حماية حقوق االطفال ذوي اإلعاقة
في ظـل المؤسسات االجتماعية

جميع الحقوق محفوظة @ 6102

تمهيد -:
كانت والتزال عدة دول أطراف فً اإلتفاقٌة الدولٌة لحقوق األشخاص ذوي
اإلعاقة ،سعٌا منها الحترام بنود اإلتفاقٌة  ،باتخاذ تدابٌر تشرٌعٌة لمواجهة مشاكل
األطفال ذوي اإلعاقة داخل مؤسسات اإلجتماعٌة التابعة للحكومة .
وبالرغم من التطور الهام الذي حصل فً القوانٌن والتشرٌعات المتعلقة بحقوق
األطفال ذوي اإلعاقة  ،بٌد انه فً الوقت ذاته هناك قلق دولً لغٌاب تطبٌق القوانٌن
و األنظمة المحسنة .

ونأمل من خالل ورقتنا البحثٌة أن نساهم فً رفع وتحسٌن وعً المواطن بحقوق
األطفال ذوي اإلعاقة تحسٌنا جوهرٌا .
كما أننا نسعى كمنظمات وجمعٌات لحقوق األشخاص ذوي اإلعاقة بلٌبٌا للضغط
على الحكومة الستكمال اإلجراءات اإلدارٌة لدخول اإلتفاقٌة الدولٌة لحقوق
األشخاص ذوي اإلعاقة حٌز النفاذ .

مبادئ عامة حول حقوق الطفل في االتفاقيات الدولية
تمهيد -:
إن حقوق اإلنسان هً المعاٌٌر األساسٌة التً ال ٌمكن للناس العٌش بدونها بكرامة
البشر .
وهً حقوق عالمٌة غٌر قابلة للتصرف متأصلة فً كرامة كل فرد  ،وقد أرست
األمم المتحدة باعتمادها اإلعالن العالمً لحقوق االنسان فً عام ?;@ ، 8معاٌٌر
مشتركة لحقوق االنسان ورغم إن هذا اإلعالن لٌس قانونا دولٌا ملزما  ،إال ان
مصادقة جمٌع دول العالم علٌه منحت أهمٌة كبٌرة لمبدأ المساواة واحترام الكرامة
اإلنسانٌة لجمٌع البشر على اختالف دٌاناتهم و أجناسهم  ،ومنذ اإلعالن العالمً
لحقوق اإلنسان تبنت األمم المتحدة العدٌد من الصكوك الدولٌة الملزمة قانونٌا
لتعزٌز تلك الحقوق  ،وتلزم هذه الصكوك الدول األطراف بتنفٌذ المبادئ والحقوق
التً أوردتها  ،كما أرسى اإلطار العام قوانٌنا وصكوكا أخرى تخضع الحكومات
للمسائلة فً حالة انتهاكها لحقوق اإلنسان  ،وٌتضمن اإلطار العام لحقوق اإلنسان ،
اإلعالن العالمً وستة معاهدات جوهرٌة .
العهد الدولً الخاص بالحقوق المدنٌة و السٌاسٌة  ،والعهد الدولً الخاص بالحقوق
االقتصادٌة واالجتماعٌة والثقافٌة  ،واتفاقٌة حقوق الطفل  ،واتفاقٌة مناهضة التعذٌب
 ،واالتفاقٌة الدولٌة للقضاء على جمٌع أشكال التمٌٌز العنصري واالتفاقٌة الدولٌة
للقضاء على جمٌع أشكال التمٌٌز ضد المرأة .

وتأتً أهمٌة هذه المعاهدات فً أنها تستخدم كأداة لمسائلة الحكومات حول احترام
وحماٌة حقوق اإلنسان وانطالقا من كونها جزءا من قانون اإلطار العام لحقوق
اإلنسان  ،فإن جمٌع هذه الحقوق غٌر قابلة للتجزئة ومترابطة بل وٌعتمد أحدها على
األخر  ،و إن للتوعٌة باإلطار العام لحقوق اإلنسان أهمٌة كبٌرة إذ تساهم فً تعزٌز
وحماٌة حقوق الطفل وإعمالها ألن اتفاقٌة حقوق الطفل – وااللتزامات المترتبة
علٌها هً جزء من هذا االطار  ،و إذا كانت المناداة بحقوق الطفولة قد بدأت منذ
وقت طوٌل  ،حٌث أُعتمد فً عام  8@9:مبادئ أساسٌة تضمنت بعض النصوص
بحقوق الطفولة  ،ولم تكن ذات فاعلٌة قانونٌة  ،ثم عام <<@ 8اعتمدت الجمعٌة
العامة لألمم المتحدة حقوق الطفولة وهً عبارة عن مبادئ ذات أهداف ضبابٌة ولم
تنتج أثرها القانونً  ،وفً عام <<@ 8اعتمدت الجمعٌة إعالن حقوق الطفل ،
واخٌرا صدرت اإلتفاقٌة األكثر أهمٌة والمعروفة باتفاقٌة حقوق الطفل لعام @?@، 8
وحٌث أننا فً ورقتنا البحثٌة نتناول ( األطفال ذوي اإلعاقة )  ،فالبد من التطرق
لالتفاقٌة الدولٌة لحقوق األشخاص ذوي اإلعاقة والتً اعتمدتها الجمعٌة العامة لألمم
المتحدة بموجب قرارها رقم ( )=88المؤرخ فً  - 8:دٌسمبر =. 900

التعاريف .

تنطبق التعارٌف التالٌة :-
أ  -تعرٌف الطفل فً اتفاقٌة حقوق الطفل @?@. 8
ٌقصد بالطفل وفقا ألحكام االتفاقٌة ( كل أنسان لم ٌتجاوز الثامنة عشر  ،ما لم ٌبلغ
سن الرشد قبل ذلك بموجب القانون المنطبق علٌه ) .
ب -تعرٌف األشخاص ذوي اإلعاقة فً االتفاقٌة الدولٌة لحقوق األشخاص ذوي
اإلعاقة .
كل من ٌعانون من عاهات طوٌلة اآلجل بدنٌة أو عقلٌة أو ذهنٌة أو حسٌة  ،قد
تمنعهم لدى التعامل مع مختلف الحواجز من المشاركة بصورة كاملة وفعالة فً
المجتمع على قدم المساواة مع األخرٌن .
ج ٌ -عرف ( نظام حماٌة الطفل ) بأنه الهٌاكل والوظائف والقدرات الرسمٌة وغٌر
الرسمٌة التً تمنع تعرض الطفل للعنف وإساءة المعاملة واالستغالل واإلهمال
وتتصدى لهذا التعرض.

د ٌ -عرف العنف بانه ( سلوك عمدي موجه نحو هدف  ،سوى لفظً أو غٌر لفظً
وٌتضمن مواجهة األخرٌن مادٌا أو معنوٌا مصحوبا بتعبٌرات تهدٌدٌه  ،وله أساس
غرٌزي )
هٌ -قصد ( بالمؤسسات االجتماعٌة ) هً المراكز اإلٌوائٌة لألشخاص ذوي اإلعاقة
التابعة لوزارة الشؤون االجتماعٌة والتً ٌتلقون فٌها الخدمات اإلجتماعٌة و الصحٌة
والتعلٌمٌة وخدمات التأهٌل وإعادة التأهٌل  ،على أن تكون مستوفٌة للشروط
المعمارٌة والنفسٌة المصممة بما ٌتالءم و وضع نزالئها .
نطاق الموضوع  ( :-حماٌة األطفال ذوي اإلعاقة مسؤولٌة الجمٌع ) تعمل منظمة
زٌكم زٌنا لحقوق األشخاص ذوي اإلعاقة فً ضوء اإلتفاقٌة الدولٌة لحقوق
األشخاص ذوي اإلعاقة  ،فمصلحة الطفل الفضلى هً أولى اهتماماتنا .
كل طفل من ذوي اإلعاقة لدٌه الحق فً تطوٌر كامل قدراته  ،فً نوعٌة التعلٌم ،
فً المشاركة وعدم التمٌٌز  ،و تقع على عاتق كل فرد حماٌة الطفل من ذوي
اإلعاقة من كافة أشكال اإلساءة  ،التخلً  ،اإلستغالل  ،العنف والتمٌٌز .

أنواع وأسباب العنف ضد األطفال ذوي اإلعاقة .
 -0أنواع العنف ضد األطفال ذوي اإلعاقة -:

أ  -العنف الجسدي  -:تجدر اإلشارة إلى أنه حتى اآلن لم ٌتم التوصل إلى إجماع
حول تعرٌف موحد لإلٌذاء البدنً  ،إال أن أحد األساتذة عرفه بأنه األذى الفعلً أو
المحتمل وقوعه على الطفل  ،أو التهاون فً منع حدوثه  ،باإلضافة إلى تسمٌم
الطفل المتعمد أو خنقه .
وعموما ٌمكن القول أن العنف الجسدي على الطفل هو أي نوع من أنواع السلوك
المتعمد  ،الذي ٌنتج عنه إحداث الضرر واألذى على جسم الطفل  ،والممارس من
قبل أحد الوالدٌن أو كلٌهما أو اآلخرٌن المحٌطٌن بالطفل ( العمالة اللصٌقة ) أو من
غرباء عن الطفل  ،والموجه نحو أحد األطفال فً األسرة أو كلهم  ،سواء كان فً
صورة عمل ٌتسبب فً إحداث ألم للطفل ( كالضرب أو الحرق أو الخفق أو الحبس
أو الربط )  ،أو أي أعمال أخرى غٌر مباشرة من الممكن أن تسبب فً حدوث
ضرر للطفل ( كعدم توفٌر العالج له أو إٌقافه عنه  ،أو عدم إعطاء الطفل غذاء
كافٌا ) .

ب  -العنف النفسي -:
اختلفت التسمٌات حول مفهوم هذا النوع من اإلٌذاء  ،فهناك من ٌطلق علٌه العنف
النفسً  ،أو العنف العاطفً  ،وٌشٌر البعض إلى أن اإلٌذاء أو العنف النفسً ،
ٌتضمن التخوٌف  ،أو التهدٌد أو العنف اللفظً  ،أو المطالبة بالقٌام بأشٌاء غٌر
واقعٌة .
و ٌُعرف بعض األستاذة العنف النفسً  ،بأنه أي سلوك أو عمل متعمد ٌ ،صدر من
قبل أحد الوالدٌن أو كلٌهما أو اآلخرٌن المحٌطٌن بالطفل ( العمالة اللصٌقة ) أو من
غرباء عن الطفل  ،تجاه أحد األطفال  ،وٌتسبب فً إحداث أي نوع من أنواع
الضرر واألذى النفسً للطفل  ،وذلك باتباع األسالٌب التً تسبب ألما نفسٌا للطفل
كالسخرٌة منه  ،أو إهماله ،أو نبذه  ،أو تهدٌده  ،أو تخوٌفه  ،أو توجٌه العبارات
الجارحة له  ،أو معاملته معاملة سٌئة  ،أو التفرقة بٌنه وبٌن النزالء داخل المؤسسة
 ،أو حرمانه من العطف والمحبة والحنان  ،إلى غٌر ذلك من األعمال التً تتسبب
فً األذى النفسً للطفل كنتٌجة لها .
ج -العنف الجنسي -:
ٌعرف العنف الجنسً للطفل بشكل عام بأنه أي اتصال قسري  ،أو حٌلً  ،أو
تالعب مع الطفل  ،من خالل شخص أكبر منه سنا  ،بغرض تحقٌق اإلشباع
الجنسً للشخص األكبر سنا  ،كما ٌعرف بأنه اإلستغالل الجنسً الفعلً أو المحتمل
للطفل أو المراهق .
د  -العنف االجتماعي -:
وجود طفل من ذوي اإلعاقة فً األسرة وعدم إعتراف بعض األسرة بوجوده ،
وحبسه بعٌد عن الناس  ،وعدم إشراكه فً األسرة  ،وإٌوائه داخل أحد المؤسسات ،
كل تلك العوامل تسبب عنف ذاتً للطفل كضرب نفسه بالحائط أو اإلضراب عن
األكل  ،نظرا لعدم زٌارة األسرة واألهل له .

هـ  -العنف البيئي -:
بالرغم من أن اإلتفاقٌة الدولٌة لحقوق األشخاص ذوي اإلعاقة قد نصت على
ضرورة التٌسٌر لألشخاص ذوي اإلعاقة فً ارتٌاد األماكن العامة والخاصة  ،كذلك
التشرٌعات الوطنٌة اللٌبٌة ( القانون رقم < لسنة >?@ ) 8والذي نص فً المادة (;)
فقرة (ك) التٌسٌر علٌهم فً ارتٌاد األماكن العامة .
وصدور الئحة بقرار من اللجنة الشعبٌة العامة (سابقا) رقم @=> لسنة <?@ 8بشأن
ارتٌاد األشخاص ذوي اإلعاقة لألماكن العامة  ،إال أنه هناك تقصٌر واضح داخل
المؤسسات اإلجتماعٌة المعنٌة  ،وكذلك عدم توفٌر األجهزة التعوٌضٌة والمعدات
المعٌنة  ،مما ٌسبب معاناة وآالم لألطفال وسوء تجهٌز المرافق الخدمٌة والصحٌة ن
بالرغم من مخاطبة الجهات المختصة بذلك  ،إال أن االستجابة بطٌئة  ،وكل تلك
األسباب تؤثر سلبا على الطفل من ذوي اإلعاقة وتدهور حالته الصحٌة .

 -6أسباب العنف ضد األطفال ذوي اإلعاقة .

ٌبدو جلٌا من مراجعة الدراسات التً أجرٌت حول هذا الموضوع أن هناك تشابها
كبٌرا بٌن دول الشرق األوسط وشمال أفرٌقٌا من حٌث أسباب انتشار ظاهرة العنف
ضد األطفال فً المواقف المختلفة وأنواعه األكثر شٌوعا
وٌمكن تصنٌف األسباب وفق ما ٌلً -:
 أسباب اقتصادٌة  -:تتعلق بالظروف االقتصادٌة الصعبة التً تعٌشها االسر
والتً ترجع إلى تزاٌد معدالت الفقر والبطالة .
 أسباب اجتماعٌة  -:كالتفكك األسري ،والخالفات الزوجٌة والصراع االسري
 ،وكبر حجم األسر ،وتعدد الزوجات  ،و وجود طفل من ذوي اإلعاقة داخل
االسرة .
 أسباب قانونٌة  -:قصور بعض التشرٌعات الوطنٌة المعنٌة بحماٌة األطفال
ذوي اإلعاقة  ،أو عدم تفعٌل تلك القوانٌن .
 المفاهٌم الثقافٌة السائدة  -:والتً تنعكس فً المعتقدات حول أسالٌب التنشئة
السائدة والتً تقوم على افتراض أن (( التنشئة الصالحة )) تقتضً استخدام
قدر من العقاب سواء الجسدي أو اللفظً .

 غٌاب الوعً بأسالٌب التنشئة السلٌمة وصعوبة تعامل األسرة واألشخاص
المحٌطٌن بالطفل من ذوي اإلعاقة على مختلف اإلعاقات ( بصرٌة ،
حركٌة  ،ذهنٌة  ،سمعٌة )
 دور وسائل اإلعالم والبرامج التً تشجع على العنف .
 ضعف أو عدم وجود آلٌة مؤسسٌة ومجتمعٌة لرصد وحماٌة وتأهٌل
األطفال ذوي اإلعاقة المعرضٌن للخطر بما ٌشمل العنف واالستغالل
واإلساءة .

وسائل مواجهة العنف ضد األطفال ذوي اإلعاقة -:

أ -الجهود الحكومٌة فً مجال مواجهة العنف ضد األطفال ذوي اإلعاقة .
تتمثل مالمح الجهود الحكومٌة فً وضع الضوابط الكفٌلة بتوفٌر الحماٌة الجنائٌة
لألطفال من سوء اإلستغالل اإلقتصادي  ،ومن أداء أي عمل ٌرجح أن ٌكون
خطٌرا أو ٌمثل إعاقة لتعلٌم الطفل أو ٌكون ضارا بصحته  ،أو بنموه البدنً أو
الروحً أو المعنوي أو اإلجتماعً  ،وفرض عقوبات أو جزاءات مناسبة على سائر
أشكال االستغالل القسري لألطفال  ،ومتابعة تنفٌذ كافة التدابٌر التشرٌعٌة واإلدارٌة
الالزمة لحماٌة الطفل من كافة أشكال العنف أو الضرر أو اإلساءة البدنٌة أو
العقلٌة ،أو اإلهمال أو إساءة المعاملة أو االستغالل  ،والتعاون والتنسٌق مع كافة
األجهزة المعنٌة بشؤون الطفل  ،فٌما ٌتعلق بأي بالغات أو شكاوي تتصل باألطفال
أو أٌة حاالت إلساءة استغاللهم أو تشغٌلهم بالمخالفة للقوانٌن ذات الصلة واتخاذ
اإلجراءات القانونٌة حٌال مرتكبٌها .

ب -دور األطفال من ذوي اإلعاقة فً مواجهة العنف الواقع علٌهم .
ال تزال مشاركة األطفال وذوٌهم محدودة فً التعامل مع ظاهرة العنف الواقعة
علٌهم سوى فً تصمٌم األنشطة أو تنفٌذ ورصد البرامج أو حتى للتعبٌر عن تلك
الظاهرة وما تعنٌه لهم وكٌفٌة تأثٌرها علٌهم  ،وٌتراوح رد فعل األطفال اتجاه
العقاب العنٌف بٌن الشكوى لشخص ما أو االنطواء على أنفسهم فً المؤسسة وعلى
الرغم من ذلك قد ٌعبر األطفال عن شعورهم بالغضب الشدٌد والقهر وغالبا ما
ٌفكرون فً المقاومة ورغبة االنتقام أو الهروب من المؤسسة.
وفً حال شكوى األطفال من تعرضهم للعنف خارج المنزل أو المؤسسة سوى فً
الشارع أو المدرسة ولقد وجد إن هناك نوعا من السلبٌة أو ربما عدم المباالة من
قبل اآلباء واألمهات وإدارة المؤسسة تجاه ما ٌتعرضون له من مضاٌقات  ،فأقل من
نصف أولٌاء األمور واإلدارات ٌقومون باتخاذ إجراءات معٌنة للتعامل مع تلك
المضاٌقات  ،و أقلها ٌتقدم بالشكوى ضد ممارسً تلك المضاٌقات وأكثرهم ٌكتفً
بقبول األمر الواقع بل ولوم الطفل على أنه السبب فً ما ٌتعرض له من مضاٌقات ،
مما ٌتسبب فً الشعور بالغضب واإلحباط لدى األطفال .
جـ -الدور المأمول للمجتمع المدنً فً مواجهة العنف ضد األطفال ذوي االعاقة .
من الممكن أن تضطلع مؤسسات المجتمع المدنً بدور هام لكشف حاالت العنف
ضد األطفال ذوي االعاقة داخل المؤسسات االجتماعٌة  ،و أن تصبح أحد المحاور
الرئٌسٌة فً تأهٌل األطفال ضحاٌا العنف وكذلك تأهٌل العمالة اللصٌقة بٌهم ،
وعلى الرغم من ذلك تظل هذه الجهود قلٌلة  ،اذ تفتقر الجمعٌات والمنظمات األهلٌة
أللٌات حدٌثة لجمع البٌانات والتوثٌق و الحصر  ،وٌتركز نشاط مؤسسات المجتمع
المدنً فً التدرٌب والتوعٌة وعمل البحوث والدراسات  ،كما ٌشمل نشاط
الجمعٌات والمنظمات األهلٌة توعٌة وتوفٌر الدعم لضحاٌا العنف األسري  ،وعقد
المؤتمرات حول موضوع العنف ضد األطفال ذوي اإلعاقة وسبل حماٌتهم .

وٌبدو جلٌا مما سبق أن الدور الذي تلعبه المنظمات والجمعٌات غٌر الحكومٌة فً
مجال التصدي للعنف ضد الطفل من ذوي االعاقة مازال دورا ضئٌال  ،بالرغم من
تبنً قاعدة عرٌضة من الجمعٌات والمنظمات لقضاٌا تنموٌة ترتبط بتنمٌة الطفل
واالسرة مثل التوعٌة السكانٌة والصحة االنجابٌة والتعلٌم ومكافحة الفقر  ،وتفتقد
معظم الجمعٌات والمنظمات األهلٌة للغطاء الشرعً الالزم لتفعٌل دورها فً هذا
المجال .

أنتهاء البحـث ،،
أى أستفسار أو سـؤال ؟

فريق العمل البحث -:

أعداد وتقديم /
 ماجدة العارف الكاتب
قانونية وناشطة بمجال حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة .
 عبد الرؤوف سالم شنب
ناشط حقوقي بمجال األشخاص ذوي اإلعاقة .
أشراف عام /
 أبوبكر محمد االنصاري
منسق ليبيا بالملتقي وناشط إعالمي وحقوقي بمجال األشخاص ذوي
اإلعاقة .

الملتقي العلمي الدولي السابع عشر لذوي اإلعاقة – جربه  /تونس
جميع الحقوق محفوظة @ 6102

