽ وتفسير كافة أحكامو بناء عمى طمب دولة 

حدى مؤسسات منظمة الوحدة اإلفري أوالمنظمات المعترؼ بيا مف قبميا والقياـ بأي  ،قيةطرؼ أوا 
 .1مياـ أخرى يوكميا مؤتمر رؤساء الحكومات لمجنة

أسست المجنة فريؽ عمؿ معني بحقوؽ كبار السف واألشخاص ذوي اإلعاقة بموجب القرار 
اـ ، حيث تـ تكميؼ الفريؽ بمجموعة مف المي2المنعقدة ببرازافيؿ 42في الدورة العادية  118رقـ 

 المتمثمة في:

 عقد جمسات عصؼ ذىني شاممة لمتعبير عف حقوؽ المسنيف واألشخاص ذوي اإلعاقة. -

صياغة ورقة مفيـو ورفعيا لمجنة اإلفريقية كاعتماد مشروع بروتوكوؿ ممحؽ بالميثاؽ  -
 اإلفريقي لحقوؽ االنساف والشعوب خاص بكبار السف وذوي اإلعاقة.

في مختمؼ جوانب حقوؽ اإلنساف لكبار السف وذوي تسييؿ وسرعة البحث المقارف  -
 اإلعاقة في إفريقيا، بما فييا الحقوؽ االجتماعية واالقتصادية.

تجميع المعمومات عف المسنيف وذوي اإلعاقة لضماف تعميـ حقوقيـ في سياسات وبرامج  -
 التنمية في الدوؿ األعضاء.

 

 .3رة عاديةتقديـ تقرير مفصؿ إلى المجنة كؿ دورة انعقاد دو  -

                                                           
 مف الميثاؽ اإلفريقي لحقوؽ اإلنساف والشعوب. 45المادة  1
 .2007نوفمبر  18 – 15جميورية الكونغو مف  2
 .17:30، الساعة: 2020مارس  24، يـو www.achpr.orgالمجنة اإلفريقية لحقوؽ اإلنساف والشعوب،  3
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تـ إقرار البروتوكوؿ الممحؽ بالميثاؽ اإلفريقي لحقوؽ اإلنساف والشعوب بشأف حقوؽ 
لمؤتمر رؤساء الحكومات، والمنعقد في  30فريقيا في الدورة العادية إاألشخاص ذوي اإلعاقة في 

بأديس أبابا، اثيوبيا، حيث تـ التنصيص ضمنو عمى حقوؽ األشخاص ذوي  2018يناير  29
اقة دوف تيميش راجع ألي سبب مف األسباب بما فييـ النساء والفتيات ذوات اإلعاقة، اإلع

األطفاؿ ذوي اإلعاقة، الشباب ذوي اإلعاقة، كبار السف ذوي اإلعاقة، وألـز البروتوكوؿ الدوؿ 
األعضاء ضماف المشاركة الكاممة والفعالة لؤلشخاص ذوي اإلعاقة في تنفيذ ومتابعة تطبيؽ 

ودعـ مفوضية االتحاد اإلفريقي إلنشاء مجمس استشاري معني باإلعاقة كآلية قارية  ،البروتوكوؿ
 .1لبلتحاد لتسييؿ عممية تنفيذ ومتابعة السياسات والخطط اإلفريقية حوؿ اإلعاقة

براز التدابير التشريعية   ويتعيف عمى الدوؿ األطراؼ تقديـ التقارير الدورية لمجنة اإلفريقية وا 
إعماؿ الحقوؽ المنصوص عمييا في البروتوكوؿ لؤلشخاص ذوي اإلعاقة، المتخذة بغرض 

نشاء آليات عمى المستوى الوطني لرصد تنفيذ حقوؽ األشخاص ذوي اإلعاقة ولدى تنفيذ  وا 
البروتوكوؿ يكوف لمجنة اإلفريقية والية تفسير أحكامو وفقا لمميثاؽ اإلفريقي، كما يجوز ليا أف 

فاذ أوأي نزاع ينشأ عف تطبيؽ أوتنفيذ ىذا البروتوكوؿ عمى المحكمة تحيؿ مسائؿ التفسير أواإلن
 .2اإلفريقية لحقوؽ اإلنساف والشعوب

إلفريقية الميثاؽ اإلفريقي لحقوؽ الطفؿ ورفاىيتو كوثيقة إقميمية ىدفيا اكما أقرت الدوؿ 
وحقوؽ الطفؿ، حماية حقوؽ الطفؿ وترقيتيا مستميما أحكامو مف المواثيؽ الدولية لحقوؽ اإلنساف 

ومختمؼ الوثائؽ الدولية المعتمدة مف منظمة األمـ المتحدة والدوؿ اإلفريقية في مجاؿ حماية 
، يضمف الميثاؽ حماية عامة لمطفؿ تكفؿ لو االستفادة مف الحقوؽ المنصوص 3حقوؽ اإلنساف

المادة عمييا الميثاؽ دوف تمييز وحماية خاصة لمطفؿ ذي االحتياجات الخاصة وىو ما أكدتو 
مف الميثاؽ بأف يحظى كؿ طفؿ معوؽ ذىنيا أوبدنيا بتدابير الحماية المناسبة الحتياجاتو  13

 ورعايتو عمى أكمؿ وجو وادماجو اجتماعيا.

                                                           
ميثاؽ اإلفريقي لحقوؽ اإلنساف والشعوب بشأف حقوؽ األشخاص مف البروتوكوؿ اإلفريقي الممحؽ بال 33المادة  1

 ذوي اإلعاقة في إفريقيا.
 .نفس البروتوكوؿمف  34المادة  2

 .173المرجع السابؽ، ص.الدولي،  القانوف في الطفؿ حقوؽ عمى التعدي تجريـ ميسوم بوصوار، 3
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والتي تـ   2001فريقية المعنية بحقوؽ الطفؿ ورفاىو في يوليو تأسست لجنة الخبراء اإل 
، ىدفيا رصد إعماؿ 1لحقوؽ الطفؿ ورفاىيتوفريقي مف الميثاؽ اإل 32إنشاؤىا بموجب المادة 

فريقيا والذي يعد الوثيقة اإلقميمية األولى بشأف حماية إأحكاـ الميثاؽ ومخاطبة واقع األطفاؿ في 
 فريقي.تحاد اإلاالحقوؽ الطفؿ المعتمد مف قبؿ 

خبيرا يتصفوف بالحياد والنزاىة والكفاءة بشأف المسائؿ المتعمقة  11تتألؼ المجنة مف 
سنوات غير قابمة لمتجديد وتنتيي صبلحية األربعة مف  5حقوؽ ورفاه الطفؿ، يتـ انتخابيـ لمدة ب

األعضاء المنتخبيف في االقتراع األوؿ بعد سنتيف وتنتيي صبلحية ستة اآلخريف بعد أربع 
 ، تتمثؿ صبلحيات المجنة في:2سنوات

اؽ مف خبلؿ جمع الوثائؽ فريقي المنصوص عمييا في الميثدعـ وحماية حقوؽ الطفؿ اإل -
 والمعمومات وتقييـ المشاكؿ المعرقمة لحماية حقوؽ الطفؿ.

 إصدار التوصيات إلى الحكومات لمعمؿ مع الييئات الناظمة لحقوؽ الطفؿ. -

فريقيا وتكريس التعاوف الوطني والدولي إوضع قواعد رامية إلى حماية حقوؽ الطفؿ في  -
 ؿ.في مجاؿ تعزيز حقوؽ ورفاىية الطف

 .3رصد تطبيؽ الحقوؽ المنصوص عمييا في الميثاؽ وكفالة احتراميا -

كآلية لحماية حقوؽ الطفؿ األفريقي يجوز لكؿ فرد أوجماعة أومنظمة غير حكومية معترؼ 
فريقي أومف دولة عضو أومف منظمة األمـ المتحدة بشأف أي إشكاؿ التحاد اإلبيا مف طرؼ ا

ميثاؽ أف يدلي بببلغ إلى المجنة، عمى أف يشمؿ الببلغ اسـ أومسألة تتعمؽ بما ورد في ىذا ال
وعنواف صاحبو وتجرى فيو عممية البحث والتحري بشكؿ سري، كما يجوز لمجنة أف تجري تحقيقا 
في مسألة انتياؾ لحقوؽ الطفؿ الواردة بنصوص الميثاؽ وعف التدابير المتخذة مف طرؼ الدولة 

                                                           
فؿ تسمى فيما يأتي " المجنة " داخؿ منظمة تنص المادة عمى:" تنشأ لجنة إفريقية مف الخبراء بشأف حقوؽ الط 1

 الوحدة اإلفريقية لتعزيز وحماية حقوؽ ورفاه الطفؿ ".
 مف الميثاؽ اإلفريقي لحقوؽ الطفؿ ورفاىيتو. 37، 34المادتيف  2
 .ؽالميثا نفس مف 43المادة  3
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اؽ عف طريؽ تقديـ تقارير دورية عف نشاطاتيا خبلؿ كؿ دورة لتنفيذ التزاماتيا بموجب ىذا الميث
 .1مف الدورات العادية

أف ىناؾ مبلييف األطفاؿ  2014جنة المعنية بحقوؽ الطفؿ ورفاىيتو لسنة ملا أكد تقرير
 15مميوف طفؿ دوف سف  230عمى أف  2013غير مسجميف رسميا حيث كشؼ اليونيسيؼ في 

فريقيا جنوب الصحراء أدنى معدؿ لتسجيؿ المواليد، ما يترتب ا  و  غير مسجميف، ويمثؿ جنوب آسيا
عنو التمييز وعدـ االستفادة مف الحقوؽ، فحتى يستفيد الطفؿ مف الحقوؽ المكفولة يجب أف 
يسجؿ أوال كشرط أساسي لممارستو لحقوؽ عدة كالتعميـ والصحة والعمؿ والرعاية االجتماعية 

فؿ بالمدارس شيادة ميبلد فيصبح الحؽ في التعميـ لؤلطفاؿ الكاممة، فمثبل يشترط اللتحاؽ الط
الذيف تـ تسجيؿ والدتيـ دوف األطفاؿ غير المسجميف، ما يفقد الطفؿ غير المسجؿ حؽ التعميـ 
وأكثر عرضة لبلنتياكات مستيدفا بالعمؿ والزواج المبكر والتبني بغرض المتاجرة، واالستغبلؿ 

أما فيما يتعمؽ بالحؽ في الصحة والرعاية االجتماعية  الجنسي ومختمؼ الممارسات الضارة،
فالخدمات تكوف أقؿ بالنسبة لؤلطفاؿ غير المسجميف مثؿ المقاح واألدوية ولمحد مف األمراض 

 .2بسبب غياب الوثائؽ القانونية ليوية الطفؿ

في نفس الصدد أكدت المجنة في تقريرىا عمى تسجيؿ األطفاؿ ذوي أي إعاقة بدنية، 
حتى تكوف عممية تسجيؿ األطفاؿ شاممة لمكؿ، كما أكدت عمى ضرورة حماية  ،، فكريةذىنية

كرامة األشخاص ذوي اإلعاقة وعبرت عف قمقيا مف بعض التشريعات الداخمية التي تصؼ فئة 
ذوي اإلعاقة بمصطمحات غير إنسانية كاعتمادىا عمى مصطمح المجنوف كوسيمة لمتعبير عف 

ص ذوي اإلعاقة ال يمكنيـ التمتع بكامؿ حقوقيـ إذا لـ يتـ تسجيميـ حالة شخص معاؽ، فاألشخا
رسميا، ما يخمؽ نوعا مف التمييز بيف األطفاؿ غير المسجميف عمى أساس اإلعاقة، لذا يتعيف 
عمى الدوؿ األطراؼ اتخاذ التدابير الفعالة الرامية لحماية حقوؽ الطفؿ المعاؽ منذ والدتو 

ف أخذ فئة األطفاؿ ذوي اإلعاقة بعيف االعتبار عند وضع السياسات بتسجيمو رسميا، ما يزيد م
الداخمية لمدولة والبرامج اليادفة إلدماجيـ اجتماعيا وصوف كرامتيـ بصوة كاممة وتشمؿ ىذه 

                                                           
 مف الميثاؽ اإلفريقي لحقوؽ الطفؿ ورفاىيتو. 45، 44المادتيف  1
أبريؿ  15، االتحاد اإلفريقي، أديس أبابا، أثيوبيا، 23فريقية لحقوؽ الطفؿ ورفاىيتو، الدورة تقرير المجنة اإل 2

 .12،6، ص.ص.2014
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التدابير تكييؼ ظروؼ التعميـ لمطفؿ المعاؽ مثؿ تعزيز طريقة برايؿ لتعميـ المكفوفيف، لغة 
تعميـ األطفاؿ ذوي اإلعاقة وتوفير األدوات والمعدات المبلئمة لكؿ اإلشارة، وتدريب الكوادر ل

إعاقة، فنظاـ تسجيؿ المواليد الشامؿ لؤلطفاؿ ذوي اإلعاقة آلية لمحاربة نوع آخر مف التمييز 
 .1القائـ عمى اإلعاقة

وفرت الدوؿ اإلفريقية حماية قانونية لمطفؿ المعاؽ مف جوانب مختمفة سواء في مواثيقيا 
مة لحقوؽ اإلنساف أوالخاصة لحقوؽ الطفؿ، حيث سعت إلى حماية الطفؿ اإلفريقي وحاولت العا

تعزيزه إقميميا بضماف تكريس حقوقو ووضع آليات ترصد عممية تنفيذ ىذه المواثيؽ وااللتزامات 
ومراقبة مدى تنفيذىا مف خبلؿ التقارير المرفوعة لمجنة اإلفريقية  ،الواقعة عمى الدوؿ األعضاء

فريقي بشأف حقوؽ األشخاص ذوي اإلعاقة قوؽ اإلنساف والشعوب، فصياغة البروتوكوؿ اإللح
ىو دليؿ عمى اىتماـ الدوؿ اإلفريقية بفئة ذوي االحتياجات الخاصة في القارة  2018لسنة 

 وتمكينيا مف الحقوؽ المكفولة لمجميع.

 مستوى المنظمات العربية:حماية حقوق الطفل المعاق عمى  -0

بمبادرة مف األمير عبد العزيز بف  1987المجمس العربي لمطفولة والتنمية سنة تأسس 
طبلؿ بف عبد العزيز بناء عمى التوصية الصادرة مف مؤتمر الطفولة والتنمية المعقود بتونس 

تحت رعاية جامعة الدوؿ العربية، يعد المجمس منظمة عربية إقميمية غير حكومية تعمؿ  1986
فولة في الوطف العربي مقره بالقاىرة، يركز المجمس في مجاؿ نشاطاتو عمى في مجاؿ تنمية الط

 ما يمي:

 التنمية: وغرضيا التنمية الشاممة لمطفؿ معنويا وبدنيا وترفيييا وثقافيا واالىتماـ بمواىبو. -

 الحماية: والمراد بيا حماية الطفؿ مف مختمؼ أنواع المعامبلت البلإنسانية واالستغبلؿ. -

 اركة: وذلؾ بإشراؾ الطفؿ في التعبير عف آرائو بحرية تامة.المش -

                                                           
 .18تقرير المجنة اإلفريقية لحقوؽ الطفؿ ورفاىيتو، المرجع السابؽ، ص. 1
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الدمج: المقصود بو دمج األطفاؿ ذوي اإلعاقة والظروؼ الصعبة وتنمية قدراتيـ في  -
 .1التعميـ ومختمؼ مياديف الحياة

في مجاؿ حماية حؽ الطفؿ ذو االحتياجات الخاصة في التعميـ أصدر المجمس العربي  
 ،دليبل استرشاديا معنونا بػ " دمج الطفؿ العربي ذو اإلعاقة في التعميـ والمجتمع"لمطفولة والتنمية 

احتوى ىذا الدليؿ عمى ثبلث إصدارات مختمفة الدراسة فاألوؿ عالج اإلطار المفاىيمي لئلعاقة 
والتجارب الدولية والمواثيؽ الناىضة بحقوؽ ذوي اإلعاقة، أما اإلصدار الثاني فتطرؽ لتصورات 

ات التعميـ الدمجي ومعاييره وأدواره، وبالنسبة لئلصدار الثالث فتناوؿ التعميـ الدمجي مقترح
، كما أصدر مؤخرا دليبل استرشاديا الستخداـ التكنولوجيا المساندة لمطفؿ 2لؤلطفاؿ ذوي اإلعاقة

 ذوي اإلعاقة وذلؾ بيدؼ:

 يـ في عممية ادماجيـ.إثراء الوعي بقضايا اإلعاقة والمعاقيف والتكنولوجيا المساندة ل -

 تدعيـ وتأكيد حقوؽ األطفاؿ ذوي اإلعاقة مع غيره مف األطفاؿ. -

التعريؼ بوسائؿ التكنولوجيا المساندة والمناسبة لكؿ درجة ونوع إعاقة مف برمجيات  -
 وأجيزة ومعينات وغيرىا.

 وارتكز الدليؿ االسترشادي أيضا عمى جممة مف األسس الميمة وىي:

لرعاية والحؽ لترسيخ استخداـ التكنولوجيا المساندة في تدعيـ األطفاؿ ذوي الجمع بيف ا -
 اإلعاقة ودمجيـ اجتماعيا.

تدشيف ثقافة منفتحة في الوطف العربي قائمة عمى أحقية المساواة بيف األطفاؿ ذوي  -
 اإلعاقة مع غيرىـ في التمتع بحياة كريمة وفي الحقوؽ والواجبات.

تييئة بيئة اجتماعية وثقافية تحتضف الطفؿ المعاؽ تمكنو مف إنماء المبادرة بالسعي إلى  -
 قدراتو وتستثمر طاقاتو ما يفيد المجتمع بعدـ وجود طاقات ميدرة فيو.

                                                           
 .15:00، الساعة 2020مارس  19، يـو www.arabccd.orgالمجمس العربي لمطفولة والتنمية،  1
 .2016المجمس العربي لمطفولة والتنمية، القاىرة، مصر،  2

http://www.arabccd.org/


 ي االحتياجات الخاصة عمى الصعيد الدولي  حماية اْلطفال ذو         : الباب الثاني
 

  285 
 

توعية الحكومات والييئات المعنية بأىمية دمج التكنولوجيا المساندة لؤلطفاؿ ذوي  -
 اإلعاقة في التعميـ والحياة.

مواثيؽ الدولية في مجاالت حقوؽ اإلنساف والطفولة وذوي اإلعاقة اإللماـ بما احتوتو ال -
 . 1لتكريس كؿ وسائؿ إمكانية الوصوؿ واالدماج االجتماعي لمطفؿ المعاؽ

عقد المجمس العربي لمطفولة والتنمية مؤتمرات عديدة في مجاؿ حماية األطفاؿ ذوي 
، حت شعار " ليس ىناؾ مستحيؿ"اإلعاقة كمؤتمر" واجب المجتمع تجاه الطفؿ ذوي اإلعاقة " ت

بالشراكة مع إدارة التنمية والسياسات االجتماعية بجامعة الدوؿ العربية والبنؾ اإلسبلمي 
دولة  15خبير مف  250والصندوؽ الكويتي لمتنمية االقتصادية العربية، وبمشاركة أكثر مف 

كبة مف المثقفيف عربية قدموا أوراؽ عمؿ خبلؿ ثماني جمسات وورشات عمؿ شارؾ فييا كو 
 22واإلعبلمييف العرب وفئة األطفاؿ ذوي اإلعاقة تدعيما لدورىـ في التغيير المستيدؼ، شارؾ 

سنة لمتعبير  18و  14طفؿ مف إعاقات مختمفة في ورشة عمؿ خاصة بيـ تتراوح أعمارىـ بيف 
لختاـ إلى عف آرائيـ وتوجياتيـ والوقوؼ عمى واقعيـ وتعزيز حقوقيـ، وانتيى المؤتمر في ا

 مجموعة مف التوصيات تمثمت في: 

وجوبية تفعيؿ االتفاقية الدولية لؤلشخاص ذوي اإلعاقة والعقد العربي لذوي االحتياجات  -
 الخاصة.

 تفعيؿ دور اإلعبلـ في التوعية بقضايا اإلعاقة والطفؿ المعاؽ. -

 

 

مية المتخصصة في تنمية قدرات العامميف في مجاؿ اإلعاقة وتشجيع الدراسات األكادي -
 .2قضايا اإلعاقة والطفؿ المعاؽ

                                                           
دليؿ استرشادي الستخداـ التكنولوجيا المساندة لمطفؿ ذوي اإلعاقة، اإلطار المفاىيمي والتجارب العربية  1

 .15،13، ص.ص.2018، مصر، واألجنبية، المكوف األوؿ، المجمس العربي لمطفولة والتنمية، القاىرة
، 2020مارس  19يـو  ،www.arabccd.org ،2010فبراير  4 -2المنعقد بالقاىرة، مصر، المؤرخ في  2

 .16:00الساعة: 

http://www.arabccd.org/
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كما عقد المجمس ورشة عمؿ إقميمية بعنواف " التكنولوجيا المساندة لدمج الطفؿ العربي ذي 
اإلعاقة في التعميـ والمجتمع " بالشراكة مع إدارة المرأة والطفولة واألسرة بجامعة الدوؿ العربية، 

لمنظمة الكشفية العربية، والمنظمة اإلسبلمية لمعموـ والتربية وبرنامج الخميج العربي لمتنمية، وا
والثقافية ) اإليسيسكو (، والصندوؽ الكويتي لمتنمية االقتصادية، وتأتي ىذه الورشة في إطار 
مجيودات المجمس لحماية ودمج األطفاؿ ذوي اإلعاقة مركزة عمى تناوؿ قضية التكنولوجيا 

بأعماليـ اليومية، وتحسيف قدراتيـ وتعويض قدراتيـ المتبقية بيا،  المساندة المعنية ليـ في القياـ
وتطوير مياراتيـ لدمجيـ في التعميـ والمجتمع، تدخؿ ىذه الورشة ضمف الخطة االستراتيجية 

تواصبل مع اىتمامو بقضايا الطفؿ المعاؽ وكأولوية مف أولويات  2020لممجمس حتى سنة 
 .  1عممو

ة ظاىر عمالة األطفاؿ والتي تمت عنونتيا بػ " عمؿ األطفاؿ في نظـ المجمس فعالية لدراس
...مستقبمنا " بالشراكة مع منظمة العمؿ الدولية، ومنظمة وؿ العربية " تحت شعار " أطفالناالد

العمؿ العربية، ومنظمة األمـ المتحدة لؤلغذية والزراعة، وممثمي جامعة الدوؿ العربية، ومنظمات 
ممة في مجاؿ تعزيز حقوؽ الطفؿ العربي، إضافة إلى اإلعبلـ والخبراء المجتمع المدني العا

واألكاديمييف المعنييف بحقوؽ الطفؿ، تجمت أىداؼ تنظيـ الفعالية في مدى انتشار ظاىرة عمالة 
األطفاؿ في الوطف العربي وأسبابيا، وتقديـ دراسات وطنية لدوؿ األعضاء ومراجعة التشريعات 

ما يتعمؽ بعمالة الطفؿ العربي بأسوأ أشكاليا المختمفة، وتعد الفعالية بمثابة الداخمية والدولية في
خطوة تحفيزية لمدوؿ العربية في التدخؿ لمعالجة ظاىرة عمالة األطفاؿ عف طريؽ تشريعاتيا 

واتخاذ تدابير فعالة لمقضاء عمييا والعمؿ عمى إدماج مؤشرات  ،وتنظيماتيا في ىذا الشأف
، ومف 20302فاؿ ضمف مؤشرات وآليات تنفيذ أجندة التنمية المستدامة لسنة مكافحة عمالة األط

 التوصيات التي اعتمدتيا الدراسة ما يمي:

                                                           
، 2020مارس  19، يـو www.arabccd.org، 2019فبراير  21 -17المنعقد بالقاىرة، مصر، المؤرخ في  1

 .17:30الساعة: 
، الساعة: 2020مارس  19، يـو www.arabccd.org، 2019مارس  7المنعقدة بالقاىرة، مصر، في  2

20:00. 
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تعزيز اإلطار المؤسسي والتشريعي المتعمؽ بعمالة األطفاؿ مف تحديد لشروط العمؿ  -
 وجمع البيانات بشكؿ منتظـ لدراسة الظاىرة في مختمؼ القطاعات. ،وظروفيا

حماية مف الضعؼ االقتصادي واالجتماعي وذلؾ بوضع سياسات قانونية لسوؽ العمؿ ال -
 وتوفير الحماية االجتماعية والوصوؿ إلى الخدمات الرئيسية بما فييا التعميـ والتوعية.

دماج الطفؿ المجند - عادة تأىيؿ وا   .1الحماية مف آثار النزاعات المسمحة وا 

اممة القاسية واإلساءة أصدر المجمس العربي لمطفولة ولحماية الطفؿ ذي اإلعاقة مف المع
برنامجا لتدريب المتعامميف مع األطفاؿ ذوي اإلعاقة ) دليؿ المتدرب ( وذلؾ  2016والتنمية في 

في إطار تنفيذ مشروع مف مشاريعو تحت عنواف " نحو بيئة آمنة لحماية الطفؿ ذي اإلعاقة مف 
ة مع البنؾ اإلسبلمي لمتنمية والصندوؽ الكويتي لمتنمية اإلساءة"، الذي ينفذه المجمس بالشراك

االقتصادية العربية وجامعة الدوؿ العربية والمنظمة الكشفية العربية وبرنامج الخميج لمتنمية، 
احتوى الدليؿ عمى معمومات رئيسية توضح كيفية التعامؿ مع الطفؿ ذي اإلعاقة مف قبؿ 

معاممة البلإنسانية، ولتحقيؽ ىذه الحماية ال بد مف الموظفيف وحمايتو مف ضروب اإلساءة وال
تأىيؿ عممي وفني وتخصصي لممدرب، واستعرض الدليؿ دور األخصائييف النفسييف 
واالجتماعييف والعامميف في المؤسسات كيفية التعامؿ مع مشاكؿ اإلساءة ضد الطفؿ المعاؽ، 

دمج الطفؿ ذو اإلعاقة ىذا غير وأوضح دور الدمج الشامؿ كوسيمة لمحد مف اإلساءة والعنؼ و 
 . 2إبراز السبؿ التشريعية  لحماية األشخاص ذوي اإلعاقة

أما عف مجمة الطفولة والتنمية لممجمس العربي لمطفولة والتنمية فقد تناولت مقاالت عديدة 
 في مجاؿ اإلعاقة واألشخاص المعاقيف، مثالو المقاؿ المعنوف بػ " الحماية القانونية لممعاقيف في

ومقاؿ بعنواف " اتجاىات معممي المدارس العادي نحو دمج األطفاؿ  ،3التشريع الجزائري"

                                                           
عمؿ األطفاؿ في الدوؿ العربية، دراسة نوعية وكمية، جامعة الدوؿ العربية، منظمة العمؿ الدولية، منظمة  1

، 2019، 1ية، المجمس العربي لمطفولة والتنمية، منظمة األغذية والزراعة لؤلمـ المتحدة، ط العمؿ العرب
 .18ص.

 .18:00، الساعة: 2020مارس  19، يـو www.arabccd.orgالمجمس العربي لمطفولة والتنمية،  2
 .2004، 14، العدد 4كرـو صبلح الديف، المجمد  3
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، ومقاؿ بعنواف " 2، ومقاؿ بعنواف " واجب المجتمع تجاه الطفؿ ذو اإلعاقة "1المعاقيف حركيا "
 .3االستثمار في الطفولة واالىتماـ برعايتيا ودمج الطفؿ ذي اإلعاقة "

بخصوص حماية المجمس العربي لمطفولة والتنمية لحقوؽ الطفؿ خبلصة لما سبؽ تناولو 
ذي االحتياجات الخاصة يستخمص أف المنظمة لـ تيمش الطفؿ المعاؽ بؿ بالعكس ليا مبادرات 

منيـ فعالة لمحاربة التمييز ضد االشخاص ذوي اإلعاقة، والدفاع عف حقوقيـ خاصة األطفاؿ 
عادة تأىيمييا بوسائؿ جب الواالمجمس فئة المستقبؿ  ـالتي اعتبرى االىتماـ بيا وتأىيمييا وا 

تكنولوجيا تساعد عمى التحكـ في اإلعاقة وتدريب المعاؽ عمييا، ليعتمد عمى نفسو ويستفيد 
 .المجتمع مف مواىبو وقدراتو المتبقية

الييئات الدولية واإلقميمية المكمفة بتوفير الحماية القضائية لألطفال ذوي المبحث الثاني: 
 حتياجات الخاصةاال

إف اليدؼ مف توفير الحماية القانونية القضائية عمى الصعيد الدولي لؤلطفاؿ ذوي 
وبالنظر إلى االحتياجات الخاصة ىو حفظ حقوقيـ حتى ال تيضـ مف قبؿ األفراد أوالسمطات، 

 االنتياكات التي يمكف أف يتعرض ليا الطفؿ المعاؽ أويتعرض ليا فعبل كاف ال بد مف إحاطتو
قميمية تحمي حقوقو كضحية ليذه االعتداءات سواء زمف  بترسانة قانونية جزائية وىيئات دولية وا 
السمـ أوالحرب، زيادة إلى تحديد مدى مسؤوليتو الجزائية الدولية الفردية في حاؿ ما كاف جانيا، 

كاـ وتكريس ضمانات المحاكمة العادلة لو عبر مراحؿ الدعوى العمومية وفقا لما تتطمبو أح
واالتفاقيات اإلقميمية المتصمة بحماية حقوؽ ، واتفاقيات األمـ المتحدة ،القانوف الدولي الجنائي

اإلنساف وحقوؽ الطفؿ، وبما يتبلءـ أيضا مع الصكوؾ الدولية المتصمة بحقوؽ ذوي اإلعاقة وما 
ألفراد، يتصؿ بيا مف أحكاـ تحمي الحقوؽ الجزائية لممعاؽ دوف أف يعتبر ىذا تمييزا بيف ا

اء الدولي الجزائي في خصص ىذا المبحث لدراسة مطمبيف إذ عنوف المطمب األوؿ بدور القض
ي االحتياجات الخاصة، وتـ التطرؽ في المطمب الثاني إلى الضمانات الدولية و ذ طفاؿحماية األ

 لمحاكمة الطفؿ الجانح ذي االحتياجات الخاصة، يمكف التعرض ليما كما يأتي:

                                                           
 .2004، 15، العدد 4ميا الكردي، المجمد  1
 .2011، 18عبير المباف، العدد  2
 .2011، 18حسيف كماؿ أبياء الديف، العدد  3
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 ي االحتياجات الخاصةو ذ طفالالدولي الجزائي في حماية اْل : دور القضاءالمطمب اْلول

عرفت نشأة المجتمع الدولي صراعات وحروب عديدة راح ضحيتيا اإلنساف ما أدى  
النتياكات مست حقوؽ اإلنساف وحرياتو، وحتى ال تتكرر نفس االعتداءات جراء الحروب 

ت قانونية تحمي حقوؽ اإلنساف في أي زمف كاف والنزاعات ارتأى المجتمع الدولي توفير آليا
وتحت أي ظرؼ يكوف عميو، تظافرت الجيود الدولية لتوفير مستوى أعمى مف الحماية الجزائية 
لئلنساف دوف تمييز عمى أساس الجنس أوالسف أوأي ظرؼ آخر، وكاف لمطفؿ نصيب مف ىذه 

فعؿ يعد جريمة دولية يكوف  الحماية في نصوص القانوف الدولي الجنائي، وذلؾ بتجريـ أي
ضحيتيا الطفؿ، وحتى ال يترؾ فراغ قانوني يؤدي إلى استغبلؿ الطفؿ في الجريمة الدولية كوف 
القانوف الدولي الجنائي لـ يحدد أحكاما توضح ذلؾ، ولمبحث في تفاصيؿ المطمب تـ تقسيمو إلى 

ات الخاصة مف الجريمة فرعيف تـ التطرؽ ضمف الفرع األوؿ إلى حماية الطفؿ ذي االحتياج
الدولية، وعنوف الفرع الثاني بمساءلة الطفؿ ذي االحتياجات الخاصة في القانوف الدولي الجنائي، 

 كما يمي بيانو:

 االحتياجات الخاصة من الجريمة الدولية  والفرع اْلول: حماية الطفل ذ

يامة المتعمقة بالسمـ يؤكد ميثاؽ األمـ المتحدة عمى الحماية الجنائية لممصالح الدولية ال
واألمف الدولييف، والمساواة في الحقوؽ بيف الشعوب وحؽ تقرير المصير لمشعوب وتعزيز السمـ 
العاـ، واحتراـ حقوؽ اإلنساف والحريات األساسية دوف تمييز قائـ عمى أي سبب كاف، ألف كؿ 

 دراستيا كما يمي:، والتي سيتـ 1اعتداء عمى مثؿ ىذه المصالح الدولية يعتبر جريمة دولية

 أحكام الجريمة الدولية:  -2

لـ يعرؼ نظاـ روما األساسي الجريمة الدولية مكتفيا بالنص عمى مظاىرىا فتباينت 
التعريفات اجتمعت في  إال أفالتعريفات الفقيية مف تعريؼ آلخر، كؿ فقيو حسب منظوره 

قانوف الدولي ويعاقب عمييا، خاصية واحدة ىي أف الجريمة الدولية تقع عمى مصمحة يحمييا ال
 فمف بيف ىذه التعريفات ما يمي:

                                                           
مف ميثاؽ األمـ المتحدة الصادر في ختاـ مؤتمر األمـ المتحدة الخاص بنظاـ الييئة الدولية، المؤرخ  1المادة  1

 .1945أكتوبر  24حيز النفاذ في ، ساف فرانسيسكو، دخؿ 1945يونيو  26في 
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أنيا سموؾ إرادي غير مشروع قانونا، والذي يكوف صادرا عف ب اتعرؼ الجريمة الدولية فقي
 الشخص الطبيعي باسـ الدولة أوبتشجيع منيا أوبرضاىا، ىدفو المساس بمصمحة محمية دوليا.

محة الدولية أواإلنسانية يعاقب عميو ىي كؿ عمؿ أوامتناع عف عمؿ يضر بالمص 
 .1المجتمع الدولي

في جريمة اإلبادة الجماعية والجرائـ ضد  حدد نظاـ روما األساسي الجريمة الدولية
اإلنسانية وجرائـ الحرب وجريمة العدواف، إذ اقتصر اختصاص المحكمة الجنائية الدولية عمى 

الدولي المحمية بموجب القانوف الدولي، تتسـ عمى قيـ ومصالح المجتمع  2الجرائـ األشد خطورة
الجريمة الدولية بالجسامة والخطورة الخاصة المتمثمة إما في الفعؿ اإلجرامي المرتكب بحد ذاتو 

ما في اآلثار المترتبة عميو مف حيث األشخاص أوالشعوب، نظرا  السبلمة الجسدية ب لمساسياوا 
كما تكمف الخطورة في الدافع المحفز لمجاني في  والمعنوية لمضحية أكثر مف الجوانب المالية،

 ارتكاب الجريمة الدولية كاتجاه إرادتو إلى اإلبادة الجماعية أوغيرىا مف الجرائـ.

لكف بتحميؿ المادة الخامسة مف نظاـ روما نجدىا تؤكد عمى أف خطورة الجريمة الدولية 
، لتشكيميا مساسا بالحقوؽ األساسي ي ة لئلنساف وحرياتو، مف حؽ فتعتمد عمى الفعؿ المجـر

ة والمعنوية والحؽ في األمف والسبلـ، ما دفع بالمجتمع الدولي نيالحياة والسبلمة الشخصية البد
 كبييا في القضاء الوطني والدولي.إلى السعي لتجريـ األفعاؿ المشكمة لجريمة دولية ومعاقبة مرت

، حيث يطبؽ نظاـ روما تميزت الجريمة الدولية بعدة خصائص غير خاصية الخطورة
األساسي عمى كؿ األشخاص دوف تمييز، وذلؾ راجع إلى الصفة الرسمية لمشخص كأف يكوف 
رئيس دولة أوحكومة أوعضوا في حكومة أوبرلماني أوممثبل منتخبا أوموظفا حكوميا، فبل تنتفي 

ات أوالقواعد مسؤوليتو الجنائية الدولية وال تخفؼ عقوبتو ميما كانت صفتو، فبل تحوؿ الحصان
اإلجرائية المرتبطة بالصفة الرسمية لمجاني سواء في القانوف الوطني أوالدولي دوف ممارسة 

                                                           
، الجريمة الدولية في القانوف الدولي الجنائي، رسالة دكتوراه، كمية الحقوؽ، جامعة منتوري، محمد الصالح روان 1

 .69، ص.2009 -2008قسنطينة، الجزائر، 
 مف نظاـ روما األساسي. 5المادة  2
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المحكمة الختصاصيا، وأكد النظاـ عمى عدـ تقادـ الجريمة الدولية التي تدخؿ في اختصاص 
 .1ليةالمحكمة الجنائية الدولية، إضافة إلى جواز تسميـ المجرميف المرتكبيف لمجريمة الدو 

أقر نظاـ روما األساسي في ديباجتو بأف مبلييف األطفاؿ وقعوا ضحايا لمجريمة الدولية 
ما بيف الحربيف العالميتيف األولى والثانية بصورة ىزت اإلنسانية وانتيكت حقوؽ اإلنساف عمى 

شكؿ نحو ىدد األمف والسمـ العالمييف، ما جعمو يعتمد في تحديده لمجريمة الدولية عمى أفعاؿ ت
جرائـ دولية تمس بسبلمة الطفؿ كجريمة اإلبادة الجماعية المستيدفة لفرض تدابير تمنع اإلنجاب 
ثني  داخؿ الجماعات، أونقميـ إلى جماعات أخرى عنوة بيدؼ تدمير الجماعة بدافع قومي أوا 

ت في وبالنسبة لمجرائـ ضد اإلنسانية فقد حدد .2أوعرقي أوديني سواء كاف التدمير كميا أوجزئيا
مجموعة مف األفعاؿ كالقتؿ العمد واإلبادة واالسترقاؽ، السيما استرقاؽ األطفاؿ والنقؿ القسري 

وأي  ،والتعذيب واالغتصاب واالستعباد الجنسي واإلكراه عمى البغاء والحمؿ أوالتعقيـ القسري
 ،خصشكؿ آخر مف أشكاؿ العنؼ الجنسي، واألفعاؿ الماسة بالسبلمة الجسدية والعقمية لمش

وجريمة الفصؿ العنصري واالختفاء القسري واالضطياد الموجو ألي جماعة بسبب ديني أوعرقي 
، فنظاـ روما لـ يستبعد حماية الطفؿ مف الجرائـ ضد اإلنسانية 3أوثقافي وغيرىا مف األسباب

حيث أف كؿ ممارسة ليذه األفعاؿ سيكوف ضحيتيا الفئة الضعيفة مف المجتمع، أوليا الطفؿ 
 ال يقوى عمى حماية نفسو مما يعرضو إلى انتياكات جسيمة بدنيا وعقميا ونفسيا. الذي

اعتمد نظاـ روما األساسي عمى تحديد األفعاؿ المشكمة لجريمة الحرب في النزاعات  
إذ اعتبر االغتصاب واالستعباد الجنسي وكافة أشكاؿ االستغبلؿ  ،المسمحة الدولية وغير الدولية

 ،سنة مف العمر إلزاميا أوطوعيا في القوات المسمحة الوطنية 15طفاؿ دوف وتجنيد األ ،الجنسي
، كما دخمت 4أواستخداميـ لممشاركة الفعمية في األعماؿ الحربية جريمة حرب يعاقب عمييا دوليا

كجريمة دولية تنتيؾ ميثاؽ األمـ المتحدة بوضوح  2017جريمة العدواف حيز النفاذ سنة 

                                                           
 مف نظاـ روما األساسي. 86، 29، 27المواد  1
 .نفس النظاـمف  6المادة  2
 .فس النظاـمف ن 7المادة  3
 فس النظاـ.مف ن 8المادة  4
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ر، وتوجيو عمؿ عدواني ضد دولة أخرى بقذؼ قنابؿ أومياجمة القوات باستعماؿ القوة دوف مبر 
 .1المسمحة ليا وغيرىا مف أعماؿ العدواف المنصوص عمييا في نظاـ روما

إف تأخر دخوؿ ىذه الجريمة لحيز النفاذ قد تسبب في إفبلت المجرميف مف العقاب سواء 
لنظاـ ال يطبؽ عمى األفعاؿ السابقة عف في الحربيف العالميتيف أوبعد صدور نظاـ روما، بما أف ا

ما أدى أويمكف أف يؤدي إلى  2نفاذه عمبل بمبدأ عدـ رجعية القانوف الدولي الجنائي بأثر رجعي
 خسائر مادية وبشرية كاف ضحيتيا الطفؿ لكف لـ يعاقب مرتكبيا.

ناسبة وفي إطار حماية األطفاؿ المجني عمييـ تتخذ المحكمة الجنائية الدولية تدابير م
لحماية أماف المجني عمييـ والشيود وسبلمتيـ البدنية والنفسية وكرامتيـ وخصوصيتيـ، مف 
ناحية السف ونوع الجنس والصحة وطبيعة الجريمة والسيما عندما تنطوي الجريمة عمى عنؼ 
جنسي ضد األطفاؿ، وحماية ليـ يمكف أف تجرى الجمسات أوجزء منيا بطريقة سرية أوبتقديـ 

بوسائؿ إلكترونية أوبوسائؿ خاصة أخرى وتنفذ ىذه التدابير بشكؿ خاص في حالة ما كاف األدلة 
الطفؿ ضحية عنؼ جنسي أوشاىدا، ما لـ تأمر المحكمة بغير ذلؾ مع مراعاة كافة الظروؼ، 
السيما آراء المجني عميو أوالشاىد، ويجب أف ال تتعارض ىذه التدابير مع حقوؽ المتيـ 

اكمة عادلة ونزيية، وتقرر المحكمة لمشخص المجني عميو تعويضا لجبر ومقتضيات إجراء مح
 .3الضرر وفقا لمشكؿ الذي تراه مناسبا

تمارس المحكمة الجنائية اختصاصيا لمنظر في الجريمة الدولية مف طرؼ ثبلث ىيئات 
محددة عمى سبيؿ الحصر، تكمف في الدوؿ األطراؼ والمدعي العاـ لممحكمة لكونيـ ليـ سمطة 
اإلحالة القانونية ومجمس األمف بموجب الفصؿ السابع مف ميثاؽ األمـ المتحدة، بالنسبة لمدوؿ 
األطراؼ والمدعي العاـ فقد نص نظاـ روما األساسي عمى نظاـ خاص إلحالة القضية عمى 
المحكمة، فبل تمارس ىذه األخيرة اختصاصيا إال في حالة وقوع الجريمة عمى إقميـ دولة طرؼ 

بيا مف قبؿ رعايا الدوؿ األطراؼ في  نظاـ روما األساسي، فبل يكوف لممحكمة سمطة أوارتكا
االختصاص لمنظر في جريمة دولية إال إذا كانت الدوؿ المتنازعة أطرافا في نظاـ روما كقاعدة 

                                                           
 مكرر مف نظاـ روما األساسي. 8المادة  1
 .نفس النظاـ مف 24المادة  2
 .نفس النظاـ مف 75، 68المادتيف  3
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عامة، واستثناء يمكف لممحكمة أف تختص بالنظر في الجريمة في حالة ما كانت الدولة غير 
 .1وما وقبمت بإحالة القضية إلييا بموجب إعبلف يودع لدى مسجؿ المحكمةطرؼ في نظاـ ر 

وفي حالة ما كانت اإلحالة مف قبؿ مجمس األمف بموجب الفصؿ السابع لميثاؽ األمـ 
المتحدة لممحكمة الجنائية الدولية، فبل يعتد بالشروط السابؽ بيانيا والمتعمقة بالدوؿ األطراؼ 

لمحكمة مقيدة بشروط القبوؿ المنصوص عمييا في نظاميا األساسي، والمدعي العاـ، فبل تصبح ا
حيث أف اختصاص المحكمة الجنائية الدولية يكوف إلزاميا لجميع الدوؿ كانت طرفا أوغير طرؼ 
في نظاـ روما األساسي، ليتوسع نطاؽ اختصاص المجمس إلحالة جرائـ دولية لممحكمة دوف 

 .2ة الدوليةاعتبار لقبوؿ الدوؿ المعنية بالجريم

مف العوامؿ التي تعيؽ أىداؼ المحكمة الجنائية الدولية لمحد مف الجريمة الدولية ومعاقبة 
المسؤوليف عف الجرائـ المرتكبة، ىو ارتباط إحالة الدوؿ األطراؼ والمدعي العاـ بموافقة الدوؿ 

ال فبل يكوف لممحكمة حؽ االختصاص طالما أف ى ذا الشرط غير عمى إحالة الجريمة لممحكمة، وا 
محقؽ، وسواء كانت الدولة طرفا أوغير طرؼ في نظاـ روما األساسي، ما يتعارض ومبدأ 
االختصاص العالمي لمقضاء الدولي الجنائي ىذا مف ناحية، ومف ناحية أخرى فإف اختصاص 
المحكمة الجنائية الدولية يكوف عالميا في حالة ما أحاؿ مجمس األمف قضية إلييا بموجب 

السابع مف ميثاؽ األمـ المتحدة، ما يخؿ بمبدأ شرط الرضا بموافقة الدوؿ لتحريؾ الدعوى الفصؿ 
أماـ المحكمة، ما يجعؿ اختصاص المحكمة الجنائية الدولية عالميا مقترنا بإحالة مجمس األمف 
لقضية ما بموجب الفصؿ السابع لمعاقبة مرتكبي الجرائـ الدولية التي تدخؿ في اختصاص 

 .3بغض النظر إذا كانت الدولة طرؼ أوغير طرؼ في نظاـ روما األساسي ،المحكمة

فالمحكمة الجنائية الدولية كانت الحمقة المفقودة في القانوف الدولي، فالقضايا التي يكوف 
أطرافيا دوال أومنظمات أي أشخاصا معنوية في القانوف الدولي تختص بحؿ نزاعاتيا محكمة 

                                                           
 مف نظاـ روما األساسي. 13، 12المادتيف  1
 .نفس النظاـ مف 13المادة  2
المحكمة الجنائية الدولية في مكافحة جريمة تجنيد األطفاؿ خبلؿ النزاعات المسمحة، ، دور عبد الوىاب شيتر 3

نوفمبر  22 -20مداخمة ضمف أعماؿ الممتقى المؤتمر الدولي السادس، الحماية الدولية لمطفؿ، طرابمس، ليبيا، 
 .10،9، ص.ص.2014
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عدـ وجود محكمة جنائية دولية تعنى بمعاقبة األشخاص الطبيعية العدؿ الدولية، لكف في حالة 
المرتكبيف لجرائـ دولية تمس بحقوؽ اإلنساف المادية والمعنوية، سيترتب عنو ال محاؿ إفبلت 

 .1المجرميف مف العقاب

تناوؿ نظاـ روما األساسي األفعاؿ المشكمة لجرائـ دولية يكوف ضحيتيا األطفاؿ، كجريمة 
سنة والتي أصبحت ظاىرة تؤرؽ المجتمع الدولي ككؿ، بسبب النزاعات  15اؿ دوف تجنيد األطف

ؿ مبدأ المسؤولية الجنائية الدولية الفردية، لتكريس قانوف المسمحة ما يوجب عمى المحكمة أف تفع  
 دولي جنائي يحمي الطفؿ زمف النزاعات المسمحة بموجب قواعد القانوف الدولي اإلنساني.

 الطفل المجني عميو من الجريمة الدولية: يةتطبيقات حما -0

أحيمت عمى المحكمة الجنائية الدولية قضايا عديدة تخص انتياكات القانوف الدولي 
اإلنساني والماسة بحقوؽ الطفؿ المشكمة لجريمة دولية في نظاـ روما األساسي، قاـ رئيس 

ة الكونغو بموجب رسالة إلى  جميورية الكونغو بإحالة قضية مرتبطة بتجنيد األطفاؿ في جميوري
بفتح  2004يوليو  23، وأعمف المدعي العاـ بتاريخ 2004أبريؿ  19المدعي العاـ بتاريخ 

تحقيؽ بشأف القضية المحالة إليو بالتحديد في المنطقة الشرقية مف الكونغو بإيتوري، وطمب 
صفة مباشرة في أشخاص متورطيف ب 3المدعي العاـ عمى إثر قرار فتح التحقيؽ القبض عمى 

جريمة تجنيد األطفاؿ في النزاع المسمح بجميورية الكونغو كجريمة دولية يعاقب عمييا نظاـ روما 
 .2األساسي

تعمقت أوؿ قضية " بتوماس لوبانغا " قائد مميشيات كونغولي، والذي صدر ضده بتاريخ 
، 2006آذار  16ـ اعتقالو ونقمو إلى الىاي بتاريخ تأوؿ مذكرة اعتقاؿ،  2006شباط  10

عرض عمى الدائرة االبتدائية األولى لممحكمة الجنائية الدولية، وتـ عقد  2006آذار  20وبتاريخ 
، 2006أسابيع خبلؿ تشريف الثاني  3جمسات استماع مف أجؿ تأكيد التيـ الموجية إليو لمدة 

                                                           
تيف لحماية األطفاؿ في القانوف الدولي ، األمـ المتحدة والقضاء الجنائي الدولي كآليعبد العزيز خنفوسي 1

، 2015، 19، العدد 7اإلنساني، مجمة دراسات وأبحاث، جامعة زياف عاشور، الجمفة، الجزائر، المجمد 
 .172ص.

2
 Joseph Kazadi Mpiana, La cour pénale internationale et la république démocratique du Congo : 10 

ans après. Etude de l'impact du statut de Rome dans le droit interne Congolais, Revue Québécoise du 

droit international, n 25, janvier 2012, pp.58,87. 
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ي عقدت مف برمجت المحكمة الجنائية الدولية جمسات عديدة تخص قضية توماس لوبانغا، والت
، مؤكدة خبلليا أف المتيـ مذنب بتيمة 2012آذار  14كانوف الثاني إلى آخر جمسة بتاريخ  26

سنة في ميميشيات القوات الوطنية لتحرير الكونغو واستغبلليـ في  15تجنيد األطفاؿ دوف 
أيموؿ بيف المشاركة المباشرة في األعماؿ القتالية بمنطقة إيتوري بشرؽ جميورية الكونغو، ما 

 2006قرر قضاة المحكمة احتساب مدة السجف التي مكثيا المتيـ منذ  .2003و آب  2002
وىي ست سنوات أف تكوف مف الحكـ الصادر، وعند الجمسة شرح القاضي أدرياف  2012إلى 

فولفورد مدى خطورة الجريمة ووضح األضرار التي لحقت باألطفاؿ وعائبلتيـ، وأكد عمى أف 
لى حماية خاصة، كما أبرز ظروؼ ووقت الجريمة وأخذ بعيف االعتبار العمر األطفاؿ بحاجة إ

والدرجة العممية والوضع االقتصادي واالجتماعي لممتيـ، مف خبلؿ قرار المحكمة تبيف تعاوف 
حكمت  2012تموز  10المتيـ لوبانغا معيا، ومدى احترامو ليا مدة سير القضية، وفي 

 . 1سنة 14المتيـ لوبانغا بالسجف لمدة المحكمة الجنائية الدولية عمى 

وتعمقت القضية الثانية  "ببوسكو نتاغاندا " وىو نائب سابؽ لرئيس ىيئة األركاف العامة 
لمقوات الوطنية لتحرير الكونغو وزعيـ الجماعات المسمحة " حزب المؤتمر الوطني لمدفاع عف 

سنة في النزاع المسمح  15طفاؿ دوف الشعب "، تـ توجيو لممعني تيما عديدة مف بينيا تجنيد األ
شراكيـ مباشرة في األعماؿ العدائية ضد القوات المسمحة والمدنييف، أصدرت الدائرة االبتدائية  وا 

قاـ بتسميـ نفسو إلى المحكمة لكنو  20082نيساف  29األولى أمرا بالقبض عمى المتيـ بتاريخ 
شأف الجريمة إلى اآلف نظرا لكثرة الجرائـ ، ولـ يصدر الحكـ ب2013الجنائية الدولية في آذار 

 الدولية المتيـ بيا.

وبالنسبة لمقضية الثالثة فتعمقت " بكاتانغا " وىو قائد جبية المقاومة الوطنية في إيتوري 
وىو زعيـ سابؽ لجبية القومييف ودعاة االندماج والعقيد في الجيش الوطني   "نغودجولو شوي"و

شراكيـ  15ائـ حرب لممتيميف مف بينيا تجنيد األطفاؿ دوف الكونغولي، تـ توجيو عدة جر  سنة وا 
فعميا في األعماؿ القتالية ىذا غير الجرائـ ضد اإلنسانية، صدر أمرا بالقبض عمى المتيـ كاتانغا 

                                                           
، دور المحكمة الجنائية الدولية في النظر بجرائـ تجنيد األطفاؿ، مسعود وسام حماد، حال محمد سميم زودة 1

 .465،464، ص.ص.2017، 6، العدد 39اسات العممية، سوريا، المجمد مجمة جامعة تشريف لمبحوث والدر 
 .12، المرجع السابؽ، ص.عبد الوىاب شيتر 2
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بتسميـ نفسو إلى الحكومة الكونغولية وتـ نقمو بعدىا إلى المتيـ قاـ  ،2007تموز  2بتاريخ 
ألوؿ  2007تشريف األوؿ  22، ومثؿ في 2007تشريف األوؿ  18ولية في المحكمة الجنائية الد

صدرت مذكرة اعتقاؿ بشأف نغودجولو شوي، وتـ  2007تموز  6مرة أماـ المحكمة، وبتاريخ 
وكاف لو أوؿ مثوؿ أماـ  2008شباط  6تسميمو ىو اآلخر مف قبؿ السمطات الكونغولية بتاريخ 

قررت  2012تشريف األوؿ  21، وبتاريخ 2008شباط  11خ الدائرة االبتدائية لممحكمة بتاري
الدائرة االبتدائية الثانية لممحكمة فصؿ المتيميف، حيث برأت نغودجولو شوي مف التيـ الموجية 

وأفرج عنو نيائيا، أما بخصوص كاتانغا فقررت المحكمة  2012كانوف األوؿ  18إليو بتاريخ 
أصدرت المحكمة  2014أيار  23نسوبة إليو، وبتاريخ الجنائية متابعتو بالجريمة الدولية الم

 .1سنة 12حكميا بالسجف عمى المتيـ مدة 

مقارنة مع نظاـ روما األساسي لمحاربة جريمة تجنيد األطفاؿ دوف تحديد نص صريح 
يتضمف حماية خاصة لمطفؿ المعاؽ، أكدت اتفاقية حقوؽ الطفؿ عمى حقوؽ الطفؿ المعاؽ 

ه االتفاقية، بما فييا حمايتو مف التجنيد واالشتراؾ في األعماؿ وضماف حمايتو بموجب ىذ
القتالية، كما اعتمد البروتوكوؿ المتعمؽ بشأف اشتراؾ األطفاؿ في النزاعات المسمحة في ديباجتو 
قرار حمايتو مف التجنيد في النزاعات المسمحة واستخدامو  عمى مبدأ المصمحة الفضمى لمطفؿ وا 

باالحتياجات الخاصة لؤلطفاؿ المعرضيف لمتجنيد أواالستخداـ في األعماؿ  في القتاؿ، واالعتراؼ
الحربية بما يخالؼ أحكاـ ىذا البروتوكوؿ بالنظر لوضعيتيـ االقتصادية أواالجتماعية أونوع 

، ما يوضح مف خبلؿ أحكاـ اتفاقية حقوؽ الطفؿ والبروتوكوؿ أنيا شممت حماية الطفؿ 2الجنس
احة ألف المقصود مف الوضعية االجتماعية كؿ ظرؼ يمكف أف يكوف المعاؽ مف التجنيد صر 

 الطفؿ عميو، ومنو المرض أواإلعاقة.

 15فعمى غرار نظاـ روما األساسي منعت اتفاقية حقوؽ الطفؿ الدولية تجنيد األطفاؿ دوف 
 ةممزم سنة 18سنة و 15سنة في النزاعات المسمحة لكنيا أخذت بعيف االعتبار األطفاؿ ما بيف 

الدوؿ عند التجنيد أف تكوف األولوية لؤلطفاؿ األكبر سنا، حتى ال يكوف الطفؿ ضحية لمتجنيد 

                                                           
 .566،565، المرجع السابؽ، ص.ص.مسعود وسام حماد، حال محمد سميم زودة 1

نازعات مف ديباجة البروتوكوؿ االختياري التفاقية حقوؽ الطفؿ بشأف اشتراؾ األطفاؿ في الم 14، ؽ 7ؽ  2
 المسمحة.
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في النزاعات المسمحة، كما أف االتفاقية عند تعريفيا لمطفؿ اعتمدت عمى السف القانوني إذ يعد 
لمطبؽ ما لـ يبمغ سف الرشد قبؿ ذلؾ بموجب القانوف الوطني ا ،سنة 18طفبل كؿ إنساف لـ يبمغ 

، ىذا غير أف البروتوكوؿ 1عميو والذي يمكف أف يكوف محؿ اختبلؼ مف تشريع وطني آلخر
الثاني الممحؽ باالتفاقية المتعمؽ بشأف اشتراؾ األطفاؿ في النزاعات المسمحة قد ضمف عدـ 

في القوات المسمحة اشتراكا مباشرا في األعماؿ القتالية وعدـ  18اشتراؾ األطفاؿ دوف سف 
ىـ إجباريا عمى مستوى القوات المسمحة، وعمى الدوؿ األطراؼ أف ترفع الحد األدنى لسف تجنيد

مف  38مف المادة  3تطوع األشخاص في قواتيا المسمحة الوطنية عف السف المحددة في الفقرة 
اتفاقية حقوؽ الطفؿ وتأخذ في اعتبارىا المبادئ الواردة في المادة السابقة وتعترؼ بحؽ األطفاؿ 

 سنة في حماية خاصة بموجب االتفاقية. 18 دوف

سنة في حالة ما كاف التجنيد طوعيا  18و 15يستثنى مما سبؽ تجنيد األطفاؿ ما بيف 
وبترخيص مف األولياء، مع تقديـ الوثائؽ الضرورية كدليؿ موثوؽ لمتأكد مف سف الطفؿ المراد 

رية الوطنية والتي تتكفؿ تجنيده، وذلؾ بيدؼ ضمو في مدارس عسكرية تابعة لمقوات العسك
بتكوينيـ عسكريا، وتتكفؿ الدوؿ األطراؼ باتخاذ التدابير البلزمة لحماية الطفؿ مف التجنيد 

 .2واالستخداـ وتجريـ ىذه الممارسات

البرتوكوؿ اإلضافي األوؿ الممحؽ باتفاقيات جنيؼ األربعة عمى حماية  77نصت المادة 
ة تمنع تجنيدىـ في القوات المسمحة زمف النزاعات سن 15خاصة لؤلطفاؿ الذيف لـ يبمغوا 

سنة،  18و  15المسمحة واشراكيـ في القتاؿ بصورة مباشرة، وفي حالة تجنيد األطفاؿ ما بيف 
سنة  15يجب أف تكوف األولوية في التجنيد لمف ىـ أكبر سنا وفي حالة اشتراؾ األطفاؿ دوف 

الطرؼ اآلخر لمنزاع، تكفؿ ليـ الحماية الخاصة في األعماؿ العدائية استثناء ووقعوا في قبضة 
 مف ىذه المادة سواء كانوا أولـ يكونوا أسرى حرب.

تحميبل لممواثيؽ الدولية والقضايا السابؽ بيانيا نجد أف المحكمة الجنائية الدولية قد وفرت 
شراكيـ ف 15حماية قانونية لمحاربة تجنيد األطفاؿ دوف  عميا في سنة في النزاعات المسمحة، وا 

                                                           
 مف اتفاقية حقوؽ الطفؿ. 1، 38المادتيف  1
مف البروتوكوؿ االختياري الممحؽ التفاقية حقوؽ الطفؿ بشأف اشتراؾ األطفاؿ في المنازعات  4، 3، 2المواد  2

 المسمحة.
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مف نظاـ روما األساسي، إال أنو يعاب عمييا عدـ  8األعماؿ القتالية، ىذا ما تضمنتو المادة 
سنة ألنو في حالة ثبوت تجنيد ىؤالء األطفاؿ  18سنة و 15تقرير نفس الحماية لؤلطفاؿ ما بيف 

شراكيـ في نزاع مسمح ال يمكف مساءلة المسؤوليف عف جريمة تجنيد األطفاؿ ألف ال سف المحدد وا 
سنة، ما يكوف سببا في إفبلت المجرميف  15في نظاـ روما والحماية المقررة خصت الطفؿ دوف 

 مف العقاب بالرغـ مف وقوع الجريمة زمف النزاع المسمح.

لـ يظير دور المحكمة الجنائية الدولية بصراحة لحماية الطفؿ ذي االحتياجات الخاصة 
بيا، إال أف النظاـ أيضا لـ يتضمف استبعادا صريحا في أحكاـ نظاـ روما األساسي الخاص 

لمطفؿ المعاؽ مف الحماية المقررة لمطفؿ السميـ، إف قواعد القانوف الدولي اإلنساني في مجمميا 
توفر حماية خاصة لؤلطفاؿ وحسب احتياجاتيـ زمف النزاعات المسمحة مف تعميـ وصحة وعبلج، 

ستغؿ اقتصاديا دوف أي احتراـ ألدنى ضوابط حتى ال يكوف الطفؿ سمعة تباع وتشترى وت
 اإلنسانية، ولو تـ ىذا مف طرؼ األولياء.

يتبيف مف دور اآلليات التي ارتآىا القانوف الدولي بغرض حماية حقوؽ اإلنساف أوال وحماية 
حقوؽ الطفؿ ثانيا، أنيا لـ تفرؽ في حمايتيا بيف طفؿ سميـ وطفؿ مف ذوي االحتياجات 

وما األساسي أبرز عدة نقاط تخص الحماية الجنائية الدولية لمطفؿ المجني الخاصة، فنظاـ ر 
عميو بجريمة تدخؿ في اختصاص المحكمة، موضحا التدابير الضرورية الواجب اتخاذىا لتوفير 
أعمى قدر ممكف مف الحماية لمطفؿ أما عف الطفؿ المعاؽ فمو ما لؤلطفاؿ اآلخريف دوف تمييز 

 بينيـ.

 ساءلة الطفل ذو االحتياجات الخاصة في القانون الدولي الجنائيالفرع الثاني: م

وفقا لممادة  1919يرجع إسناد المسؤولية الجنائية الدولية الفردية التفاقية فرساي لسنة 
منيا، والتي أنيت رسميا األعماؿ العسكرية ضد ألمانيا بعد الحرب العالمية األولى، سميت  227

وأصبحت نافذة  1919جواف  28ر الذي وقعت فيو بباريس في بمعاىدة فرساي نسبة إلى القص
 ، ومف تطبيقات المحاكـ الجنائية الدولية لؤلفراد نجد:1920يناير  10المفعوؿ في 
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 :0222 -2945المحاكم الجنائية الدولية  -2

والتي قررت  1945تـ إنشاء ىذه المحكمة بموجب اتفاقية لندف لسنة محكمة نورمبوغ:  -أ
حكمة عسكرية، لمحاكمة مجرمي الحرب العالمية الثانية الذيف ال يمكف تطبيؽ القانوف إيجاد م

الوطني بشأف جرائميـ الممتدة إلى نطاؽ جغرافي غير محدود، اختصت المحكمة بالنظر في 
متيـ مف قادة الحزب النازي  22جرائـ الحرب، جرائـ ضد اإلنسانية وجرائـ اإلبادة، تمت محاكمة 

أشخاص، وحكمت  3شخصا باإلعداـ شنقا، وبالسجف المؤبد عمى  12كمت عمى األلماني فح
 .1عمى اآلخريف بفترات سجف معينة

أسسيا الحمفاء بقيادة الواليات المتحدة األمريكية، وتـ تكميؼ القائد محكمة طوكيو:  -ب
ف العسكري األمريكي مارؾ آرثر بتأسيس ىذه المحكمة لمحاكمة مجرمي الحرب اليابانييف م

خبلؿ أحداث الحرب العالمية الثانية بعد انيزاـ الياباف في الحرب العالمية الثانية، فأصدر القائد 
يقضي بإنشاء محكمة عسكرية  1946يناير  19العسكري مارؾ آرثر إعبلنا خاصا بتاريخ 

جنائية دولية في الشرؽ األقصى لمحاكمة كبار مجرمي الحرب، اختصت المحكمة بثبلثة جرائـ 
، تـ توجيو 2ية تمثمت في جرائـ ضد السبلـ، جرائـ ضد عادات الحرب، جرائـ ضد اإلنسانيةدول

متيما بارتكاب الجرائـ الثبلثة التي تختص بيا المحكمة،  26إلى  1946أبريؿ  26االتياـ في 
منيـ، وقضت  7متيـ حيث أعدمت  25أحكاما مختمفة ضد  1947نوفمبر  12وأصدت بتاريخ 
 .3متيـ، وبالسجف المؤقت عمى متيميف 16عمى بالسجف المؤبد 

أسست المحكمة نظرا لمصراعات واالنتياكات التي ارتكبت في محكمة يوغسالفيا:  -ت
 22المؤرخ في  808جميورية يوغسبلفيا السابقة، بمبادرة مف مجمس األمف بموجب القرار رقـ 

يدؼ محاكمة مجرمي في إطار الفصؿ السابع مف ميثاؽ األمـ المتحدة، ب 1993فبراير 

                                                           
كاديمية، جامعة ، أسس وموانع المسؤولية الجنائية الدولية الفردية، مجمة الباحث لمدراسات األعبد المالك فرادي 1

 .413، ص.2017، جواف 11، الجزائر، العدد 2الحاج لخضر، باتنة 
، دور القضاء الدولي الجنائي في مكافحة الجريمة الدولية، أطروحة دكتوراه، تخصص محمد ىشام فريجة 2

ئر، قانوف دولي جنائي، كمية الحقوؽ والعمـو السياسية، قسـ الحقوؽ، جامعة محمد خيضر، بسكرة، الجزا
 .73،72، ص.ص.2014 -2013

 .415، ص.نفسو، المرجع عبد المالك فرادي 3
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، اختصت المحكمة بالنظر في 11991االنتياكات الجسيمة لحقوؽ اإلنساف في المنطقة منذ 
الجرائـ المنتيكة لمقانوف الدولي اإلنساني مف جرائـ اإلبادة الجماعية، جرائـ الحرب، جرائـ ضد 

ميما كاف  2نسانياإلنسانية، ويمتد اختصاصيا لمحاكمة كؿ مف انتيؾ قواعد القانوف الدولي اإل
انتماؤه ألي مف أطراؼ النزاع، اتيمت المحكمة رئيس الدولة ألوؿ مرة عمى مستوى المحاكـ 
الجنائية الدولية بارتكابو لجرائـ دولية تنتيؾ قواعد القانوف الدولي اإلنساني فترة النزاع المسمح في 

 .3يوغسبلفيا

نوفمبر  8المؤرخ في  955أنشئت بموجب قرار مجمس األمف رقـ محكمة رواندا:  -ث
استنادا إلى الفصؿ السابع مف ميثاؽ األمـ المتحدة، لمحاكمة مرتكبي جرائـ اإلبادة  1994

الجماعية وجرائـ الحرب وجرائـ ضد اإلنسانية، باعتبارىا انتياكات خطيرة لقواعد القانوف الدولي 
، اتيمت المحكمة 1994 ديسمبر 31إلى  1994يناير  1مف  4اإلنساني عمى اإلقميـ الرواندي

منيـ كميـ مف كبار القادة والسياسييف  61شخصا حيث أصدت أحكاما باإلدانة عمى  93
، 1994أشير لسنة  3خبلؿ  5ألؼ شخص 800والضباط العسكرييف، والذيف تسببوا في إبادة 

س حكومة وكاف مف المتيميف البارزيف رئيس الوزراء برواندا " جاؾ كامباندا " والذي يعد أوؿ رئي
يداف بمحكمة جنائية دولية لؤلفراد الرتكابو جريمة دولية تمثمت في جريمة اإلبادة الجماعية والتي 

 .6ت المحكمة حكميا عميو بالسجف المؤبدر أصد

لسنة   1315تـ إنشاء المحكمة بموجب قرار مجمس األمف رقـ محكمة سيراليون:  -ج
الجرائـ الدولية المرتكبة عمى اإلقميـ بسبب استجابة لطمب حكومة سيراليوف لمنظر في  2000

وجو رئيس جميورية  2000أوت  9، بتاريخ 2002 -1996الحرب األىمية القائمة ما بيف 

                                                           
1
 Fausto Pocar, Le status du tribunal penal international pour l'Ex- Yugoslavie, United Nations 

audiovisual library of international law, 2009, p.p.1,5. 
ضمف اجتياد المحاكـ الجنائية الدولية والوطنية، أطروحة دكتوراه،  ، الجرائـ ضد اإلنسانيةبوشمال صندرة 2

تخصص القانوف، كمية الحقوؽ والعمـو السياسية، قسـ الحقوؽ، جامعة اإلخوة منتوري، قسنطينة، الجزائر، 
 .66،70، ص.ص.2017

 .416، ص.ع السابؽ، المرجعبد المالك فرادي 3
 .79، المرجع السابؽ، ص.محمد ىشام فريجة 4

5
 Michael P. Scharf, Status du tribunal penal international pour le Rwanda, United Nations 

audiovisual library of international law, 2012, p.1.  
 .417، ص.نفسو، المرجع عبد المالك فرادي 6
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سيراليوف رسالة إلى مجمس األمف يطمب فييا اتخاذ األمـ المتحدة لقرار بشأف تأسيس محكمة 
إحبلؿ السمـ واألمف في المنطقة، جنائية دولية بسيراليوف لمعاقبة مرتكبي جرائـ الحرب بيدؼ 

اختصت المحكمة بجرائـ ضد اإلنسانية وجرائـ الحرب ومختمؼ انتياكات القانوف الدولي 
اإلنساني دوف جرائـ اإلبادة الجماعية، لعدـ أدلة تثبتيا ومساءلة المسؤوليف مف الزعماء المعرقميف 

 .1لعممية السبلـ في سيراليوف

قرارات ضد ثمانية أشخاص تمت   2002جويمية  1ميا في أصدرت المحكمة منذ بداية عم
، تراوحت أحكاـ اإلدانة 2009أكتوبر  26محاكمتيـ في سيراليوف، وكانت آخر محاكمة ليا في 

سنة ضد األشخاص الثمانية، أما الحكـ التاسع فكاف سنة  52، 40، 25في المحكمة بيف 
المحكمة الجنائية الدولية وذلؾ بموجب  ضد الرئيس الميبيري السابؽ شارؿ تايمر، بمقر 2012

اتفاقية مبرمة بيف محكمة سيراليوف والمحكمة الجنائية الدولية التي تقتضي محاكمة الرئيس 
سنة، وأنيت المحكمة  50الميبيري خارج سيراليوف لدواعي أمنية بحتة، والذي حكـ عميو بػ 

 . 20132ديسمبر  13أعماليا بتاريخ 

بسيراليوف بعممية تجنيدىا لؤلطفاؿ في القوات المسمحة ما ترتب  اشتيرت الحرب األىمية
عنو ارتكاب جرائـ دولية وحشية مف طرؼ األطفاؿ السيراليونييف ضد بعضيـ، مما جعؿ العديد 
مف السيراليونييف يطالبوف بمحاكمة األطفاؿ الجنود ومعاقبتيـ عف الجرائـ الدولية المرتكبة في 

سنة عف  18و 15ئية لسيراليوف أوؿ محكمة تديف األحداث ما بيف حقيـ، كانت المحكمة الجنا
الجريمة الدولية رغـ أنيـ قد يكونوف مجبريف عمى ذلؾ، فوجدت المحكمة نفسيا مقيدة مف حيث 

، ليذا خصت محكمة 3معاقبة األطفاؿ ضحايا النزاعات المسمحة عف ارتكابيـ لجريمة دولية
عتيـ قضائيا عف جريمة دولية بمجموعة مف الضوابط القانونية سيراليوف معاممة األطفاؿ أثناء متاب

 والمتمثمة في: 

                                                           
جنود عف االنتياكات أثناء النزاعات ، المسؤولية الجنائية الدولية لؤلطفاؿ النبيل أحمد حممي، محمد كريم عمي 1

 .205،204، ص.ص.2019، 4، العدد 6المسمحة، المجمة القانونية، جامعة القاىرة، مصر، المجمد 

، المبلمح األساسية لمحكمة سيراليوف الخاصة، مجمة الحقوؽ والعمـو اإلنسانية، جامعة زياف وفاء دريدي 2
 .20، ص.2014، 2، العدد 7عاشور، الجمفة، الجزائر، المجمد 

3
 Kyra Sanin, Anna Stirneman, Child Witnesses at the special court for Sierra Leone, war crimes 

studies center, university of California, March 2006, p.3.  
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سنة عف الجريمة الدولية والعبرة  18و 15تختص المحكمة بمساءلة األطفاؿ ما بيف  -
 بالسف وقت ارتكاب الجريمة.

سنة خبلؿ كؿ مراحؿ المبلحقة والتحقيؽ والمحاكمة، وأخذ السف  18احتراـ الطفؿ دوف  -
االعتبار وضرورة تسييؿ عممية اندماجو اجتماعيا، وفقا لممعايير الدولية لحقوؽ اإلنساف  بعيف

 والسيما حقوؽ الطفؿ. 

ال يودع الطفؿ في السجف أوالحبس المؤقت إال كتدبير أخير لدواعي أمنية تفرض  -
 حمايتو.

كمات أف تشكؿ المحكمة دائرة تختص بمحاكمة األطفاؿ ممف ليـ الكفاءة بشؤوف محا -
 األحداث.

تقديـ المساعدة القانونية واالجتماعية لتقديـ دفاعيـ بما في ذلؾ مشاركة األولياء  -
 واألوصياء في إجراء المحاكمة.

أف تتخذ المحكمة إضافة إلى حكميا باإلدانة تدبيرا أوأكثر مف: التوظيؼ، الوضع في  -
ىيؿ الميني، وغيرىـ مف البرامج اليادفة اإلصبلحيات، العمؿ لمخدمة العمومية، برامج التعميـ والتأ

عادة تأىيمو واندماجو اجتماعيا  .1لحماية الطفؿ وا 

كفؿ نظاـ سيراليوف األساسي لمطفؿ المقاتؿ عند مقاضاتو عف جريمة دولية عدـ المساس 
والمجوء عند االقتضاء إلى آليات بديمة لمحقيقة والمصالحة في حدود  ،ببرنامج إعادة تأىيؿ الطفؿ

سنة في حالة ارتكابيـ لجريمة  18و 15، بالتالي فاألطفاؿ المتراوحة أعمارىـ ما بيف 2توافرتما 
دولية يستوجب أف توفر ليـ معاممة جنائية خاصة لكرامتيـ وصغر سنيـ بما يتبلءـ والمواثيؽ 
الدولية، فرغـ مطالبة مواطني وحكومة سيراليوف بمعاقبة كؿ شخص ارتكب جريمة دولية ولو 

                                                           
 14ؤرخ في الم 1315مف النظاـ األساسي لمحكمة سيراليوف الصادر بموجب قرر مجمس األمف رقـ  6المادة  1

 .2000أوت 
 .نفس النظاـ مف 5ؽ  15المادة  2
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دثا إال أف نظاـ محكمة سيراليوف قد وفر آليات قضائية تناىض عقاب الطفؿ حقيقة بؿ كاف ح
دماج كؿ طفؿ مجند في المجتمعتطمح إلعادة تأىيم  .1و وا 

ؿ الطفؿ مسؤولية بالنسبة لمحكمتي رواندا ويوغسبلفيا لـ تتضمنا نصوصا صريحة تحم  
تمثمت في اإلبادة الجماعية في رواندا،  جنائية دولية فردية رغـ مشاركة األطفاؿ في جرائـ دولية

سنة لتتـ محاكمتو أماـ المحاكـ الوطنية العادية  14والتي أسست المسؤولية الجنائية لمطفؿ البالغ 
كما أف المحكمتاف لـ تستثني األطفاؿ مف مجاؿ اختصاصيا، إال أنو لـ تتـ أي محاكمة لؤلطفاؿ 

لتي نصت صراحة عمى اختصاصيا في في ظؿ نظامييما، عمى عكس محكمة سيراليوف ا
سنة عف جرائميـ الدولية، يمقى العفو عف األطفاؿ  18و  15ر ما بيف محاكمة األطفاؿ القص  

مرتكبي جرائـ دولية تجاوبا كبيرا في المجتمع الدولي نظرا لخصوصية ىذه الفئة، كما وجد العفو 
قيقة والمصالحة بميبيريا عند نشرىا عف األطفاؿ المجنديف في نزاع مسمح تجاوبا، إذ أف لجنة الح

أعمنت عف إلغاء كؿ المتابعات القضائية الموجية ضد األطفاؿ، واعتبارىا  2009لتقريرىا سنة 
 .2كأنيا لـ تكف

 المحكمة الجنائية الدولية الدائمة: -0

كاف لممحاكـ الجنائية السابقة دور في تكويف قواعد القانوف الدولي الجنائي وتطوير 
ية الجنائية لؤلفراد مرتكبي الجرائـ الدولية اليادفة لتطبيؽ مبدأ عدـ اإلفبلت مف العقاب، المسؤول

بغض النظر عف منصب الجاني في الدولة ليحاكـ شأنو شأف كؿ فرد في المجتمع الدولي، أورد 
ف يكو لنظاـ روما األساسي المتعمؽ بالمحكمة الجنائية الدولية شروط المسؤولية الجنائية الدولية 

الشخص مسؤوال جنائيا عف السموؾ الذي يتضمف الجريمة الدولية الداخمة في اختصاص 
 المحكمة إذا تضمف األركاف التالية:

 ارتكاب الشخص لمجريمة بشكؿ فردي أوجماعي، فيكوف مسؤوال مسؤولية جنائية دولية. -

 كمة.األمر أواإلغراء أوالحث عمى ارتكاب الجريمة التي تدخؿ في اختصاص المح -

                                                           
1
 Joshua A. Romero, The special court for Sierra Leone and the juvenile soldier dilemma, North-

western journal of international human rights, vol 2, n 1, 2004, p.p.9,10.  
ف العفو والمتابعة القضائية، مجمة العمـو االجتماعية واإلنسانية، جامعة ، األطفاؿ المجندوف بيحسام لعناني 2

 .66، ص.2017، 14، العدد 8العربي التبسي، تبسة، الجزائر، المجمد 



 ي االحتياجات الخاصة عمى الصعيد الدولي  حماية اْلطفال ذو         : الباب الثاني
 

  304 
 

تقديـ العوف أوالتحريض أوالمساعدة بأي شكؿ مف األشكاؿ، وذلؾ لغرض تيسير ارتكاب  -
 الفعؿ وتنفيذ الجريمة التي تدخؿ في اختصاص المحكمة.

 ،المساىمة في ارتكاب الجريمة فعميا بواسطة مجموعة مف األشخاص بقصد مشترؾ -
جرامي منطويا عمى ارتكاب الجريمة، ويجب أف يكوف سموؾ الفرد متعمدا بحيث يكوف النشاط اإل

 .1وأف يكوف قد تـ مع العمـ والقصد الجنائي

اعتبر نظاـ روما األساسي المرض أوالقصور العقمي مانعا مف موانع المسؤولية الدولية 
الجنائية الفردية، فبل يسأؿ الشخص الذي كاف وقت ارتكابو لمسموؾ اإلجرامي يعاني مف مرض 

أوقدرتو عمى رتو عمى اإلدراؾ لعدـ مشروعية فعمو أوطبيعة سموكو أوقصور عقمي، يعدـ قد
، ورغـ نص نظاـ روما األساسي عمى 2التحكـ في سموكو بما يتماشى مع مقتضيات القانوف

مصطمح المرض والقصور العقمي كمانع مف موانع المسؤولية، إال أنو لـ يورد تعريفا خاصا 
ود مف المصطمحيف لممختصيف في مجاؿ الطب محددا ليما وىذا لترؾ مجاؿ تحديد المقص

 لؤلمراض العقمية باعتبارىا مسألة فنية تخضع لضوابط طبية ال الختصاص قانوني.

يتضمف القصور العقمي ضعؼ العقؿ الذي يكوف في شكؿ توقؼ نمو الممكات الذىنية 
ي شكؿ طبيعيا، كما يدخؿ في عداده األمراض العصبية والتي تسيطر عمى الجياز العصبي ف

اختبلؿ يصيب مراكز التوجيو في المخ وأعضاء الجسد ما يحوؿ دوف تحكـ الشخص في إرادتو 
رادة الشخص المصاب سواء  دراكو أوىما معا، ويمكف أف يؤثر الصمـ والبكـ عمى إدراؾ أوا  أوا 
كاف الصمـ والبكـ منذ الميبلد أوفي عمر متقدـ، لذا فاألحسف أف تفحص كؿ حالة عمى حدة 

المسؤولية الجنائية لكؿ مريض أومعاؽ والبحث في مدى تأثير مرضو أوقصوره العقمي  لتقدير
عاقتو عمى قدرتو في اإلدراؾ والتمييز  .3وا 

                                                           
 مف نظاـ روما األساسي. 25المادة  1
 .نفس النظاـ مف 1ؽ 31المادة  2
دة عف جرائـ الحرب التي ترتكب أثناء ، المسؤولية الجنائية لمقانايف بن فيصل بن عبد العزيز بن لبدة 3

 .90، ص.2017، 2، العدد 2النزاعات المسمحة، المجمة القانونية، جامعة القاىرة، مصر، المجمد 
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يتطمب القانوف الدولي الجنائي توافر شرطيف لبلعتداد بالمرض أوالقصور العقمي كمانع مف 
 موانع المسؤولية الجنائية الفردية في القانوف الدولي وىما:

الشرط األوؿ: أف يفقد أوينتقص المرض أوالقصور العقمي اإلدراؾ أوحرية االختيار أوىما  -
معا، فالقصور العقمي والمرض الذي ال يفضي إلى فقداف أوانتقاص الشعور أواإلدراؾ ال يشكؿ 
 مانعا مف موانع المسؤولية الجنائية، ومثاليا حالتي السفو والحمؽ التي ال تنتج آثارا تنفي عنيا

 المسؤولية الجنائية لمشخص.

الشرط الثاني: أف يكوف المرض أوالقصور العقمي معاصرا الرتكاب الفعؿ المجـر دوليا،  -
فبل يسأؿ جنائيا الشخص الذي عاصره وقت ارتكاب الجريمة قصور عقمي حتى لو استعاد قواه 

 العقمية بعد ارتكاب الجريمة.

حكمة الجنائية الدولية أف يسير في إجراءات ففي ىذه الحالة ال يجوز لممدعي العاـ لمم
الدعوى، وعميو إصدار قرارا بأال وجو لممتابعة بسبب توافر مانع مف موانع المسؤولية الدولية 

 .1الجنائية وىو المرض أوالقصور العقمي

اتفقت التشريعات الداخمية عمى أف يكوف صغر السف مانع مف موانع المسؤولية الجنائية 
الوطني، محددة ذلؾ بسف قانوني، ويرجع السبب في ىذا لعدـ تمتع الطفؿ بكامؿ عمى المستوى 

إدراكو وحرية اختياره ما يرتب نقصا في الوعي والتمييز لديو، تطرؽ القانوف الدولي الجنائي 
لمسؤولية الطفؿ جنائيا بأف ال يكوف لممحكمة الجنائية الدولية اختصاص بمحاكمة األطفاؿ دوف 

، لكف ىذا ال يمنع مساءلة الطفؿ المرتكب لجريمة 2تكاب الجريمة المنسوبة إليوسنة وقت ار  18
دولية أماـ القضاء الوطني وفؽ أحكاـ القانوف الجنائي الداخمي وتطبيؽ التدابير البلزمة لعقابو 
دماجو اجتماعيا في نفس  الوقت عمبل بمبدأ التكامؿ بيف اختصاص المحكمة الجنائية الدولية  وا 

، فالعمة في اعتبار صغر السف مانعا مف موانع المسؤولية الجزائية عمى 3عات الداخميةوالتشري
المستوى الدولي والوطني تكمف في أف اإلنساف ال يتمتع بالوعي واإلدراؾ دفعة واحدة، بؿ تنمو 

                                                           
 .91، المرجع السابؽ، ص.نايف بن فيصل بن عبد العزيز بن لبدة 1
 مف نظاـ روما األساسي. 26المادة  2
 كممة لبلختصاصات القضائية الجنائية الوطنية ".:" تكوف المحكمة منفس النظاـمف  1المادة  3
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قدرتو عمى التمييز واإلدراؾ مع بموغو لسف معينة، ولو اختمفت التشريعات الوطنية في تحديد سف 
 .1حدة لممساءلة الجنائية عمى المستوى الداخميمو 

 ،الدولية الجنائية الفردية نظاـ روما األساسي صغر السف مانعا مف موانع المسؤولية عتبرا
سنة  18و 15سنة تاركا فراغا قانونيا لتجنيد األطفاؿ ما بيف  15تجنيد األطفاؿ دوف  النظاـ جـر

سنة في  18نص القانوني تجريـ تجنيد األطفاؿ دوف في النزاعات المسمحة، فباألحرى لو شمؿ ال
، 2أوتخفيض سف المساءلة الجنائية الدولية أماـ المحكمة الجنائية الدولية ،النزاعات المسمحة

واتخاذ اإلجراءات القانونية الكفيمة بتحقيؽ محاكمة عادلة لؤلطفاؿ مرتكبي الجرائـ الدولية، وأف 
دولية محبل لتدابير الحماية وسياسة االدماج االجتماعي  يكوف الطفؿ المجند المرتكب لجريمة

 حسب سنو وجنسو ولياقتو البدنية والعقمية وىذا لتعزيز مبدأ عدـ اإلفبلت مف العقاب.

في صدد البحث عف السف القانوني الدولي لممسؤولية الجنائية الدولية الفردية، لـ يوجد أي 
كاف الجاني طفبل مرتكبا لجريمة دولية تدخؿ  نص صريح يحدد سف ىذه المسؤولية في حالة ما

بالرجوع لممواثيؽ الدولية يستنتج مف خبلؿ البروتوكوؿ و في اختصاص المحكمة الجنائية الدولية، 
المتعمؽ بالنزاعات المسمحة الدولية أنو ال يجوز  1977األوؿ التفاقيات جنيؼ األربعة لسنة 

النزاعات المسمحة وتكوف األولوية لمف ىـ أكبر سنة واشتراكيـ في  15تجنيد األطفاؿ دوف سف 
، كما أكد البروتوكوؿ الثاني المتعمؽ بالنزاعات المسمحة غير الدولية عمى أف ال يجند الطفؿ 3سنا

 .4سنة في القوات المسمحة ومنع اشراكيـ في األعماؿ القتالية 15دوف 

و تو والذي عرؼ الطفؿ بأنىذا غير ما أشار إليو الميثاؽ اإلفريقي لحقوؽ الطفؿ ورفاىي 
، 5يوجب اتخاذ التدابير البلزمة لضماف عدـ تجنيد أي طفؿسنة و  18كؿ إنساف يقؿ عمره عف 

والتي عرفت الطفؿ بأنو كؿ  1989إضافة إلى ما جاءت بو االتفاقية الدولية لحقوؽ الطفؿ لسنة 
                                                           

 .194، المرجع السابؽ، ص.نبيل أحمد حممي، محمد كريم عمي 1
، المسؤولية الجنائية لمفرد عمى ضوء نظاـ روما األساسي لممحكمة الجنائية الدولية، مذكرة داودي منصور 2

، 2007ة يوسؼ بف خدة، الجزائر، ماجيستير، تخصص قانوف دولي وعبلقات دولية، كمية الحقوؽ، جامع
 .102ص.

 .1977مف البروتوكوؿ األوؿ الممحؽ باتفاقيات جنيؼ لسنة  2ؽ  77المادة  3
 .1977مف البروتوكوؿ الثاني الممحؽ باتفاقيات جنيؼ لسنة  4المادة  4
 مف الميثاؽ اإلفريقي لحقوؽ الطفؿ ورفاىيتو. 22، 1المادتيف  5
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ميو، ويمنع تجنيد سنة، ما لـ يبمغ سف الرشد بموجب القانوف المطبؽ ع 18شخص لـ يتجاوز 
سنة إال أف االتفاقية لـ  18سنة واألولوية لؤلكبر سنا، فرغـ رفع سف الطفؿ إلى  15الطفؿ دوف 

تمـز الدوؿ األطراؼ بأف يكوف السف المنصوص عميو في االتفاقية ىو السف الوطني المحدد 
في تحديد  لمطفؿ لكؿ دولة، بؿ تركت المجاؿ مفتوحا لتتخذ كؿ دولة السف المناسب لمطفؿ

تتخذ كؿ دولة سنا تراه مناسبا لتحمؿ لمسؤوليتو الجنائية، وىو ما تبايف في التشريعات الوطنية 
 .1الطفؿ المسؤولية الجزائية، وىو ما قد يؤدي لممساس بحقوؽ الطفؿ وعدـ احتراميا

كما أف البروتوكوؿ الممحؽ باتفاقية حقوؽ الطفؿ المتعمؽ بشأف اشتراؾ األطفاؿ في  
سنة في القوات  18ازعات الدولية ألـز الدوؿ األطراؼ بضماف عدـ اشراؾ الطفؿ دوف المن

تجنيدا قسريا  182، واعتبرت االتفاقية رقـ 2المسمحة واشتراكو مباشرة في األعماؿ الحربية
جباريا، الطفؿ الذي لـ يبمغ  سنة في الصراعات المسمحة مف أسوأ أشكاؿ عمالة األطفاؿ  18أوا 

سنة طوعيا  15، وفي نفس السياؽ أكد نظاـ روما عمى أف تجنيد الطفؿ دوف 3منيا الواجب الحد
جباريا يعد جريمة دولية سواء ارتكبت زمف النزاع المسمح الدولي أوغير الدولي  .4أوا 

مف خبلؿ التوجيات السابقة لتحديد سف قانوني دولي لممسؤولية الجنائية الدولية لمطفؿ، 
لمطفولة ) اليونيسيؼ ( تعريفا خاصا بالطفؿ المجند والذي اعتبرتو  تبنت منظمة األمـ المتحدة

سنة ويكوف عضوا في القوات المسمحة الحكومية، أوفي الجماعات  18كؿ شخص لـ يتجاوز 
المسمحة النظامية، أوغير النظامية، أومرتبط بتمؾ القوات، سواء كانت ىناؾ أولـ تكف حالة 

د أواستعمؿ مف سنة جن   18بأنو كؿ شخص لـ يبمغ  صراع مسمح، كما عرفتو مبادئ باريس
، يستخمص مف التعريفيف 5طرؼ قوة مسمحة أوجماعة مسمحة ميما كانت المياـ التي كمؼ بيا

أنيما ارتكزا عمى معياري السف والمشاركة المباشرة أوغير المباشرة في القوات المسمحة، كحمؿ 

                                                           
 ة حقوؽ الطفؿ.مف اتفاقي 38، 1المادتيف  1

 مف البروتوكوؿ الممحؽ باتفاقية حقوؽ الطفؿ بشأف اشتراؾ األطفاؿ في المنازعات المسمحة. 1المادة  2
المتعمقة بشأف حظر أسوأ أشكاؿ عمؿ األطفاؿ واإلجراءات الفورية لمقضاء  182مف االتفاقية  3، 2المادتيف  3

 عمييا.
 مف نظاـ ورما األساسي. 8المادة  4

5
 Les principes de paris, Principes directeurs relatifs aux enfants associes aux forces armées ou aux 

groupes armes, Unicef, février 2007, p.7.  
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ؿ الطفؿ صفة المقاتؿ ا مف األعماؿ التي تحم  السبلح أوزرع القنابؿ واأللغاـ أوالتجسس وغيرى
 .1ويكوف بموجبيا في وضع المقاتؿ

أف ال يجوز تنفيذ حكـ  1977نص البروتوكوؿ اإلضافي األوؿ التفاقيات جنيؼ لسنة 
سنة مف عمرىـ  18اإلعداـ لجريمة تتعمؽ بالنزاع المسمح عمى األشخاص الذيف لـ يبمغوا بعد 

فس الموقؼ تناولو البروتوكوؿ الثاني التفاقيات جنيؼ بؿ اتسع ليشمؿ ، ون2وقت ارتكابيـ الجريمة
 .3حماية المرأة الحامؿ أـ األطفاؿ الصغار

البروتوكوليف اإلضافييف التفاقيات جنيؼ، يمكف أف تقـو احتواه بتحميؿ ما سبؽ مف ما 
دولية قبؿ بموغو  سنة كاممة في حالة ما ارتكب جريمة 18المسؤولية الجنائية لمطفؿ الذي لـ يبمغ 

سنة، فبل يوجد ما يمنع متابعتو قضائيا بؿ يمنع الحكـ عميو باإلعداـ، ما يفيـ أنو في حالة  18
، وفي جميع 4متابعتو يفرض عميو عقوبات إدانة أومالية عادية التي ال ترقى لعقوبة اإلعداـ
عية أوالخاصة، اإلجراءات التي تتعمؽ باألطفاؿ سواء قامت بيا مؤسسات الرعاية االجتما

أوالمحاكـ أوالسمطات اإلدارية أوالييئات التشريعية، يولى االعتبار األوؿ لمصالح الطفؿ الفضمى، 
، وسايرت ىذه األخيرة المواثيؽ الدولية المانعة 5ىذا ما أقرتو اتفاقية األمـ المتحدة لحقوؽ الطفؿ

اعدة بعدـ سجف الطفؿ مدى سنة، معززة ىذه الق 18لتطبيؽ عقوبة اإلعداـ عمى طفؿ لـ يبمغ 
 وىذا مراعاة لحالة الطفؿ وسنو ومصمحتو. 6الحياة

وفيما تعمؽ بمبادئ باريس، فقد تضمف المبدأ السادس منيا أف ينظر لمطفؿ المتيـ  
بارتكاب جريمة دولية فترة انخراطو في القوات المسمحة أوجماعات مسمحة كضحية أوال، وليس 

ويجب معاممتو في إطار مقاربة العدالة اإلصبلحية واإلدماج كمرتكب الجرائـ الدولية فقط، 
                                                           

 .57، المرجع السابؽ، ص.حسام لعناني 1
 .1977مف البروتوكوؿ اإلضافي األوؿ الممحؽ باتفاقيات جنيؼ لسنة  5ؽ  77المادة  2
عمى:" ال يجوز أف يصدر  1977مف البروتوكوؿ اإلضافي الثاني التفاقيات جنيؼ لسنة  4ؽ  6المادة نصت  3

سنة وقت ارتكاب الجريمة كما ال يجوز تنفيذ عقوبة اإلعداـ  18حكـ اإلعداـ عمى األشخاص الذيف ىـ دوف 
 عمى أوالت األحماؿ أوأميات صغار األطفاؿ".

 .60.، صنفسوالمرجع ، حسام لعناني 4
 مف اتفاقية حقوؽ الطفؿ. 3المادة  5
 .نفس االتفاقيةمف  1ؽ  37المادة  6
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االجتماعي بما يتناسب والقانوف الدولي المانح لمطفؿ حماية خاصة والحوؿ دوف تطبيؽ المتابعة 
القضائية، والسير عمى وجود آليات غير قضائية أخرى لمتعامؿ مع األطفاؿ مرتكبي الجرائـ 

عدـ تطبيؽ عقوبة اإلعداـ أوالسجف المؤبد عمى الطفؿ المجند  ، وأكد المبدأ السابع عمى1الدولية
والمرتكب لجريمة دولية، ويقع عمى عاتؽ الدوؿ أف توفر جممة مف البدائؿ الرامية الستبعاد 
المتابعات القضائية كالعدالة االنتقالية ولجاف الحقيقة والمصالحة عند متابعتيا لؤلطفاؿ الجنود 

ولي، وعموما يمنع منعا باتا متابعة األطفاؿ الجنود أماـ القضاء الدولي أماـ القضاء الوطني أوالد
الجنائي، فالطفؿ المجند المرتكب لجريمة دولية تجب معاممتو وقفا لمقواعد القانونية الدولية 
المتعمقة بقضاء األحداث، أما عمى الصعيد الوطني فيجب إيجاد بدائؿ لممتابعة القضائية وفي 

ر يكفؿ لؤلطفاؿ الجنود كافة الضمانات الجنائية الدولية ودراسة الخيارات حاؿ ما تحتـ األم
 .2المتاحة لتجنيبيـ عقوبة السجف

سنة ال تخدـ المجتمعات، فالطفؿ ىو ثمرة  18إف تطبيؽ عقوبة اإلعداـ عمى الطفؿ دوف 
يمة المرتكبة الغد التي يستوجب تكريس حماية قانونية دولية ترقى بحقوقيا وتعززىا، وبالنسبة لمجر 

مف قبؿ الطفؿ يمكف معاقبتو وفؽ األنظمة الجنائية المعاصرة القائمة عمى اإلدماج االجتماعي 
عادة التأىيؿ وتدابير الرعاية المبلئمة لسنيـ وجنسيـ وحالتيـ الصحية وطبيعة جرميـ، وتوفير  وا 

الطفؿ دوف عقاب وال  أكبر قدر مف الضمانات الجنائية الوطنية والدولية لمحاكمة األطفاؿ، فترؾ
تدبير سيخدـ سياسة اإلفبلت مف العقاب، وتجنيد األطفاؿ في القوات المسمحة واستخداميـ في 

 األعماؿ القتالية كوف القانوف الدولي ال يعاقب الطفؿ الرتكابو جريمة دولية.

 المطمب الثاني: الضمانات الدولية لمحاكمة اْلطفال الجانحين ذوي االحتياجات الخاصة

المحاكمة العادلة ىي أحد حقوؽ اإلنساف األساسية التي تقوـ عمى جممة مف إجراءات 
الخصومة الجزائية في إطار قانوني يحمي حقوقو وحرياتو، فبل يمكف أف تتحقؽ العدالة الجنائية 
في نظاـ ال يراعى فيو ضمانات المحاكمة العادلة، وبما أف السياسة الجنائية الدولية قائمة عمى 

التجريـ والعقاب فبل بد مف وضع أسس تكفؿ حقوؽ المتيـ، دوف المساس بالصالح العاـ  مبدأ
                                                           

1
 Les principes de Paris, principes directeurs relatifs aux enfants associes aux forces armées ou aux 

groupes armes, Unicef, Février 2007, p.10. 
2
 Les principes de Paris, principes directeurs relatifs aux enfants associes aux forces armées ou aux 

groupes armes, Unicef, février 2007, p.p.47,48. 
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وحقو في توقيع العقاب ومراعاة مصمحة المتيـ حتى يكوف توازف في تحديد ضمانات المحاكمة 
العادلة وحماية المصمحتيف معا، فمساءلة الطفؿ في القانوف الدولي تقتضي حماية متعددة 

راعاة الحالة الصحية لمطفؿ الجانح والذي يمكف أف يكوف طفبل معاقا، الجوانب أىميا م
فضمانات المحاكمة العادلة العادية في ىذه الحالة يمكف أف تكوف غير كافية كونو غير مؤىؿ 
لدرجة كبيرة ليفيـ كؿ ما يدور حولو سواء في مرحمة التحري أوالتحقيؽ أوالمحاكمة النيائية، أوال 

ؿ اإلجراءات القانونية الواقعة عمى عاتقو، ليذا تـ وضع مجموعة مف يقدر عمى ممارسة ك
المواثيؽ الدولية في إطار تكريس ضمانات لحماية الطفؿ ذي االحتياجات الخاصة جزائيا، تـ 
تقسيـ ىذا المطمب لفرعيف يتمثؿ الفرع األوؿ في دور األمـ المتحدة في حماية الطفؿ الجانح ذي 

الفرع الثاني فعنوف بالحماية اإلقميمية لمطفؿ الجانح ذي االحتياجات  االحتياجات الخاصة، أما
 الخاصة، يمكف التطرؽ ليما كما يمي:

 الفرع اْلول: دور اْلمم المتحدة في حماية الطفل الجانح ذي االحتياجات الخاصة

لؤلمـ المتحدة دور كبير في إرساء قواعد قانونية جزائية لحماية الطفؿ الجانح مف فئة 
 لما يمي: ي اإلعاقة، ولتوضيح ىذه الحماية سيتـ التعرض ذو 

 قواعد اْلمم المتحدة النموذجية الدنيا إلدارة شؤون قضاء اْلحداث ) قواعد بكين (: -2

عرفت قواعد بكيف الحدث بأنو طفؿ أوشخص صغير السف يجوز بموجب النظـ القانونية 
ة مساءلة البالغ، وعرفت المجـر الحدث ذات العبلقة، مساءلتو عف جـر بطريقة تختمؼ عف طريق

عمى أنو طفؿ أوشخص صغير السف تنسب إليو تيمة ارتكاب جـر أويثبت ارتكابو لو، تبذؿ 
الجيود في إطار كؿ والية قضائية وطنية لوضع مجموعة مف القواعد واألحكاـ القانونية، 

عيد إلييا بميمة إدارة شؤوف لتطبيقيا تحديدا عمى المجرميف األحداث والمؤسسات والييئات التي ي
قضاء األحداث، التي تستيدؼ تمبية االحتياجات المتنوعة لممجرميف األحداث، مع حماية حقوقيـ 
األساسية في نفس الوقت، وتمبية احتياجات المجتمع، وتنفيذ قواعد بكيف تنفيذا تاما ومنصفا، 
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قائؽ النضج العاطفي والعقمي وعند تحديد سف المسؤولية الجنائية لؤلحداث يولى االعتبار لح
 .1والفكري لمطفؿ

يتوضح مف التعريؼ السابؽ لمحدث الجانح، أف قواعد بكيف لـ تحدد سنا معينا لتحمؿ 
المسؤولية الجنائية لمطفؿ بؿ تركت المجاؿ مفتوحا لمتشريعات الداخمية، وفقا ألنظمتيا القانونية 

خفض سف المسؤولية الجنائية في بعض حسب كؿ دولة، وىذا الفراغ القانوني الدولي سمح ب
وىذا بسبب عدـ تحديد سف معينة  2سنة في البعض منيا 18الدوؿ إلى سبع سنوات ورفعو إلى 

لممسؤولية الجنائية في القانوف الدولي المتعمؽ بقضاء األحداث، ويتمتع كؿ حدث محتجز رىف 
النموذجية لمعاممة السجناء، حيث  المحاكمة بجميع الحقوؽ والضمانات التي تكفميا القواعد الدنيا

يتـ الفصؿ بيف األحداث والبالغيف ويتمقى األحداث مدة احتجازىـ الرعاية والحماية، وكؿ أنواع 
المساعدات الفردية االجتماعية والتعميمية والمينية والنفسية والطبية والجسدية الممزمة لسنيـ 

عقوبة اإلعداـ عمى أي حدث ميما  وجنسيـ وشخصيتيـ، ومف حيث تطبيؽ العقوبات ال تطبؽ
، فتقديـ المساعدة النوعية لؤلحداث تراعى 3كانت جريمتو وأف تناسب العقوبة ظروفو وحاجاتو

فييا بالضرورة االحتياجات الخاصة بكؿ حدث والمختمفة مف حدث آلخر ألسباب الجنس والمياقة 
 لمقدمة لكؿ حدث.البدنية والنفسية والعقمية ما يساىـ في أف تبلءـ المساعدة ا

كأسموب لتقييـ عممية رعاية حقوؽ األحداث الجانحيف، تبذؿ الجيود لتشجيع البحوث 
العممية واألكاديمية لوضع السياسات وتقييـ اتجاىات ومشاكؿ وتداعيات جنوح األحداث 
وجرائميـ، فضبل عف االحتياجات الخاصة المتنوعة لؤلحداث المسجونيف، كما تبذؿ الجيود في 

ء آلية بحوث تقييمية كجزء داخؿ نظاـ إدارة شؤوف قضاء األحداث، ولجمع البيانات إنشا
صبلحيا  والمعمومات ذات الصمة لمقياـ بتقييـ مناسب إلدارة شؤوف قضاء األحداث وتحسينيا وا 
مستقببل، ويكوف تقديـ الخدمات في مجاؿ إدارة شؤوف قضاء األحداث، وينفذ بصفة منيجية 

                                                           
مف قواعد األمـ المتحدة النموذجية الدنيا إلدارة شؤوف قضاء األحداث ) قواعد بكيف ( الصادرة  4، 2المبدأيف  1

 .1985نوفمبر  29، المؤرخ في 40في الدورة  33رقـ  بموجب قرار الجمعية العامة لؤلمـ المتحدة
، حقوؽ الطفؿ بيف المواثيؽ الدولية وقانوف العقوبات الجزائري، دراسة مقارنة، المرجع السابؽ، شييرة بولحية 2

 .70ص.
 نفس القواعد.مف  17، 14المبدأيف  3



 ي االحتياجات الخاصة عمى الصعيد الدولي  حماية اْلطفال ذو         : الباب الثاني
 

  312 
 

، تساىـ األبحاث العممية في تقييـ السياسات الوطنية 1الجيود اإلنمائية الوطنيةكجزء ال يتجزأ مف 
والدولية المتعمقة بقضاء األحداث، وىذا لضماف جعؿ الممارسات العممية المتبعة في المجاؿ، 
مواكبة لمتقدـ العممي ومواصمة تطوير نظاـ قضاء األحداث، ففي ظؿ التغيرات االجتماعية 

بأشكاؿ وأبعاد الجرائـ المرتكبة مف قبؿ األحداث والتي سرعاف ما تصبح  الطارئة المتصمة
لذا يجب استحداث سياسات قانونية تتناسب  ،التدابير القانونية السابقة غير كفيمة باالستجابة ليا

 .2مع الجانح والفعؿ المجـر والعقوبة المبلئمة لو والمستجدات االجتماعية

يية لمنع جنوح اْلحداث وحماية اْلحداث المجردين من مبادئ اْلمم المتحدة التوجي -0
 حريتيم:

نظرا النتشار  19903وضعت األمـ المتحدة مبادئ لحماية الطفؿ مف الجنوح عاـ 
الظاىرة في المجتمع، بما أف منع جنوح األحداث ىو جزء جوىري مف صنع الجريمة، ما 

يبلء االىتماـ إلى يستدعي اتخاذ التدابير الكفيمة برعاية الحدث الجانح وا لمعرض لمخطر، وا 
األطفاؿ التي تعاني مف تغيرات غير متوازنة في المجاؿ االقتصادي أواالجتماعي أوالثقافي، 
وخاصة أطفاؿ األسر األصمييف واألسر المياجرة والبلجئة، عمى أساس أف ىذه التغيرات ليا أثر 

مات االلتزاـ بتوفير التعميـ لجميع ، إذ يجب عمى الحكو 4في عدـ تأميف التنشئة السميمة لمطفؿ
األحداث وينبغي لمنظـ التعميمية أف توجو العناية واالىتماـ بصفة خاصة لؤلحداث المعرضيف 
لممخاطر االجتماعية، واستحداث برامج وقائية متخصصة ومواد ومناىج دراسية ونيج وأدوات 

ة شاممة لوقاية الحدث مف إساءة لمتعمـ تستغؿ استغبلال كامبل، ويجب اتباع سياسات واستراتيجي
استعماؿ الكحوؿ والمخدرات ويتاح ليـ العمـ بسمبياتيا، كما ينبغي أف تكوف المدارس بمثابة 
مراكز لئلرشاد ولئلحالة إلى الجيات المختصة مف أجؿ الحصوؿ عمى الخدمات الطبية 

                                                           
 ضاء األحداث ) قواعد بكيف (.مف قواعد األمـ المتحدة النموذجية الدنيا إلدارة شؤوف ق 30المبدأ  1
مجموعة معايير األمـ المتحدة وقواعدىا في مجاؿ منع الجريمة والعدالة الجنائية، مكتب األمـ المتحدة المعني  2

 .141، ص.2016بالمخدرات والجريمة، نيويورؾ، 
مبادئ األمـ المتحدة ، المتعمقة ب45في الدورة  112الصادرة بموجب قرار الجمعية العامة لؤلمـ المتحدة رقـ  3

 .1990ديسمبر  14التوجييية لمنع جنوح األحداث، المؤرخ في 
 .نفس المبادئ مف 15، 5، 1المبادئ  4
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يعانوف مف إساءة  والسيما لذوي االحتياجات الخاصة والمذيف ،واالستشارية وغيرىا لؤلحداث
 .1المعاممة واإلىماؿ واإليذاء واالستغبلؿ

عمى جميع  2يتعيف تطبيؽ القواعد الخاصة بحماية األحداث المجرديف مف حريتيـ
األحداث بنزاىة، ودوف تمييز بينيـ عمى أساس العنصر والموف والجنس العمر والمغة والديف 

قدات أوالممارسات الثقافية، والمولد والوضع والجنسية والرأي السياسي أوغير السياسي، والمعت
العائمي واألصؿ العرقي، واالجتماعي والعجز، ويتعيف احتراـ المعتقدات والممارسات الدينية 

 18، ألغراض ىذه القواعد يعتبر الحدث كؿ شخص دوف 3والثقافية لمحدث ومفاىيمو األخبلقية
دـ السماح بتجريد الطفؿ أوالطفمة مف مف العمر، ويحدد القانوف السف التي ينبغي دونيا ع

 .4حريتيما

يحتفظ في كؿ مكاف يحتجز فيو الحدث بسجؿ كامؿ يتضمف معمومات حوؿ ىويتو 
وواقعة االحتجاز وسببو والسند القانوني الذي يخولو، ويوـ وساعة اإلدخاؿ والنقؿ واإلفراج، 

فراج  وتفاصيؿ اإلشعارات المرسمة إلى الوالديف أوأولياء األمر بشأف كؿ حالة إدخاؿ أونقؿ أوا 
يتصؿ بالحدث الذي كاف في رعايتيـ وقت االحتجاز، وتفاصيؿ المشاكؿ المعروفة المتصمة 
بالصحة البدنية، والعقمية وضمف ذلؾ إساءة استعماؿ العقاقير المخدرة والكحوؿ، تعطى لمحدث 

ف كاف عند إدخالو لممؤسسة نسخا مف نظاميا يحتوي عمى الحقوؽ والواجبات بم غة يفيمونيا وا 
أميا أوتعذر عميو فيميا توجو لو المعمومات بطريقة تمكنو مف الفيـ، وال يجب تعريضيـ إلى 

 .5العناء والميانة أونقميـ إلى مؤسسة أخرى تعسفا

ال يتـ احتجاز األحداث إال في ظروؼ تراعي تماما احتياجاتيـ الخصوصية وأوضاعيـ 
، وكذلؾ الصحة والمتطمبات الخاصة المتصمة بيـ  وفقا لمعمر والشخصية والجنس ونوع الجـر

                                                           
 مف مبادئ األمـ المتحدة التوجييية لمنع جنوح األحداث. 26، 25، 24، 20المبادئ  1

، المتعمقة بقواعد األمـ المتحدة 45في الدورة  113الصادرة بموجب قرار الجمعية العامة لؤلمـ المتحدة رقـ  2
 .1990ديسمبر  14بشأف حماية األحداث المجرديف مف حريتيـ، المؤرخ في 

 نفس القواعد.مف  4المبدأ  3
 .نفس القواعد مف 11المبدأ  4
 نفس القواعد.مف  26، 24، 21المبادئ  5
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العقمية والبدنية، وتكفؿ ليـ الحماية ما أمكف مف التأثيرات الضارة وحاالت الخطر، وينبغي أف 
يكوف المعيار األساسي لمفصؿ بيف مختمؼ فئات األحداث المجرديف مف حريتيـ ىو تقديـ نوع 

معنييف وحماية سبلمتيـ البدنية والعقمية والمعنوية وغيرىـ، الرعاية األنسب الحتياجات األفراد ال
ويفصؿ بيف النزالء البالغيف والنزالء األحداث في كؿ المرافؽ ويجوز الجمع بينيـ إذا اقتضت 

، ويحتاج الطفؿ الجانح المعاؽ فترة بقائو بالمؤسسة 1مصمحة األحداث ذلؾ ضمف برنامج خاص
لتحقيؽ إمكاناتو بما في ذلؾ إعادة التأىيؿ واألجيزة مثؿ أيضا إلى مساعدات إضافية وموارد 

 .2العكازات والكراسي المتحركة وغيرىا لتعزيز قدراتو

لكؿ حدث في سف التعميـ حؽ فيو، ويولى اىتماـ خاص لؤلحداث الذيف يعانوف مف 
ف صعوبات في اإلدراؾ والتعمـ، وأف ال تتضمف أي شيادة دراسية تمنح لمحدث أي إشارة إلى أ

الحدث كاف مودعا في مؤسسة احتجازه، مع توفير مكتبة مزودة بالكتب والنشرات الدورية 
، تطبؽ عمى الحدث المحروـ مف حريتو كؿ معايير 3التعميمية والترفييية المبلئمة لؤلحداث

الحماية الوطنية والدولية المطبقة عمى تشغيؿ األطفاؿ والنشء، وتتاح لو كمما أمكف فرصة مزاوؿ 
مأجور في المجتمع يكوف في شكؿ تدريب مناسب يعود بالفائدة عميو بعد اإلفراج عنو، كما عمؿ 

لو الحؽ في الرعاية الطبية الوقائية والعبلجية الكافية بما فييا طب األسناف وطب العيوف والطب 
النفسي والحصوؿ عمى المستحضرات الصيدلية والوجبات الغذائية الخاصة التي يشير بيا 

تقدـ الرعاية الطبية عف طريؽ المرافؽ والخدمات الصحية المختصة في مقر المؤسسة  الطبيب،
 .4االحتجازية

يحؽ لكؿ حدث في فحص طبي فور إيداعو بالمؤسسة االحتجازية لتسجيؿ أي معاممة  
سيئة سابقة والتحقؽ مف حالتو العقمية والبدنية تتطمب عناية طبية، وينبغي أف يعرض كؿ حدث 

عراض متاعب بدنية أوعقمية عمى الطبيب ليتولى فحصو، ويعالج الحدث الذي يعاني يعاني مف أ

                                                           
 يف مف حريتيـ.مف قواعد األمـ المتحدة بشأف حماية األحداث المجرد 29، 28المبدأيف  1

2
 Unicef United for children, Les enfants et Les jeunes handicapés, fiche d’information, mai 2013, 

p.13. 
 نفس القواعد.مف  41، 40، 38المبادئ  3
 نفس القواعد.مف  49، 45، 44المبادئ  4
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ويكوف مف حؽ الحدث أيضا  1مف مرض عقمي في مؤسسة متخصصة تحت إدارة طبية مستقمة
تمقي الزيارات واالتصاؿ كتابة أوىاتفيا واالطبلع عمى الصحؼ والدوريات وسماع برامج اإلذاعة 

، وبالنسبة لئلجراءات التأديبية يمنع منعا باتا أف تمارس في حؽ 2فومشاىدة برامح التمفزيو 
الحدث تدابير تأديبية ال تصوف كرامتو وال حقوقو بانطوائيا عمى معاممة قاسية أوالإنسانية 

بما في ذلؾ العقاب البدني والحبس في زنزانات مظممة ومنفردة وتسميط عقوبات ضارة ، أوميينة
 .3يةبالسبلمة البدنية والعقم

أعطت قواعد األمـ المتحدة المتعمقة بمنع جنوح األحداث وقواعد حماية األحداث  
سنة دوف تفريؽ بينيـ  18 زائي لؤلطفاؿ دوفالمجرديف مف حريتيـ حماية قانونية في المجاؿ الج

، فبكفالتيا وقت ارتكاب وغيرىا مف األمراض واإلعاقات مف الناحية الصحية البدنية أوالعقمية
أووقت وجوده في مؤسسة عقابية لحقوقو لـ تنص عمى أي استبعاد صريح ما لجريمة  الحدث

تطبيقا ليا لمبدأ المساواة بيف كؿ األحداث منيا، االحتياجات الخاصة  وبعدـ استفادة الطفؿ ذ
الجانحيف ورغبتيا في مكافحة الظاىرة، أي يجب أف تكوف حماية الطفؿ شاممة في كؿ المجاالت 

فيو سواء تمميذا، مريضا، طفبل لوالديف مطمقيف، دوف تجزئة  ووضعية  يكوفوفي أي ظرؼ أ
 .4حمايتو بحسب ظروفو

 االتفاقيات الدولية المتصمة بحقوق الطفل وحقوق ذوي اإلعاقة وحقوق السجناء: -3

مف حؽ كؿ طفؿ انتيؾ قانوف العقوبات أويتيـ بذلؾ أويثبت عميو ذلؾ في أف يعامؿ 
تو وقدره، تعزز مما لو مف حقوؽ اإلنساف وحرياتو اإلنسانية، يكفؿ لمطفؿ بطريقة تتفؽ مع كرام

الجانح ضمانات المحاكمة العادلة عبر مراحؿ الدعوى العمومية كميا وذلؾ بافتراض براءتو إلى 
خطاره الفوري بالتيمة الموجية إليو وحصولو عمى المساعدة القانونية  إثبات إدانتو وفقا لمقانوف وا 

ذا غير قياـ سمطة قضائية مختصة ومستقمة نزيية لمفصؿ في الدعوى دوف تأخير البلزمة، ى

                                                           
 المجرديف مف حريتيـ.مف قواعد األمـ المتحدة بشأف حماية األحداث  53، 51، 50المبادئ  1
 نفس القواعد.مف  62، 61، 60المبادئ  2
 نفس القواعد.مف  67، 66المبدأيف  3

4
 Flore Capelier, Comprendre la protection de l'enfance, l'enfant en danger face au droit, Dunod, paris, 

France,  2015, p.8. 
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ومراعاة مصمحة الطفؿ الفضمى خاصة ما تعمؽ بحالتو وسنو وعدـ إكراىو عمى الشيادة 
 واالعتراؼ بذنب وكفالة استجواب الشيود لصالحو في ظؿ ظروؼ مف المساواة.

وي مجانا في حالة ما تعذر عميو فيـ كما يكفؿ لمطفؿ الحصوؿ عمى مساعدة مترجـ شف 
المغة المستعممة أوالنطؽ بيا ويحدد في التشريعات الوطنية سف دنيا يفترض فييا أف ال يكوف 
لمطفؿ أىمية النتياؾ قانوف العقوبات، وعند االقتضاء اتخاذ التدابير المناسبة لمعاممة الطفؿ 

قوؽ اإلنساف والضمانات القانونية احتراما الجانح دوف المجوء لئلجراءات القضائية شرط احتراـ ح
تاحة الترتيبات المختمفة كأوامر الرعاية واإلرشاد واإلشراؼ والمشورة واالختبار  ،كامبل وا 

وبرامج التعميـ والتدريب الميني وغيرىا مف بدائؿ الرعاية المؤسسية كضماف لمعاممة  ،والحضانة
 .1موالطفؿ الجانح بطريقة مناسبة لظروفو وطبيعة جر 

يكفؿ لؤلشخاص ذوي اإلعاقة المجوء إلى القضاء عمى قدـ المساواة مع اآلخريف مف 
خبلؿ توفير التيسيرات اإلجرائية المناسبة ألعمارىـ بغرض تيسير دورىـ الفعاؿ في المشاركة 
المباشرة وغير المباشرة، بما في ذلؾ بصفتيـ شيودا في جميع اإلجراءات القانونية ومراحؿ 

عمومية، ولكفالة ىذا الحؽ يجب أف يخضع العامميف في مجاؿ إقامة العدؿ ومف بينيـ الدعوى ال
قطاع الشرطة وموظفو السجوف لتدريب مناسب لمتعامؿ مع ذوي اإلعاقة، وال يمكف في أي حالة 
مف الحاالت حرماف الشخص ذوي اإلعاقة مف حريتو بشكؿ غير قانوني أوتعسفي وأال تكوف 

وفي حالة حرماف الشخص المعاؽ حريتو نتيجة أية  ،الشخص مف حريتواإلعاقة سبب لحرماف 
إجراءات يخوؿ لو عمى قدـ المساواة مع غيره أف توفر لو ضمانات القانوف الدولي لحقوؽ 

 .2اإلنساف ويعامؿ وفؽ اتفاقية حقوؽ األشخاص ذوي اإلعاقة

ميو داخؿ المؤسسة امتدت حماية الطفؿ الجانح المعاؽ إلى فترة تنفيذ الحكـ القضائي ع
العقابية فبغية تطبيؽ مبدأ عدـ التمييز في الممارسة العممية لو يجب عمى إدارة السجوف أف تأخذ 
االحتياجات الفردية لمسجناء بعيف االعتبار، خصوصا الفئات األضعؼ في بيئات السجوف، ومف 

صة ويجب أال ينظر إلى البلـز اتخاذ تدابير لحماية وتعزيز حقوؽ السجناء ذوي االحتياجات الخا

                                                           
 مف اتفاقية حقوؽ الطفؿ. 40المادة  1
 مف اتفاقية حقوؽ األشخاص ذوي اإلعاقة. 14، 13ادتيف الم 2
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تمؾ التدابير عمى أنيا تدابير تنطوي عمى تمييز، وعمى إدارات السجوف تييئة الترتيبات المعقولة 
لضماف معيشة السجناء ذوي اإلعاقات البدنية أوالعقمية أوغيرىا مف اإلعاقات في السجف بشكؿ 

ة في مؤسسات تناسب ، كما توضع فئات السجناء المختمف1كامؿ وفعاؿ عمى أساس المساواة
سنيـ وجنسيـ وسوابقيـ القانونية ومتطمبات معاممتيـ بما في ذلؾ فصؿ األحداث عف البالغيف، 
وعند النظر في العقوبات التأديبية لسجيف ما نتيجة ارتكابو مخالفة ما يأخذ يعيف االعتبار مرضو 

عاقة نموه في سموكو الؼ المستوجب لمجراء ومدى إسياميا في ارتكاب الفعؿ المخ ،العقمي أوا 
عاقتو الذىنية  .2التأديبي إذ ال يجوز معاقبة أي سجيف عمى سموؾ يعد نتيجة لمرضو العقمي أوا 

يمنع استخداـ الحبس االنفرادي عمى السجناء ذوي اإلعاقة الذىنية أوالبدنية في حاؿ ما 
عمى النساء كاف ىذا التدبير يؤدي لتدىور حالتيـ الصحية وينطبؽ حظر الحبس االنفرادي 

واألطفاؿ أيضا، يتاح لمسجيف عند دخولو المؤسسة العقابية أف يعمـ فورا بقانوف السجوف وواجباتو 
وفي حالة ما  ،والجزاءات التأديبية السارية بمختمؼ المغات وفقا الحتياجات السجيف أوترجمتيا لو

عاقة الحسية بطريقة تمبي كاف أميا تتمى عميو شفويا وينبغي أف تقدـ المعمومات لمسجناء ذوي اإل
، ويحظر عمى موظفي السجوف تعذيب السجناء ومعاممتيـ معاممة ال إنسانية مف 3احتياجاتيـ

العقوبات القاسية أوالميينة وأف يستفيد كؿ سجيف مف اإلسعافات األولية واالحتياجات النفسية 
والمساعدة االجتماعية فضبل عف جوانب الرعاية  ،االجتماعية والديناميات المناسبة في السجف

 .4بما فييا الكشؼ المبكر عف مشاكؿ الصحة العقمية

إضافة إلى أنو ال يجوز وضع األشخاص غير المسؤوليف جزائيا أويكشؼ التشخيص  
الطبي عنيـ الحقا أف لدييـ إعاقات ذىنية و/ أومشاكؿ صحية عقمية شديدة مما يؤدي بقاؤىـ 

تيبات البلزمة لنقميـ إلى مرافؽ الصحة العقمية، ويوضع في السجف لتفاقيـ حالتيـ فتتخذ التر 
السجناء اآلخروف المصابوف بإعاقات ذىنية و/ أومشاكؿ صحية عقمية إذا اقتضت الضرورة 

                                                           
مف قواعد األمـ المتحدة النموذجية الدنيا لمعاممة السجناء الصادرة بموجب قرار الجمعية  5، 2القاعدتيف  1

 .2015ديسمبر  17، المؤرخ في 70في الدورة  175العامة لؤلمـ المتحدة رقـ 
 نفس القواعد.مف  39، 11المادتيف  2
 نفس القواعد. مف 55، 54، 45لمواد ا 3
 نفس القواعد.مف  76المادة  4
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تحت المراقبة والعبلج في مرافؽ متخصصة تحت إشراؼ اختصاصي الرعاية الصحية، توفر 
، وال تكوف مف قبيؿ التمييز 1لسجناءدوائر الرعاية الصحية لؤلمراض العقمية العبلج لكؿ ا

 .2المعاممة والخدمات المقدمة بصفة خاصة إلى األشخاص المعاقيف

 ،يجب أف تراعى مواثيؽ حقوؽ اإلنساف الدولية عند االحتجاز السابؽ لمحاكمة األطفاؿ
وذلؾ بواسطة تيسير تقييـ وتصنيؼ األطفاؿ المودعيف في مرافؽ االحتجاز مف أجؿ استبانة 

اجاتيـ الخاصة وتوفير الحماية المناسبة ليـ وفقا ليذه االحتياجات، عمى نحو يشمؿ احتي
احتياجات البنات الخاصة وضماف وجود مرافؽ كافية الستيعاب األطفاؿ ذوي األعمار المختمفة 
أواالحتياجات المتفاوتة، وضماف توفير العبلج والدعـ لؤلطفاؿ المحتجزيف ذوي االحتياجات 

ييـ البنات الحوامؿ أوالبلتي يمدف و/أويربيف أطفاليـ فترة اعتقاليف وعبلج الخاصة بمف ف
عاقات وفيروس نقص المناعة البشرية / اإليدز، وغيره مف األمراض  المصابيف بأمراض عقمية وا 
المعدية وغير المعدية ومدمني المخدرات وتمبية احتياجات األطفاؿ الذيف يحتمؿ أف يقدموا عمى 

 .بأنفسيـ أشكاؿ أخرى مف األذىيمحقوا االنتحار أوأف 

يحظر حبس الطفؿ في زنزانة مظممة أوضيقة أوالحبس االنفرادي أوأي عقوبة أخرى  
يمكف أف تكوف ضارة بصحة الطفؿ البدنية أوالعقمية، ويمنع ممارسة العنؼ ضد األطفاؿ 

ر عبلجية تكفؿ المصابيف بأمراض عقمية أوالمدمنيف واإلساءة إلييـ بعدة وسائؿ كوضع تدابي
 االحتياجات الخاصة في و، وكفمت نفس التدابير المتخذة في إطار حماية الطفؿ ذ3حمايتيـ

                                                           
 مف قواعد األمـ المتحدة النموذجية الدنيا لمعاممة السجناء. 109المادة  1
مف مجموعة المبادئ المتعمقة بحماية جميع األشخاص الذيف يتعرضوف ألي شكؿ مف أشكاؿ  5ينص المبدأ   2

 9، المؤرخ في 43في الدورة  173قرار الجمعية العامة لؤلمـ المتحدة رقـ االحتجاز أوالسجف الصادرة بموجب 
، عمى:" ال تعد الحقوؽ والمزايا المستيدفة لحماية السجناء أوالمحتجزيف مف النساء والسيما 1988ديسمبر 

المعاممة بيف الحوامؿ أواألميات أوالمرضعات أواألطفاؿ أواألحداث، أوالمسنيف أوالمعوقيف، مف قبيؿ التمييز في 
السجناء وتكوف ضرورة ىذه التدابير وتطبيقيا خاضعة بصفة دائمة لمراجعة السمطة القضائية أوأي سمطة 

 مختصة أخرى ".
مف استراتيجيات األمـ المتحدة وتدابيرىا العممية النموذجية لمقضاء عمى العنؼ ضد األطفاؿ في  15المبدأ  3

، المؤرخ في 69في الدورة  194لصادر بموجب قرار الجمعية العامة رقـ مجاؿ منع الجريمة والعدالة الجنائية ا
 . 2014ديسمبر  18
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مبادئ األمـ المتحدة وتوجيياتيا بشأف سبؿ الحصوؿ عمى المساعدة القانونية في نظـ العدالة 
 .1 2و 1الجنائية ضمف التوجيييف 

طفاؿ الجانحيف ذوي االحتياجات بالتالي، فقد ساىمت األمـ المتحدة في حماية األ
وذلؾ بإقرارىا صراحة  ،الخاصة جزائيا خبلؿ مراحؿ سير العدالة الجنائية عمى المستوى الدولي

األطفاؿ ذوي تيميش في مواثيقيا المتصمة بقضاء األحداث عمى حقوؽ الطفؿ الجانح دوف 
لة حماية األطفاؿ اإلعاقة، بؿ عمى العكس نصت عمى ىذه الفئة بصراحة في أحكاميا متناو 

المعاقيف بمختمؼ أشكاؿ إعاقتيـ وأمراضيـ، وىذا دليؿ عمى اىتماميا باألطفاؿ والرغبة في 
تكريس حقوؽ خاصة تكفؿ الحماية القانونية لمطفؿ المعاؽ في المجاؿ الجنائي حتى ال يكوف 

وكطفؿ في  ،محبل لبلنتياؾ والحرماف مف حقوقو كإنساف في المواثيؽ الدولية لحقوؽ اإلنساف
 الصكوؾ الدولية لحقوؽ الطفؿ، وكطفؿ معاؽ في االتفاقيات الدولية لحقوؽ ذوي اإلعاقة.

 

 

 

 

 

                                                           
مف مبادئ األمـ المتحدة وتوجيياتيا بشأف سبؿ الحصوؿ عمى المساعدة القانونية في  2، 1ينص التوجيييف  1

ديسمبر  20لمؤرخ في ، ا67في الدورة  187نظـ العدالة الجنائية الصادرة بموجب قرار الجمعية العامة رقـ 
، عمى: " ينبغي اتخاذ تدابير خاصة لكفالة حصوؿ النساء واألطفاؿ والفئات ذات االحتياجات الخاصة 2012

عمى المساعدة القانونية بصورة مجدية، بمف فييـ مثبل ال حصرا كبار السف وأفراد األقميات واألشخاص ذوو 
وس نقص المناعة البشرية وغيره مف األمراض المعدية اإلعاقة والمصابوف بأمراض عقمية والمصابوف بفير 

الخطيرة األخرى، فيجب أف تمبي التدابير المتخذة االحتياجات الخاصة ليذه الفئات مراعية فروؽ األعمار 
والجنس والظروؼ االقتصادية واالجتماعية ليـ، يكوف تقديـ المساعدة القانونية لؤلطفاؿ عمى نحو يخدـ 

كوف المساعدة في إطار ميسور المناؿ ومبلئمة ألعمارىـ وشاممة لعدة تخصصات ت مصالحيـ الفضمى وأف
وفعالة بطريقة مستجيبة الحتياجات األطفاؿ القانونية واالجتماعية الخاصة، ويقدـ لمشخص المشتبو بو بارتكاب 

دمات المساعدة القانونية جريمة ما أوالمتيـ بارتكابيا في سياؽ إجراءات العدالة الجنائية والمعمومات المتعمقة بخ
في مراكز الشرطة ومراكز االحتجاز والمحاكـ والسجوف بياف رسمي بحقوقو وبأي استمارة أخرى ذات صمة بيا، 
يكوف تقديـ المعمومات بطريقة تتوافؽ مع احتياجات األمييف واألقميات واألشخاص ذوي اإلعاقة واألطفاؿ بمغة 

 دييـ ".يفيمونيا، وحسب العمر ومستوى النضج ل
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 الفرع الثاني: الحماية اإلقميمية لمطفل الجانح ذي االحتياجات الخاصة

بعدما تمت معالجة الحماية القضائية لمطفؿ الجانح ذي االحتياجات الخاصة عمى المستوى 
د مف إبراز دور المواثيؽ اإلقميمية في مدى تكريسيا لنفس الحماية والتي يمكف الدولي، كاف ال ب

 التعرض ليا كما يأتي:

 االحتياجات الخاصة إفريقيا وعربيا: وحماية الطفل الجانح ذ -2

تجمت الحماية اإلفريقية لمطفؿ الجانح ذي االحتياجات الخاصة في مواثيؽ إقميمية عديدة، 
حقوؽ اإلنساف ومواثيؽ حقوؽ الطفؿ وحقوؽ األشخاص ذوي اإلعاقة، تضمف حقوقو في مواثيؽ 

فبالرجوع لمواثيؽ حقوؽ اإلنساف، تكفؿ الدوؿ بوجو خاص لمطفؿ المعرض لمخطر أوالجانح الذي 
تعمقت بو تيمة الحؽ في نظاـ خاص بعدالة األحداث عبر جميع مراحؿ الدعوى العمومية، مف 

الحكـ الصادر عف الجية القضائية المختصة، يتمتع الجانح استدالؿ وتحري ومحاكمة إلى تنفيذ 
بضمانات المحاكمة العادلة بدءا مف إخطاره بالتيمة الموجية إليو، وبمغة يفيميا، وممارسو حقو 
في االتصاؿ بذويو، وعرضو عمى الفحص الطبي، وحقو في االستعانة بمحامي مجانا، 

كمة دوف مقابؿ، كما ال يجوز حرماف أي شخص واالستعانة بمترجـ في حالة لـ يفيـ لغة المح
مف حريتو إال وفقا لمقتضيات القانوف، ويعامؿ جميع المحروميف مف حريتيـ معاممة إنسانية، 
زيادة لما سبؽ في حالة ما كاف شخص ضحية محؿ توقيؼ أواعتقاؿ تعسفي أوغير قانوني، 

االت يطبؽ القانوف األصمح يقرر لو الحؽ في التعويض عف حرمانو مف حريتو وفي جميع الح
لممتيـ عند المحاكمة، ويحؽ لمجانح في معاممة استثنائية تتفؽ مع سنو وتصوف كرامتو وتيسر 

عادة ادماجو اجتماعيا  . 1تأىيمو وا 

مف الميثاؽ اإلفريقي لحقوؽ الطفؿ ورفاىيتو لدليؿ عمى  13و 3إف ما تضمنتو المادتيف 
ستخمص مف فحواىا رغبة الدوؿ األطراؼ في تحقيؽ ترقية وصوف حقوؽ الطفؿ المعاؽ، حيث ي

أعمى مستوى الئؽ بالطفؿ المعوؽ دوف تمييز عمى مختمؼ األصعدة، فنصوص الميثاؽ بشأف 
عمى أي أساس  استبعادعدالة األحداث اتسمت بالعمومية، شاممة لكؿ األطفاؿ دوف تفضيؿ أو 

ف الجنائي معاممة خاصة تتفؽ ومعنى كاف، إذ يعامؿ الطفؿ الجانح الرتكابو فعبل يخالؼ القانو 
                                                           

 مف الميثاؽ العربي لحقوؽ اإلنساف. 20، 17، 16، 15، 14المواد  1
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قيمة وكرامة الطفؿ وتحديد سف أدنى ليعتبر الطفؿ غير قادر عمى مخالفة القانوف الجنائي، 
ينبغي أف تتخذ إجراءات تفي بحماية الطفؿ المشتبو فيو أوالمتيـ وذلؾ باعتباره بريئا حتى تثبت 

ببلغو بالتيـ الموجي ة إليو واالستعانة بمترجـ في حالة ما إدانتو، بموجب حكـ قضائي نيائي وا 
تعذر عميو فيـ المغة المستخدمة معو، إضافة إلى حقو في الحصوؿ عمى المساعدة القانونية، 
أوأي مساعدة أخرى مبلئمة لتقديـ دفاعو والبث في قضيتو بسرعة، بواسطة محكمة محايدة مع 

ما ال يجبر الطفؿ عمى اإلدالء امكانية استئنافو لمحكـ في حالة إدانتو لدى محكمة عميا، ك
بشيادتو أواإلقرار بذنبو، ومنع الصحفييف والجميور مف حضور المحاكمة إذا اقتضت الضرورة 
ذلؾ، والعمؿ عمى تكريس سياسة ادماجية وتأىيمية اجتماعية لمجانح بيدؼ إصبلحو، وفصؿ 

ال إنسانية أومخزية،  الطفؿ الجانح عف البالغيف مع عدـ تعريضو لمتعذيب أولمعاممة أوعقوبات
 .1وال يطبؽ حكـ اإلعداـ عمى الجرائـ المرتكبة مف قبؿ األطفاؿ

لحماية الطفؿ الجانح عمى المستوى القضائي يجب أف يوفر لو نظاـ عدالة خاص يراعي 
مبادئ العدؿ ومصمحة الطفؿ العميا، لما يعزز إعادة اندماجو اجتماعيا، تتخذ في حؽ الطفؿ 

مة قبؿ محاكمتو، مف بينيا السعي لرفع السف الدنيا لممسؤولية الجزائية والعمؿ تدابير تشريعية ىا
عمى تخصيص سمطة قضائية تعنى بالتتبع والتحقيؽ في الجنح والجنايات المرتكبة مف قبؿ 
األطفاؿ، إضافة إلى وجوب إعداد قاضي األطفاؿ لممفيف، يتعمؽ الممؼ األوؿ بالحالة 

ممؼ الثاني الحالة الصحية لو، وىذا مف أجؿ تحديد المعاممة االجتماعية لمجانح، ويخص ال
الجنائية حسب اختبلفات كؿ جانح عمى المستوى االجتماعي والصحي، ووجوب إعبلـ الوالديف 
أوالمقدـ أوالوصي بإجراءات المتابعة القضائية وتكميؼ محاـ يدافع عف الجانح في حالة عدـ 

 وذلؾ  انات القانونية عند ايقافو احتياطيا أوسجنو،وجود دفاع لو، مع تأميف جممة مف الضم

 

  

                                                           
 مف الميثاؽ اإلفريقي لحقوؽ الطفؿ ورفاىيتو. 5، 17المادتيف  1
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 .1بفصؿ الجانح عف البالغيف وتمكينو خبلؿ المدة االيقاؼ مف إجازات األسبوع واألعياد الرسمية

يؤمف لمطفؿ الجانح نظاـ إجراءات قانوني أثناء محاكمتو يقضي بعدـ تأثر القاضي عند 
بطمبات المتضرر ووجوب سماع الطفؿ ووالديو أوالمقدـ قيامو باإلجراءات والتدابير القانونية، 

أوحاضنو أوباقي الشيود والخبراء والمحاميف، كما أنو في حالة ما أمكف يعفى الطفؿ مف حضور 
المحاكمة وفقا لمتطمبات مصمحتو وتأميف سرية الجمسات مع االقتصار عمى عدد معيف مف 

خبير وممثؿ مؤسسة لمطفولة أومندوب حماية الحضور، كالطفؿ الجانح والوالديف والمحامي وال
حقوؽ الطفؿ، تغمب في األحكاـ والقرارات المتخذة في حؽ الطفؿ تدابير الرعاية والقرارات ذات 
الطابع التربوي واإلصبلحي، وضـ العقوبات عند التوارد المادي لمجرائـ وفي حالة المخالفة يعمؿ 

سية وتربوية واجتماعية ومينية تيدؼ لوقاية القاضي ذلؾ، ىذا غير وضع  برامج تأىيمية نف
وتشجيع مشاركة المجتمع المدني في برامج إعادة  ،الجانحيف مف العود بعد فترة إصبلحيـ

 .2االدماج االجتماعي ليـ

يتساوى األشخاص ذوي اإلعاقة أماـ القانوف وليـ الحؽ في الحصوؿ عمى حماية وفائدة 
واة التمتع الكامؿ والمتكافئ بجميع حقوؽ اإلنساف متساوية مف القانوف، حيث تشمؿ المسا

والشعوب، كما تتخذ جميع التدابير التشريعية واإلدارية والمالية وغيرىا مف التدابير المبلئمة، 
لتعزيز مبدأ المساواة لممعاقيف، زيادة عمى ىذا يتمتع األشخاص ذوي اإلعاقة بحماية متساوية 

مف القانوف دوف تمييز، إذ تتخذ التدابير الفعالة لضماف تمتع أماـ القانوف وبالمنفعة المتساوية 

                                                           
، عمى:" لحماية الطفؿ الجانح عمى المستوى 2015 -2004نصت خطة العمؿ العربية الثانية لمطفولة  1

يراعي مبادئ العدؿ ومصمحة الطفؿ العميا، لما يعزز إعادة القضائي يجب أف يوفر لو نظاـ عدالة خاص 
اندماجو اجتماعيا، تتخذ في حؽ الطفؿ تدابير تشريعية ىامة قبؿ محاكمتو، مف بينيا السعي لرفع السف الدنيا 
لممسؤولية الجزائية والعمؿ عمى تخصيص سمطة قضائية تعنى بالتتبع والتحقيؽ في الجنح والجنايات المرتكبة مف 

بؿ األطفاؿ، إضافة إلى وجوب إعداد قاضي األطفاؿ لممفيف، يتعمؽ الممؼ األوؿ بالحالة االجتماعية لمجانح، ق
ويخص الممؼ الثاني الحالة الصحية لو، وىذا مف أجؿ تحديد المعاممة الجنائية حسب اختبلفات كؿ جانح عمى 

وصي بإجراءات المتابعة القضائية وتكميؼ المستوى االجتماعي والصحي، ووجوب إعبلـ الوالديف أوالمقدـ أوال
محاـ يدافع عف الجانح في حالة عدـ وجود دفاع لو، مع تأميف جممة مف الضمانات القانونية عند ايقافو احتياطيا 
أوسجنو، وذلؾ بفصؿ الجانح عف البالغيف وتمكينو خبلؿ المدة االيقاؼ مف إجازات األسبوع واألعياد الرسمية"، 

 .53،52ص.ص.
 .54، ص.2015 -2004طة العمؿ العربية الثانية لمطفولة خ 2
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الشخص المعاؽ باألىمية القانونية عمى قدـ المساواة مع اآلخريف، ويزود بالدعـ الذي قد يحتاجو 
رادتو واحتياجاتو الخاصة  .1في التمتع بأىميتو القانونية بما يتفؽ مع حقوقو وا 

يتو تعسفا بصورة غير قانونية أولبلحتجاز ال يجوز حرماف أي شخص ذي إعاقة مف حر 
اإلجباري أواإلخفاء القسري مف طرؼ أي شخص أومؤسسة، وتتخذ اإلجراءات البلزمة لتجنب 
حرمانيـ مف حريتيـ، ومحاكمة مرتكبي مثؿ ىذه االعتداءات وتقديـ وسائؿ اإلنصاؼ لمضحايا، 

ي، فيتعيف عمى الجية وفي حالة ما حـر شخص مف ذوي اإلعاقة مف حريتو  بشكؿ قانون
القضائية المختصة أف تضمف لو نفس الضمانات القانونية أثناء سير مراحؿ الدعوى العمومية 
عمى قدـ المساواة مع اآلخريف، وفقا لمقانوف الدولي لحقوؽ اإلنساف وأىداؼ ومبادئ البروتوكوؿ 

ذوي اإلعاقة في الممحؽ بالميثاؽ اإلفريقي لحقوؽ اإلنساف والشعوب بشأف حقوؽ األشخاص 
 .2إفريقيا، ودوف أف يكوف القصور أواإلعاقة مبررا بأي حاؿ لحرماف الشخص المعاؽ مف حريتو

يضمف القانوف لؤلشخاص ذوي اإلعاقة حؽ المجوء إلى القضاء عمى قدـ المساواة مع 
بة لمعمر، اآلخريف بما في ذلؾ مف تيسير األحكاـ اإلجرائية والترتيبات التيسيرية  المعقولة المناس

والجنس، كتدبير ييدؼ لتسييؿ دورىـ بفعالية، كشركاء في كؿ التصرفات القانونية وأف ال تتخذ 
في حقيـ مختمؼ أشكاؿ التفرقة لحرمانيـ مف الوصوؿ إلى العدالة المناسبة والفعالة، كما يتـ 

سياـ بشكؿ تدريب كوادر األشخاص المكمفيف بإنفاذ القانوف والعدالة عمى جميع المستويات لئل
فعمي في ضماف االعتراؼ بحقوؽ األشخاص ذوي اإلعاقة وتطبيقيا، دوف تمييز ويكفؿ ليـ حؽ 
المساعدة القانونية شأنيـ شأف اآلخريف، وبالنسبة لمطفؿ ذي اإلعاقة فتأتي المنفعة القصوى لو 

ذوي  في المقاـ األوؿ في كؿ الخطوات المتخذة مف قبؿ أي فرد أوسمطة المتعمقة باألطفاؿ
بما فييا عدالة األحداث والتدابير الواجب اتخاذىا بشأنيـ مع مراعاة حالتيـ الصحية  ،3اإلعاقة

واإلعاقة المعانى منيا، ومدى تأثيرىا عمى المسؤولية الجزائية والفعؿ المجـر والعقوبة أوالتدبير 
 المتخذ في حؽ الطفؿ الجانح.

                                                           
مف البروتوكوؿ الممحؽ بالميثاؽ اإلفريقي لحقوؽ اإلنساف والشعوب بشأف حقوؽ األشخاص ذوي  7، 6المادتيف  1

 اإلعاقة في إفريقيا.

 نفس البروتوكوؿ.مف  9المادة  2
 نفس البروتوكوؿ.مف  3ؽ  28، 13المادتيف  3



 ي االحتياجات الخاصة عمى الصعيد الدولي  حماية اْلطفال ذو         : الباب الثاني
 

  324 
 

لـ يوجد أي نص صريح يتضمف بالبحث في نصوص العقد العربي لحقوؽ المعاقيف 
الحماية القانونية لممعاقيف بصفة عامة أولمطفؿ المعاؽ بصفة خاصة، فيما يتعمؽ بعدالة األحداث 
أوالترتيبات البلـز توفيرىا ليـ مراعاة لسنيـ ولوضعيتيـ الصحية، ما يعكس قصورا بحثا مف 

يعد أمرا بالغ األىمية لما يمكف  ناحية حماية الطفؿ المعاؽ الجانح عمى المستوى الجزائي، والذي
أف تتعرض لو حقوؽ الطفؿ المعاؽ مف انتياكات عمى الصعيد القضائي، كما أف العقد لـ يشر 
إلى األىمية القانونية وأحكاميا فيما يخص اتخاذ القرار ومدى استقبللية الفرد، حتى أنو لـ يولي 

طالبة بحقوقو وتوفير حقو في أىمية لمنص عمى حؽ المعاؽ في المجوء إلى القضاء، والم
المساعدة القانونية والضمانات اإلجرائية المكفولة لو خبلؿ سير مراحؿ الدعوى العمومية، ىذا 
غير أنو أىمؿ نوعية مراكز التوقيؼ أواالحتجاز وتدابير السجوف والتجييزات التي يجب توفيرىا 

 .1لشخص معاؽ وتدريب العامميف عمى التعامؿ معيـ

 االحتياجات الخاصة عمى المستوى اْلمريكي واْلوروبي: والطفل الجانح ذحماية  -0 

حددت مواثيؽ حقوؽ اإلنساف األمريكية حقوقا جزائية تمتـز الدوؿ بتفعيميا وتمكيف كؿ 
مريكي لحقوؽ وواجبات اإلنساف الحؽ في االعتراؼ بالشخصية إنساف منيا، أجاز اإلعبلف األ

قوؽ وعميو واجبات، بما في ذلؾ حؽ المجوء إلى المحاكـ القانونية لكؿ إنساف كشخص لو ح
لضماف احتراـ حقوقو وتوفير إجراءات تسييمية موجزة تمكف المحكمة مف حمايتو، مف أعماؿ 
النفوذ المخالفة لحقوقو المضمونة دستوريا، مف أجؿ تكريس حقو في المحاكمة العادلة، فبل يجوز 

يتطمبيا القانوف، ولو الحؽ في التأكد مف قانونية حرماف أي شخص مف حريتو إال وفؽ حاالت 
احتجازه دوف تأخير بواسطة المحكمة، والحؽ في محاكمتو بسرعة وأف يعامؿ بإنسانية فترة 
توقيفو، إضافة إلى افتراض براءتو حتى يثبت العكس بموجب حكـ قضائي، وأف يحاكـ محاكمة 

                                                           
تفاقية حقوؽ األشخاص ذوي اإلعاقة بيف متطمبات التنفيذ والرصد الفعاؿ، سمسة الدراسات ، اميند العزة 1

، المكتب التنفيذي لمجمس وزراء الشؤوف االجتماعية بدوؿ مجمس التعاوف لدوؿ الخميج 68االجتماعية، العدد 
 .175،174، ص.ص.2011العربية، مممكة البحريف، نوفمبر 
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قوبة قاسية أوغير عادية بدافع تمييزي عف عامة وعادلة طبقا لمقوانيف القائمة دوف تمقي أي ع
 .1غيره مف األشخاص

تتخذ اإلجراءات التشريعية واالجتماعية والتربوية، وتمؾ التي تتعمؽ بالعمؿ أوأي إجراءات 
أخرى الزمة إلزالة التمييز ضد األشخاص ذوي اإلعاقة وتشجيع اندماجيـ االجتماعي الكامؿ، 

زائية توفر اإلجراءات البلزمة إلزالة التمييز تدريجيا، وتشجيع بما في ىذا تحقيؽ حماية قانونية ج
التكامؿ بيف الجيات الحكومية والييئات الخاصة في توفير السمع والخدمات والتسييبلت والبرامج 
واألنشطة كالتوظيؼ والنقؿ واالتصاالت والسكف والترفيو والتعميـ والرياضات وتنفيذ القانوف 

 .2ة السياسية واإلداريةوتطبيؽ العدالة واألنشط

في حالة ما تـ إلقاء القبض عمى شخص ما يخطر فورا وبمغة يفيميا بأسباب القبض 
والتيـ الموجية إليو، ويكفؿ لو حؽ المرافعة العمنية العادلة خبلؿ مدة معقولة أماـ محكمة مستقمة 

صحفييف والعامة مف حيادية مشكمة طبقا لمقانوف القائـ، ويصدر الحكـ عمنيا مع جواز حرماف ال
الجميور مف حضور كؿ الجمسات القضائية، حسب مقتضيات النظاـ العاـ أواآلداب العامة أوما 
يتطمبو األمف القومي أومصمحة األطفاؿ الصغار وغيرىا مف الحاالت، فكؿ شخص يتيـ جنائيا 

مة إلعداد يعتبر بريئا ما لـ يصدر حكـ قضائي ينفي ذلؾ، وتمنح لو كافة التسييبلت المبلئ
دفاعو واستفادتو مف المساعدة القانونية في حاؿ ما لـ يوجد محاـ يدافع عنو مجانا، والعمؿ عمى 

 .3مساعدتو بمترجـ مجانا إذا لـ يفيـ أوال يتكمـ المغة المستعممة في المحكمة

يكوف لؤلطفاؿ الحؽ في الحماية والرعاية كما تقتضيو مصمحتيـ، ويجوز ليـ أف يعبروا 
ات نظرىـ وأف تؤخذ بعيف االعتبار، بشأف المسائؿ التي تخصيـ وفقا لما يطابؽ عف وجي

أعمارىـ ومستوى نضجيـ، وفي كافة األفعاؿ المتعمقة بيـ المتخذة مف قبؿ السمطات العامة 
أوالمؤسسات الخاصة يجب أف تؤخذ مصالح الطفؿ في االعتبار األوؿ، ويكوف لو الحؽ في 

                                                           
اإلعبلف األمريكي لحقوؽ وواجبات اإلنساف الصادر بموجب قرار منظمة الدوؿ مف  26، 25، 18، 17المواد  1

 .1948في المؤتمر الدولي التاسع لمدوؿ األمريكية  30األمريكية رقـ 
 مف االتفاقية األمريكية بشأف إزالة كافة أشكاؿ التمييز ضد األشخاص المعاقيف. 3المادة  2
نوفمبر  4لحقوؽ اإلنساف الصادرة عف مجمس أوروبا، روما، بتاريخ  مف االتفاقية األوروبية 6، 5المادتيف  3

1950. 
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اتصاؿ مباشر مع والديو بانتظاـ ما لـ تخالؼ مصمحتو ذلؾ، كما الحفاظ عمى عبلقة شخصية و 
تحتـر حقوؽ األشخاص ذوي اإلعاقة ويحؽ ليـ االستفادة مف اإلجراءات الموضوعة لضماف 

، ويكوف مف حؽ كؿ 1استقبلليـ وتكامميـ االجتماعي والميني والمشاركة في الحياة االجتماعية
قت معقوؿ مف طرؼ محكمة عادلة ومستقمة منشأة إنساف في محاكمة عادلة وعمنية خبلؿ و 

بالقانوف مسبقا، ويضمف لو حؽ الدفاع ألي شخص يوجو لو تيمة مع إتاحة المعونة القانونية 
ألولئؾ المذيف يفتقروف إلى الموارد الكافية والضرورية بالقدر الذي تكوف مثؿ ىذه المعونة الزمة 

 لضماف الوصوؿ إلى العدالة.

ص مذنبا بأي فعؿ لـ يكف مجرما وقت ارتكابو لو بموجب القانوف الدولي ال يعتبر أي شخ
أوالقانوف المحمي، وأف تطبؽ العقوبة األخؼ في حالة ما نص عمييا القانوف، ولو بعد ارتكاب 
الفعؿ المجـر كما يجب أف تتناسب العقوبة مع الجريمة المرتكبة، وأف ال يحاكـ الشخص عف 

دانتو بشأنيا دوف أف يحكـ عميو بعقوبة اإلعداـالجريمة مرتيف سواء تمت ت ، وىذا 2برئتو منيا أوا 
سنة مف ارتفاع في دوؿ عديدة كالواليات المتحدة  18جراء ما عرفتو عقوبة اإلعداـ لسجناء دوف 

، مقارنة بما جاء 20033و 1990طفؿ مف األطفاؿ الجانحيف بيف  19األمريكية التي أعدمت 
اإلقميمية فإف عقوبة اإلعداـ تيدر حؽ اإلنساف في الحياة سواء كاف طفبل في االتفاقيات الدولية و 

فإف إعداـ األطفاؿ في مثؿ ىذه الدوؿ ال يراعي حقوؽ  ،أوبالغا بالرغـ مف الجريمة التي ارتكبيا
اإلنساف المكفولة بؿ بالعكس يضيؽ مف تطبيقيا ويحـر اإلنساف منيا بحيث ال تتوافؽ عقوبة 

 نساف في الحياة.اإلعداـ مع حؽ اإل

بالتالي فإف حماية الطفؿ المعاؽ الجانح ميمة تقع عمى عاتؽ الدوؿ حتى ال يكوف مكاف 
لمتمييز بيف أفراد المجتمع بسبب اإلعاقة، وكؿ التدابير المتخذة في سبيؿ تسييؿ المجاؿ الجزائي 

دراؾ أي تيمة تو  جو لو مع استفادتو لممعاؽ ال يعتبر تمييزا بؿ حؽ مف حقوقو، ليتسنى لو فيـ وا 

                                                           
مف ميثاؽ الحقوؽ األساسية لبلتحاد األوروبي الصادر عف البرلماف األوروبي ومجمس  26، 24المادتيف  1

 .2000ديسمبر  7االتحاد األوروبي والمجنة األوروبية، نيس، بتاريخ 
 ميثاؽ.ال نفس مف 50، 49، 47، 2المواد  2
، عقوبة اإلعداـ بيف اإلبقاء واإللغاء وفقا ألحكاـ القانوف الدولي العاـ، مؤلؼ جماعي، دراسات أيمن سالمة 3

 .209، ص.2008حوؿ عقوبة اإلعداـ والحؽ في الحياة في العالـ العربي، دار الخميج، عماف، 



 ي االحتياجات الخاصة عمى الصعيد الدولي  حماية اْلطفال ذو         : الباب الثاني
 

  327 
 

كغيره مف أفراد المجتمع مف ضمانات المحاكمة العادلة الموضوعية واإلجرائية، إال أنو يؤخذ عف 
ما ورد في نصوص المواثيؽ اإلقميمية، جاء عاما لدرجة بالغة لـ توضح بشكؿ كبير عدالة 

اممة جنائية األطفاؿ المعاقيف الجانحيف رغـ خصوصيتيـ، وما تقتضيو حالتيـ الصحية مف مع
 تفي بمقاضاتيـ وفقا لمعايير المحاكمة العادلة.

عمى  1999المعدؿ في  1996بالرغـ مف تنصيص الميثاؽ االجتماعي األوروبي لسنة 
مجموعة مف حقوؽ اإلنساف، ككفالتو لحؽ العمؿ وظروفو والحؽ في الصحة والضماف 

ذوي اإلعاقة في االستقبلؿ  االجتماعي والحؽ في التدريب والتوجيو الميني، وحؽ األشخاص
واالندماج االجتماعي والمشاركة في الحياة االجتماعية، وتكريس حؽ الطفؿ في الحماية 
االجتماعية والقانونية واالقتصادية، وضماف الحماية الجنائية لمطفؿ مف العنؼ واإلىماؿ 

الرعاية القانونية، إال واالستغبلؿ والعمؿ عمى اتخاذ التدابير البلزمة لتحقيؽ أكبر قدر ممكف مف 
أف الميثاؽ لـ يبرز مسؤولية الطفؿ الجانح أومسؤولية األشخاص ذوي اإلعاقة جزائيا، ولـ تحتوي 
أحكامو عمى أي إشارة توضح ضمانات المحاكمة لؤلطفاؿ الجانحيف أولذوي اإلعاقة، رغـ كفالتو 

حماية حقوؽ اإلنساف لحماية قانونية تشمؿ جممة لحقوؽ اإلنساف، ما ترتب عنو قصور في 
فتحديد سف أدنى لممسؤولية الجزائية وتوضيح ضمانات المحاكمة العادلة كحؽ مكفوؿ دوليا، 
مكانية مقاضاتو،  دليؿ عمى اىتماـ التشريعات الوطنية واإلقميمية بحؽ الشخص في التقاضي وا 

وما تفرضو ىذه في حاؿ كاف جانيا بما يبلئـ قدراتو ومدى استجابتيا لمتدابير المعموؿ بيا، 
القدرات عمى الدولة مف تدابير جديرة تساعدىا في تكريس ضمانات المحاكمة العادلة حسب سف 

 وجنس ولياقة كؿ شخص أوطفؿ مف ذوي اإلعاقة.

إف تقرير الحماية القانونية الجزائية لمطفؿ ذي االحتياجات الخاصة بداية مف تحديد السف 
سنة، وأخذ  18عقوبات المطبقة عمى األشخاص دوف األدنى لممسؤولية الجزائية ونوعية ال

السبلمة الصحية البدنية والعقمية والنفسية، ىو أمر ىاـ عند تشريع الجرائـ والعقوبات وموانع 
المسؤولية الجزائية، كما سبؽ ذكره تبنت االتفاقيات اإلقميمية حماية قانونية لحقوؽ اإلنساف دوف 

ي ظرؼ اجتماعي آخر، كاإلعاقة والمرض، إال أف البعض تمييز عمى أساس الجنس أوالمولد أوأ
 منيا شابيا نقص في الحماية الجزائية حاؿ ما كاف المتيـ طفؿ مف ذوي االحتياجات الخاصة.
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ىكذا، حيف تحميؿ المواثيؽ اإلفريقية واألوروبية لـ نجد حماية فعالة لمجانح ذي االحتياجات 
غير المعقوؿ أف تكوف معاممة شخص سميـ كشخص الخاصة التساـ أحكاميا بالعمومية، فمف 

معاؽ أماـ القانوف فالتدابير التي نصت عمييا المواثيؽ اإلقميمية ليست كافية لتحقيؽ حماية 
 قانونية جزائية.

فرغـ تأكيدىا عمى محاربة التمييز في الحقوؽ المكفولة لئلنساف، واستفادة المعاؽ منيا  
ا تبقى قاصرة وذلؾ لعدـ تكريسيا لمبادئ المحاكمة العادلة مثمو مثؿ اآلخريف، إال أف حمايتي

بشكؿ واضح وصريح، يممي عمى السمطة األمنية والقضائية اتخاذ مجموعة مف التدابير المبلئمة 
لمتيـ مف ذوي اإلعاقة، كمراعاة النطؽ والسمع والمياقة البدنية والعقمية لممتيـ، ىذا غير النص 

تنفيذ األحكاـ الجزائية، كالمؤسسات العقابية والمراكز عمى حمايتو عمى مستوى مكاف 
 المتخصصة الخاصة باألطفاؿ، كفصؿ السجيف المعاؽ عف السجناء اآلخريف والجمع بيف حقوؽ 

السجيف والمعاؽ في أحكاـ قانونية صريحة. 
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ذلؾ مف تناولت األطروحة موضوع الحماية القانونية لؤلطفاؿ ذوي االحتياجات الخاصة و 
خبلؿ التشريعات الوطنية، التشريع المصري والتشريع التونسي والتشريع الجزائري، والتشريعات 
الدولية بما فييا مواثيؽ حقوؽ اإلنساف وحقوؽ الطفؿ والصكوؾ المتصمة بحماية ذوي االحتياجات 

مجتمع الخاصة، يعتبر التشريع ىو الضماف الوحيد واألجدر لحماية حقوؽ كؿ فئة مف فئات ال
وبما أف األطفاؿ ذوي االحتياجات الخاصة يمثموف شريحة ىامة في المجتمع الدولي فبل بد مف 
االلتزاـ بتحقيؽ حماية نوعية ليـ تضمف مكانتيـ، فاالىتماـ بالطفؿ ذي االحتياجات الخاصة ىو 

صابيف مقياس لتطور المجتمعات ورغبتيا في الحد مف اإلعاقة أوالتخفيؼ مف آثارىا وتأىيؿ الم
 بيا واالستفادة في نفس الوقت مف مؤىبلت كؿ معاؽ حسب نوع ودرجة إعاقتو.

سعت التشريعات الوطنية لتوفير حماية قانونية لؤلطفاؿ ذوي االحتياجات الخاصة ما 
يعكس تأكيدىا عمى االلتزاـ بما جاء في المواثيؽ الدولية الناىضة بحمايتيـ وكدليؿ عمى مواكبتيا 

ة في المجاؿ، يتطمب تحقيؽ المصمحة الفضمى لمطفؿ إمكانيات وآليات تشريعية لمتطورات الدولي
تأمف حقوقو العامة المكفولة لآلخريف وحقوقو الخاصة المقترنة بظرؼ اإلعاقة التي تستمـز تدابير 
عناية أكثر نوعية دوف أف تعد ىذه األخيرة تمييزا بيف األطفاؿ، فجؿ القوانيف الداخمية المستحدثة 

ية حقوؽ الطفؿ تناولت في نصوصيا حماية الطفؿ ذو االحتياجات الخاصة استكماال لما لحما
شاب القوانيف السابقة سواء لقانوف العقوبات أواإلجراءات الجزائية أوقانوف الصحة وغيرىا مف 
ف تشريع قانوف داخمي واتفاقية دولية متخصصة في  نقص قانوني يخص حماية الطفؿ المعاؽ، وا 

ؿ وذوي االحتياجات الخاصة بدؿ مف تشريع نصوص مبعثرة في قوانيف متعددة ليو حماية الطف
 األنسب لحماية قانونية قائمة بذاتيا في تشريع خاص.

يتطمب موضوع الحماية القانونية لؤلطفاؿ ذوي االحتياجات الخاصة اىتماما خاصا يوفر 
يف والصحة وغيرىا والتي تساىـ في بيئة مبلئمة ليذه الفئة المتمثمة في التعميـ والتأىيؿ والتكو 

التكيؼ مع األفراد والبيئة االجتماعية العادية، ويستمـز ىذا األمر خمؽ بيئة خالية مف العوائؽ 
والتيميش في مختمؼ مجاالت الحياة مف خبلؿ توفير مرافؽ عمومية تسيؿ المشاركة الفعمية 

تيـ وفؽ ترسانة قانونية تنيض لؤلطفاؿ المعاقيف في المجتمع وتسمح بدمجيـ وتطوير ميارا
بحقوقيـ، وىذا لتحقيؽ أكبر قدر ممكف مف الحماية واإلنماء لقدراتيـ المتبقية وضماف مستوى 

 معيشي وتعميمي واقتصادي واجتماعي الئؽ عمى الصعيد الوطني والدولي.
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عمى ضوء ما تقدـ في األطروحة وما تمت معالجتو خبلؿ التشريعات الوطنية والدولية 
تطرؽ إلييا إلبراز دورىا في حماية األطفاؿ ذوي االحتياجات الخاصة، فقد تمحور في الباب الم

األوؿ منيا حوؿ حماية األطفاؿ ذوي االحتياجات الخاصة عمى صعيد القوانيف الداخمية والذي 
استعرض فصمو األوؿ إطارا مفاىيميا لئلعاقة وأشكاليا وأسبابيا ومشكبلتيا وتحديد المقصود مف 

شخص المعاؽ والطفؿ ومدى مسؤولية الطفؿ المعاؽ جزائيا عمى ضوء ىذه التشريعات ال
الوطنية، أما الفصؿ الثاني منو فقد استعرض الحماية القانونية لؤلطفاؿ ذوي االحتياجات 
الخاصة في القوانيف الداخمية لتوضيح مدى مساىمة التشريعات الداخمية ) التشريع المصري، 

لتشريع الجزائري ( في تكريس حقوؽ األطفاؿ ذوي االحتياجات الخاصة التشريع التونسي، ا
واآلليات القانونية المنوطة بكفالتيا بدءا مف القانوف األعمى لمدولة إلى التشريعات والتنظيمات 

 المتصمة بحقوؽ الطفؿ وذوي اإلعاقة.

قانونية في إطار  وبالنسبة لمباب الثاني فقد تناوؿ موقؼ القانوف الدولي اتجاه تكريس حماية
الصكوؾ الدولية لؤلطفاؿ ذوي االحتياجات الخاصة، فعالج الفصؿ األوؿ منو التعريؼ الدولي 
لئلعاقة وتصنيفاتيا موضحا أيضا مركز الطفؿ واألشخاص ذوي اإلعاقة في القانوف الدولي كما 

وحقوؽ الطفؿ أنو استعرض مجموعة مف االتفاقيات الدولية والمواثيؽ المتصمة بحقوؽ اإلنساف 
وحقوؽ ذوي اإلعاقة، عمى المستوى اإلقميمي ) العربي واإلفريقي واألوروبي واألمريكي ( والدولي 
والتي بيف مف خبلليا تبني القانوف الدولي لقضية اإلعاقة والمعاقيف واآلليات الدولية المنوطة 

وانب الحماية بكفالة حقوقيـ وترقيتيا، في حيف تعرض الفصؿ الثاني إلى جانب ميـ مف ج
الدولية لؤلطفاؿ ذوي االحتياجات الخاصة وىو المسؤولية الجزائية لمطفؿ المعاؽ في القانوف 
الدولي ما استدعى التطرؽ إلى جممة مف المواثيؽ الدولية المتعمقة بالمسؤولية الجنائية الفردية 

الحماية القانونية وحقوؽ المتيـ عمى مستوى مراحؿ الدعوى العمومية وضمانيا، ىذا غير توفير 
بعد محاكمة الطفؿ والتدابير المقررة لتيذيبو داخؿ مراكز مخصصة ما استمـز إبراز دور القانوف 

 الدولي منيا. 
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بناء عمى ما سبؽ مف تحميؿ لمنصوص القانونية الوطنية والدولية ودورىا في حماية الطفؿ 
 ذو االحتياجات الخاصة تـ التوصؿ إلى النتائج اآلتية:

نقص التوعية بقضية اإلعاقة واألشخاص ذوي اإلعاقة يولد نوعا مف التيميش ليذه  -1
 الفئة وعدـ تقبميا في المجتمع كفئة بشرية ليا نفس الحقوؽ.

عدـ تحديد تعريؼ جامع مانع لئلعاقة والشخص المعاؽ في التشريعات الداخمية  -2
ظوره الخاص ونفس الشيء في والدولية، حيث عرؼ كؿ تشريع اإلعاقة وحدد أشكاليا حسب من

القانوف الدولي اختمفت المواثيؽ الدولية في تعريفيا لئلعاقة والشخص المعاؽ، لكف كؿ المفاىيـ 
اتفقت في أف اإلعاقة نقص أوقصور يحد أويمنع الشخص مف ممارسة نشاطاتو اليومية بشكؿ 

 طبيعي.

اكتفيا بتعريؼ الشخص  لـ يعرؼ التشريع المصري والتونسي المقصود مف اإلعاقة بؿ -3
ذي اإلعاقة، عمى عكس التشريع العراقي والتشريع الجزائري المذاف حددا مفيوما لئلعاقة 

 ولمشخص المعاؽ.

تعتبر إعاقة كؿ قصور أومحدودية أصمية أومكتسبة، تصيب السبلمة البدنية و/  -4
حد أوتمنع مف أوالعقمية و/ أوالعضوية و/ أوالحسية، ألي شخص ميما كاف سنو أوجنسو، ت

 ممارسة الشخص لنشاطاتو اليومية، يرجع سببيا لعوامؿ وراثية أوبيئية.

يعد معاقا كؿ شخص يعاني قصورا بدنيا  أوعقميا  أوعضويا أوحسيا، ما يتطمب توفير  -5
عاقتو، بيدؼ تأىيمو واندماجو في المجتمع.  إمكانيات بيئية تتبلءـ وا 

سنة كاممة، يعاني كميا أوجزئيا  18ف لـ يبمغ يعتبر طفبل ذو احتياجات خاصة كؿ م -6
مف نقص أوحد في قدراتو العقمية أوالنفسية أوالجسدية أوالحسية أوالتواصمية أواالجتماعية يمنعو 

 مف ممارسة نشاطاتو اليومية، ألسباب وراثية أوبيئية مكتسبة.

و ما شكؿ دسترة حقوؽ األشخاص ذوي االحتياجات الخاصة في الدساتير الوطنية وى -7
 قفزة نوعية لحماية قانونية معترؼ بيا في القانوف األعمى لمدوؿ.
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تنوع حماية الطفؿ ذو االحتياجات الخاصة في القوانيف الداخمية والصكوؾ الدولية مف  -8
حماية جزائية سواء كاف الطفؿ جانيا أومجني عميو، وحماية اجتماعية مف تعميـ، تكويف ميني، 

 ة تضمف ليـ مناصب شغؿ.  وصحة، وحماية اقتصادي

سنة ما يحوؿ دوف استفادة الطفؿ ذو  18ارتباط المنحة المالية عف اإلعاقة بسف  -9
سنة كاممة منيا، ويرىؽ أسرتو في تحمؿ مصاريؼ  18االحتياجات الخاصة الذي لـ يبمغ 

 اإلعاقة.

ـ تذبذب جاىزية معظـ المرافؽ العامة مع مختمؼ اإلعاقات ما يترتب عنو عد -10
 وصوؿ المعاؽ إلى البيئة الثقافية واالجتماعية والمادية المبلئمة إلعاقتو.

التماطؿ في تنفيذ القوانيف والتنظيمات المتعمقة بذوي االحتياجات الخاصة يخمؽ نوعا  -11
 مف التقصير وغياب التنسيؽ بيف الييئات واآلليات المنوطة بحماية الطفؿ المعاؽ.

في اتخاذ القرار  الخاصة والمجتمع المدني ذوي االحتياجات طفاؿاألأولياء إشراؾ  -12
 حقوقيـ.ضع النصوص القانونية المتصمة بفيما تعمؽ بو 

االتفاقية الدولية لحقوؽ األشخاص ذوي اإلعاقة والبروتوكوؿ الممحؽ بيا آلية دولية  -13
اني، لمدوؿ تضمف حقوؽ وحريات الطفؿ المعاؽ، إال أف غياب إلزاميتيا يبقييا صؾ دولي إنس

 حرية االختيار في االنضماـ إلييا وتنفيذىا.

تستمـز الوضعية الصحية لؤلطفاؿ ذوي االحتياجات الخاصة وضع أحكاـ قانونية  -14
نتاج تتناسب وظروفيـ مف مختمؼ الجوانب لتمكينيـ مف المشاركة في المجتمع، ورفع روح اإل

 والعمؿ عندىـ.

 صؿ إلييا ما يمي: مف أىـ االقتراحات والتوصيات المتو 

تشجيع البحوث العممية عمى البحث في مجاؿ حقوؽ األطفاؿ ذوي االحتياجات  -1
 الخاصة، فالبحوث النظرية فييا ضئيمة جدا.
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تنظيـ مؤتمرات وممتقيات عممية تبرز حقوؽ ومكانة األطفاؿ ذوي االحتياجات الخاصة  -2
ة الموجودة عمى مستوى التشريعات الوطنية واحتياجاتيـ، وتقديـ اقتراحات تسد الثغرات القانوني

 والدولية.

إعداد حمبلت إعبلمية تيدؼ لتوضيح مكانة الطفؿ ذو االحتياجات الخاصة في  -3
المجتمع باعتباره ثمرة الغد والمستقبؿ الواجب رعايتيا، والمساىمة في اندماجو فتطور الدوؿ 

 مقروف بمدى اىتماميا بالفئة اليشة في مجتمعيا.

 صيص منحة مالية لؤلطفاؿ ذوي االحتياجات الخاصة دوف تحديد سف لذلؾ.تخ -4

إعادة النظر في القوانيف الوطنية المتعمؽ بذوي االحتياجات الخاصة بما يتوافؽ مع  -5
 االتفاقية الدولية لحقوؽ ذوي اإلعاقة، حتى ال يكوف تعارض بيف النصوص القانونية.

ة الصحة، وزارة السكف، وزارة التضامف الوطني التنسيؽ بيف مختمؼ الوزارات كوزار  -6
واألسرة، وزارة العمؿ، وزارة التربية والتعميـ وغيرىا لدارسة احتياجات الطفؿ ذو االحتياجات 
الخاصة عمى كؿ األصعدة، لبذؿ جيود متكاممة تنيض بحماية قانونية بحثة بآليات متنوعة 

 ومتعددة.

خاصة بأنو جزء ال يتجزأ مف المجتمع وعدـ عزلو النظرة إلى الطفؿ ذو االحتياجات ال -7
 عنو.

تييئة البيئة الحضرية بشكؿ يتوافؽ مع الطفؿ ذو االحتياجات الخاصة مف الناحية  -8
العمرانية، والطرقات والمرافؽ العامة كالمدارس ومراكز التكويف والمستشفيات وغيرىا مما يسيؿ 

 عممية وصولو واندماجو االجتماعي.

ر مؤسساتي تكاممي عمى المستوى الوطني واإلقميمي والدولي وتبادؿ الخبرات خمؽ إطا -9
 في مجاؿ حماية األطفاؿ ذوي االحتياجات الخاصة.

وضع إحصائيات ومؤشرات توضح نسبة اإلعاقة واألطفاؿ المعاقيف ونسبة الخدمات  -10
 ى الييئات المختصة.المقدمة إلييـ ومدى جودتيا في الحد أوالتخفيؼ مف اإلعاقة، وتوثيقيا لد



 خاتمة                    
 

  335 
 

تأىيؿ مختصيف وكوادر وطنية ودولية في مجاؿ اإلعاقة وكيفية التعامؿ مع الطفؿ  -11
 المعاؽ.

الرفع مف النسبة المخصصة لتشغيؿ األشخاص ذوي االحتياجات الخاصة في  -12
 القوانيف الوطنية، وتوفير اآلليات المناسبة لبلستفادة مف قدراتيـ.

برامج الوقاية مف اإلعاقة والكشؼ المبكر عنيا خاصة لفئة األطفاؿ االىتماـ بتطوير  -13
 واألميات الحامبلت، وأطفاؿ المناطؽ النائية المفتقرة ألدنى شروط الصحة وحمايتيا.

 توحيد المصطمحات المستخدمة في مجاؿ اإلعاقة عمى المستوى الداخمي والدولي. -14

تصمة بحماية حقوؽ الطفؿ ذو االحتياجات مراجعة التشريعات الوطنية والدولية الم -15
 الخاصة بما يتبلءـ ومتغيرات المجتمع الدولي ككؿ، والعمؿ عمى ترقيتيا وتطويرىا.
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 المصادر: -2

 برواية ورش عف نافع. ف الكريـآالقر  -1

 السنة النبوية الشريفة. -2

 النصوص القانونية: -3 

 ثيق والبروتوكوالت الدولية:االتفاقيات والموا -أ

في  مبادئ إعبلف حقوؽ الطفؿ المعتمد مف المجمس العاـ لبلتحاد الدولي إلغاثة األطفاؿ -1
  . 1923فبراير  23جمستو بتاريخ 

ميثاؽ األمـ المتحدة الصادر في ختاـ مؤتمر األمـ المتحدة الخاص بنظاـ الييئة الدولية،   -2
 .1945أكتوبر  24فرانسيسكو، دخؿ حيز النفاذ في  ، ساف1945يونيو  26المؤرخ في 

اإلعبلف األمريكي لحقوؽ وواجبات اإلنساف الصادر بموجب قرار منظمة الدوؿ األمريكية  -3
 .1948في المؤتمر الدولي التاسع لمدوؿ األمريكية  30رقـ 

 3في الدورة  اإلعبلف العالمي لحقوؽ اإلنساف الصادر بقرار الجمعية العامة لؤلمـ المتحدة -4
مف دستور  11، صادقت عميو الجزائر بموجب المادة 1948سبتمبر  10، المؤرخ في 217رقـ 

 .1963سبتمبر  10، مؤرخة في 64، ج. ر. ع. 1963

اتفاقيات جنيؼ األربعة الصادرة مف قبؿ المؤتمر الدبموماسي لوضع اتفاقيات دولية لحماية  -5
 21، بدأ تاريخ النفاذ في 1949أوت  12بريؿ إلى أ 21ضحايا الحروب المعقود بجنيؼ مف 

 . 1950أكتوبر 

نوفمبر  4االتفاقية األوروبية لحقوؽ اإلنساف الصادرة عف مجمس أوروبا، روما،  بتاريخ  -6
1950. 

المتعمقة بالتأىيؿ الميني ) لممعوقيف ( الصادرة عف مؤتمر العمؿ الدولي في  99توصية رقـ  -7
 .1955يونيو  22بجنيؼ في ، المنعقدة 32الدورة 

في  1386إعبلف حقوؽ الطفؿ الصادر عف الجمعية العامة لؤلمـ المتحدة بموجب قرار رقـ  -8
 .1959نوفمبر  20، المؤرخ في 14الدورة 

االتفاقية الدولية لمحاربة التمييز في ميداف التعميـ الصادرة عف المؤتمر العاـ لمنظمة األمـ  -9
 15نوفمبر إلى  14، المؤرخ مف 11وـ والثقافة المنعقد بباريس في الدورة المتحدة لمتربية والعم

، صادقت عمييا 14طبقا ألحكاـ المادة  1962مايو  22، تاريخ بدء النفاذ 1960ديسمبر 
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مؤرخة  87،  ج. ر. ع. 1968أكتوبر  15المؤرخ في  581 -68الجزائر بموجب األمر رقـ 
 .1968أكتوبر  29في 

إنشاء لجنة لمتوفيؽ والمساعي الحميدة الممحؽ باتفاقية محاربة التمييز في بروتوكوؿ  -10 
ميداف التعميـ، المعتمد مف قبؿ المؤتمر العاـ لمنظمة األمـ المتحدة لمتربية والعمـو والثقافة في 

 . 1968أكتوبر  24، تاريخ بدء النفاذ 1962ديسمبر  10، 12الدورة 

المدرسيف الصادرة عف منظمة األمـ المتحدة لمتربية العمـو التوصية المتعمقة بشأف أوضاع  -11
والثقافة ومنظمة العمؿ الدولية في المؤتمر الدولي الحكومي الخاص بشأف أوضاع المدرسيف، 

 .1966أكتوبر  5المنعقد بباريس، المؤرخ في 

الجمعية العيد الدولي الخاص بالحقوؽ االقتصادية واالجتماعية والثقافية الصادر بقرار  -12
، صادقت عميو 1966ديسمبر  16، المؤرخ في 21في الدورة  2200العامة لؤلمـ المتحدة رقـ 

، 20ج. ر. ع. 1989ماي  16، المؤرخ في 67-89الجزائر بموجب المرسوـ الرئاسي رقـ 
 .1989ماي  17المؤرخة في 

ة العامة لؤلمـ ار الجمعير العيد الدولي الخاص بالحقوؽ المدنية والسياسية الصادر بق -13
، صادقت عميو الجزائر 1966ديسمبر  16، المؤرخ في 21في الدورة  2200المتحدة رقـ 

مؤرخة في  20، ج. ر. ع. 1989ماي  16ؤرخ في الم 67 -89بموجب المرسوـ الرئاسي رقـ 
 .1989ماي  17

مـ اإلعبلف الخاص بحقوؽ المتخمفيف عقميا الصادر بموجب قرار الجمعية العامة لؤل -14
 .1971ديسمبر  20، المؤرخ في 26في الدورة  2856المتحدة رقـ 

المتعمقة بشأف المستوى األدنى لمتأمينات الصادرة عف المؤتمر العاـ  3االتفاقية العربية رقـ 
 .1972مارس  27لمنظمة العمؿ العربية بتاريخ 

زعات المسمحة الصادر مبادئ إعبلف بشأف حماية النساء واألطفاؿ في حالة الطوارئ والمنا -15
ديسمبر  14، المؤرخ في 29في الدورة  3318بموجب قرار الجمعية العامة لؤلمـ المتحدة رقـ 

1974. 

اإلعبلف العالمي لحقوؽ المعاقيف الصادر بموجب قرار الجمعية العامة لؤلمـ المتحدة رقـ  -15
 .1975ديسمبر  9المؤرخ في  30في الدورة  3447

ضافي األوؿ التفاقيات جنيؼ األربعة المتعمؽ بحماية ضحايا المنازعات البروتوكوؿ اإل -16
 .1977الدولية المسمحة لسنة 

البروتوكوؿ اإلضافي الثاني التفاقيات جنيؼ األربعة المتعمؽ بحماية ضحايا المنازعات  -17
 .1977المسمحة غير الدولية لسنة 
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ي والعمالة ) المعوقوف ( الصادرة عف المتعمقة بشأف التأىيؿ المين 159االتفاقية رقـ  -18
يونيو  20، المنعقدة بجنيؼ في 69مؤتمر العمؿ الدولي لمنظمة العمؿ الدولية( في الدورة 

1983. 

المتعمقة بشأف التأىيؿ الميني والعمالة ) المعوقوف ( الصادرة عف  168االتفاقية رقـ  -19
يونيو  20، المنعقدة بجنيؼ في 69 مؤتمر العمؿ الدولي لمنظمة العمؿ الدولية في الدورة

1983. 

ميثاؽ حقوؽ الطفؿ العربي الصادر عف مجمس وزراء الشؤوف االجتماعية العرب لجامعة  -20
 .1984ديسمبر  6 -4الدوؿ العربية في دورتو الرابعة المنعقدة بتونس مف 

عد بكيف ( الصادرة قواعد األمـ المتحدة النموذجية الدنيا إلدارة شؤوف قضاء األحداث ) قوا -21
نوفمبر  29، المؤرخ في 40في الدورة  33بموجب قرار الجمعية العامة لؤلمـ المتحدة رقـ 

1985. 

، تاريخ 1981الميثاؽ اإلفريقي لحقوؽ اإلنساف والشعوب تمت الموافقة عميو في نيروبي  -22
رخ في المؤ  37 -87، صادقت عميو الجزائر بموجب المرسوـ رقـ 1986أكتوبر  21نفاذه في 

 .1987فبراير  4مؤرخة في  6، ج. ر. ع. 1987فبراير  3

، صادقت 1990الميثاؽ اإلفريقي لحقوؽ الطفؿ ورفاىيتو المعتمد في أديس أبابا في يوليو  -23
، ج. ر. ع. 2003يوليو  8رخ في المؤ  242 -03عميو الجزائر بموجب المرسوـ الرئاسي رقـ 

 .2003يوليو  9مؤرخة في  41

في الدورة   44اتفاقية حقوؽ الطفؿ الصادرة بموجب قرار الجمعية العامة لؤلمـ المتحدة رقـ  -24
، صادقت عمييا الجزائر 1990سبتمبر  2، بدأ نفاذىا في 1989نوفمبر  20المؤرخ في   25

مع تصريحات تغييرية  1992ديسمبر  19المؤرخ في  461 -92بموجب المرسوـ الرئاسي رقـ 
ديسمبر  23مؤرخة في  91، ج. ر. ع. 17و  16منو،  2و 1ؼ  14 ،13عمى المواد 

1992. 

مبادئ األمـ التوجييية لمنع جنوح األحداث الصادرة بموجب قرار الجمعية العامة لؤلمـ  -25
 .1990ديسمبر  14، المؤرخ في 45في الدورة  112المتحدة رقـ 

ف حريتيـ الصادرة بموجب قرار قواعد األمـ المتحدة بشأف حماية األحداث المجرديف م -26 
 .1990ديسمبر  14، المؤرخ في 45في الدورة  113الجمعية العامة لؤلمـ المتحدة رقـ 
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مبادئ حماية األشخاص المصابيف بمرض عقمي وتحسيف العناية بالصحة العقمية الصادر  -27
ديسمبر  17 ، المؤرخ في46في الدورة  119بموجب قرار الجمعية العامة لؤلمـ المتحدة رقـ 

1991. 

المتعمقة بتأىيؿ وتشغيؿ المعوقيف المعتمدة في مؤتمر العمؿ العربي  17االتفاقية العربية رقـ 
 . 1993، عماف، األردف، أبريؿ 20المنعقد في الدورة رقـ 

، 48القواعد الموحدة بشأف تحقيؽ تكافؤ الفرص، الصادرة بقرار الجمعية العامة في الدورة  -28
 .1994مارس  4بتاريخ  48/ 96ف جدوؿ األعماؿ تحت رقـ م 109البند 

بشأف عمؿ األحداث الصادرة عف مؤتمر العمؿ العربي لمنظمة  18االتفاقية العربية رقـ  -29
 .1996مارس  24 -17، القاىرة، مصر، المؤرخ 23العمؿ العربية في الدورة 

األشخاص ذوي اإلعاقة المعتمدة  االتفاقية األمريكية بشأف إزالة كافة أشكاؿ التمييز ضد -30
 .1999يونيو  7بتاريخ  29في الدورة  1564 -98مف قبؿ المجمس الدائـ بموجب القرار 

الميثاؽ االجتماعي األوروبي الصادر عف المجمس األوروبي وافتتح لمتوقيع في تورينو  -31
 .1999يناير  7، بدأ العمؿ بو في 1996، المعدؿ في 1962أكتوبر  18بتاريخ 

البروتوكوؿ اإلضافي لبلتفاقية األمريكية لحقوؽ اإلنساف المتعمؽ بحقوؽ اإلنساف في مجاؿ  -32
الحقوؽ االقتصادية والثقافية واالجتماعية الصادر عف منظمة الدوؿ األمريكية بساف سمفادور 

 .1999نوفمبر  16، دخؿ حيز النفاذ 1988لسنة  69بموجب القرار رقـ 

أف حظر أسوأ أشكاؿ عمؿ األطفاؿ واإلجراءات الفورية لمقضاء عمييا بش 182االتفاقية  -33
، 1999يونيو  17المنعقدة بجينيؼ يوـ  87اعتمدت خبلؿ المؤتمر الدولي لمعمؿ في الدورة 

نوفمبر  28في  المؤرخ 387-2000صادقت عمييا الجزائر بموجب المرسوـ الرئاسي رقـ 
 .2000ديسمبر  3مؤرخة في  73، ج. ر. ع. 2000

ميثاؽ الحقوؽ األساسية لبلتحاد األوروبي الصادر عف البرلماف األوروبي ومجمس االتحاد  -34
 .2000ديسمبر  7األوروبي والمجنة األوروبية،  نيس، بتاريخ 

المؤرخ  1315النظاـ األساسي لمحكمة سيراليوف الصادر بموجب قرار مجمس األمف رقـ  -35
 .2000أوت  14في 

مف اتفاقية حقوؽ  1فقرة  29، المتعمؽ بأىداؼ التعميـ بموجب المادة 01اـ رقـ التعميؽ الع -36
 .2001أبريؿ  17الطفؿ، الصادر عف لجنة حقوؽ الطفؿ، جنيؼ، 

نظاـ روما األساسي الصادر بموجب قرار مؤتمر األمـ المتحدة الدبموماسي لممفوضيف  -37
 .2002يوليو  1، بدأ النفاذ في 1998ليو يو  17المعني بإنشاء محكمة جنائية دولية المؤرخ في 



 قائمة المصادر والمراجع                    
 

341 
 

البروتوكوؿ االختياري التفاقية حقوؽ الطفؿ بشأف اشتراؾ األطفاؿ في المنازعات المسمحة  -38
 25، المؤرخة في 54في الدورة  263الصادر بموجب قرار الجمعية العامة لؤلمـ المتحدة رقـ 

ت عميو الجزائر بموجب المرسـو ، صادق2002فبراير  23، دخؿ حيز النفاذ في 2000مايو 
سبتمبر  6مؤرخة في  55، ج. ر. ع. 2006سبتمبر  2المؤرخ في  300 -06الرئاسي رقـ 

2006 . 

بروتوكوؿ منع وقمع ومعاقبة اإلتجار باألشخاص، وبخاصة النساء واألطفاؿ، المكمؿ  -39 
ر بقرار الجمعية العامة التفاقية األمـ المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية، الصاد

، صادقت عميو الجزائر 2000نوفمبر  15المؤرخة في  55في الدورة   25لؤلمـ المتحدة رقـ 
  69، بتحفظ، ج. ر. ع. 2003نوفمبر  9المؤرخ في  417 -03بموجب المرسوـ الرئاسي رقـ 

 .2003نوفمبر  12مؤرخة في 

تحاد األفريقي لحقوؽ اإلنساف في ؿ لبلإعبلف كيغالي المعتمد في المؤتمر الوزاري األو  -40
 .2003مايو  8فريقيا المنعقد في عاصمة رواندا كيغالي، المؤرخ في إ

التي استضافتيا تونس  16الميثاؽ العربي لحقوؽ اإلنساف المعتمد مف قبؿ القمة العربية  -41
ؤرخ في الم 62 -06، صادقت عميو الجزائر بموجب المرسوـ الرئاسي رقـ 2004مايو  23في 
 .2006فبراير  15، مؤرخة في 8، ج. ر. ع. 2006فبراير  11

العقد العربي لذوي االحتياجات الخاصة  الصادر عف مجمس جامعة الدوؿ العربية  -42 
ماي  23، في القمة العربية المنعقدة بتونس، المؤرخ في 16في الدورة  283بموجب القرار رقـ 

2004. 

لحماية ومساعدة النازحيف داخميا في أفريقيا الصادرة عف مؤتمر  فريقيإلاتفاقية االتحاد ا -43
رؤساء الدوؿ والحكومات األعضاء في االتحاد األفريقي، المعتمدة في القمة الخاصة باالتحاد 

 .2009أكتوبر  22األفريقي المنعقدة بكمباال، المؤرخة في 

قرار الجمعية العامة لؤلمـ االتفاقية الدولية لحقوؽ األشخاص ذوي اإلعاقة الصادرة ب -44
، صادقت عمييا الجزائر 2006ديسمبر  13المؤرخ في  61في الدورة   106المتحدة رقـ 

مؤرخة  33، ج. ر. ع. 2009ماي  12المؤرخ في   188 -09بموجب المرسوـ الرئاسي رقـ 
 . 2009ماي  31في 

عاقة المعتمد مف قبؿ البروتوكوؿ االختياري الممحؽ باتفاقية حقوؽ األشخاص ذوي اإل -45
ديسمبر  13، المؤرخ في 61في الدورة  116الجمعية العامة لؤلمـ المتحدة بموجب القرار رقـ 

2006 . 
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مبادئ توجييية منقحة بشأف التقارير األولية الواجب تقديميا مف الدوؿ األطراؼ وفقا لمفقرة  -46
حقوؽ الطفؿ بشأف بيع األطفاؿ مف البروتوكوؿ االختياري الممحؽ باتفاقية  12مف المادة  1

واستغبلؿ األطفاؿ في البغاء وفي المواد اإلباحية، المعتمدة مف قبؿ لجنة حقوؽ الطفؿ في الدورة 
 .2006سبتمبر  29بتاريخ  43

الخاص بحقوؽ األطفاؿ المعوقيف، الصادر عف لجنة حقوؽ الطفؿ،  9التعميؽ العاـ رقـ  -47
 .2006بر سبتم 29 -11، جنيؼ، 43في الدورة 

مبادئ توجييية منقحة بشأف التقارير التي يتعيف عمى الدوؿ األطراؼ أف تقدميا بموجب  -48
مف البروتوكوؿ االختياري التفاقية حقوؽ الطفؿ المتعمؽ باشتراؾ األطفاؿ  8مف المادة  1الفقرة 

 .2007في النزاعات المسمحة، المعتمدة مف قبؿ لجنة حقوؽ الطفؿ في سبتمبر 

بشأف اتفاقية حقوؽ األشخاص ذوي اإلعاقة والبروتوكوؿ  14يؿ البرلمانييف رقـ دل -49
االختياري المرتبط بيا، مف االستثناء إلى المساواة، إعماؿ حقوؽ األشخاص ذوي اإلعاقة، 

 .2007أكتوبر  21االتحاد البرلماني الدولي، جنيؼ، 

 
لجامع لمتقريريف الدورييف الثالث المبلحظات الختامية لمجنة حقوؽ الطفؿ عمى التقرير ا -50

يوليو  15ماي/  29، جنيؼ، 60والرابع لمجزائر المقدـ بموجب اتفاقية حقوؽ الطفؿ، في الدورة 
2012. 

مبادئ توجييية خاصة تتعمؽ بشكؿ ومضموف التقارير الدورية التي يتعيف عمى الدوؿ  -51
فاقية حقوؽ الطفؿ، المعتمدة مف قبؿ مف ات 44) ب ( مف المادة 1األطراؼ تقديميا وفقا لمفقرة 
 .2010أكتوبر  1سبتمبر إلى  13بتاريخ  55لجنة حقوؽ الطفؿ في الدورة 

، يوـ https://www.who.intمنظمة الصحة العالمية، التقرير العالمي حوؿ اإلعاقة،  -52
 .2011، 2021سبتمبر  22
لدولية الثالثة الصادرة عف منظمة التربية والعموـ والثقافة بشأف التعميـ توصيات الندوة ا -53

والتدريب في المجاؿ التقني والميني، حوؿ" تحقيؽ التحوؿ في التعميـ والتدريب في المجاؿ التقني 
ماي  16إلى  14والميني: بناء الميارات مف أجؿ العمؿ والحياة"، شنغياي، الصيف، مف 

2012. 

مـ المتحدة وتوجيياتيا بشأف سبؿ الحصوؿ عمى المساعدة القانونية في نظـ مبادئ األ -54
 20، المؤرخ في 67في الدورة  187العدالة الجنائية الصادرة بموجب قرار الجمعية العامة رقـ 

 . 2012ديسمبر 

https://www.who.int/
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ا، ، االتحاد اإلفريقي، أديس أباب23فريقية لحقوؽ الطفؿ ورفاىيتو، الدورة تقرير المجنة اإل -55
 .2014أبريؿ  15أثيوبيا، 

منظمة الصحة العالمية، الجمعية العالمية لمصحة، العجز، مسودة خطة العمؿ العالمية  -56
بعنواف تحسيف صحة جميع المصابيف بالعجز،  2025و  2014لممنظمة بشأف العجز لما بيف 

أبريؿ  4، 16/ 67مف جدوؿ األعماؿ، وثيقة رقـ ج  2 -13، البند 67تـ اعتمادىا في الدورة 
2014. 

قواعد األمـ المتحدة النموذجية الدنيا لمعاممة السجناء الصادرة بموجب قرار الجمعية العامة  -57
 .2015ديسمبر  17، المؤرخ في 70في الدورة  175لؤلمـ المتحدة رقـ 

 .2004المنعقدة بتونس، يناير  2015 -2004الخطة العربية الثانية لمطفولة لسنة  -58

أف حقوؽ األشخاص فريقي لحقوؽ اإلنساف والشعوب بشلبروتوكوؿ الممحؽ بالميثاؽ اإلا -59
فريقيا، الصادر عف مؤتمر رؤساء الدوؿ والحكومات األعضاء في االتحاد إذوي اإلعاقة في 
 .2018يناير  29، المنعقد في أديس أبابا، أثيوبيا، المؤرخ في 30األفريقي في الدورة 

مـ المتحدة وقواعدىا في مجاؿ منع الجريمة والعدالة الجنائية، مكتب مجموعة معايير األ -60
 .2016األمـ المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، نيويورؾ، 

 .2018دليؿ المنظمات العربية المتخصصة، جامعة الدوؿ العربية، القاىرة، مصر، يناير  -61

ؿ ذوي اإلعاقة، اإلطار المفاىيمي دليؿ استرشادي الستخداـ التكنولوجيا المساندة لمطف -62
والتجارب العربية واألجنبية، المكوف األوؿ، المجمس العربي لمطفولة والتنمية، القاىرة، مصر، 

2018. 

غنية الدالية، التقرير األولي حوؿ تنفيذ اتفاقية األمـ المتحدة المتعمقة بحقوؽ األشخاص  -63
 .2018أوت  29ذوي اإلعاقة، جنيؼ، سويسرا، 

عمؿ األطفاؿ في الدوؿ العربية، دراسة نوعية وكمية، جامعة الدوؿ العربية، منظمة العمؿ  -64 
الدولية، منظمة العمؿ العربية، المجمس العربي لمطفولة والتنمية، منظمة األغذية والزراعة لؤلمـ 

 .2019، 1المتحدة، ط 

 النصوص القانونية الخاصة بالتشريع الجزائري: -ب

 الدساتير: -2

ديسمبر  7المؤرخ في  438 -96الدستور الجزائري الصادر بموجب المرسوـ الرئاسي رقـ  -1
ديسمبر  8مؤرخة في  76، ج. ر. ع. 1966نوفمبر  28، المصادؽ عميو في استفتاء 1996
 14. ر. ع. ، ج2016مارس  6المؤرخ في  01 -16، المعدؿ والمتمـ بالقانوف رقـ 1996



 قائمة المصادر والمراجع                    
 

344 
 

 30المؤرخ في  442 -20عدؿ والمتمـ بالمرسوـ الرئاسي رقـ ، الم2016مارس  7مؤرخة في 
 .2020ديسمبر  30، مؤرخة في 82، ج. ر. ع. 2020ديسمبر 

 النصوص التشريعية: -0

، المتعمؽ بقانوف اإلجراءات الجزائية، ج. 1966يونيو  8المؤرخ في  155 -66األمر رقـ  -1
المؤرخ في  02 -15ـ بالقانوف رقـ ، المعدؿ والمتم1966يونيو  10مؤرخة في  48ر. ع.  

 -17، المعدؿ والمتمـ بالقانوف 2015يوليو  23مؤرخة في  40، ج. ر. ع. 2015يوليو  23
، المعدؿ 2017مارس  29مؤرخة في  20، ج. ر. ع. 2017مارس  27المؤرخ في  07

عييف في المتعمؽ بحماية األشخاص الطبي 07- 18والقانوف رقـ  06 -18والمتمـ بالقانوف رقـ 
 34، ج. ر. ع. 2018يونيو  10مجاؿ معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي المؤرخ في 

 .2018يونيو  10مؤرخة في 

، المتعمؽ بقانوف العقوبات، ج. ر. ع. 1966يونيو  8المؤرخ في  156 -66األمر رقـ  -2
فبراير  25في المؤرخ  01 -09، المعدؿ والمتمـ بالقانوف رقـ 1966يونيو  11مؤرخة في  49

 -15، المعدؿ والمتمـ بموجب القانوف رقـ 2009مارس  8مؤرخة في  15، ج. ر. ع. 2009
المعدؿ  2015 ديسمبر 30مؤرخة في  71ج. ر. ع.  ،2015ديسمبر  30، المؤرخ في 19

 22مؤرخة في  37، ج. ر. ع. 2016يونيو  19المؤرخ في  02 -16والمتمـ بالقانوف رقـ 
 .2016يونيو 

، المتعمؽ بالقانوف المدني، ج. ر. ع 1975سبتمبر  26المؤرخ في  58 -75ألمر رقـ ا -3
يونيو  20المؤرخ في  10 -05، المعدؿ والمتمـ بالقانوف رقـ 1975سبتمبر 30مؤرخة في  78

 .2005يونيو  26مؤرخة في  44، ج. ر. ع. 2005

 24األسرة، ج. ر. ع.  ، المتعمؽ بقانوف1984جواف  9المؤرخ في  11 -84األمر رقـ  - 4
فبراير  27المؤرخ في  02 -05، المعدؿ والمتمـ باألمر رقـ 1984يونيو  12مؤرخة في 

 .2005فبراير  27، مؤرخة في 15، ج. ر. ع. 2005

، المتعمؽ بحماية األشخاص المعوقيف، ج. 2002ماي  8المؤرخ في   09 -02القانوف رقـ  -5
 .2002-05- 14، مؤرخة في 34ر. ع. 
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، المتعمؽ بالوقاية مف المخدرات 2004ديسمبر  25المؤرخ في  18 -04القانوف رقـ  -6
 26مؤرخة في  83والمؤثرات العقمية وقمع االستعماؿ واالتجار غير المشروعيف بيا، ج. ر. ع. 

 .2004ديسمبر 

عادة 2005فبراير  6المؤرخ في  04-05القانوف رقـ  -7 ، المتضمف قانوف تنظيـ السجوف وا 
، المعدؿ والمتمـ 2005فبراير  13مؤرخة في  12دماج االجتماعي لممحبوسيف، ج. ر. ع. اإل

 .2018يناير  30مؤرخة في  5، ج. ر. ع. 2018يناير  30المؤرخ في  01-18بالقانوف 

، المتعمؽ بالقانوف التوجييي لمتربية، ج. 2008يناير  23المؤرخ في  04 -08القانوف رقـ  -8
 .2008يناير  27مؤرخة في  4ر. ع 

 39، المتعمؽ بحماية الطفؿ، ج. ر. ع. 2015يوليو  15المؤرخ في  12-15القانوف رقـ  -9
 .2015يوليو  19مؤرخة في 

، المتعمؽ بتشكيمة المجمس الوطني 2016نوفمبر  3المؤرخ في  13 -16القانوف رقـ  -10
مؤرخة  65وسيره، ج. ر. ع.  لحقوؽ اإلنساف وكيفيات تعييف أعضائو والقواعد المتعمقة بتنظيمو

 .2016نوفمبر  6في 

، المتعمؽ بقانوف الصحة المؤرخ، ج. ر. 2018يوليو  2المؤرخ في  11 -18القانوف رقـ  -11
 .2018يوليو  29، مؤرخة في 46ع. 

المتعمؽ بالوقاية مف جرائـ اختطاؼ  2020ديسمبر  30المؤرخ في  15 -20القانوف رقـ  -12
 .2020ديسمبر  30، مؤرخة في 81ج. ر. ع.  األشخاص ومكافحتيا،

 النصوص التنظيمية:  -3

 مراسيم رئاسية: -أ

، المتضمف إعبلف حالة 1992فبراير  9المؤرخ في  44 -92المرسـو الرئاسي رقـ  -1
، الممغى بموجب المرسـو الرئاسي رقـ 1992فبراير  9مؤرخة في  10الطوارئ، ج. ر. ع.  

مؤرخة في  12المتعمؽ برفع حالة الطوارئ، ج. ر. ع.  2011ير فبرا 23المؤرخ في  01 -11
 .2011فبراير  23
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، المتعمؽ بشروط وكيفيات 2016ديسمبر  19المؤرخ في  334 -16المرسوـ الرئاسي رقـ  -2
ديسمبر  21مؤرخة في  75. ع. تنظيـ وسير الييئة الوطنية لحماية وترقية الطفولة، ج. ر

2016. 

 :مراسيم تنفيذية -ب

، المحدد لكيفيات تطبيؽ المادة 2003يناير  19المؤرخ في  45 -03المرسوـ التنفيذي رقـ  -1
المتعمقة بنظاـ المنحة المقدمة لؤلشخاص ذوي اإلعاقة، ج. ر. ع.  09 -02مف القانوف رقـ  7
المؤرخ في  340 -07، المعدؿ والمتمـ بالمرسوـ التنفيذي رقـ 2003يناير  22مؤرخة في  4

 .2007نوفمبر  5مؤرخة في  70، ج. ر. ع. 2007توبر أك 31

، المتعمؽ بالمجنة الطبية الوالئية 2003أبريؿ  14المؤرخ في  175 -03المرسـو التنفيذي  -2
 .2003أبريؿ  16، مؤرخة في 27المتخصصة و المجنة الوطنية لمطعف، ج. ر. ع. 

، كيفيات استفادة األشخاص 2006أبريؿ  26المؤرخ في  144 -06المرسـو التنفيذي رقـ  -3
أبريؿ  30مؤرخة في  28المعوقيف مف مجانية النقؿ والتخفيضات في تسعيراتو، ج. ر. ع. 

2006. 

، المتعمؽ بتشكيمة المجمس 2006أبريؿ  26المؤرخ في  145 -06المرسوـ التنفيذي رقـ  -4
أبريؿ  30في  مؤرخة 28الوطني لؤلشخاص المعوقيف وكيفيات سيره وصبلحياتو، ج. ر. ع. 

2006. 

، المتضمف القانوف األساسي 2012يناير  4المؤرخ في  05 -12المرسوـ التنفيذي رقـ  -5
 29مؤرخة في  5النموذجي لممؤسسات المتخصصة في حماية الطفولة والمراىقة، ج. ر. ع. 

 ، ج. ر. ع.2012أبريؿ  5المؤرخ في  165 -12، المعدؿ والمتمـ بالقانوف رقـ 2012يناير 
 .2012أبريؿ  11مؤرخة في  21

، المتعمؽ بتحديد اإلعاقات 2014يوليو  15المؤرخ في  204 -14المرسوـ التنفيذي رقـ  -6
 .2014يوليو  30مؤرخة في  45حسب طبيعتيا ودرجتيا، ج. ر. ع. 

، المتعمؽ بإنشاء المجنة 2015فبراير  11المؤرخ في  72 -15المرسـو التنفيذي رقـ  -7
مراض غير المتنقمة ومكافحتيا المحدد لمياميا مف األ تعددة القطاعات لموقايةالوطنية الم

 .2015فبراير  18مؤرخة في  9وتنظيميا وسيرىا، ج. ر. ع. 
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، المتعمؽ بالييئة المتعددة 2015أوت  10المؤرخ في  210 -15المرسوـ التنفيذي رقـ   -8
دات الصحية ذات القدرة الوبائية واستعجاالت القطاعات المكمفة بالوقاية والمكافحة لمواجية التيدي

 .2015أوت  19مؤرخة في  44الصحة العمومية ذات البعد الدولي، ج. ر. ع. 

، المتعمؽ بإنشاء مراكز نفسية 2015نوفمبر  9المؤرخ في  288 -15المرسوـ التنفيذي رقـ  -9
 .2015ر نوفمب 11مؤرخة في  60بيداغوجية لؤلطفاؿ المعوقيف ذىنيا، ج. ر. ع. 

، المتعمؽ بتحديد مياـ 2016يونيو  22المؤرخ في  184 -16المرسوـ التنفيذي رقـ  -10
وكيفيات تنظيـ وسير المراكز المتخصصة في التكويف الميني والتمييف لؤلشخاص المعوقيف 

 .2016يونيو  29مؤرخة في  39جسديا، ج. ر. ع. 

، المتعمؽ بكيفيات الوقاية 2017ونيو ي 3المؤرخ في   187 -17المرسوـ التنفيذي رقـ  -11
 .2017يونيو  4مؤرخة في  33مف اإلعاقة، ج. ر. ع.  

، المتعمؽ يحدد شروط 2018سبتمبر  6المؤرخ في  221 -18المرسوـ التنفيذي رقـ  -12
إنشاء مؤسسات خاصة لمتربية والتعميـ المتخصصة لؤلطفاؿ المعوقيف ذىنيا وتنظيميا وسيرىا 

 .2018سبتمبر  9مؤرخة في  55ر. ع. ومراقبتيا، ج. 

 القرارات: -ج

، المتعمؽ بالتدابير 2012فبراير  12، المؤرخ في 12/ 0.0.2/ 25المنشور الوزاري رقـ  -1
 المتمدرسيف في األقساـ المدمجة.  21التنظيمية الخاصة بالتبلميذ الحامميف لمتريزوميا 

، المتعمؽ بكيفيات فتح أقساـ خاصة 2014مارس  13القرار الوزاري المشترؾ المؤرخ في  -2
 44لؤلطفاؿ المعوقيف ضمف مؤسسات التربية والتعميـ العمومية لقطاع التربية، ج. ر. ع. 

 . 2014يوليو  27مؤرخة في 

 
 النصوص القانونية الخاصة بالتشريع اْلجنبي:  -ج

 التشريع المصري: -2

ؽ بقانوف العقوبات المصري ج. ر. ع. ، المتعم1937يوليو  31المؤرخ في  58القانوف رقـ  -1
يناير  23المؤرخ في  2018لسنة  5، المعدؿ بالقانوف رقـ 1937أوت  5مؤرخة في  71

 .2018يناير  24مكرر ج، مؤرخة في  3، ج. ر. ع. 2018
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 13، المتعمؽ بقانوف الطفؿ، ج. ر. ع. 1996مارس  25المؤرخ في  112القانوف رقـ  -2
 15 المؤرخ في 2008لسنة  126نوف رقـ ، المعدؿ والمتمـ بالقا1996مارس  28مؤرخة في 

 .2008يونيو  15مكرر مؤرخة في  24، ج. ر. ع. 2008يونيو 

 18مكرر أ مؤرخة في   3، ج. ر. ع. 2014يناير  18الدستور المصري المؤرخ في  -3
 .2014يناير 

، المتعمقة  2018سمبر دي 23المؤرخة في  2733البلئحة التنفيذية الصادرة بقرار رقـ  -4
 .2018ديسمبر  23مكرر مؤرخة في  51بقانوف حقوؽ األشخاص ذوي اإلعاقة، ج. ر. ع. 

، المتعمؽ بحقوؽ األشخاص ذوي اإلعاقة، ج. 2018فبراير  19المؤرخ في  10القانوف رقـ  -5
 .2018فبراير  19مكرر ج مؤرخة في  7ر. ع. 

 التشريع التونسي:  -0

، المتعمؽ بمصادقة تونس عمى العيد 1968ديسمبر  29المؤرخ في  30القانوف عدد  -1
 1098 – 83، تـ نشرىا بموجب األمر 1966الدولي الخاص بالحقوؽ والمدنية والسياسية لسنة 

 .1983ديسمبر  6مؤرخة  في  79، ج. ر. ع. 1983نوفمبر  21المؤرخ في 

قة تونس عمى العيد الدولي ، المتعمؽ بمصاد1985المؤرخ في يوليو  68القانوف عدد  -2
 – 91، تـ نشرىا بموجب األمر 1966الخاص بالحقوؽ االقتصادية واالجتماعية والثقافية لسنة 

 . 1991نوفمبر  29مؤرخة في  81، ج.  ر. ع. 1991نوفمبر  4المؤرخ في  1664

والمتمـ ، المتعمؽ بمجمة حماية الطفؿ، المعدؿ 1995نوفمبر  9المؤرخ في  92القانوف رقـ  -3 
مؤرخة في  32، الرائد الرسمي ع. 2002أبريؿ  17المؤرخ في  2002لسنة  41بالقانوف رقـ 

 .2002أبريؿ  19

، المتعمؽ بالمجمة الجزائية، الرائد الرسمي عدد 2005جواف  6المؤرخ في  46القانوف عدد  -4
 12مؤرخ في ال 2009لسنة  68، المعدؿ والمتمـ بالقانوف عدد 2005جواف  17مؤرخ في  48

 .2009أوت  14مؤرخ في  65، الرائد  الرسمي عدد 2009أوت 

، المتعمؽ بالنيوض باألشخاص 2005أوت  15المؤرخ في  83القانوف التوجييي عدد  -5
، المعدؿ والمتمـ بالقانوف 2005أوت  19مؤرخة في  66المعوقيف وحمايتيـ، الرائد الرسمي ع. 
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ماي  20مؤرخة في  41الرائد الرسمي ع.  2016ماي  16المؤرخ في  41رقـ بالقانوف عدد 
2016. 

 ،2014فبراير  10، عدد خاص مؤرخ في 2014يناير  27الدستور التونسي  المؤرخ في  -6

، الرائد 2018أكتوبر 29المتعمؽ بييئة حقوؽ اإلنساف المؤرخ في  51القانوف األساسي رقـ  -7
 .2018نوفمبر  6المؤرخ في  89الرسمي ع. 

 لتشريع العراقي: ا -3

، المتعمؽ بقانوف العقوبات، الوقائع العراقية 1969ديسمبر  15المؤرخ في  111القانوف رقـ  -1
 4المؤرخ في  2010لسنة  6، المعدؿ بالقانوف رقـ 1969ديسمبر  15مؤرخة في  1778ع. 
 .2010ماي  4مؤرخة في  4149، الوقائع العراقية ع.  2010ماي 

، المتعمؽ بقانوف رعاية القاصريف، الوقائع 1980أبريؿ  20المؤرخ في  78القانوف رقـ  -2
 .1980ماي  5مؤرخة في  2772العراقية ع. 

، المتعمؽ بقانوف األحداث، الوقائع العراقية ع. 1983أوت  1المؤرخ في  76القانوف رقـ  -3
 .1983أوت  1، مؤرخة في 2951

المتعمقة بتقدير درجة العجز والعطؿ، الوقائع ، 1998نوفمبر  16مؤرخة في  2التعميمة رقـ  -4
، الوقائع 2013نوفمبر  4المؤرخة في  2013لسنة  1، المعدلة بالتعميمة رقـ 3748العراقية ع. 
 .2013نوفمبر  4، مؤرخة في 4296العراقية ع. 

، المتعمؽ برعاية ذوي اإلعاقة واالحتياجات 2013أكتوبر  10المؤرخ في  38القانوف رقـ  -5
 .2013أكتوبر  28مؤرخة في  4295خاصة، الوقائع العراقية ع. ال

 القواميس: -د

 .2004، مكتبة الشروؽ الدولية، 4، مجمع المغة العربية، ط المعجم الوسيط -1

، لساف جمال الدين أبي الفضل محمد بن مكرم ابن منظور اْلنصاري اإلفريقي المصري -0
 .2005دار الكتب العممية، بيرت، لبناف،  ،1العرب، المجمد الخامس، ع. غ. ؼ. و، ط 
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 :بالمغة العربية المراجع -0

 المؤلفات العامة: -أ

 .2011، حقوؽ اإلنساف بيف اإلطبلؽ والتقييد، القاىرة، أبو سريع أحمد عبد الرحمن -1

 -2015، دار ىومة، الجزائر، 15، الوجيز في القانوف الجزائي العاـ، ط أحسن بوسقيعة -2
2016. 

، نظريتا القانوف والحؽ و تطبيقاتيما في القوانيف الجزائرية، ب ط،  اسحاق إبراىيم منصور –3
 .2001ديواف المطبوعات الجامعية،  

، التعامؿ مع األفعاؿ في القانوف الجزائي العاـ، ب ط، دار ىومة، الجزائر، أعمر قادري -4
2012. 

ء وفقا ألحكاـ القانوف الدولي العاـ، مؤلؼ ، عقوبة اإلعداـ بيف اإلبقاء واإللغاأيمن سالمة -5
جماعي، دراسات حوؿ عقوبة اإلعداـ والحؽ في الحياة في العالـ العربي، دار الخميج، عماف، 

2008. 

، الحماية الجنائية لحقوؽ الطفؿ، دراسة مقارنة، ب ط، دار الجامعة إيمان محمد الجابري -6
 .2014الجديدة، اإلسكندرية، مصر، 

، شرح األحكاـ العامة لقانوف العقوبات مع األحكاـ الواردة في تشريعات حمد شيابباسم م -7
 .2018، دار الثقافة، عماف، األردف، 1بعض الدوؿ ونظاـ روما، ط 

، دار 6، مقدمة في التربية الخاصة، ط عمر فواز عبد العزيز، تيسير مفمح كوافحة -8
 .2012المسيرة، عماف، األردف، 

، دار الجناف، 1، موانع المسؤولية الجنائية في الشريعة والقانوف، ط فيداويحامد جاسم ال -9
 .2015عماف، األردف، 

، النظاـ القانوني لحقوؽ الطفؿ، دراسة ألحكاـ الطفؿ مصطفى الحبشى، حسن محمد ىند -10
لعميا والئحتو التنفيذية مدعمة بأحدث أحكاـ المحكمة الدستورية العميا ومحكمة النقض واإلدارية ا

وفتاوى الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع بمجمس الدولة، ب ط، دار الكتب القانونية، 
 .2007مصر، 
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، حقوؽ الطفؿ ومعاممتو الجنائية في ضوء االتفاقيات الدولية، دراسة خالد مصطفى فيمي -11
 .2007مقارنة، ب ط، دار الجامعة الجديدة، اإلسكندرية، مصر، 

، أساسيات التربية الخاصة، ب ط، دار المسيرة، الرياض، الالال وآخرون زياد كامل -12
 .2011السعودية، 

، دار بمقيس، 2، شرح قانوف العقوبات الجزائري، القسـ العاـ، ط دنيا رشيد، سعيد بوعمي -13
2016. 

، المبادئ العامة في قانوف محمد عبد اهلل الوريكات، سمطان عبد القادر الشاوي -14
 .2011، دار وائؿ لمنشر والتوزيع، عماف، األردف، 1ات، ط العقوب

، حقوؽ الطفؿ بيف المواثيؽ الدولية وقانوف العقوبات الجزائري، دراسة شييرة بولحية -15
 .2011مقارنة، دار الجامعة الجديدة، االسكندرية، مصر، 

مدونية، الجزائر، ، دار الخ1، حقوؽ اإلنساف في القانوف الدولي، ط عبد العزيز العشاوي -16
2009. 

، مكتبة األنجمو 1، التربية الخاصة وبرامجيا العبلجية، ط عبد الفتاح عبد المجيد الشريف -17
 .2011مصرية، القاىرة، مصر، 

، شرح قانوف العقوبات، القسـ العاـ، ب ط، موفـ لمنشر، الجزائر، عبد اهلل أوىايبية -18
2011. 

، 6، الجريمة، ط 1العقوبات الجزائري، القسـ العاـ، ج ، شرح قانوف عبد اهلل سميمان -19
 .2005ديواف المطبوعات الجامعية، بف عكنوف، الجزائر، 

، شرح قانوف العقوبات، القسـ العاـ، المسؤولية الجزائية ) عمي عبد القادر القيوجي -20
جامعة الجديدة، التدبير االحترازي (، دار ال -عوارضيا (، الجزاء الجنائي ) العقوبة -أساسيا

 .2010اإلسكندرية، مصر، 

، 1، المسؤولية الجنائية لؤلحداث، دراسة مقارنة، ط كوسرت حسين أمين البرزنجي -21
 .2016منشورات الحمبي الحقوقية، بيروت، لبناف، 
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، دار الفكر، 1، دليؿ الطمبة والعامميف في التربية الخاصة، ط محمد عامر الدىمشي -22
 .2007عماف، األردف، 

، اإلعاقة الحسية، المفيوـ واألنواع وبرامج الرعاية، ب ط، مجموعة مدحت أبو النصر -23
 النيؿ العربية، ب س ط.

قضايا (، ب ط، دار العمـو  –، الوجيز في القانوف الجزائي العاـ )فقو منصور رحماني -24
 .2006لمنشر والتوزيع، عنابة، الجزائر، 

طفؿ في السياؽ الدولي والوطني والفقو اإلسبلمي، ب ط، دار ، حماية الوليد سميم النمر -25
 .2015الفتح، مصر، 

 المؤلفات المتخصصة: -ب

، المدخؿ إلى التربية الخاصة، لؤلطفاؿ ذوي االحتياجات الخاصة سعيد حسني العزة -1
 .2002، دار الثقافة، عماف، األردف، 1)المفيوـ، التشخيص، أساليب التدريس(، ط 

، سيكولوجية ذوي االحتياجات الخاصة، الحاجات الخاصة ) رحمن سيد سميمانعبد ال - 2
 ، ب ط، مكتبة زىراء الشرؽ، القاىرة، مصر، ب. س. ط.1المفيـو والفئات(،ج 

اإلعاقة في المممكة  طارش بن مسمم سميمان الشمري،، عبد اهلل بن محمد سميمان الوابمي -3
 .2002اية منيا، ب ط، الرياض، السعودية، العربية السعودية أسبابيا وأساليب الوق

، المكتب العربي 1، المسؤولية الجنائية والمرض النفسي والعقمي، ط عالء الدين سميمان -4
 .2017لممعارؼ، القاىرة، مصر، 

، الحماية الجنائية لذوي االحتياجات الخاصة مف جرائـ اإلتجار عمي بن جزاء العصيمي -5
 .2014، مكتبة القانوف و االقتصاد، الرياض، السعودية، 1بالبشر، دراسة مقارنة، ط 

، دار الفكر، األردف، 2، ممخص كتاب مقدمة في اإلعاقة العقمية، ط فاروق الروسان - 6
2003. 

، مكتبة زىراء 1، بحوث ودراسات في سيكولوجية اإلعاقة، ط فيوليت فؤاد إبراىيم وآخرون -7
 .2001الشرؽ، القاىرة، مصر، 



 قائمة المصادر والمراجع                    
 

353 
 

، دار الفكر 1، الحماية الجنائية لذوي االحتياجات الخاصة، ط محمود محمد أحمدكارم  -8
 .2015الجامعي، اإلسكندرية، مصر، 

، سيكولوجية األطفاؿ ذوي االحتياجات خميل عبد الرحمن المعايطة، مصطفى نور القمش - 9
 .2007، دار المسيرة، عماف، األردف، 1الخاصة، مقدمة في التربية الخاصة، ط 

، المراجعة العاشرة لمتصنيؼ الدولي لؤلمراض، تصنيؼ منظمة الصحة العالمية -10
، المكتب اإلقميمي لشرؽ المتوسط، صدرت الطبعة ICD/ 10االضطرابات النفسية والسموكية 

، ترجمة وحدة الطب النفسي في كمية الطب تحت إشراؼ 1992اإلنجميزية في جنيؼ سنة 
 .1999شمس، القاىرة، مصر،  ترجمتو أحمد عكاشة، جامعة عيف

، أثر االضطرابات العقمية والنفسية عمى المسؤولية الجزائية، ط ميثم محمد عبد النعماني -11
 .2017، منشورات الحمبي الحقوقية، بيروت، لبناف، 1

، المجتمع المدني والمدافعة عف حقوؽ المعاقيف، الجمعيات نيى محمد ىالل الشوبرى -12
، دار الوفاء، 1نموذجا،  ط  –لعاممة في مجاؿ رعاية حقوؽ المعاقيف األىمية المصرية ا
 .2014اإلسكندرية، مصر، 

، الحماية القانونية لمحقوؽ المعاقيف ذوي االحتياجات الخاصة، وسيم حسام الدين اْلحمد -13
 .2011، منشورات الحمبي الحقوقية، بيروت، لبناف، 1ط 

 المقاالت:  -ت

سة ميدانية عف وضعية األطفاؿ المعاقيف داخؿ المؤسسات التربوية، ، دراابراىيم زروقي -1
 .2014، ديسمبر 5، العدد 2مجمة دفاتر مخبر حقوؽ اإلنساف، جامعة محمد بف أحمد، وىراف 

، الحماية الدولية لذوي االحتياجات الخاصة، مجمة البحوث والدراسات إبراىيم مجاىدي -2
 .2015، الجزائر، 2عة عمي لونيسي، البميدة ، جام8القانونية والسياسية، العدد 

، التنظيـ القانوني الوطني والدولي لحقوؽ األطفاؿ ذوي داللي جياللي، أحمد بشارة موسى -3
االحتياجات الخاصة، مجمة حقوؽ اإلنساف والحريات العامة، كمية الحقوؽ والعموـ السياسية، 

 .2018، جواف 6عدد جامعة عبد الحميد بف باديس، مستغانـ، الجزائر، ال
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، أثر اإلعاقة السمعية والبصرية عمى شخصية إخالص محمد عبد الرحمان حاج موسى -4
المعاؽ، دراسة حالة المعاقيف المسجميف باتحاد الصـ واتحاد المكفوفيف بود مدني لمفترة ما بيف 

 .2016، مجمة العمـو النفسية والتربوية، السوداف، مارس 2012ديسمبر  –مارس 

، اليونسكو حوؿ العالـ، دراسات تربوية، العراؽ،  زينب وادي شياب، أسماء فخري ميدي -5
 .2010، 9العدد 

، الحد مف أسوأ أشكاؿ عمالة األطفاؿ في نطاؽ منظمة العمؿ الدولية ) الحسين عمروش -6
المعايير القانونية واآلليات التنظيمية المتخصصة (، مجمة البحوث والدراسات القانونية 

 .2019، 15، الجزائر، العدد 2السياسية، جامعة عمي لونيسي و 

، جوانب الحماية القانونية لذوي االحتياجات الخاصة، مجمة الدراسات أمينة حمياللي -7
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