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  الجلسات  
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  األساسية

 لبنان -الجامعة اللبنانية 
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 حقوق اإلنسان في مواجهة فيروس كورونا المستجد  د. صافة خيرة

 في ظل القانون الجزائري 

 الجزائر -جامعة ابن خلدون تيارت 

 األردن -برنامج األغذية العالمي  إشكالية  حقوق اإلنسان وضمانة األمن اإلنساني في ظل جائحة كورونا د. فارس العمارات

 األردن -جامعة عجلون الوطنية  81كوفيد  –حقوق اإلنسان في مواجهة أزمة  فيروس كورونا المستجد  كايلةد.عبد الله ماجد الع

 أ.د. أحمد محمد المومني

 

اثر الخصام والجدل على المجتمع اليوم والرفق بهما من حقوق اإلنسان 

 في اإلسالم

 األردن -جامعة عمان العربية 

لحقوق اإلنسان كآلية لحماية حقوق اإلنسان  في  المحكمة العربية د. أمجد الرحيمي

 بين الواقع والمأمول  –المنطقة العربية 

 األردن -جامعة اربد األهلية 

األستاذة كوثر قنطار أستاذة 

 جامعية + د. أمجد الرحيمي

أحكام المحاكم اإلقليمية لحقوق اإلنسان كضمانة لحماية حقوق 
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 برئاسة األستاذة الدكتورة منى كامل (83.02-80.02الجلسة الثانية: )

حماية حقوق الفئات المستضعفة أو الهشة : كبار السن وضرورة اعتماد  أ.د. محمد أمين الميداني

 اتفاقية دولية لحمايتهم

 فرنسا-اسبورغجامعة ستر 

واقع حقوق ذوي اإلعاقة في التشريع اإلسالمي والمواثيق الدولية والقوانين  د.عائشة عيس ى محمد الشحي

 الوضعية .

 اإلمارات -جامعة اإلمارات 

ة األوبئة في حال -آليات حماية األطفال الالجئين في القانون الدولي اإلنساني  د. حدة مبروك

 0281كوفيد  –

 

 الجزائر -بي التبس يجامعة العر 

مدى كفاية التشريعات الفرعية المنبثقة عن قانون التربية والتعليم  د. علي محمد الدباس

 األردني لتعزيز حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة في التعليم

 األردن -جامعة البترا

 داخل دولهم  في ضوء أحكام القا د. جبابلة عمار بن عبد الحميد
ً
نون الدولي حماية المتشردين قسريا

 اإلنساني

 الجزائر -0جامعة سطيف 

-جامعة عبد الحميد بن باديس دور المنظمات الدولية غير الحكومية في إقرار حقوق المرأة وحمايتها د. إكرام بلباي

 الجزائر -مستغانم

 -المتحدة  جامعة اإلمارات العربية دور القاض ي الدستوري في حماية حقوق الفئات المستضعفة د.طارق أبو الوفا

 اإلمارات

د. بهاء الدين عمر عبد الفتاح 

 عبد الله

 عمان -محامي مزاول  الحماية الدولية لالجئين في ظل أزمة كورونا

 الجزائر -جامعة تيارت واقع حماية المهاجرين في ظل األزمات العالمية د. خيرة عبد الصدوق 

 أ.د. منى كامل تركي 

+ 

 د. ياسرأحمد العجلوني

متع الطفل المعاق بحقوقه وفق المواثيق الدولية األردن نموذجا حتمية ت

 في مئوية الدولة 

 المغرب  -جامعة الحسن األول 

 األردن -الجامعة األردنية 

 

  

 : الختامية الجلسة

 برئاسة رئيس المؤتمر وعميد كلية القانون : 80.02-80.22 : التوصيات

 الدكتور خلدون قندح 
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 دل على المجتمع اليوماثر الخصام  والج

 والرفق بهما  من حقوق االنسان في اإلسالم

 ا.د. أحمد محمد المومني

 الملخص

تبين من البحث مفهوم الخصام والجدل وانهما مترادفان، يأتيان بمعنى واحد ،وان كان الجدال في الغالب فكريا 

 لخصام في اللغة والشريعة والقانون.والخصام في الغالب على متاع مادي، وبين البحث معنى كال من الجدل وا

  حق ، والخصومة بغيرا خاصة اذا كان الجدال في الباطلوبين البحث الخطورة التي تنتج منهم

وبينا الحكم الشرعي فيهما موثقين ذلك باآليات واألحاديث وأقوال العلماء. وبينا أنواع كل منهما ومدى خطورتهما في 

 المجتمع وعلى األفراد.

Summary 

It became clear from the research the concept of quarrel and controversy and that they are synonymous, 

they come with one meaning, although the controversy is mostly intellectual and the quarrel is mostly over 

material possessions, and between the research the meaning of both controversy and quarrel in language, Sharia 

and law 

And the research showed the danger that results from them, especially if the argument is in falsehood, and 

the dispute is without right. And we explained the legal ruling in them documented the verses and hadiths and 

the sayings of scholars. And we showed the types of each of them and the extent of their danger to society and 

to individuals. 

 

 المقدمة

ظة وهدى الحمد لله الذي أنزل القرآن على النبي محمد صلى الله عليه وسلم وجعله تبيانا لكل ش يء وموع

للمسلمين،وختم به الرساالت والكتب كلها وجعله مهيمنا عليه،فما من شاردة وال واردة اال ونجد في كتاب الله سبحانه ما 

مه يرشدنا الى أفضله. كفل اإلسالم لإلنسان كثيًرا من الحقوق التي تضمن له العيش بكرامة، فهو الكائن الوحيد الذي كرَّ

، كان ال بدَّ من مجموعة من الحقوق والواجبات  الله بالعقل، ومنحه الخالفة
ً
 كريمة

ً
على هذه األرض، ومن أجل أن يعيش حياة

، ولم تأِت أي شريعة 
ً
 ومتنوعة

ً
عد الحقوق في اإلسالم كثيرة

ُ
التي تضمن حياة بني البشر مع بعضهم البعض بشكل سوّي، ت

ما أن الله أوجب على والة األمر حماية وكفالة هذه الحقوق سماوية أو أرضّية بحقوق كتلك التي نادى بها اإلسالم الحنيف، ك

 لكل من هم تحت إمرتهم.

 لطلب الحق أو الهداية . الخصومات ممكن أن تحصل بين بني البشر ألسباب منها ما يكون و 
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بعاد إ ومنه ما يكون للغرور وما يكون للتحاسد وهو أكثر ما يكون بين العلماء، وما يكون للوصول إلى منصب معين أو 

شخص ألخذ مكانه، وهذا ما يعرف )بحسد العيش(، وهو أتفه أنواع الحسد, ومنها األمراض النفسية التي تصيب بعض 

النفوس نتيجة للبيئة التي عاش فيها، وما مّر به بعض االفراد من النكبات أو الشعور بالفشل الدائم...الخ. وعادة هذه تكون 

يعيش حالة الالمباالة تجاه المعاص ي وتجاه األخرين فيتجرأ مخاصمة األخرين  من رجل ليس عنده ورع فمن فقد الورع

أومن رجل شاك في الله سبحانه، فمن ابتلي يسوء الظن بالله سبحانه والتشكيك بنوايا األخرين ومواقفهم  اع اليهم،والنز 

 فانه يندفع الى للخصام والعداوة وربما أدى الى قتلهم والتخلص منهم .

ات تضعف دين اإلنسان وتقلل إنتاجيته وفعاليته وتكرس في نفسه الشكوك وعدم ثقة باآلخرين... وهذا إن الخصوم

كثيرا ما يوجد لدى القادة والحكام، فنالحظهم يشككون بأقرب الناس  حتى يخسرون المخلصين، وال يميزون الصالح من 

 "بهم .الطالح وال الخلوق من المس ئ...فيخسرون دينهم قبل ان يخسروا منص

 وإذا كانت )المصالح الدنيوية الضيقة( توقع اإلنسان في الخصومات واألحقاد فإن رحابة الدين وسماحته ال تسمح

. وهؤالء الذين يجعلون اعتقادهم بفكرة دينية أو اقتناعهم بعمل ديني سببا لمخاصمة للمتدينين بأن يخاصموا في دينهم

 من السعي للحوار 
ً
معهم ودعوتهم بالحكمة والموعظة الحسنة، هؤالء بعيدون عن روح الدين اآلخرين وعداوتهم بدال

 .ومخالفون ألخالقه الكريمة وهم مثيري الفتن ومثيري األحقاد بين الناس

الهزيمة : اما القبول بوإذا ما تورط اإلنسان في الخصومة والنزاع مع اآلخرين )كما في القسم الثاني( فيصبح بين خيارين

 تلبية رغبات نفسه. ألجلمة ممن تعدى عليهم وأتهمهم،أو إيقاع أكبر قدر من الخسائر بالطرف األخر وطلب براءة الذ

وكالهما مشكل لإلنسان، واألفضل هو اجتناب التورط والوقوع في هذا الفخ الشيطاني المهلك حيث يتعذر عليه أن 

فعه النفس األمارة بالسوء إلى بغض اآلخرين والقاء يراعي حرمات الله ويحافظ على تقواه في حالة الخصومة والصراع وال تد

 التهم عليهم ومحاربتهم بحيث تصل به النوبة إلى البحث عن قتلهم...!!!؟

بما يقوم به بل يحاول أن يزرع الخصومة من ما كانت خصومته  للغرور واالضرار بالناس، ال يكتفي صاحب 

 .يمة والبهتان, وإنا لله وإنا إليه راجعون الخصومات بين الناس من خالل الفتنة والغيبة والنم

ان الخصومة والجدال هذه األيام من أخطر المشكالت التي تواجع االنسان على هذه األرض على : أهمية البحث

مستوى الدول والمجتمعات واألفراد،ولهذا فقد نبه الله سبحانه الى خطورتها وبين النبي صلى الله عليه وسلم الى األسباب 

 ان النهي من اجله.التي ك

 حول تقديم الحججال أن الخصومة في القانون تمحورت والخصام والخصومة تأتي بنفس المعنى لغة وشرعا وقضاء ا

واألدلة في الدعوة ضد الخصم أي الطرف األخر،وان كان موضوعنا في هذا البحث يتركز على الخصام الفكري واحيانا يأخذ 

وما هي الخصومة في اللغة والشرع والقانون؟ وما هو حكمها؟  ؟الدول. فما هو الخصامالطابع المادي في خصام األشخاص و 

وما السبيل إلنقاذ األفراد والمجتمعات من هذا الخطر الكبير؟ كل ذلك نبحثه  ؟وما مدى خطورته على األفراد والمجتمعات

 في هذا الموضوع ان شاء الله تعالى.
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نهج الوصفي لبيان المعاني اللغة للمصطلحات في القانون والشريعة، ونسلك : نسلك في بحثنا هذا الممنهجية البحث

 المنهج المقارن عن الحاجة لذلك.

األول: مفهوم الجدل والخصام في اللغة والقانون والشريعة وأنواعهما وحكمهما. القسم  سيكون البحث في قسمين:

 مع.الثاني: الخصام والجدال وموقف اإلسالم منه وأثره على المجت

 االمبالغة بهطر خصام والجدال و القسم األول: مفهوم الخ

 :والجدال وأنواعه وحكمه أوال: مفهوم الخصام

 :معنى الخصام في اللغة والشرع-8

ا مقصوًدا، وذلك تارة يكون ابتداًء أو اعتراًضا، بخالف المراء    أو حقًّ
ً
الخصام :هي لجاٌج في الكالم ليستوِفي به ماال

ه ال يكون  وض في الباطل.فإنَّ
َ
ة للجدال والمراء والخ  نتيجة طبيعيَّ

ُ
نى وتأتي بمع إال باعتراٍض على كالم َسبق.والخصومة

ُرون من الخصومة:.1الجدل ِ
ّ
 وكان السلف الكرام ُيحذ

ين" اكم والخصومة؛ فإنها تمحق الّدِ  .2يقول علي بن أبي طالب رض ي الله عنه: "إيَّ

 .3رة الخصومة تنبت النفاَق في القلب"ويقول األحنف بن قيس رحمه الله: "كث

اكم وهذه  ة رحمه الله: "إيَّ ها تحبط األعمالويقول معاوية بن قرَّ  .4الخصومات؛ فإنَّ

هم يخوضون في آيات الله، قال تعالى: جادلوا أهَل الخصومات؛ فإنَّ
ُ
 ويقول الفضيل بن عياض رحمه الله: "ال ت

﴿  
ُ
ْول

َ
اِس َمْن ُيْعِجُبَك ق ِخَصاِم َوِمَن النَّ

ْ
دُّ ال

َ
ل
َ
ِبِه َوُهَو أ

ْ
ل
َ
ى َما ِفي ق

َ
َه َعل

َّ
ِهُد الل

ْ
َيا َوُيش

ْ
ن َحَياِة الدُّ

ْ
 [022البقرة: ]﴾ . ُه ِفي ال

 وأشدُّ هذه الخصومات هي الخصومة في الدين:

ف الكرام أشد تحذيًرا منها، وأكثر ابتعاًدا عنها، يقول معن بن عيس ى رحمه الله: "انصرف مالك ب
َ
ل س ن أنوكان السَّ

هم باإلرجاء، فقال: يا أبا عبدالله، اسمع  كئ على يدي؛ فلحقه رجٌل ُيقال له: أبو الجويرية، كان ُيتَّ يوًما من المسجد، وهو متَّ

بعتني، قال اإلمام خبرك برأيي، قال اإلمام مالك: فإن غلبَتني؟ قال أبو الجويرية: إن غلبُتك اتَّ
ُ
مك به وأحاجك، وأ ِ

ّ
ي شيًئا أكل  مّنِ

بعه، قال اإلمام مالك رحمه الله: يا عبدالله، بعث الله عز مال
َّ
منا فغلبنا؟ قال أبو الجويرية: نت

َّ
ك: فإن جاء رجٌل آخر، فكل

قال عمر بن عبدالعزيز رحمه الله: "َمن جعل د، وأراك تتنقل من ديٍن إلى دين". و وجل محمًدا صلى الله عليه وسلم بديٍن واح

ل" ا للخصومات، أكثر ديَنه غرضً  نقُّ  .5التَّ

                                                           

 122.1،ص8،ج8110ر محمد،لسان العرب،بيروت ابن منظو -

 2م.0220. ،تحقيق احمد سعد، دار طيبة،801،ص0هبة الله بن الحسن بن منصور الطبري،شرح أصول اعتقاد اهل السنة والجماعة،ج -

 3(801/ 0المصدر السابق:  -

 4(801/ 0". المصدر السابق: -

 5. 811،ص8ة جمحمد بن الحسين األجري،الشريعة،دار البصير،القاهر  -
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ي قد  ِ
ّ
ي؛ فإن ي أريد أن أخاِصمك، فقال الحسن: إليك عّنِ ِ

ّ
 أتاه فقال: "يا أبا سعيد، إن

ً
وعن الحسن رحمه الله أن رجال

ما يخاصمك الشاكُّ في دينه  ".عرفُت ِديني، وإنَّ

ي  ِ
ّ
ا أنا، فإن نة من ديني، وأما أنت وقال الشافعي رحمه الله: "كان مالك إذا جاءه بعُض أهل األهواء، قال: أمَّ على بّيِ

، اذهب إلى شاّكٍ مثِلك فخاِصمه  .فشاكٌّ

حناء في صدور الرجال
َّ

ين، وتثبت الش  .6وقال محمد بن علي بن الحسين رحمه الله: "الخصومة تمحق الّدِ

 
ُّ
؟ قال الفضيل: قط

ُّ
 وقال إبراهيم للُفضيل: "ما خاصمَت؟ فقال الفضيل: ال، فقال إبراهيم: قط

 ما تحب أن تسمعه من وسمع ال
َّ
 بخير، وال تقل ألخيك إال

َّ
، فقال: "َمْه، ال تلفظ إال

ً
 يالحي رجال

ً
ربيع بن خثيم رجال

ي عليه ذلك كله ﴿ ُسوهُ  غيرك؛ فإنَّ العبد مسؤول عن لفظه، َمحص ِ
َ
ُه َون

َّ
ْحَصاُه الل

َ
 .0المجادلة ﴾  أ

ا يصلح، وَمن َعدَّ وكتب عمر بن عبدالعزيز رحمه الله إلى أهل المدينة: "َمن ت د بغير علٍم، كان ما ُيفِسُد أكثر ممَّ عبَّ

له"  فيما يعنيه، وَمن جعل دينه غرًضا للخصومات، كثر تنقُّ
َّ
 .7كالمه من عمله، قلَّ كالُمُه إال

 لضرو 
َّ
 يفتح بابه إال

َّ
، وكذا المراء والجدل، فينبغي أال  كّلِ شّرٍ

ُ
ند رة، وعويقول الغزالي رحمه الله: "فالخصومة مبدأ

ا" بعات الخصومة، وذلك متعذر جدًّ
َ
سان والقلب عن ت ِ

ّ
 .8الضرورة ينبغي أن يحفظ الل

د بسخط الله تعالى؛ فقد أخرج اإلمام أحمد  وهذه الخصومة نعني بها الخصومة بالباِطل أو بغير علٍم، فصاحبها ُمتوعَّ

صلى الله عليه وسلم قال في حديث له: ))وَمن خاَصم في  وأبو داود والحاكم عن عبدالله بن عمر رض ي الله عنهما، أنَّ النبي

بال
َ
 الخ

َ
ا  9باطل وهو يعلمه، لم يزل في سخِط الله حتى ينزِع، وَمن قال في مؤمٍن ما ليس فيه، أسكنه الله ردغة حتى يخرج ممَّ

 .10قال، وليس بخارٍج((

 قالث عائشة رض ي الله عنها قالت: حدي ،فقد أخرج البخاري ومسلم منوالله تعالى يبغض هذا الصنف من الناس

 ( . 12الخصم 11ان أبغض الرجال الى الله األلد رسول الله صلى الله عليه وسلم:

                                                           

 6م.0220. ،تحقيق احمد سعد، دار طيبة،801،ص0هبة الله بن الحسن بن منصور الطبري،شرح أصول اعتقاد اهل السنة والجماعة،ج-

 820.7،ص8الدارمي،ج -

 008.8،ص0أبو حامد محمد الغزالي،احياء علوم الدين،ج-

 ِِ 9ردغة الخبال: عصارة أهل النار-

 10. 0810م رقم الحديث8111مع، المكتب اإلسالمي،محمد ناصر الدين، صحيح الجا -

ه كلما احتجَّ عليه بحجة أخذ في جانب آخر؛ )اإل - : هو شديد اللدد، كثير الخصومة، مأخوذ من لديدي الوادي، وهما جانباه؛ ألنَّ دُّ
َ
ل
َ
مام النووي األ

 11رحمه الله(

ه ويحاجهم بالباطل، وال يقبل الحقَّ -
َ
ِصُم: الذي ُيخاصم أقران

َ
 12الخ
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وأخرج البخاري ومسلم عن حارثة بن وهب الخزاعي رض ي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ))أال 

ة؟((، قالوا: بلى، قال: ))كلُّ ض ه، أال أخبركم بأهل النار؟ كلُّ عتّلٍ أخبركم بأهل الَجنَّ ف، لو أقسم على الله ألبرَّ  13عيٍف ُمتضّعِ

 مستكبر15 ، جواٍظ 14 (  .

ه وسلم: الله عليوأخرج البيهقي في "السنن الكبرى" وابُن حبان عن أبي هريرة رض ي الله عنه قال: قال رسول الله صلى 

 16))إنَّ الله يبغض كلَّ جعظرّيٍ 

اب  17، جواظ، سخَّ

 18في األسواق، جيفة بالليل

 ،19ِحمار بالنهار، عاِلم بأمر الدنيا

 20جاهل بأمر اآلخرة

اِس ُحْسًنا ) :وأقل ما يفوته في الخصومة طيُب الكالم، قال تعالى وا ِللنَّ
ُ
ول

ُ
 .10(البقرة  َوق

ي به والكالم اللين يغسل الضغا رض ِ
ُ
 أنك ت

َّ
ك إال ئن المستكنة في الجوارح؛ قال بعض الحكماء: "كلُّ كالم ال ُيسِخط ربَّ

ه لعله يعّوِضك منه ثواب المحسنين" ؛ فإنَّ
ً
 .21جليَسك، فال تكن به عليه بخيال

يطان في تأِجيج نار الخصومة والبغضاء بين النا
َّ

ة اإليمان، وغياِب الوازع الديني؛ نجح الش
َّ
 .سومع ِقل

فقد أخرج اإلمام مسلم عن جابر رض ي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ))إنَّ الشيطان قد أيس 

حناء 
َّ

ين بالخصومات والش ِ
ّ
حريش بينهم((، "فالشيطان يحّرِش بين المصل ون في َجزيرة العَرب؛ ولكن في التَّ

ُّ
أن يعبده الُمصل

ن وغيرها " والحروب، واإلغراءات بينهم بأنواِع 
َ
 .22المعاص ي والِفت

 :وقد قال تعالى

 َبْيَنُهْم  ﴿
ُ
َزغ

ْ
اَن َين

َ
ْيط

َّ
ْحَسُن ِإنَّ الش

َ
ِتي ِهَي أ

َّ
وا ال

ُ
ْل ِلِعَباِدي َيُقول

ُ
 .[30﴾ ]اإلسراء:  َوق

                                                           

: شديد الخصومة، الذي ال ينقاد للخير، وقيل: الغليظ الجافي -  13عتّلٍ

، ويحتقر الناس، كما جاء في الحديث- ، وغمط الناس: ))المستكبر الُمتعاظم في نفسه، الذي يرد الحقَّ  14الِكبُر: بطر الحّقِ

 15ومنعالجواظ: كثير اللحم، الفاجر المختال، وقيل: الَجموع الَمنوع؛ أي: الذي جمع  -

ر -  الغليظ الُمتكّبِ
ُّ
 16الجعظري: الفظ

ر - اب: كالصخاب؛ وهو كثير الضجيج والخصام، الُمتكّبِ  17السخَّ

ه يعمل كالحمار طوال النهار لدنياه، وينام طوال ليله كالجيفة التي ال تتحرك -  18جيفة بالليل؛ أي: كالجيفة؛ ألنَّ

 19عي في تحصيلهاعالم بأمر الدنيا؛ أي: بما يبعده عن الله من الس -

 20(013/ 0جاهل بأمر اآلخرة؛ أي: بما يقربه ويدنيه من اآلخرة؛ )فيض القدير: -

 11.21ه،، ص 8282عبدالله بن محمد بن عبيد بن سفيان البغدادي القرش ي المشهور ب ابن ابي الدنيا، الصمت ،دار الكتاب العربي بيروت  -

 132.22،ص0ابن األثير، جامع األصول،ج -

https://www.alukah.net/sharia/0/98297/#_ftn4
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شنة تفلت، وبالقول السيئ َيتبعها، فلُيحسن أحدنا اختياَر األحسن من ا
َ
اس بالكلمة الخ كالم لفالشيطان ينزغ بين النَّ

 
ً
اس؛ حتى ال يدع للشيطان عليه سبيال  .مع النَّ

ن".وكان عمر بن الخطاب رض ي الله عنه يقول: "البرُّ أمٌر  ن: وجٌه طليق، وكالٌم لّيِ  هّيِ

بِق للصلح موضًعا؛ 
َ
ْتمنا وأ

َ
ْفِرط في ش

ُ
وكان أحدهم يقع في عمر بن ذّرٍ ويشتمه، فلِقَيه عمر بن ذر فقال: "يا هذا، ال ت

ا ال   .23ا بأكثر من أن نطيَع اللَه فيه" نكاف  َمن عص ى الله فينفإنَّ

 معنى الخصومة في القانون:-0

: الحالة القانونية التي تنشأ عند رفع الدعوى إلى في قانون أصول المحاكمات  مفهوم الخصومة:يقصد بالخصومة

قضاء. حالة معينة بواسطة ال تطبيق القانون فيترمى إلى  مجموعة األعمال التي :القضاء ، كما يذهب الفقه إلى تعريفها بأنها

 .24فالخصومـة بهذا المفهوم األخير هي أداة تطبيق القانون بواسطة القضاء فهي إذن أداة تطبيق الحماية القضائية

 وتمتاز الخصومة بتتابع إجراءاتها وهي تمر بمراحل ثالثة:

 تبعها إعالن المطالبة للخصم.مرحلة افتتاح الخصومة، وتبدأ بالمطالبة القضائية التي ي-أ

 مرحلة سير الخصومة ويتم خاللها حضور الخصوم وتقديم طلباتهم ودفوعهم وتحقيق الدعوى والمرافعة فيها.-ب

                                                           

. وسئل ابن المبارك عن ُحسن الخلق، فقال:  011،ص0ه،ج 8201احمدبن عثمان الذهبي ،سير أعالم النبالء،دار الحديث القاهرة محمد بن -

ة في الجوارح"، وقد خاصم رجلٌ  ن يغسل الضغائن المستكنَّ ّيِ
َّ
 األذى"، وقال بعضهم: "الكالم الل

ُّ
ل المعروف، وكف

ْ
 الوجه، وَبذ

ُ
 "طالقة

 بن قيس، ف
َ

ك إن قلَت عشًرا لم تسمع واحدة"؛ األحنف  لتسمعنَّ عشًرا، فقال األحنف: لكنَّ
ً
قال هذا الرجل لألحنف: "لئن قلَت واحدة

 23.(،10،ص2)سير أعالم النبالء: ج

-24 

ر بغرض وتسيويقصد بالخصومة: مجموعة من اإلجراءات المتتابعة يقوم بها الخصوم أو ممثليهم أو القاض ي وأعوانه تبدأ بالمطالبة القضائية  -

 الحصول على حكم في الموضوع.

: فالخصومة عبارة عن مجموعة من اإلجراءات القضائية فهي ظاهرة مركبة التكوين فهي عبارة عن 8ويمتاز هذا التعريف بالعناصر اآلتية: 

 صدور حكم فيها. مجموعة من األعمال القانونية التي تمارس أمام القضاء. اإلجراء األول فيها هو المطالبة القضائية حتى

:الخصومة تمتاز بتعدد أشخاص فيها أ( الخصوم/ وهم كالمدعي والمدعى عليه وقد يتعدد المدعون أو المدعى عليهم سواء في بداية الخصومة 0

 ،أو في أثناء المرافعة.ويترتب على اعتبار الشخص طرفا في الخصومة أن يكتسب مركزا إجرائيا يتضمن مجموعة الحقوق حقوق الدفاع

 كما تتضمن مجموعة الواجبات كالحضور والحق في اإلثبات.

ب(القاض ي / ويقصد به المحكمة التي تنظر الدعوى كما أنه ال خصومة بغير قاض ي. ومثال ما يقوم به القاض ي من إجراءات كالحكم بتأجيل 

 ع وتحقيق الدعوى وسماع الشهود.الخصومة أو ضم ملف القضية لقضية أخرى أو الحكم بندب خبيركما يصدر أحكامه بشأن الدفو 

على البيانات التي يجب توافرها في الصحيفة حتى تتحقق  00ج(أعوان القضاة/ يستعين القاض ي بهم كاتب المحكمة والخبير والمحامي.ونصت م

 الغاية منها
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 المرحلة األخيرة للخصومة والختام. حيث تنتهي الخصومة عادة بحكم في الموضوع. -ج

ضائي في الموضوع المحدد للدعوى. وقد تنتهي لها هدف هو الحصول على حكم قو فالخصومة هي إجراءات الحكم،

 ي كالصلح بين الخصوم.دون صدور حكم بسبب موضوع

 ثانيا: مفهوم الجدال وأنواعه :

المفاوضة على سبيل المنازعة والمغالبة، وأصله من جدلت الحبل، أي: أحكمت فتله ومنه: الجدال هو :  مفهوم الجدل: -8

ين يفتل
َ
كل واحد اآلخر عن رأيه. وقيل: األصل في الجدال: الصراع وإسقاط اإلنسان صاحبه على  الجدال، فكأن الْمَتَجاِدل

 .25الجدالة، وهي األرض الصلبة

 والمخاَصمة .26وقيل: هي مشتقة من الجدالة التي هي األرض
ُ
رة

َ
ة: الُمناظ

َ
ة. والُمَجاَدل ة بالحجَّ فالجَدل ُمقاَبلة الُحجَّ

بة
َ
لُب الغل

َ
 .وط

 هنا الكالم عن الجدال الحرام والمكروه كما سنبينه إن شاء الله والمقصود من الكالم

ْحَسن، 
َ
ُهَو أ

َ
َفَراِئِض ف

ْ
اَن ِلل

َ
َما ك

َ
ْحَسن، ف

َ
ِبيح َوُحْسن َوأ

َ
ِخَصام َوِمْنُه ق

ْ
ِجَدال ُهَو ال

ْ
: ال ْرَماِنيُّ

َ
ك

ْ
اَل ال

َ
اِت ق ُمْسَتَحبَّ

ْ
اَن ِلل

َ
َوَما ك

لِ 
َ
ْيِر ذ

َ
اَن ِلغ

َ
ُهَو َحَسن، َوَما ك

َ
ِبيح . فتح الباري البن حجر ،جف

َ
ُهَو ق

َ
 .220،ص02َك ف

الِجَدال: المفاوضة على سبيل المنازعة والمغالبة.وقال الجرجاني: )الجدل: دفع المرء خصمه عن معنى الجدل اصطالًحا:

 .  إفساد قوله: بحجة، أو شبهة، أو يقصد به تصحيح كالمه(

 27وقال أيًضا: الجدال: هو عبارة عن مراء 
َّ
 ق بإظهار المذاهب وتقريرها.يتعل

 أنواع الجدال أو الخصام  وحكمه: -0

باح، ، ومنه ما هو مبتنتظم فيه األحكام التكليفية الخمسة، فمنه ما هو واجب يأثم العبد بتركه، ومنه ما هو مستح

 .ومنه ما هو مكروه، ومنه ما هو حرام

ه، ومنه حسن، فما كان منه تثبيًتا للحقائق وتثبيًتا وقال المهلب: الجدال موضوعه في اللغة المدافعة، فمنه مكرو 

 .28للسنن والفرائض، فهو الحسن وما كان منه على معنى االعتذار والمدافعات للحقائق فهو المذموم

. والجدل: مقابلة الحجة بالحجة؛ و 
ً

الجدل: اللدد في الخصومة والقدرة عليها، وجادله أي: خاصمه، مجادلة وجداال

 . ناظرة والمخاصمة، والجداُل: الخصومة؛ سمي بذلك لشدتهوالمجادلة: الم

 ،وهو ما كان لتثبيت الحق ودحض الشبهات.: نوعان: جدال ممدوحأنواع الجدالو 

 قال تعالى:
                                                           

 813.25،ص8مفردات ألفاظ القرآن ،ج -

 26. 221،ص0رض ي الله عنه،ج -تفسير القرطبي  -

 27ل. والتماري والمماراة: المجادلة على مذهب الشّكِ والريبة، ويقال للمناظرة: مماراة، وماريته أماريه مماراة ومراء: جادلته. المراء: الجدا-

 28. 011،ص82ابن بطال، شرح صحيح البخارى ،ج -
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َك  ﴿ ْحَسُن ِإنَّ َربَّ
َ
ِتي ِهَي أ

َّ
ُهْم ِبال

ْ
َحَسَنِة َوَجاِدل

ْ
ِة ال

َ
َمْوِعظ

ْ
َمِة َوال

ْ
ِحك

ْ
َك ِبال ى َسِبيِل َرّبِ

َ
ُم ِبَمْن َضلَّ َعْن َسِبيِلِه  اْدُع ِإل

َ
ْعل

َ
ُهَو أ

ُمْهَتِديَن( سورة النحل: اآلية 
ْ
ُم ِبال

َ
ْعل

َ
 ..803َوُهَو أ

، وأحيانا يكون مستحبا، فيكون واجبا إذا أثيرت الشبهات في وجه اإلسالم، 
ً
 يكون واجبا

ً
وهذا النوع من الجدال أحيانا

تجب المجادلة لتبيين حقائق اإلسالم، ، فالم، أو لتشويه صورتهوقام بعض الناس بتزييف الحقائق لطمس معالم اإلس

كما أمر ربنا تبارك وتعالى،  ، وكشف زيف خصومه، ومع ذلك فإن المجادلة والحال هكذا يجب أن تكون بالتي هي أحسن

 .فليس فيها ش يء من السب والشتم، بل ليس فيها إال إظهار الحق وتبينه للناس

 
ً
لدعوة غير المسلمين لإلسالم، وذلك ببيان ما هم عليه من سوء الديانة وفساد المعتقد،  وقد يكون الجدال مستحبا

 ال يكون إال بالتي هي أحسن كما 
ً
وتحريف ما بين أيديهم من الكتاب إذا كانوا أهل كتاب، مع بيان دين الله تعالى وذلك أيضا

 :أمر ربنا تبارك وتعالى

ِكَتاِب  ﴿
ْ
ْهَل ال

َ
وا أ

ُ
َجاِدل

ُ
ْم َوال ت

ُ
ْيك

َ
نزَل ِإل

ُ
ْيَنا َوأ

َ
نزَل ِإل

ُ
ِذي أ

َّ
ا ِبال وا آَمنَّ

ُ
ول

ُ
ُموا ِمْنُهْم َوق

َ
ل
َ
ِذيَن ظ

َّ
ْحَسُن ِإال ال

َ
ِتي ِهَي أ

َّ
ُهَنا  وَ ِإال ِبال

َ
ِإل

ْم َواِحٌد 
ُ
ُهك

َ
 20سورة العنكبوت: اآلية / ﴾ َوِإل

 :الثاني: الجدال المذموم

 بالله تعالى -تعالى، ومنها ما يوجب الناروينقسم إلى أقسام كثيرة فمنها ما هو كفر بالله 
ً
مة على ومنها ما هو عال  -عياذا

 .الضالل، ومنها ما يورث العداوة ويقطع المودة، ومنها ما يولد الكبر في قلب صاحبه

 يؤدي الجدال المذموم والخصام في الباطل الى عدة اضرار نبينها فيما يلي:ثالثا: خطر الخصام والجدال على المجتمع: 

 :وحماية حرية األخرين حق من حقوق االنسان شدة الخصام والنهي عنها في اإلسالم -8

... وتتملكه الدهشة من ارتفاع 
ً
الناظر إلى حال المسلمين اليوم في كثير من مجتمعاتنا اإلسالمية والعربية يرى عجبا

 ،ي الساحات السياسية في كثير من بلداننانبرة الخالف، واتساع هوة االختالف، وكثرة الفرقاء وتشعب التوجهات، وخاصة ف

وماتشهده من صراعات سياسية، خرجتا عن اطارها الصحيح، وفقد الغاية النبيلة واالهداف السامية، وتحولت الى 

خصومات تنامت واستفحلت بعدما استباحت العداوات، وكالت االتهامات، ومعظمها بال دليل او برهان، وانما جاءت في 

 لينفر منه  ،بقصد االنتقاص واالنتقام من اآلخر وتخوينه واظهاره بصورة مشوهةغالب االحيان 
ً
وتصل الى حد القبح احيانا

مهما كلف ذلك من كذب وتضليل، وشتم ،ات من التأييد الزائف على حسابهالعامة، ويتحول الناس عنه، ولكسب مساح

العتداد بحرية اآلخرين في الرأي والتعبير، وهو حق كفله وسب وتحقير، وفقدان للرفق والرحمة والمروءة والتسامح، وعدم ا

 كان معتقده، ما دام لم يتجاوز حدوده ولم يعتد على حقوق اآلخرين... كل ذلك سببه المبالغة في 
ً
االسالم لإلنسان ايا

 .الخصومة التي نهى االسالم عنها الن عواقبها وخيمة على الفرد والجماعة

سس دولته الخالدة على االخوة، ودعانا سبحانه وتعالى الى التمسك واالعتصام بحبل لقد جاء االسالم العظيم ليؤ 

اعتصموا و »فقال تعالى:  واحترام حقوق األخرين مسلمين أو غير مسلمين فهم اخوة في النسب واإلنسانية، الله وعدم التفرق،
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 وال تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم اذ كنتم اعداء فأ
ً
ال عمران  (لف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته اخوانابحبل الله جميعا

820. 

المسلم اخو المسلم ال يظلمه وال يخذله »وعن ابي هريرة رض ي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: 

على بحسب امرئ من الشر ان يحقر اخاه المسلم كل المسلم »، ويشير الى صدره ثالث مرات، «وال يحقره التقوى ها هنا

 .29(المسلم حرام دمه وماله وعرضه

 
ً
اال اذا كان محاربا  يحقره، او ينال من ماله او عرضه او دمه ،وال أو غير مسلم  فال يجوز لمسلم ان يظلم مسلما

 «وال تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم»ش، قال تعالى: اح... هذا هو االسالم الذي نهى عن التنازع والتباغض والتفلالسالم

ال تحاسدوا والتناجشوا وال تباغضوا وال تدابروا وال يبع بعضكم على »وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم:  . 20 االنفال

 .30(بيع بعض وكونوا عباد الله اخوانا

ي . ويتملكنا الغضب فنفجر فيها؟ ان المبالغة فونحن نبالغ في الخصومةفي اإلنسانية أو العقيدة فكيف نصبح اخوانا 

ي اخطر معاول هدم المجتمعات االسالمية، وانجح وسائل الشيطان لبذر الفرقة والشقاق وزرع الفتنة واشعال الخصومة ه

نارها بين افراد المجتمع وجماعاته... وهذا امر ليس بمستعص على الفهم لمن كان له قلب او ألقى السمع وهو شهيد... ألن 

حاول ، ويلألخرن حقوق بعضهم البعض، ويلتمس كل منهم العيوب المبالغة في الخصومة تجعل الفرقاء او الخصوم ينكرو 

الحنيف ودعوته الى التسامح، والتناصح،  يق الخصم... وهذا كله يخالف دين اإلسالمكل فريق طمس مآثر وحسنات الفر 

 في حاجة الىوالتناصر، واحقاق الحق، واعادة الفضل الى اصحابه، والمعروف الى صانعيه، والجميل الى اهله... اننا جم
ً
 يعا

 .وقفة مع النفس والبعد عن التشاحن واللدد في الخصومة

 
َ
ِه األ

َّ
ى الل

َ
َجاِل ِإل َض الِرّ

َ
ْبغ

َ
اَل : )ِإنَّ أ

َ
ِبِيّ صلى الله عليه وسلم ق  رض ي الله عنها َعِن النَّ

َ
ة

َ
 عن أم المؤمنين َعاِئش

َ
خ

ْ
دُّ ال

َ
ِصم ل

 .( هذه الصيغة تبين أنه أبغض الرجال، في شدة مبالغته في الخصومة وقوله: ) أبغض الرجال إلى الله األلد الخصم . 31(

ألنه إنسان صاحب خصام وجدال قوي العارضة بالباطل، والحجة الباطلة إذا  لد الخصم: المبالغ في الخصومة،األ

باطل والخصومة بال ،أتيته من هنا نزع بحجة باطلة من هنا فيأكل حق غيره، ويأخذ حق غيره، يماري بالباطل يجادل بالباطل

 .ال تجوز، بل لو لم يكن خصومة مجرد مراء أيضا ال يجوز 

كفى بك إثما أال تزال "والخصومات أعظم ما تكون محرمة إذا كانت الخصومات في الدين، ففي حديث ابن عباس: 

، فال يعرض اإلنسان فال يجوز لإلنسان أن يكون مخاصما، كذلك الخصومة في الدين، والمناقشة في أمور الدين"، مخاصما

 .لون بطمدينه لكثرة الخصومات ويتنقل، ولهذا من كثرة الشبه عليه تنقل، هذا قد يبتلى به كثير من الناس، وال يبتلى به إال ال
                                                           

 . 1020صحيح مسلم ، رقم  -
29 

 30. 0300صحيح مسلم رقم -

 0110.31رواه البخاري رقم -
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أهل القصور والنقص إذا اختلفوا  فان ولهذا ،إذا اختلفوا تآلفوالعلم حين يختلفون يتخالفون،فلم يعهد أن أهل ا

شاهد اآلن، يتعادون ثم يتباغضون، ثم يتدابرون، ثم يتحاسدون، وهذه من أعظم المصائب، إذا كان هذا تعادوا كما هو الم

بين أهل العلم والدعاة إلى الله، فال يعذر بعضهم بعضا، وال ينصح بعضهم لبعض، مع أن كثيرا ممن يتكلم يعلم من نفسه، 

سكات الشيطان التي أظهرها في قالب الخير، فهي شهوات ويعلم الله منه أن في النفوس دسيسة، وأن فيها حسيكة من ح

لبست بشبهات، ثم اندرجت بالباطل، ثم اندرج هذا الباطل بالحق اليسير الذي لّبس به الجدال والمراء دأب كثير من الناس 

 .كبيرةسواء في أحاديثهم ومنتدياتهم، أو في مطالباتهم وخصوماتهم، فتراهم يتجادلون ويتمارون عند كل صغيرة و 

 في 
ً
ا  في اللدد والخصومة، وحبَّ

ً
ال لجلب مصلحة، وال لدرء مفسدة، وال لهدف الوصول إلى الحق واألخذ به، وإنما رغبة

في من الطرف اآلخر
َّ

 .التش

ه صاحبه، ويرذل رأيه، ويرد قوله  .ولهذا تجد الواحد من هؤالء ُيَسِفّ

 على المجتمع واالفراد:والخصام الجدل أثر ثانيا: 

 أن يصل المتجادلون إلى نتيجة طالما أن الحق ليس رائَدهم ومقصوَدهم الغالب ال يمكن فيف

 البحِث عن الحق غبر
َ
ة  وإذا الخصمان لم يهتديا *** ُسنَّ

فالجدال والمراء على هذا النحو مجلبة للعداوة، ومدعاة للتعصب، ومطية التباع الهوى.بل هو ذريعة للكذب، والقوِل 

 إذا كان ذلك في مسائل الدين،وهذا أقبح ش يء في هذا البابعلى الله بغير عل
ً
 والجدال اما ممدوح أو مذموم: .م خصوصا

 :الجدل الممدوح-8

وهو الجدل الذي يقصد به تأييد الحق، أو إبطال الباطل، أو أفض ى إلى ذلك بطريق صحيح. ومن هذا الجدل ما هو 

سالم ابن تيمية: والدعاء إلى سبيل الرب بالحكمة والموعظة الحسنة فرض عين ومنه ما هو فرض على الكفاية، يقول شيخ اإل 

والمجادلة بالتي هي أحسن ونحو ذلك مما أوجبه الله على المؤمنين فهذا واجب على الكفاية منهم، وأما ما وجب على أعيانهم 

 .فهذا يتنوع بتنوع قدرهم وحاجتهم ومعرفتهم

عية كالتي ذكرها الله تعالى عن األنبياء عليهم السالم، وأمر بها في مثل قوله وقال رحمه الله أيضا: فأما المجادلة الشر 

اِدِقيَن{  نَت ِمَن الصَّ
ُ
ا ِإن ك

َ
ِعُدن

َ
ِنا ِبَما ت

َ
ت
ْ
أ
َ
َنا ف

َ
ْرَت ِجَدال

َ
ث
ْ
ك

َ
أ
َ
َتَنا ف

ْ
ْد َجاَدل

َ
وُح ق

ُ
 َيا ن

ْ
وا

ُ
ال

َ
ُتَنا 00]هود: تعالى: }ق َك ُحجَّ

ْ
[، وقوله: }َوِتل

ْيَناَها ِإْبرَ 
َ
َك َحِكيٌم َعِليٌم{ ]األنعام: آت اء ِإنَّ َربَّ

َ
ش

َّ
ن ن ُع َدَرَجاٍت مَّ

َ
ْرف

َ
ْوِمِه ن

َ
ى ق

َ
ِذي َحآجَّ ِإْبَراِهيَم ِفي 10اِهيَم َعل

َّ
ى ال

َ
َر ِإل

َ
ْم ت

َ
ل
َ
[، وقوله: }أ

ا
َ
ِذي ُيْحِيي َوُيِميُت ق

َّ
َي ال اَل ِإْبَراِهيُم َرِبّ

َ
 ق

ْ
َك ِإذ

ْ
ُمل

ْ
ُه ال

ّ
اُه الل

َ
ْن آت

َ
ِه أ ْمِس ِمَن ِرِبّ

َّ
ِتي ِبالش

ْ
َه َيأ

ّ
ِإنَّ الل

َ
اَل ِإْبَراِهيُم ف

َ
ِميُت ق

ُ
ْحِيي َوأ

ُ
ا أ

َ
ن
َ
َل أ

اِلِميَن{]البقرة: 
َّ
ْوَم الظ

َ
ق

ْ
 َيْهِدي ال

َ
ُه ال

ّ
َفَر َوالل

َ
ِذي ك

َّ
ُبِهَت ال

َ
ِرِب ف

ْ
َمغ

ْ
ِت ِبَها ِمَن ال

ْ
أ
َ
ِرِق ف

ْ
َمش

ْ
ِتي ِهَي 031ال

َّ
ُهم ِبال

ْ
[، وقوله: }َوَجاِدل

ْحَسُن 
َ
 في الشرع803{]النحل: أ

ً
، وما كان كذلك لم يكن مذموما

ً
 أو مستحبا

ً
 .[، وأمثال ذلك فقد يكون واجبا

 الجدل المذموم:-0

وهو الجدل الذي يقصد به الباطل، أو تأييده، أو يفض ي إليه، أو كان القصد منه مجرد التعالي على الخصم والغلبة 

 
ً
 ، ويتأكد تحريمه إذا قلعليه فهذا ممنوع شرعا

ً
، أو الباطل حقا

ً
 ب الحق باطال
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 ما ذمه الله ورسوله كالجدل بالباطل، والجدل بغير علم، والجدل في الحق 
ً
قال ابن تيمية رحمه الله: والمذموم شرعا

 .بعدما تبين

ها من الباطل الصرف؛ كما يدخل فيه كثير من  ويدخل في هذا النوع دعوات التقارب ونظريات الخلط بين األديان فإنَّ

 واهم مظاهر الخطر في ذلك:حوارات الحضارية المعقودة مع أهل الكتاب لما تفض ي إليه من الباطل.ال

فعن أبي أمامة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ))ما ضل : المخاصمة والجدل بغير الحق من أسباب الضالل-ا

 قوم بعد هدى كانوا عليه إال أوتوا الجدل(( ثم تال رسول الله صلى 
ً

 َجَدال
َّ

َك ِإال
َ
الله عليه وسلم هذه اآلية: }َما َضَرُبوُه ل

ِصُموَن{]الزخرف: 
َ
ْوٌم خ

َ
 .[31َبْل ُهْم ق

)إال أوتوا الجدل( أي أعطوه، والمعنى ما كان ضاللتهم ووقوعهم في الكفر إال  ،فقوله: )كانوا عليه( أي على الهدى

 
ً
 أو جحودا

ً
، وقيل: مقابلة الحجة بالحجة، وقيل: المراد هنا العناد، والمراد في بسبب الجدال، وهو الخصومة بالباطل عنادا

القرآن ضرب بعضه ببعض لترويج مذاهبهم، وآراء مشايخهم من غير أن يكون لهم نصرة على ما هو الحق وذلك محرم، ال 

خصومة،وان انتشار وهذا الحديث يفيد الترهيب من الشدة في ال .المناظرة لغرض صحيح كإظهار الحق فإنه فرض كفاية

ن الذي يقصد بخصومته مدافعة الحق ورده االجدل عالمة على الضالل، وان الجدل والخصام بالباطل من أفات اللسان،و 

 .باألوجه الفاسدة، والشبه الموهمة، هو الشخص الذي يبغضه الله تعالى

وية شريفة منها قول رسول الله صلى الله ورد في الخصام بين المسلمين أحاديث نبتورث العداوة وتنقص الثواب: وقد  -ب

عليه وسلم : )تعرض األعمال في كل إثنين وخميس فيغفر الله لكل امرئ ال يشرك به شيئا، إال امرأ كانت بينه وبين 

 .32أخيه شحناء فيقول اتركوا هذين حتى يصطلحا(

 قه فيغفر للمؤمنين ويملي للكافرينقال صلى الله عليه وسلم: )إذا كان ليلة النصف من شعبان اطلع الله إلى خلو 

 .. 33ويدع أهل الحقد بحقدهم حتى يدعوه(

 .34وقال صلى الله عليه وسلم: )في ليلة النصف من شعبان يغفر الله ألهل األرض إال المشرك أو مشاحن(

 :ولهم كما في قبين صلى الله عليه وسلم أن من صفات النفاق المبالغة في الخصاانها تدخل صاحبها في أهل النفاق:  -ج

)أربع من كن فيه كان منافقا خالصا ومن كانت فيه خصلة منهن كانت فيه خصلة من نفاق حتى يدعها، إذا اؤتمن 

 .خان وإذا حدث كذب، وإذا عاهد غدر وإذا خاصم فجر( متفق عليه، ومعنى إذا خاصم فجر: أي بالغ في الخصومة

ال يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثالث فمن هجر أخاه فوق ثالث ): المبالغة فقال  ونهى صلى الله عليه وسلم عن

 .. 35فمات دخل النار(
                                                           

 200332رواه مسلم،رقم  -

 33. 118صحيح الجامع،مرجع سابق، رقم -

 34المرجع السابق.-

 35رواه أبو داود بإسناد على شرط البخاري  -
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وشدد أكثر حيث اعتبر المبالغ في الخصام قاتال فقال صلى الله عليه وسلم : )من هجر أخاه سنة فهو كسفك دمه( 
36. 

 :حين قال -رحمه الله  -وما أجمل قول الشافعي 

ِرّ مفتاُح  قالوا سكتَّ وقد خوصمَت قلُت لهم
َّ

 *** إن الجواَب ِلَباِب الش

 لصون العرض إصالُح 
ً
 *** وفيه أيضا

ٌ
 والصمت عن جاهٍل أو أحمٍق شرف

 *** والكلب ُيخش ى لعمري وهو نباُح 
ٌ
خش ى وهي صامتة

ُ
ْسَد ت

ُ
 أما ترى األ

فوس مجبولة على عدم االنشغال بالجدال واألمور التي ال مصلحة فيها، فالن هنا فإنه من الواجب على الناس ومن

 ..حب الحديث خاصة عندما يكون ظاهره أنه في الدين، وأنه لله وفي الله وهو في الحقيقة غير ذلك

وينبغي على العبد إذا أبغض أحدا أن يكون معتدال في ذلك وال يبالغ، وإذا حصل منه مبالغة في بغضه فينبغي عليه 

لمبغوض، ولذلك نهى الشرع عن هجر المسلم فوق ثالث ليال قال أن ينظر إلى محاسنه حتى يكون عنده اعتدال في ذلك ا

 )ال يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثالث ليال( متفق عليه. :رسول الله صلى الله عليه وسلم

وهذا خاص في الخصومة ألمر من الدنيا وقد وقته الشرع بثالثة أيام أما إذا كان الهجر ألجل الفسق أو االبتداع فيجوز 

 ثالثة أيام ولو طالت المدة إذا اقتضت المصلحة ذلك.أكثر من 

 المراجع

 ،دار الكتاب العربي بيروت لصمتعبدالله بن محمد بن عبيد بن سفيان المشهور ب ابن ابي الدنيا، ا،القرش ي البغدادي 

 1.ه 8282

 م.8111،دار االرقم ،عمان،،جامع األصول ابن األثير، 

 .ه، 8201،دار الحديث القاهرةأعالم النبالءسير حمد بن احمدبن عثمان ،الذهبي ،م

 .م 8111، المكتب اإلسالمي،صحيح الجامعحمد ناصر الدين، 

 .دار البصير، القاهرة  ،الشريعة محمد بن الحسين ، األجري،

 ،.مركز الرسالة للدراسات وتحقيق التراث، مؤسسة الرسالة.سنن الدارميحمد بن عبد الله بن عبد الرحمن ،مالتميمي ،

 الباب التاسع –م،0223، دار الفرقان عمان  ومضات في اإلسالمد.محمد راتب ،  النابلس ي،

. ،تحقيق احمد سعد، دار 801،ص0،جوالجماعةاعتقاد اهل السنة  شرح أصول هبة الله بن الحسن بن منصور ،الطبري ، 

 م.0220طيبة،

                                                           

 36رواه أبو داود بإسناد صحيح -
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-0-02. طريق اإلسالم، ي الشريعة اإلسالميةحقوق الناس فد. مشعل احمد ،جامعة محمد الخامس الرباط،الغامدي ، 

لع عليه بتاريخ 0281
ّ
، جامعة منيوستا، البيان العالمي عن حقوق اإلنسان في اإلسالم" . بتصّرف.0281-82-81، اط

لع عليه بتاريخ 
ّ
  . بتصّرف.0281-82-81اط
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 يتهمحقوق الفئات المستضعفة أو الهشة: كبار السن وضرورة اعتماد اتفاقية دولية لحما

 الدكتورمحمد أمين هشام الميدانياألستاذ

 رئيس المركز العربي للتربية على القانون الدولي اإلنساني وحقوق اإلنسان، ستراسبورغ، فرنسا

 أستاذ محاضر، جامعة ستراسبورغ

 أستاذ حقوق اإلنسان، جامعة الجنان، طرابلس، لبنان

 ملخص:

السن. وأصدرت بعض المحاكم الدولية واإلقليمية قرارات تتعلق لم يتم االتفاق على تعريف بخصوص مصطلح: كبار 

ولكن ال يوجد حاليا أي اتفاقية دولية أو إقليمية تحمي حقوق  بكبار السن وأوضاعهم المرتبطة بحاالت اإلعاقة والضعف.

رغم من جهود كبار السن، كما هو الحال بالنسبة ألشخاص آخرين: المرأة، والطفل، واألشخاص ذوي اإلعاقة، على ال

المجتمع الدولي من خالل عقد العديد من المؤتمرات، وجهود منظمة األمم المتحدة وبعض المنظمات اإلقليمية، بقصد 

ويمكن أن نرصد مساع حثيثة للمجتمع المدني رغبة في إيجاد حماية لكبار السن من خالل عدة من  حماية كبار السن.

من نداءات، والدعوة أيضا العتماد وثائق )إعالنات، اتفاقيات(، بقصد حماية كبار االجتماعات التي تم عقده وما صدر عنها 

 السن.

Abstract: 

There is no general agree about the definition of the term an older person. We can find some decisions of 

international and regional courts concerning the situation of weakling of older persons. We cannot find any 

international or regional instrument about the protection older persons but we can find many instruments to 

protect vulnerable persons: children, women and persons with disabilities. There are although several efforts by 

the international community to protect older persons. There are also efforts by Civil Society to protect older 

persons. We can find Appeals, as well as calls for the adoption of documents (declarations, conventions) for the 

protection of older persons. 
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 المقدمة

كان في ذهني، عندما عزمت على كتابة هذا البحث، العدد المرتفع لكبار السن الذين توفوا، في األشهر األولى من 

انتشار جائحة كورونا، بأماكن مأوى األشخاص المسنين غير المستقلين بأنفسهم في فرنسا، وُيقال لهم اختصارا بالفرنسية 

(Ehpad)37ف المشافي الفرنسية في بدايات هذه الجائحة، حيث نشرت الصحف الفرنسية أرقاما صادمة ، وكذلك في مختل

 ، هذا من ناحية.38تتعلق بوفاة هؤالء األشخاص

، وبخاصة فيما يتعلق 39والحظت، ومن ناحية ثانية، بأنه لم يتم االهتمام بحماية كبار السن بما فيه الكفاية

رف باسم "األشخاص ذوي األوضاع الخاصة"، أو ما ُيعرف أيضا بمسمى "الفئات باعتماد اتفاقيات دولية لحماية ما ُيع

المستضعفة أو الهشة"، ونقصد بهم: المرأة، والطفل، واألشخاص ذوي اإلعاقة، وكبار السن، والالجئون الخ.وال نبالغ إذا 

 و ما سنتطرق إليه الحقا في هذا البحث.، وه40قلنا بأن القانون الدولي، ال يحمي كبار السن، إال من منطلق مفهوم "اإلعاقة"

النساء  وبخاصةونالحظ، من ناحية ثالثة، بأنالمجتمع الدولي حرص على تقرير حماية للفئات المستضعفة أو الهشة

واألطفال واألشخاص ذوي اإلعاقة من خالل اعتماد معيار دولية وإقليمية تحولت إلى التزامات بفضل االتفاقيات 

 :41ي تم اعتمادها من قبل منظمة األمم المتحدة ومختلف المنظمات اإلقليمية، ونذكر على المستوى الدوليوالبروتوكوالت الت

                                                           
 اختصار لجملة: 37

Établissementd'Hébergement pour PersonnesAgéesDépendantes. 
شر بعد مرور شهرين فقط على انتشار 38

ُ
( في فرنسا. فحسب صحيفة )اللوموند( الفرنسية، وحتى 81-فيروس )كوفيد سأعطي مثاال يتعلق بما ن

 0202شخصا توفوا منذ األول من آذار من عام  01.222من كبار السن رجاال ونساء من أصل  80.122، توفي 0202أيار/مايو  80تاريخ 

لقياس للعدد اإلجمالي، علما بأننا لم ندخل في هذه بالمائة من إجمالي المتوفين، وهو عدد مرتفع با 22بسبب هذا الفيروس، أي حوالي 

 العملية الحسابية من توفى في منزله أو في المستشفيات من كبار السن، انظر:

-l-a-tribut-lourd-un-payent-ehpad-les-pourquoi-tragedie-une-vecu-a-https://www.lemonde.fr/societe/article/2020/05/06/on

coronavirus_6038845_3224.html-au-due-epidemie 
سانية في بيروت، إللقاء محاضرة من خالل ندوة عن بعد، وكنا نعيش بدايات الظروف وجهت لي دعوة من قبل مجموعة )بسمة( لألعمال اإلن39

الصعبة بسبب جائحة كورونا. واخترت موضع كبار السن أو المسنين عنوانا لمحاضرتي. تفاج  القائمون على الندوة بهذا الموضوع، 

المسنون في مواجهة فيروس كورونا المستجد. وحظيت تحت عنوان:  0202حزيران/يونيو  0ورحبوا به أيضا. وانعقدت الندوة في 

رحت عدة أسئلة تتعلق بهذا الموضوع، وهو ما يشير إلى ضرورة االهتمام بكبار السن وحمايتهم، 
ُ
المحاضرة باالهتمام، وتابعها الكثير، وط

 وبخاصة في العالم العربي!وهو ما قصر به المجتمع الدولي، ولم يحظ برأينا باالهتمام الكافي من قبل المجتمع المدني، 
 انظر:40

Marion Blondel, La personne vulnérable en droit international. Thèse de Doctorat de l’Université de Bordeaux, 2015, pp. 62-63. 
 تم ترتيب الصكوك المذكورة حسب تواريخ اعتمادها.41

https://www.lemonde.fr/societe/article/2020/05/06/on-a-vecu-une-tragedie-pourquoi-les-ehpad-payent-un-lourd-tribut-a-l-epidemie-due-au-coronavirus_6038845_3224.html
https://www.lemonde.fr/societe/article/2020/05/06/on-a-vecu-une-tragedie-pourquoi-les-ehpad-payent-un-lourd-tribut-a-l-epidemie-due-au-coronavirus_6038845_3224.html
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كانون  81اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة التي اعتمدتها الجمعية العامة لألمم المتحدة بتاريخ  .8

 . 8118أيلول/سبتمبر  0، ودخلت حيز النفاذ في 8111األول/ديسمبر 

البروتوكول االختياري المضاف إلى اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة الذي اعتمدته الجمعية  .0

 . 0222كانون األول/ديسمبر  00، ودخل حيز النفاذ في 8111تشرين األول/أكتوبر  0العامة لألمم المتحدة بتاريخ 

، ودخلت 8111تشرين الثاني/نوفمبر  02مة لألمم المتحدة بتاريخ اتفاقية حقوق الطفل التي اعتمدتها الجمعية العا .0

 . 8112أيلول/سبتمبر  0حيز النفاذ في 

البروتوكول االختياري األول الملحق باتفاقية حقوق الطفل المتعلق ببيع األطفال وبغاء األطفال واستغالل األطفال  .2

، ودخل حيز النفاذ في 0222أيار/مايو  03لمتحدة بتاريخ في المواد اإلباحية والذي اعتمدته الجمعية العامة لألمم ا

 . 0220كانون الثاني/يناير  81

البروتوكول االختياري الثاني الملحق باتفاقية حقوق الطفل المتعلق باشتراك األطفال في النزاعات المسلحة والذي  .3

 . 0220شباط/فبراير  80ز النفاذ في ، ودخل حي0222أيار/مايو  03اعتمدته الجمعية العامة لألمم المتحدة بتاريخ 

البروتوكول االختياري الثالث الملحق باتفاقية حقوق الطفل المتعلق بإجراء تقديم البالغات والذي اعتمدته الجمعية  .0

 .028242نيسان/أبريل  82، ودخل حيز النفاذ في 0288كانون األول/ديسمبر  81العامة لألمم المتحدة بتاريخ 

كانون األول/ديسمبر  80اص ذوي اإلعاقة التي اعتمدتها الجمعية العامة لألمم المتحدة بتاريخ اتفاقية حقوق األشخ .1

 . 0221أيار/مايو  0، ودخلت حيز النفاذ في 0220

البروتوكول االختياري المضاف إلى اتفاقية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة، والذي اعتمدته الجمعية العامة لألمم  .1

 . 022143أيار/مايو  0، ودخلت حيز النفاذ في 0220األول/ديسمبر  كانون  80المتحدة بتاريخ 

 :44ونجد على المستوى اإلقليمي

االتفاقية األمريكية بشأن الوقاية واستئصال العنف ضد النساء والمعاقبة عليه، اعتمدتها منظمة الدول األمريكية  .8

 . 811345آذار/مارس  3ذ في ، والتي دخلت حيز النفا8112حزيران/يونيو  1ومقرها واشنطن، بتاريخ 

                                                           
ية لحقوق اإلنسان، مفوضية األمم المتحدة السامية لحقوق اإلنسان، األمم المعاهدات الدولية األساس انظر نصوص هذه الصكوك في:42

 . 0220المتحدة، نيويورك، جنيف، 
انظر نص كال من الصكين األخيرين في: المعاهدات الدولية األساسية الجديدة لحقوق اإلنسان، مفوضية األمم المتحدة السامية لحقوق 43

 .0221ف، اإلنسان، األمم المتحدة، نيويورك، جني
 تم ترتيب الصكوك المذكورة حسب تواريخ اعتمادها.44
، ىانظر بخصوص هذه االتفاقية األمريكية، محمد أمين الميداني، اآلليات الوقائية الدولية واإلقليمية لحماية حقوق اإلنسان، الطبعة األول45

ا. )الحقا، الميداني، اآلليات الوقائية الدولية وما بعده 30، ص 0281منشورات شركة المؤسسة الحديثة للكتاب، طرابلس، لبنان، 

 وما بعدها. 081واإلقليمية لحماية حقوق اإلنسان(. وانظر نص هذه االتفاقية في هذا المرجع ص 
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، ودخلت حيز النفاذ 8110كانون الثاني/يناير  03االتفاقية األوروبية لممارسة حقوق األطفال، التي تم اعتمادها تاريخ  .0

 . 022246تموز/يوليو  8في 

، 8111يو تموز/يول 1اتفاقية الدول األمريكية بشأن إزالة كافة أشكال التمييز ضد المعاقين، التي تم اعتمادها في  .0

 . 022847ودخلت حيز النفاذ في عام 

تموز/يوليو  88البروتوكول الملحق بالميثاق اإلفريقي لحقوق اإلنسان والشعوب والخاص بحقوق المرأة، بتاريخ  .2

 . 028248تموز/يوليو  00، ودخل هذا البروتوكول حيز النفاذ في 0220

تشرين  03االعتداء الجنس ي، التي تم اعتمادها تاريخ اتفاقية مجلس أوروبا بشأن حماية األطفال من االستغالل و  .3

 .028249تموز/يوليو  8، ودخلت حيز النفاذ في 0221األول/أكتوبر 

اتفاقية مجلس أوروبا للوقاية والكفاح ضد العنف تجاه النساء والعنف المنزلي، تم اعتمادها بمدينة إسطنبول بتاريخ  .0

 .028250آب/أغسطس  8في ، والتي دخلت حيز النفاذ 0288أيار/مايو  88

                                                           
ة، عانظر بخصوص االتفاقية األوروبية لممارسة حقوق األطفال، محمد أمين الميداني، النظام األوروبي لحماية حقوق اإلنسان، الطبعة الراب46

 وما بعدها )الحقا، الميداني، النظام األوروبي لحماية حقوق اإلنسان(.  361، ص 0282منشورات الحلبي الحقوقية، بيروت، 

: االتفاقيات األوروبية لحماية حقوق اإلنسان، ترجمة وإعداد الدكتور محمد أمين الميداني، والدكتور نزيه كسيبي، وانظر نص هذه االتفاقية في

وما بعدها. )الحقا،  080، ص 0282، القاهرة، 00كز القاهرة لدراسات حقوق اإلنسان، سلسلة تعليم حقوق اإلنسان منشورات مر 

 االتفاقيات األوروبية لحماية حقوق اإلنسان(.
ثالث، المجلد ال محمود شريف بسيوني، خالد محي الدين، الوثائق الدولية واإلقليمية المعنية بحقوق اإلنسان، في: االتفاقيةانظر نص هذه 47

وما بعدها. )الحقا، بسيوني، ومحي الدين، الوثائق الدولية واإلقليمية المعنية بحقوق  000، ص 0288دار النهضة العربية، القاهرة، 

 اإلنسان(.
وما بعدها. وانظر  832انظر بخصوص هذا البروتوكول األفريقي، الميداني، اآلليات الوقائية الدولية واإلقليمية لحماية حقوق اإلنسان، ص 48

 وما بعدها. 010نص هذا البروتوكول في هذا المرجع، ص 
انظر نص هذه االتفاقية في: مصنف الئحة االتفاقيات والنصوص األساسية لمجلس أوروبا في مجال حقوق اإلنسان. مكافحة االتجار بالبشر، 49

مندوبية الوزارية لحقوق اإلنسان، الرباط )من دون تاريخ(، مناهضة التعذيب، مكافحة العنف ضد النساء واألطفال، مجلس أوروبا، ال

 وما بعدها.  883ص 

 ةوانظر بخصوص هذه االتفاقية، محمد أمين الميداني، "اتفاقية مجلس أوروبا بشأن حماية األطفال من االستغالل واالعتداء الجنس ي"، )المجل

ية إلكترونية تصدر عن المركز العربي للتربية على القانون الدولي اإلنساني العربية للقانون الدولي اإلنساني وحقوق اإلنسان(، مجلة سنو 

 وما بعدها. 80، ص 0281كانون األول/ديسمبر  8وحقوق اإلنسان، ستراسبورغ، فرنسا، العدد 
ظر نص هذا البروتوكول في وما بعدها. وان 87انظر بخصوص هذه االتفاقية، اآلليات الوقائية الدولية واإلقليمية لحماية حقوق اإلنسان، ص 50

 وما بعدها. 246هذا المرجع، ص 
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ولكن لم تنجح حتى اآلن، ال منظمة األمم المتحدة وال أي منظمة إقليمية، باعتماد أي اتفاقية تتعلق بحقوق كبار 

السن وحمايتهم، وهو ما يبقيهم، برأينا، في أوضاع أكثر ضعفا وهشاشة لغياب حماية مباشرة وإلزامية لهم وآلية محددة تحمي 

 حقوقهم.

من  2من المادة  3قفني أيضا، بعض المواد في االتفاقيات اإلقليمية لحماية حقوق اإلنسان مثل الفقرة وكانت تستو 

، والتي تنص على ما يلي: "ال 8111، ودخلت حيز النفاذ في 8101االتفاقية األمريكية لحقوق اإلنسان التي تم اعتمادها في 

، يجوز أن يحكم باإلعدام على األشخاص الذين كانوا وقت 
ً
 أو فوق السبعين عاما

ً
ارتكاب الجريمة دون الثمانية عشر عاما

 .51وكذلك ال يجوز تطبيق هذه العقوبة على النساء الحوامل". وأكيد يعتبر من هو فوق السبعين عاما من كبار السن

ى ما يلي: ، عل8118من الميثاق األفريقي لحقوق اإلنسان والشعوب لعام  81من المادة  2وتنص، من جهتها، الفقرة 

"للمسنين أو المعوقين الحق أيضا في تدابير حماية خاصة تالئم حالتهم البدينة أو المعنوية"، وتنص الفقرة األولى من المادة 

من هذا الميثاق وفي مجال "واجبات الفرد" على واجب: "المحافظة على انسجام تطور أسرته والعمل من أجل تماسكها  01

. واحترام الوالدين هنا يعني احترام 52ترام والديه في كل وقت وإطعامهما ومساعدتهما عند الحاجة"واحترامها كما أن عليه اح

 كبار السن أيضا. 

وتؤكد هذهالمواد في االتفاقيات اإلقليمية لحماية حقوق اإلنسان على ضرورة حماية كبار السن، ولكن لم تكرس أي 

 على حقوقهم.منظمة إقليمية اتفاقية بذاتها لحمايتهم والحفاظ 

ر باآلية القرآنية التي حضت على احترام الوالدين وبخاصة عند  
ّ
وهل نحن بحاجة في ختام هذه المقدمة أن نذك

ِكَبَر بلوغهما "
ْ
 .53"؟ال

سنقسم هذا البحث إلى عدة مطالب: نبدأ بالتعاريف )المطلب األول(، وسنطلع من ثم على بعض االجتهادات  

بخصوص  جهود المجتمع الدوليلتطرق فيها إلى موضوع كبار السن )المطلب الثاني(، وسنتعرف علىالقضائية الدولية التي تم ا

حماية كبار السن )المطلب الثالث(، واالتفاقيات الدولية واإلقليمية التي جاءت على ذكر كبار السن وحمايتهم )المطلب 

 حماية كبار السن )المطلب الخامس(.الرابع(، وسنقدم أخيرا بعض األمثلة من جهود المجتمع المدني بقصد 

 التعاريف:المطلب األول 

                                                           
 وما بعدها. 022ص انظر نص هذه االتفاقية األمريكية لحقوق اإلنسان في: بسيوني، ومحي الدين 51
قليمية المعنية اإلبسيوني، محي الدين، الوثائق الدولية و انظر الترجمة العربية للنظام األساس ي للميثاق األفريقي لحقوق اإلنسان والشعوب في: 52

وما بعدها. وانظر بخصوص هذا الميثاق األفريقي: محمد أمين الميداني، " التعريف بالميثاق األفريقي لحقوق  211بحقوق اإلنسان، ص

 وما بعدها. 20اإلنسان والشعوب"، في الميداني: المختار من دراسات في الحماية اإلقليمية لحقوق اإلنسان، ص 
َك 53 ى َربُّ ض َ
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لعل أول ما يجب أن نجيب عليه: ما هو المقصود بمصطلح"كبار السن"؟ وهل هذا المصطلح دقيق؟ نستشهد  

، 54ةالذي صاغته اللجنة المعنية بالحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافي 0لإلجابة على هذا السؤال بالتعليق العام رقم 

والتي تسهر على حسن تطبيق الدول األطراف في العهد الدولي الخاص بالحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية لعام 

، اللتزاماتها المنبثقة عن هذا العهد. وقد جاء في هذا التعليق ما يلي: "تختلف 8110، والذي دخل حيز النفاذ عام 8100

اختالفا كبيرا، حتى في الوثائق الدولية. فهي تشمل: "كبار السن"، و"المسنين"، المصطلحات المستخدمة لوصف كبار السن 

"واألكبر سنا"، و"فئة العمر الثالثة"، و"الشيخوخة"، كما أطلق مصطلح "فئة العمر الرابعة" للداللة على األشخاص الذين 

(، وبالفرنسية  (Older Personsليزيةعاما. ووقع اختيار اللجنة على مصطلح "كبار السن" باإلنك 12يزيد عمرهم على 

(Personnesâgées ستخدم في قراري الجمعية العامة
ُ
. ووفقا للممارسة المتبعة في 21/11و 21/3(، وهو التعبير الذي ا

 سنة فأكثر، هذا من جهة. 02االدارات االحصائية لألمم المتحدة، تشمل هذه المصطلحات األشخاص البالغين من العمر 

سنة  03ة االحصاءات التابعة لالتحاد األوروبي، من جهة ثانية، أن "كبار السن" هم الذين بلغوا من العمر وتعتبر إدار 

 .55هي السن األكثر شيوعا للتقاعد، وال يزال االتجاه العام ينحو نحو تأخير سن التقاعد" 03أو أكثر، حيث إن سن الـ 

م مصطلح "كبار السن"، وإن لم يكن خطأ استخدام إذن لو أردنا أن نكون أكثر دقة فمن المفروض أن نستخد

 مصطلح "المسنون".

 المطلب الثاني: بعض االجتهادات القضائية الدولية بخصوص كبار السن

ر ببعض االجتهادات القضائية الدولية والتي لم تشير كلها إلى حماية كبار السن أو تركز عليها! وسنرى  
ّ
يمكن أن نذك

ألوروبية لحقوق اإلنسان )أوال(، ومن ثم اجتهادات المحكمة الجنائية الدولية ليوغسالفيا السابقة بداية اجتهادات المحكمة ا

 )ثانيا(.

 أوال: المحكمة األوروبية لحقوق اإلنسان

 فيما يتعلق بحماية كبار السن: 56يمكن أن نحيل إلى مثالين عن اجتهادات المحكمة األوروبية لحقوق اإلنسان

                                                           
ية لحماية اللجان الدولالثقافية واختصاصاتها، محمد أمين الميداني،انظر بخصوص تأليف اللجنة المعنية بالحقوق االقتصادية واالجتماعية و 54

 وما بعدها. 13، ص 0281حقوق اإلنسان وآلياتها، الطبعة األولى، منشورات المؤسسة الحديثة للكتاب، طرابلس، لبنان، 
لتعليقات العامة للجنة المعنية بالحقوق االقتصادية : الحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية لكبار السن" في: ا0انظر: "التعليق العام رقم 55

، مركز األمم المتحدة للتدريب والتوثيق في مجال حقوق اإلنسان لجنوب غرب آسيا 0واالجتماعية والثقافية، التعليقات العامة رقم 

وما بعدها. )الحقا: التعليق العام  03والمنطقة العربية، األمم المتحدة، حقوق اإلنسان، مكتب المفوض السامي، )من دون تاريخ(، ص 

 (. 0رقم 
الميداني،  ،8131ومقرها مدينة )ستراسبورغ( في فرنسا، والتي باشرت أعمالها منذ عام انظر فيما يخص المحكمة األوروبية لحقوق اإلنسان، 56

 وما بعدها. 800النظام األوروبي لحماية حقوق اإلنسان، ص 
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، والمتعلقة 022157كمة األوروبية لحقوق اإلنسان، في إحدى القضايا التي ُعرضت عليها عام تم تركيز اهتمام المح -8

، والمادة األولى من البروتوكول األول 58من االتفاقية األوروبية لحقوق اإلنسان 1باالنتهاكات الخاصة بأحكام المادة 

. أي 60التركيز واالهتمام بموضوع كبار السنعلى موضوع اإلعاقة، أكثر من ، 59المضاف إلى هذه االتفاقية األوروبية

 أنهم لم يحظوا باالهتمام الكافي من قبل هذه الهيئة القضائية األوروبية!

تّعزز موقف المحكمة األوروبية لحقوق اإلنسان من عدم اعتبار كبار السن سببا من أسباب الضعف أو الهشاشة في  -0

حية كبر السن كوضع ضعف في مجال القانون الجنائي ، ولم تنظر هذه المحكمة األوروبية لنا61قضية أخرى 

كان المشتكى بهذه القضية قد تمت إدانته من قبل المحكمة الفرنسية لمشاركته بارتكاب جرائم ضد و .62الدولي

                                                           
 انظر قضية:57

CEDH, 16 juillet 2009, Zehentner c. Autriche, req. n°20082/02. 

 وانظر رابط هذه القضية:

93595-https://www.doctrine.fr/d/CEDH/HFJUD/CHAMBER/2009/CEDH001 
لكل شـخص الحـق  -8سان وعنوانها )الحـق في احتـرام الحيـاة الخاصـة والعائليـة(، على ما يلي: "من االتفاقية األوروبية لحقوق اإلن 1تنص المادة 58

 في احتـرام حيـاته الخاصة والعائلية ومسـكنه ومراسـالته.

 إذا نص القانون على هذا التدخل، وكان ضـروريا، في  -0
ّ
مجتمـع ديمقراطـي، ال يجوز أن تتدخل السـلطة العامـة في ممارسـة هذا الحـق إال

 ، أو لحفـظ سـالمة الوطن، أو األمن العام، أو الرخاء االقتصـادي للبلد، أو لحفـظ النظام، أو لمنع الجرائم، أو لحمـاية الصحة أو األخالق

 لحماية حقوق اآلخرين وحرياتـهم".

 وما بعدها. 03وق اإلنسان، ص انظر نص االتفاقية األوروبية لحقوق اإلنسان في: االتفاقيات األوروبية لحماية حق
ترام حوتنص المادة األولى من البروتوكول األول المضاف إلى هذه االتفاقية األوروبية على ما يلي: " لكل شـخص طبيعـي أو اعتبـاري الحق في ا59

 للمصلحة العامـة، وفي حدود الشـروط التي يحددها القان
ّ
ون والمبـادئ العامـة للقانون ممتلكاته. وال يجوز حرمان أحد من ملكيتـه إال

 العـام.

و أال تخّل األحكـام السـابقة بحق الدول في إصـدار القوانيـن التي تراها ضـرورية، لتنظيم اسـتخدام الممتلكات وفقا للمصـلحة العامـة، 

 وما بعدها. 31ص ، انظر نص البروتوكول األول في المرجع السابقلضـمان دفع الضـرائب، أو مسـاهمات أو غرامات أخرى". 
 انظر:60

Blondel, op. cit., p. 63. 
 انظر قضية:61

CEDH, 7 juin 2001, Maurice Papon c. France, Décision sur la recevabilité de la req. n°64666/01 

 وانظر رابط هذه القضية:

65190%22]}-https://hudoc.echr.coe.int/fre#{%22itemid%22:[%22001 
 انظر:62

Blondel, op. cit., p. 63. 

https://www.doctrine.fr/d/CEDH/HFJUD/CHAMBER/2009/CEDH001-93595
https://hudoc.echr.coe.int/fre#{%22itemid%22:[%22001-65190%22]}
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اإلنسانية، ولكنه ادعى أمام المحكمة األوروبية لحقوق اإلنسان بأن إدانته بالسجن وتبعا ألنه يبلغ التسعين من 

. وأوضحت المحكمة بأن كبر 63من االتفاقية األوروبية لحقوق اإلنسان 0عه الصحي، تنتهك أحكام المادة عمره ولوض

السن ال يشكل في بلدان مجلس أوروبا عائقا فيما يتعلق باإلدانة بالسجن، لكنها أقرت أيضا بأن السن مع عوامل 

ار الحكم أو تنفيذه، مع التأكيد بأن االتفاقية أخرى، كالوضع الصحي، يمكن أن ُيؤخذ بعين االعتبار، سواء عند إصد

األوروبية لحقوق اإلنسان ال تربط اإلدانة بالسجن بعمر المتهم، مع اإلقرار بأن االستمرار بوجود مدان في السجن، 

 .64من هذه االتفاقية األوروبية 0وتبعا لعمره المتقدم ممكن أن يخلق إشكاال بخصوص عدم احترام المادة 

 حكمة الجنائية الدولية ليوغسالفيا السابقةثانيا: الم

 Le، وهي قضية )65المحكمة الجنائية الدولية ليوغسالفيا السابقةونجد موقفا مخالفا في قضية عرضت على 

Procureur c. Biljana Plavšic عاما، والمتهم بارتكاب جرائم  10(،وكان السؤال المطروح: عما إذا كان سن المتهم البالغ

جماعية أو المشاركة بارتكابها، وبارتكاب الجرائم ضد اإلنسانية، يمكن اعتبار هذا السن ظرفا مخففا؟ وأخذت اإلبادة ال

المحكمة بعين االعتبار عمر المتهم، وتدهور حالته الصحية نظرا لكبر سنه، ورأت بأن إصدار أحكاما بالسجن على كبار السن 

ي حق أشخاص أصغر سنا، وهو ما نراه صوابا. ونقرأ في الفقه القانوني له تأثير مختلف لو كانت نفس األحكام قد صدرت ف

 .66األوروبي ما يؤكد ذلك، ويرى في كبر السن عامال أساسيا من أسباب الضعف، مما يستدعي تخفيف العقوبة على كبار السن

 المطلب الثالث: جهود المجتمع الدولي وحماية كبار السن

لي من خالل أعمال المؤتمرات العالمية )أوال(، ووثائق منظمة األمم المتحدة يمكن أن نرصد جهود المجتمع الدو  

 )ثانيا(.

  

                                                           
من االتفاقية األوروبية لحقوق اإلنسان وعنوانها )منع التعذيب(، على ما يلي: "ال يجوز إخضـاع أحد للتعذيـب وال للعقوبات أو  0تنص المادة 63

 نسانية أو المهينة". المعامالت غير اإل
 انظر:64

Blondel, op. cit., p. 63. 
انظر لمزيد من التفاصيل بخصوص هذه المحكمة ونظامها، محمد أمين الميداني، "المحكمة الجنائية الدولية ليوغسالفيا السابقة )عرض 65

ية، الطبعة الثان ة اإلقليمية لحقوق اإلنسان،المختار من دراسات الحمايعام لنظام المحكمة وظروف نشأتها(، في: محمد أمين الميداني، 

منشورات المركز العربي للتربية على القانون الدولي اإلنساني وحقوق اإلنسان، ستراسبورغ، ومركز المعلومات والتأهيل لحقوق اإلنسان، 

 وما بعدها. 1ص  ،0202تعز، 
 انظر:66

Blondel, op. cit., p. 63. 
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 أوال: أعمال المؤتمرات العالمية

 8110خطة عمل فيينا الدولية للشيخوخة  -8

 00، خطة عمل فيينا الدولية للشيخوخة. وتتضمن الخطة 8110اعتمدت الجمعية العالمية للشيخوخة، في عام 

علق بالعديد من القضايا منها: الصحة والتغذية، وحماية المستهلك المسن، واإلسكان والبيئة، واألسرة، والرعاية نقطة، وتت

. ومعظم هذه النقاط له عالقة بمواد العهد 67االجتماعية، والعمل وضمان الدخل، والتعليم، وجمع بيانات البحوث وتحليلها

 .68ة والثقافيةالدولي الخاص بالحقوق االقتصادية واالجتماعي

 0220الجمعية العالمية الثانية للشيخوخة  -0

، وفي العاصمة اإلسبانية )مدريد(، اجتماعا تمخض عنه 0220عقدت الجمعية العالمية الثانية للشيخوخة، في عام 

 ، وذلك بغرض وضع سياسات دولية للشيخوخة. كما69اعتماد إعالن سياس ي، وكذلك خطة عمل مدريد الدولية للشيخوخة

تسعى الخطة إلى تغيير في المواقف والسياسات والممارسات على كل األصعدة بهدف االستفادة من اإلمكانات لصالح كبار 

السن. وتضمنت الخطة توصيات محددة للعمل تهدف إلعطاء األولوية لكبار السن وللتنمية أيضا، وتسعى لرفع مستويات 

 د بيئات تمكينية وداعمة لهم.الصحة والرفاه بما فيها مرحلة الشيخوخة، وإيجا

 ثانيا: جهود منظمة األمم المتحدة

 اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان -8

 :8121كانون األول/ديسمبر  82اعتمدت الجمعية العامة لألمم المتحدة اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان بتاريخ  

كِلّ شخص حقٌّ في مستوى معيشة يكفي لضمان ل من هذا اإلعالن على ما يلي:" 03نصت الفقرة األولى من المادة  

 على صعيد المأكل والملبس والمسكن والعناية الطبية وصعيد الخدمات االجتماعية 
ً
ة الصحة والرفاهة له وألسرته، وخاصَّ

ل أو الشيخوخة أو غي ر ذلك من الضرورية، وله الحقُّ في ما يأمن به الغوائل في حاالت البطالة أو المرض أو العجز أو الترمُّ

 الظروف الخارجة عن إرادته والتي تفقده أسباب عيشه".

 اعتماد العهد الدولي الخاص بالحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية -0

 80اعتمدت الجمعية العامة لألمم المتحدة العهد الدولي الخاص بالحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية في  

 .811070كانون الثاني/يناير  0ودخل حيز النفاذ في  ،8100كانون األول/ديسمبر 

                                                           
 ، "تنفيذ خطة العمل الدولية للشيخوخة واألنشطة ذات الصلة".8118كانون األول/ديسمبر  80، تاريخ 20/81انظر قرار الجمعية العامة 67
 انظر:68

depth/ageing-https://www.un.org/ar/sections/issues/ 
 انظر:69

https://undocs.org/ar/A/CONF.197/9 
 سنتطرق الحقا وبالتفصيل إلى هذا العهد في المطلب الرابع من هذا البحث.70

https://www.un.org/ar/sections/issues-depth/ageing/
https://undocs.org/ar/A/CONF.197/9
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 المصادقة على خطة عمل فيينا الدولية للشيخوخة -0

 00، على خطة عمل فيينا الدولية للشيخوخة، وهي تتضمن 8110صادقت الجمعية العامة لألمم المتحدة، وفي عام 

نسان ينبغي للدول األطراف في العهدين الدوليين لحقوق اإل نقطة،. وتأتي أهمية هذه الخطة ألنها تبين بالتفصيل التدابير التي

 اتخاذها من أجل المحافظة على حقوق كبار السن.

وعلقت اللجنة المعنية للحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية على هذه الخطة والتي رأت فيها الحث "على دعم 

الكافي إلى المسنات لقاء مساهماتهن في المجتمع غير المعترف المبادرات الوطنية المتعلقة بالشيخوخة بحيث يقدم الدعم 

بها إلى حد كبير. ويشجع كبار السن من الرجال على تطوير قدراتهم االجتماعية والثقافية والعاطفية التي ربما يكونون قد 

لى ع جميع أفراد األسرة عمنعوا من تطويرها في سنوات كسبهم للعيش، ويقدم الدعم إلى األسر من أجل توفير الرعاية، ويشج

التعاون في توفير الرعاية، ويوسع التعاون الدولي في إطار االستراتيجيات الموضوعة لبلوغ األهداف العالمية في مجال 

 .71"0228الشيخوخة لسنة 

 اعتماد مبادئ األمم المتحدة المتعلقة بكبار السن -2

مبادئ األمم المتحدة المتعلقة بكبار السن التي تعتبر تبعا ، 8118اعتمدت الجمعية العامة لألمم المتحدة، وفي عام 

 . 72لبرنامجها، وثيقة هامة بقصد المحافظة على حقوق كبار السن

وتم تقسيم هذه المبادئ على خمسة أقسام ترتبط ارتباطا وثيقا بالحقوق المنصوص عليها في العهد الدولي الخاص 

وتتعلق هذه األقسام باألوضاع التالية: االستقاللية، والمشاركة، والرعاية،  بالحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية.

 .73وتحقيق الذات، والكرامة

 اعتماد ثمانية أهداف عالمية في مجال الشيخوخة -3

. 0228، ثمانية أهداف عالمية في مجال الشيخوخة لعام 8110اعتمدت الجمعية العامة لألمم المتحدة، وفي عام 

يال مقتضبا لوضع األهداف الوطنية في مجال الشيخوخة. وتسعى هذه األهداف العالمية إلى تعزيز التزامات كما اعتمدت دل

 .74الدول األطراف في العهد الدولي الخاص بالحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية

                                                           
 انظر:71

gc6.html-http://hrlibrary.umn.edu/arabic/cescr 
 ، "تنفيذ خطة العمل الدولية للشيخوخة واألنشطة ذات الصلة".8118كانون األول/ديسمبر  80، تاريخ 20/18معية العامة انظر قرار الج72
 انظر )مبادئ األمم المتحدة المتعلقة بكبار السن( في ملحق هذه الدراسة. وانظر أيضا، كبار السن، دليل حياة، إعداد أحمد السيد مصطفى،73

 02ية، مديرية التضامن االجتماعي، قطاع الشئون االجتماعية، إدارة األسرة والطفولة )من دون تاريخ(، ص إصدار محافظة اإلسكندر 

 وما بعدها.
 (، الفصالن الثالث والرابع.A/47/339: استراتيجية عملية. )0228انظر أهداف عالمية في مجال الشيخوخة لسنة 74

http://hrlibrary.umn.edu/arabic/cescr-gc6.html
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 اإلعالن بشأن الشيخوخة -0

، وفي ذكرى االحتفال بمرور عشر سنوات على اعتماد 8110اعتمدت الجمعية العامة لألمم المتحدة، وأيضا في عام 

 .75، اإلعالن بشأن الشيخوخة8110خطة عمل فيينا الدولية في مؤتمر الشيخوخة لعام 

على أنه السنة الدولية لكبار السن، اعترافا ببلوغ البشرية "سن النضج"  8111كما تقرر في هذا اإلعالن االحتفال بعام 

 .76الديموغرافي

ة أخيرا بجهود الوكاالت المتخصصة التابعة لألمم المتحدة، وبخاصة بجهود منظمة العمل الدولية، يجب اإلشاد

 واهتمامها بكل المشكالت المتعلقة بالشيخوخة. 

 إنشاء فريق عامل معنى بالشيخوخة -1

مـل المفتـوح بـاب ، فريقا معني بالشيخوخة باسم "الفريـق العا0282أنشأت الجمعية العامة لألمم المتحدة، في عام  

العـضوية المعـني بالـشيخوخة"، بهدف دراسة الثغرات الموجودة في النظام الدولي الحالي لحماية حقوق اإلنسان وتحديد 

رحت فكرة تحضير اتفاقية دولية حول حقوق كبار السن.
ُ
 أفضل السبل للتصدي لها. كما ط

 حماية الدولية للبالغيناتفاقية الهاي للحماية الدولية للبالغين اتفاقية ال-1

، والتي 0222كانون الثاني/يناير  80ونشير أخيرا إلى اتفاقية الهاي للحماية الدولية للبالغين التي تم اعتمادها في  

. وتعكس هذه االتفاقية الرغبة بإعطاء طابع عالمي لكل ما 022177دخلت حيز النفاذ في األول من شهر كانون الثاني/يناير 

 .78الضعفيتعلق بأوضاع 

 المطلب الرابع: االتفاقيات الدولية واإلقليمية وحماية كبار السن

تطرقت عدة اتفاقيات دولية وإقليمية لكبار السن وحمايتهم، ولكننا سنركز في هذا المطلب على عدد منها. واخترنا  

ليته ة واالجتماعية والثقافية وآفيما يتعلق باالتفاقيات الدولية لحقوق اإلنسان:العهد الدولي الخاص بالحقوق االقتصادي

)ثانيا(. واخترنا من  8121، واتفاقية جنيف الرابعة لعام 79)أوال( ولكن يمكن أيضا االستشهاد باتفاقيات دولية أخرى وآلياتها

                                                           
 انظر:75

https://undocs.org/ar/A/RES/47/5 
 ، "إعالن بشأن الشيخوخة".8110تشـرين األول/أكتـوبر  80المؤرخ في  21/3انظر قرار الجمعية العامة 76
 نقصد:77

Convention la Haye sur la protection internationaldes adultes/Convention on the International Protection of Adultes. 
 انظر:78

F.-X. ROUX-DEMARE, « La notion de vulnérabilité de la personne au regard de la jurisprudence de la Cour européenne des droits 

de l’homme », Ecole Nationale de la Magistrateur. Voir, link :file:///F:/JDJ_345_0035.pdf, 7/6/2021. 
 انظر:79

https://undocs.org/ar/A/RES/47/5
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نسان بين االتفاقيات اإلقليمية لحقوق اإلنسان: االتفاقية األمريكية لحقوق اإلنسان )ثالثا(، والميثاق األفريقي لحقوق اإل

 والشعوب )رابعا(، وأخيرا الميثاق العربي لحقوق اإلنسان )خامسا(.

 أوال: العهد الدولي الخاص بالحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية

 80اعتمدت الجمعية العامة لألمم المتحدة العهد الدولي الخاص بالحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية في 

، 0208حزيران/يونيو  80، حتى . وقد صادقت8110كانون الثاني/يناير  0، ودخل حيز النفاذ في 8100كانون األول/ديسمبر 

 كل الدول العربية على هذا العهد الدولي باستثناء: األمارات العربية المتحدة، والمملكة العربية السعودية. 

، بتقديم "تقارير عن 80من المادة  8للفقرة ألزم الجزء الرابع من هذا العهـد الدولي الدول األطراف فيه، وتطبيقا 

ت  م المْحَرِز على طريق ضمان احترام الحقوق المعترف بها في هذا العهـد". ونصَّ ْتها وعن التقدُّ
َ
خذ التدابير التي تكون قد اتَّ

  0الفقرة 
ُ
 منها إلى المجلسمن نفس المادة على وجوب توجيه هذه التقارير إلى "األمين العام لألمـم المتحدة الذي يحيل ن

ً
 َسخا

 االقتصادي واالجتماعي".

من العهـد بأن تقديم التقارير يتم على مراحل وذلك في غضـون سنة من َبْدِء إنفاِذ هذا العهد.  81وأوَضَحْت المادة 

 ويضع المجلس االقتصادي واالجتماعي بعد التشاور مع الدول األطراف والوكاالت المتخصصة، برنامجا خاصا في هذا

 الخصوص.

عرف  81وأوكلت المادة 
ُ
إلى المجلس المذكور مهمة تحويل هذه التقارير إلى لجنة حقوق اإلنسان )التي أصبحت ت

 باسم مجلس حقوق اإلنسان(، لدراستها ووضع توصية عامـة بشأنها. 0220اعتبارا من عام 

 هيئٍة ونالحظ بهذا الشكل بأن العهـد الدولي الخاص بالحقوق االقتصادية واالجتم
َ
ة ْس أيَّ ّسِ

َ
اعية والثقافيـة لم ُيؤ

خاصة لدارسة تقارير الدول األطراف فيه، بل ُعِهَد إلى جهاٍز من أجهزة األمم المتحدة أال وهو لجنة حقوق اإلنسان )حاليا 

ة دراسة التقارير.  مجلس حقوق اإلنسان(، بُمِهمَّ

ر المجلُس االقتصادي واالجتماعي في عام  دولة  83في مرحلة أولى تشكيَل مجموعِة عمٍل مؤلفـة من ، 8111ولكْن قرَّ

طَرٍف في العهـد وذلك لمساعدته في دراسة تقارير هذه الدول. ثم أصبحت هذه المجموعة، في مرحلة ثانية، واعتبارا من عام 

ًبة تضم خبراء حكوميين في  8110
َ
ُنه رئيس هذا المجلس، وكان الفريق هيئة منَتخ . ويبدو أنَّ 80حقوق اإلنسانفريَق عمٍل ُيَعّيِ

 صعوبات مما حدا بالمجلس إلى اتخاذ قراره رقم 
َ
ة ، والخاص 8113أيار/مايو  01، تاريخ 81/8113المجموعة قد واجهت عدَّ

 بإنشاء "لجنة الحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية".

                                                           

A. EVRARD, La personne âgée dans le droit international et européen de droits de l’homme, James, Belgique, Les éditions 

namuroises, 2005. 
 . 3، ص 8110، األمم المتحدة، جنيف، 80انظر، اللجنة الَمْعِنية بالحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية، صحيفة وقائع رقم 80
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أية إشارة صريحة إلى حقوق كبار  ثقافيةالعهد الدولي الخاص بالحقوق االقتصادية واالجتماعية واللم يتضمن هذا 

التي أكدت على "حق كل شخص في الضمان االجتماعي، بما في ذلك التأمينات االجتماعية"، قد  1السن، وإن كانت المادة 

اعترفت ضمنا بحق الحصول على ضمانات الشيخوخة، مما يعني بأنه يحق لكبار السن التمتع بكل الحقوق المعترف بها في 

  العهد.

ويمكن أن نستنتج أيضا بأن هذا العهد الدولي والذي نص على حظر التمييز، قد سمح للجنة المعنية أن توضح  

 . 81بأنه "يمكن تفسير منع التمييز بسبب "أي وضع آخر" على أنه ينطبق على السن"

اصا لتعزيز وحماية وأوصت أيضا اللجنة المعنية بأن تولي الدول األطراف في العهد الدولي الخاص "اهتماما خ 

 .82الحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية لكبار السن"

( لهذه اللجنة المعنية تبعا لمواد هذا العهد الدولي. 0ويمكن أن نشير إلى بعض الفقرات التي جاءت في التعليق رقم ) 

ة الذكور واإلناث في حق التمتع من العهد الدولي بخصوص "ضمان مساوا 0حيث أشارت اللجنة بأن ما نصت عليه المادة 

بجميع الحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية"، يضع على عاتق الدول األطراف واجب االهتمام بالسيدات المسنات 

وبخاصة اللواتي لم يمارسن نشاطا مأجورا مما "يخولهن الحقفي الحصول على معاش الشيخوخة والالتي ال يحق لهن أيضا 

 .83ش كأرامل"الحصول على معا

. 84المتعلقة بالحقوق النقابية، وبخاصة بعد بلوغ سن التقاعد "على العمال كبار السن" 1ويجب أن تطبق المادة  

ر اللجنة المعنية في هذا الخصوص 85ويقع على الدول األطراف في العهد اإلقرار "بحق كل شخص في الضمان االجتماعي"
ّ
. وتذك

بشأن إعانات العجز  801ل الدولية بشأن الضمان االجتماعي، ومن بينها االتفاقية رقم بواجب تنفيذ اتفاقيات منظمة العم

 .8101والشيخوخة والورثة لعام 

وأشارت اللجنة المعنية إلى مبادئ األمم المتحدة المتعلقة بكبار السن، وبخاصة المبدأ األول ونصه: "ينبغي أن  

ن الغذاء والماء والمأوى والملبس والرعاية الصحية، بأن يوفر لهم مصدر تتاح لكبار السن إمكانية الحصول على ما يكفي م

للدخل ودعم أسري ومجتمعي ووسائل للعون الذاتي". واضافت اللجنة بأنها تعلق "أهمية كبيرة على هذا المبدأ الذي يطلب 

 .86من العهد لكبار السن" 88توفير الحقوق الواردة في المادة 

                                                           
 . 01، ص 0عليق رقم انظر الت81
 . 01المرجع السابق، ص 82
 . 01المرجع السابق، ص 83
 . 22المرجع السابق، ص 84
 . 22المرجع السابق، ص 85
 . 28المرجع السابق، ص 86
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ز التعليق رقم ) 
ّ
المتعلقة بالحق في الصحة البدنية والعقلية على ضرورة  80للجنة المعنية وفي نطاق المادة ( 0ورك

"إعمال حق كبار السن في التمتع بمستوى مرض من الصحة البدنية والعقلية"، واألخذ بعين االعتبار ما نصت عليه التوصيات 

"مبادئ توجيهية بشأن السياسة الصحية للمحافظة  من خطة عمل فيينا الدولية للشيخوخة، والخاصة بتقديم 81إلى  8من 

 .87على صحة المسنين، وتستند إلى نظرة شاملة تتراوح بين الوقاية وإعادة التأهيل ورعاية المرض ى في نهاية العمر"

من العهد الدولي والخاصة بالحق في التعليم والثقافة.  83إلى  80ولفتت اللجنة المعنية االنتباه إلى المواد من  

وأشارت إلى أنه "ينبغي تناول هذا الحق من وجتهي نظر مختلفتين ومتكاملتين: )أ( حق المسنين في االستفادة من البرامج 

 .88التعليمية، و)ب( تقديم الدراية التقنية للمسنين وخبراتهم إلى األجيال الشابة"

من العهد الدولي، حثت اللجنة الدول  83وأخيرا، وفي نطاق المشاركة في الحياة الثقافية التي تنص عليها المادة  

الوارد الواردة في مبادئ األمم المتحدة المتعلقة بكبار السن والذي ينص  1األطراف فيه على األخذ بشكل خاص بالمبدأ رقم 

على ما يلي: "ينبغي أن يظل كبار السن مندمجين في المجتمع، وأن يشاركوا بنشاط في صوغ وتنفيذ السياسات التي تؤثر 

وينص على أنه: "ينبغي أن تتاح  80مباشرة في رفاههم، وأن يقدموا إلى األجيال الشابة معارفهم ومهاراتهم"، وكذلك المبدأ 

 .89لكبار السن إمكانية االستفادة من موارد المجتمع التعليمية والثقافية والروحية والترويحية"

 8121ثانيا: اتفاقية جنيف الرابعة لعام 

في مجال حماية كبار السن في نطاق القانون الدولي اإلنساني، إلى بعض مواد اتفاقية جنيف يمكن أن نشير، و 

 :812190الرابعة لعام 

من هذه االتفاقية، ألطراف النزاع االتفاق على إنشاء مناطق أمان خاصة ومناطق استشفاء  82أجازت المادة  -

رحى والمرض ى والمسنين واألطفال دون الخامسة عشرة خاصة، وذلك بعد نشوب القتال، لكي تسمح بحماية ورعاية الج

 والحوامل وأمهات األطفال دون السابعة.

، من هذه االتفاقية، األطراف المتحاربة بعدم مهاجمة المستشفيات المدنية التي تقوم 81و 81ألزمت المادتان  -

 على رعاية المرض ى والجرحى والعجزة والمسنين.

 

                                                           
 . 20المرجع السابق، ص 87
 . 20المرجع السابق، ص 88
 . 20المرجع السابق، ص 89
على رابط اللجنة الدولية للصليب  0223و 8111، والبروتوكوالت المضافة إليها 8121يمكن االطالع على نصوص اتفاقيات جنيف األربع لعام 90

 األحمر:

https://www.icrc.org/ar 

 

https://www.icrc.org/ar
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 لحقوق اإلنسان ثالثا: االتفاقية األمريكية

تشرين  00، التي تم اعتمادها بتاريخ من االتفاقية األمريكية لحقوق اإلنسان 2من المادة  3تنص الفقرة  

على ما يلي: "ال يجوز أن يحكم باإلعدام على األشخاص  ،8111تموز/يوليو  81، ودخلت حيز النفاذ في 8101الثاني/نوفمبر 

، وكذلك ال يجوز تطبيق هذه العقوبة على  الذين كانوا وقت ارتكاب الجريمة دون 
ً
 أو فوق السبعين عاما

ً
الثمانية عشر عاما

 النساء الحوامل". 

 رابعا: الميثاق األفريقي لحقوق اإلنسان والشعوب

 00، الذي تم اعتماده بتاريخ من الميثاق األفريقي لحقوق اإلنسان والشعوب 81من المادة  2تنص الفقرة 

، على ما يلي: "للمسنين أو المعوقين الحق أيضا في 8110تشرين األول/أكتوبر  08ودخل حيز النفاذ في ، 8118حزيران/يونيو 

 تدابير حماية خاصة تالئم حالتهم البدينة أو المعنوية".

من هذا الميثاق وفي مجال "واجبات الفرد" على واجب: "المحافظة على انسجام  01وتنص الفقرة األولى من المادة 

ته والعمل من أجل تماسكها واحترامها كما أن عليه احترام والديه في كل وقت وإطعامهما ومساعدتهما عند تطور أسر 

 الحاجة". 

 خامسا: الميثاق العربي لحقوق اإلنسان

، الذي اعتمدته القمة العربية المنعقدة في تونس من الميثاق العربي لحقوق اإلنسان 00من المادة  0تنص الفقرة  

على ما يلي: "تكفل الدولة والمجتمع حماية األسرة  ،022191آذار/مارس  80، ودخل حيز النفاذ في 0222يار/مايو أ 00تاريخ 

 ضد المرأة 
ً
وتقوية أواصرها وحماية األفراد داخلها وحظر مختلف أشكال العنف وإساءة المعاملة بين أعضائها وخصوصا

االحتياجات الخاصة الحماية والرعاية الالزمتين وتكفل أيضا والطفل. كما تكفل لألمومة والطفولة والشيخوخة وذوي 

 للناشئين والشباب أكبر فرص التنمية البدنية والعقلية".

ونالحظ بذلك اهتمام االتفاقيات اإلقليمية لحقوق اإلنسان بموضوع كبار السن، والسعي لحمايتهم، وتأمين الرعاية  

 لهم.

 ماية كبار السنالمطلب الخامس: جهود المجتمع المدني وح

تنشط عدة جمعيات في المجتمع المدني لدعم كبار السن ومساعدتهم، وتسعى لتقديم مقترحات بغرض اعتماد  

 إعالنات و/أو اتفاقيات تكرس حمايتهم على مختلف األصعدة.

                                                           
طبعة األولى، انظر نص الميثاق العربي لحقوق اإلنسان في: محمد أمين الميداني، المختار من دراسات النظام العربي لحقوق اإلنسان، ال91

 .818، ص 0281منشورات المركز العربي للتربية على القانون الدولي اإلنساني وحقوق اإلنسان، ستراسبورغ، 
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، 8112م ، الذي تم تأسيسه عا92ونود أن نقدم مثاال عن هذه الجهود يتعلق باالتحاد الدولي لجمعيات كبار السن 

 جمعية تنشط في كل مجاالت حماية كبار السن. 28ويضم حاليا 

ونذكر من بين المشاريع التي اعتمدها هذا االتحاد: االتفاقية الخاصة بكبار السن والبروتوكول المضاف إليها بنسختها 

 .028093كانون األول/ديسمبر  01السادسة، تاريخ 

 الخاتمة

مانع بخصوص مصطلح: "كبار السن". ويمكن الرجوع في هذا المجال إلى بعض ال يمكن أن نعثر على تعريف جامع  

التعليقات الصادرة عن اللجنة المعنية بالحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية، والتي تسهر على حسن تطبيق الدول 

، ارات الجمعية العامة لألمم المتحدةاألطراف في العهد الدولي الخاص بالحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية، أو إلى قر 

 أو ما يصدر عن إدارات االتحاد األوروبي، هذا من ناحية.

ولم يتم، من ناحية ثانية، وعلى الرغم من الترسانة الكبيرة والمتنوعة من الصكوك الدولية لحماية حقوق اإلنسان، 

اعتماد اتفاقيات خاصة لحماية األشخاص ذو  اعتماد اتفاقية خاصة لحماية حقوق كبار السن، في الوقت الذي تم فيه

األوضاع الخاصة: المرأة، والطفل، واألشخاص ذوي اإلعاقة، ولكن كبار السن، وهم من بين هؤالء األشخاص، لم يحظوا 

 نبحماية دولية محددة ولم تعتمد لهم اتفاقية دولية أو إقليمية على غرار االتفاقيات التي اعتمدت لمصلحة األشخاص اآلخري

 من ذوي األوضاع الخاصة.

وأصدرت في المقابل بعض المحاكم الدولية واإلقليمية مثل المحكمة األوروبية لحقوق اإلنسان، والمحكمة الجنائية 

الدولية بخصوص يوغسالفيا السابقة، قرارات لم تأخذ كلها بعين االعتبار كبار السن وأوضاعهم المرتبطة بل ركزت وكما 

 بية لحقوق اإلنسان على حاالت اإلعاقة والضعف وليس على كبر السن.فعلت المحكمة األورو 

ويجب أن نشيد بجهود المجتمع المدني، وبخاصة في البلدان األوروبية، فيما يتعلقبحماية كبار السن، ويمكن أن  

وما صدر عنها  نرصد مساع حثيثة رغبة في إيجاد حماية فعلية لهم، وذلك من خالل عدد من االجتماعات التي تم عقدها،

 من نداءات، والدعوة أيضا العتماد وثائق )إعالنات، اتفاقيات(، بقصد حماية كبار السن.

 ونختم أخيرا ببعض التوصيات: 

 المساهمة في كل النشاطات التي تسعى العتماد تعريف لمصطلح: كبار السن. -8

                                                           
 ُيعرف بالفرنسية باسم:92

La Fédération Internationale des Associations de Personnes Âgées (FIAPA.( 

 انظر الرابط:

www.fiapa.net 
 عنوان االتفاقية بالفرنسية:93

Convention relative aux droits des adultes âgés etProtocole facultative (version 6). 

http://www.fiapa.net/
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 فاقية لحماية كبار السن وحقوقهم.مناشدة جامعة الدول العربية ومنظمة التعاون اإلسالمي السعي لتحضير ات -0

دعم جهود المجتمع المدني في مختلف الدول العربية لتنظيم ورش وندوات لالهتمام بقضايا كبار السن، والمحافظة  -0

 على حقوقهم.

 المصادر والمراجع

 أوال: باللغة العربية:

 دراسات ومؤلفات: -8

 ، المجلد الثالث، الوثائقواإلقليمية المعنية بحقوق اإلنسان الوثائق الدوليةبسيوني، محمود شريف، محي الدين، خالد، 

 . 0288اإلسالمية واإلقليمية، دار النهضة العربية، القاهرة، 

، إصدار محافظة اإلسكندرية، مديرية التضامن االجتماعي، قطاع كبار السن، دليل حياةمصطفى، أحمد السيد )إعداد(، 

 طفولة )من دون تاريخ(.الشئون االجتماعية، إدارة األسرة وال

 .0282، الطبعة الرابعة، منشورات الحلبي الحقوقية، بيروت، النظام األوروبي لحماية حقوق اإلنسان،الميداني، محمد أمين

، الطبعة األولى، منشورات المركز العربي للتربية المختار من دراسات النظام العربي لحقوق اإلنسانالميداني، محمد أمين، 

 . 0281ن الدولي اإلنساني وحقوق اإلنسان، ستراسبورغ، على القانو 

، الطبعة األولى، منشورات شركة الوقائية الدولية واإلقليمية لحماية حقوق اإلنسانالميداني، محمد أمين، اآلليات 

 . 0281المؤسسة الحديثة للكتاب، طرابلس، لبنان، 

، الطبعة الثانية، منشورات المركز العربي مية لحقوق اإلنسانالمختار من دراسات الحماية اإلقليالميداني، محمد أمين، 

للتربية على القانون الدولي اإلنساني وحقوق اإلنسان، ستراسبورغ، ومركز المعلومات والتأهيل لحقوق اإلنسان، 

 .0202تعز، 

نشورات مركز القاهرة ، )ترجمة(، ماالتفاقيات األوروبية لحماية حقوق اإلنسانالميداني، محمد أمين، كسيبي، نزيه، 

 . 0282، القاهرة، 00لدراسات حقوق اإلنسان، سلسلة تعليم حقوق اإلنسان 

 وثائق: -0

مركز األمم ، 0التعليقات العامة للجنة المعنية بالحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية، التعليقات العامة رقم  -

، األمم المتحدة، حقوق غرب آسيا والمنطقة العربية المتحدة للتدريب والتوثيق في مجال حقوق اإلنسان لجنوب

 اإلنسان، مكتب المفوض السامي، )من دون تاريخ(. 

منشورات اللجنة الدولية ، 8121آب/اغسطس  80"البروتوكوالن" اإلضافيان إلى اتفاقيات جنيف المعقودة في  اللحقان -

 . 8110، جنيف، الطبعة الثانية، للصليب األحمر
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، األمم المتحدة، مفوضية األمم المتحدة السامية لحقوق اإلنسانلية األساسية لحقوق اإلنسان، الدو  المعاهدات -

 . 0220نيويورك، جنيف، 

، األمم مفوضية األمم المتحدة السامية لحقوق اإلنسانالدولية األساسية الجديدة لحقوق اإلنسان،  المعاهدات -

 . 0221المتحدة، نيويورك، جنيف، 

)من دون ، جنيف منشورات اللجنة الدولية للصليب األحمر، 8121آب/أغسطس  80مؤرخة في جنيف ال اتفاقيات -

 تاريخ نشر(.

 ثانيا: باللغات األوروبية:

EVRARD.A, La personne âgée dans le droit international et européen de droits de l’homme, James, Belgique, Les 

éditions namuroises, 2005. 

BLONDEL,M., La personne vulnérable en droit international, Thèse de Doctorat de l’Université de Bordeaux, 

2015. 

ROUX-DEMARE,F-X., « La notion de vulnérabilité de lapersonne au regard de la jurisprudencede la Cour 

européenne des droits del’homme », Ecole Nationale de la Magistrateur. Voir, 

link :file:///F:/JDJ_345_0035.pdf, 7/6/2021. 

 

 ملحق
 94مبادئ األمم المتحدة المتعلقة بكبار السن

 . 8118كانون الثاني/ديسمبر  80( في 20/18اعتمدت الجمعية العامة لألمم المتحدة مبادئ األمم المتحدة المتعلقة بكبار السن )القرار 

األمم المتحدة أعلنت في ميثاق األمم المتحدة، إن الجمعية العامة،إذ تقدر ما يقدمه كبار السن من مساهمات في مجتمعاتهم،وإذ تدرك أن شعوب 

ساوية. يرها من حقوق متفي جملة أمور، عزمها على إعادة تأكيد إيمانها بحقوق اإلنسان األساسية وبكرامة الفرد وقدره وبما للرجال والنساء، واألمم كبيرها وصغ

 في اإلعالن العالمي لحقوق  وعلى تعزيز التقدم االجتماعي وتحسين مستويات المعيشة في ظل قدر أكبر 
ً
 مفصال

ً
من الحرية، وإذ تالحظ تناول تلك الحقوق تناوال

ت الرامية ن اإلعالنااإلنسان، والعهد الدولي الخاص بالحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية، والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية وغيرها م

 على فئات معينة.  إلى ضمان تطبيق المعايير العالمية

 بخطة العمل الدولية للشيخوخة، التي اعتمدتها الجمعية العالمية للشيخوخة وأيدتها الجمعية العامة في قرارها 
ً
كانون  0المؤرخ في  01/38وعمال

، مما يتطلب مجموعة منوعة . وإذ تدرك التباين الهائل في أحوال كبار السن، ال بين البلدان فحسب وإنما داخل البلدان وبي8110األول/ديسمبر 
ً
ن األفراد أيضا

 متقدمة في صحة أفضل 
ً
 متزايدة من األفراد، في جميع البلدان تبلغ سنا

ً
من أي وقت من االستجابات على صعيد السياسات العامة. وإذ تدرك أن أعدادا

 مض ى.

                                                           
 ssionalInterest/Pages/OlderPersons.aspxhttps://www.ohchr.org/AR/Profeانظر الرابط:94

file:///F:/JDJ_345_0035.pdf
https://www.ohchr.org/AR/ProfessionalInterest/Pages/OlderPersons.aspx
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الصحة مع تقدم السن وتعذر عكس هذا االتجاه.واقتناعا منها  وإذ تعلم بالبحوث العلمية التي تدحض الكثير من األفكار المقولبة عن حتمية تدهور 

ة،وإذ تضع في اريبأنه يجب، في عالم يتسم بتزايد عدد ونسبة كبار السن، أن توفر للراغبين والقادرين منهم فرص للمشاورة واإلسهام في أنشطة المجتمع الج

لنمو والبلدان النامية على السواء تستدعي دعم األشخاص الذين يتولون توفير الرعاية اعتبارها أن الضغوط على الحياة األسرية في البلدان المتقدمة ا

 م المتحدة. ت األمللمسنين الضعاف الصحة،وإذ تضع في اعتبارها المعايير التي سبق أن أرستها خطة العمل الدولية ومنظمة الصحة العالمية وغيرهما من كيانا

 تالية في برامجها الوطنية كلما امكن ذلك:تشجع الحكومات على إدماج المبادئ ال

 االستقاللية 

دعم و  ينبغي أن تتاح لكبار السن إمكانية الحصول على ما يكفي من الغذاء والماء والمأوى والملبس والرعاية الصحية، بأن يوفر لهم مصدر للدخل .8

 أسري ومجتمعي ووسائل للعون الذاتي؛ 

 فرص أخرى مدرة للدخل؛  ينبغي أن تتاح لكبار السن فرصة العمل أو  .0

 ينبغي تمكين كبار السن من المشاركة في تقرير وقت انسحابهم من القوى العاملة ونسقه؛  .0

 ينبغي أن تتاح لكبار السن إمكانية االستفادة من برامج التعليم والتدريب المالئمة؛  .2

 ما يفضلونه شخصيا وقدراتهم المتغيرة.ينبغي تمكين كبار السن من العيش في بيئات مأمونة وقابلة للتكييف بما يالئم  .3

 ينبغي تمكين كبار السن من مواصلة اإلقامة في منازلهم ألطول فترة ممكنة.  .0

 

 المشاركة 

جيال ينبغي أن يظل كبار السن مندمجين في المجتمع، وأن يشاركوا بنشاط في صوغ وتنفيذ السياسات التي تؤثر مباشرة في رفاههم، وأن يقدموا لأل  .8

 ارفهم ومهاراتهم؛ الشابة مع

 ينبغي تمكين كبار السن من التماس وتهيئة الفرص لخدمة المجتمع المحلي، ومن العمل كمتطوعين في أعمال تناسب اهتماماتهم وقدراتهم؛  .0

 ينبغي تمكين كبار السن من تشكيل الحركات أو الرابطات الخاصة بهم.  .0

 الرعاية 

 ألسرة والمجتمع المحلي، وفقا لنظام القيم الثقافية في كل مجتمع؛ ينبغي أن يستفيد كبار السن من رعاية وحماية ا .8

ينبغي أن تتاح لكبار السن إمكانية الحصول على الرعاية الصحية لمساعدتهم على حفظ أو استعادة المستوى األمثل من السالمة الجسمانية  .0

 والذهنية والعاطفية، ولوقايتهم من المرض أو تأخير إصابتهم به؛ 

 تتاح لكبار السن إمكانية الحصول على الخدمات االجتماعية والقانونية لتعزيز استقالليتهم وحمايتهم ورعايتهم؛  ينبغي أن .0

هني في بيئة ذينبغي تمكين كبار السن من االنتفاع بالمستويات المالئمة من الرعاية المؤسسية التي تؤمن لهم الحماية والتأهيل والحفز االجتماعي وال .2

 نة؛ إنسانية ومأمو 

الحترام اينبغي تمكين كبار السن من التمتع بحقوق اإلنسان والحريات األساسية عند إقامتهم في أي مأوى أو مرفق للرعاية أو العالج، بما في ذلك  .3

 التام لكرامتهم ومعتقداتهم واحتياجاتهم وخصوصياتهم ولحقهم في اتخاذ القرارات المتصلة برعايتهم ونوعية حياتهم. 

 تتحقيق الذا 

 ينبغي تمكين كبار السن من التماس فرص التنمية الكاملة إلمكاناتهم؛   .8

 ينبغي أن تتاح لكبار السن إمكانية االستفادة من موارد المجتمع التعليمية والثقافية والروحية والترويحية.  .0

 الكرامة 

 .سوء معاملة، جسديا أو ذهنيا ينبغي تمكين كبار السن من العيش في كنف الكرامة واألمن، ودون خضوع ألي استغالل أو  .8

ك، وأن ذلينبغي أن يعامل كبار السن معاملة منصفة، بصرف النظر عن عمرهم أو نوع جنسهم أو خلفيتهم العرقية أو األثنية أو كونهم معوقين أو غير  .0

 يكونوا موضع التقدير بصرف النظر عن مدى مساهمتهم االقتصادية. 
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 ولي حول واقع حقوق اإلنسان في عالم متغيرالمداخلة الكاملة في المؤتمر الد

 بكلية القانون، جامعة إربد األهلية، المملكة األردنية الهاشمية

الدكتورة إكرام بلباي، أستاذة محاضرة أ، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة عبد الحميد بن باديس/مستغانم، 

 دولة الجزائر

 ikram.belbey@univ-mosta.dzالبريد اإللكتروني: 

 22080331020330رقم الهاتف/ واتساب: 

 محور المداخلة: المحور الثاني: ضمان حماية حقوق الفئات المستضعفة

 عنوان المداخلة: دور المنظمات الدولية غير الحكومية في إقرار حقوق المرأة وحمايتها

 الملخص:

على حقوقها، أدت المنظمات الدولية  ألن المرأة في مختلف دول العالم أضحت تعاني من اإلجحاف في الحصول 

غير الحكومية دورا إيجابيا في سبيل حصول المرأة على حقوقها وتعزيز مركزها، من خالل المساهمة في إعداد إتفاقيةسيداو، 

، 0202...(، إلى غاية آخر مؤتمر لعام 83، بكين +82، بكين +3وكذا تدويل قضايا المرأة بالمشاركة في مؤتمرات بكين )بكين +

والمساهمة من خالل آلياتها التي تعتمدها في حماية حقوق اإلنسان في تحقيق مجاالت إهتمام منهاج عمل بكين )كالفقر، 

والتعليم، والصحة، وغيرها...(، ويعتبر الدور الريادي للجنة الدولية للصليب األحمر في حماية حقوق المرأة أثناء النزاعات 

مكن اإلستدالل به إلبراز مكانة ودور هذه المنظمات في مجال حماية المرأة وترقيتها. رغم المسلحة ووقت السلم، أهم دور ي

 ما قد يشوب عملها من عراقيل سواء قانونية، أو ثقافية، أو إقتصادية.

 ة الدولية للصليب األحمر؛ إقرار.الكلمات المفتاحية: حقوق المرأة؛ سيداو؛ منظمات غير حكومية؛ اللجن

 مقدمة:

، 8132شباط/فيفري  01لمجلس االقتصادي واالجتماعي، وهو أحد فروع هيئة المتحدة الرئيسية، قرارا في أصدر ا

 يبين فيه أن كل منظمة دولية ال تنشأ عن طريق االتفاقات بين الحكومات تعتبر منظمة دولية غير حكومية.

ات الدولية الحكومية على الصعيد وعليه، تعتبر المنظمات الدولية غير الحكومية، أسبق في العمل مع المنظم

الدولي، لتركز اهتمامها بمسائل إنسانية واجتماعية وثقافية، وابتعادها عن الشؤون السياسية، فقد قدمت المنظمات 

الدولية غير الحكومية، خدمات جليلة في المجاالت السابقة، فضال عن أنها أصبحت تمثل سابقة تستطيع الدول التشبه 

القضايا التي أثارت اهتمام هذه المنظمات قضية حماية المرأة وترقيتها، حيث دأبت هذه المنظمات على ، ومن أبرز 95بها

تعزيز حقوق المرأة وحمايتها من خالل أدوارها سواء في إعداد وصياغة إتفاقيةسيداو، أو تنفيذ أهداف منهاج عمل بيكين، 

                                                           
نجيب أسعد عودة، حماية النساء في القانون الدولي اإلنساني: دراسة تحليلية لواقع النساء في العراق وفلسطين، أطروحة دكتوراه، جامعة 95

 .088. ص 0221عمان العربية للدراسات العليا، 
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ية للصليب األحمر، غير أن هذه المنظمات ورغم ما أنجزته في أو من خالل ما تقوم به أبرز هذه المنظمات كاللجنة الدول

 مجال إقرار حقوق المرأة وحمايتها، ال زالت تعاني من بعض المعيقات التي تعرقل عملها.

 تتمثل أهداف الدراسة في:

 .)إبراز مساهمات المنظمات الدولية غير الحكومية في إعداد إتفاقية حقوق المرأة )سيداو 

  الدولية غير الحكومية في تدويل قضايا المرأة ومجاالت االهتمام الحاسمة.دور المنظمات 

 .دور اللجنة الدولية للصليب األحمر في تعزيز وترقية حقوق المرأة وحمايتها 

وعليه، يطرح اإلشكال التالي: ما دور المنظمات الدولية غير الحكومية في إقرار حقوق المرأة، وما هي األساليب التي 

 في ذلك؟ وهل حقا ساهمت في إرساء حقوق المرأةرغم العراقيل التي تعترض عملها؟ تستعملها

سنجيب عن هذه اإلشكالية وفق منهج وصفي وتحليلي، من خالل إبراز مساهمات المنظمات الدولية غير الحكومية 

 ة للصليب األحمر.في مجال حقوق المرأة، وتحليل دورها من خالل دراسة عينة منها والمتمثلة في اللجنة الدولي

 

 المحور األول: دور المنظمات الدولية غير الحكومية في تدويل قضايا المرأة

تساهم المنظمات الدولية غير الحكومية في تدويل قضايا المرأة من خالل مساهمتها في إعداد إتفاقيةسيداو وتنفيذ 

 منهاج عمل بكين كاآلتي:

 :)سيداو (ة في صياغة وتنفيذ اتفاقية حقوق المرأةأوال: مشاركة المنظمات الدولية غير الحكومي

لقد كان للمنظمات الدولية غير الحكومية دوٌر بارٌز في صياغة اتفاقية القضاء على أشكال التمييز ضد المرأة، 

 في إطار تنفيذ األهداف اإلستراتيجية لمنهاج ع
ً
 من خالل عالقتها بلجنة سيداو. وساهمت بتكريس مبادئها أيضا

ً
ل موخاصة

بكين. وقد توج اعتماد اتفاقية حقوق المرأة ثالثين سنة من عمل األمم المتحدة وعلى األخص لجنتها المعنية بمركز المرأة 
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، بالتعاون مع المنظمات غير الحكومية، وبروتوكولها االختياري الذي ُيقر باختصاص اللجنة في استالم 96والنهوض بأوضاعها

 .022897دولة أو انضمت إليه بدًء من  00لتحقيقات، والذي صادقت عليه ونظر البالغات الفردية وإجراء ا

ويمكننا القول بأنَّ الدور األكبر في إحياء وتفعيل االتفاقية قد قامت به بكل قوة المنظمات غير الحكومية التي 

ت يمية والمحلية، وأكداستخدمت االتفاقية كمعيار للمساواة في حمالتها لتحقيق المساواة للمرأة على المستويات اإلقل

 أن حقوق المرأة هي حقوق اإلنسان. وقد ساهمت هذه المنظمات قبل وأثناء إعداد االتفاقية في صياغتها والدفاع 
ً
مجددا

نشئت في األصل في عام 
ُ
، 8120عنها وذلك في إطار عالقتها بلجنة القضاء على التمييز ضد المرأة، وسعت هذه الجنة التي أ

  -ة منبثقة عن لجنة حقوق اإلنسان بوصفها لجنة فرعي
ً
، ولكنها ُمنحت بسرعة مركز اللجنة الكاملة نتيجة -المجلس حاليا

 
ً
الضغط الذي مارسته المنظمات غير الحكومية النسوية، إلى إعداد توصيات تتصل بالمشاكل العاجلة التي تتطلب اهتماما

 في ميدان حقوق المرأة بهدف تنفيذ المبدأ المتعلق ب
ً
ضرورة تمتع الرجال والنساء بحقوق متساوية ووضع مقترحات فوريا

. وقد قامت المنظمات غير الحكومية باالشتراك مع لجنة سيداو في محاولة تحقيق هدف القضاء 98لتنفيذ هذه التوصيات

سع على جميع أشكال التمييز ضد المرأة عن طريق:سعي اللجنة إلى االعتراف بدور المنظمات غير الحكومية بشكل أو 

وتشجيعها على تقديم تقارير موازية لتقارير الدول بما يمكن من إجراء متابعة فعالة وناجحة والوصول إلى نتائج مؤكدة حول 

. إذن، فالمنظمات 99وضعية المرأة وواقعها المعاش والمناقشة والحوار مع مندوبي الدول لتالفي السلبيات ودعم اإليجابيات

تفاقية حقوق المرأة، ليس فقط من خالل عالقتها مع لجنة القضاء على التمييز ضد المرأة، غير الحكومية تساهم في تكريس ا

                                                           
جنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة للنظر في التقدم المحرز في تنفيذ أحكام من اتفاقية سيداو على إنشاء الل 81تنص المادة  96

دولة يتم انتخابهم باالقتراع السري ضمن الئحة من األسماء  00االتفاقية. وتتألف اللجنة من خبراء وخبيرات في مجال حقوق المرأة من 

التوزيع الجغرافي للدول وتمثيل الحضارات المختلفة والنظم القانونية المتعددة، ترشحها الدول األعضاء في االتفاقية ويراعى في االنتخاب 

ويعمل األعضاء والعضوات المنتخبين في اللجنة بالصفة الشخصية وليس كممثلين لبلدانهم وتتميز هذه اللجنة عن باقي اللجان في 

. كما أن عضويتها تضم قد اقت 8110الهيئات الدولية التابعة لألمم المتحدة، أن عضويتها منذ 
ً
 واحدا

ً
صرت على النساء فيما عدا عضوا

كافة التخصصات العلمية في كافة المجاالت الحياتية من اقتصاد واجتماع وقانون، في حين أن بقية اللجان األخرى يغلب عليها الطابع 

 القانوني فقط وهذا ما ساهم في نجاح عمل اللجنة.
د انتهاكات حقوق اإلنسان: دليل لألفراد والمنظمات غير الحكومية، مكتب اليونسكو، عمان، الطبعة كالوس هوفنر، كيف ترفع الشكاوى ض97

 .00ص  0222الثالثة 
 .3ص  A/CONF.177/7الوثيقة رقم  8113األمم المتحدة، المؤتمر العالمي المعني بالمرأة بجين الصين، 98
، مجلة الجامعة األسمرية، السنة الثانية، العدد الرابع، الجماهيرية الليبية، «نسانيالمرأة في القانون الدولي اإل»محمد إبراهيم األصيبعي، 99

 .012ص  0222
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 من خالل إعداد تقارير الظل
ً
 في متابعة ورصد االتفاقية، 100بل أيضا

ً
 مزدوجا

ً
ؤدي المنظمات غير الحكومية دورا

ُ
. وبالتالي، ت

 وتقارير الظل المستقلة التي تترجم وجهات نظرها. فهي تشارك في الوقت نفسه في إنجاز التقارير الحكومية لبلدانها

 ما تركز في تقاريرها على تثمين الجهود التي بذلتها  / إعداد التقارير الحكومية:8
ً
درك لجنة سيداو أنَّ الحكومات عادة

ُ
ت

 إلى تضخيم هذا الجانب وا
ً
لتقليل من ذكر من أجل تقييم كل ما قامت به من جزاءات لتنفيذ االتفاقية، وإنها تميل عادة

المشاكل. لذلك، تطلب اللجنة من الحكومات إطالعها على مدى إشراكها المنظمات غير الحكومية في إعداد التقرير الحكومي، 

 منها بأنه كلما قامت الحكومات باستشارة المجتمع المدني وإشراكه في إنجاز التقارير، عكست النسخة النهائية لتلك 
ً
اقتناعا

مجتمع المدني، واتخذت صبغة أكثر موضوعية. ورغم ذلك، تعتبر بعض المنظمات التي شاركت في إنجاز التقارير آراء ال

 التقرير مع الحكومة أنه في نهاية األمر ال يعكس توقعاتها.

ووثائق  تحيث ترتئي اللجنة أنه ينبغي أن تسعى المنظمات إلى تضمين تقاريرها ببيانا / إنجاز تقارير الظل أو التقارير البديلة:0

خاصة بها، وإنجاز تقاريرها بكل استقاللية، لتعكس فيها أوضاع المرأة وشواغلها الحقيقية. ومن أجل إعداد تلك 

التقارير، إما تبادر إحدى المنظمات إلى إنجاز تقرير الظل بالتعاون مع منظمات أخرى تتشارك معها القيم والمبادئ 

 عن الرغبة المشتركة نفسها، وإما تقوم بهذا العمل شبكة من الم
ً
نظمات. وفي كلتا الحالتين، يبقى هذا العمل تعبيرا

في تدعيم الجهود قصد إعداد هذا العمل. وال ُبد من قيام إحدى المنظمات بتنسيق العمل خالل فترة اإلعداد. وعند 

 يمكن للقارئ اإلطالع عليها لمعر 
ً
 هامة

ً
ية، فة مدى تنفيذ االتفاقإصدار هذه التقارير ونشرها، تصبح الوثائق مرجعية

والتطورات التي شهدها مجال حقوق المرأة، والتحفظات التي لم تسحب بعد، والظروف التي ما زالت تعاني منها 

المرأة في بلد معين. وفي نهاية المطاف، يمكن اللجوء إلى كال الطريقتين ألن إحداهما ال تلغي األخرى وال تتعارض معها. 

 
ً
هو نتيجة للتفاوض بين مختلف الجهات ويعكس وجهة النظر الرسمية. ولهذا السبب، يقدم  فالتقرير الحكومي عادة

، هي نظرة المجتمع المدني
ً
 وبديلة

ً
 مختلفة

ً
 ألنه يعكس نظرة

ً
 خاصة

ً
. هذا، وال يجب أن ننس ى 101تقرير المنظمات فائدة

                                                           
 نيقتض ي من الدول األطراف بأي اتفاقية دولية تقديم تقارير إلى األمين العام لألمم المتحدة عن التدابير التشريعية والقضائية وغيرها م100

وتقدم هذه التقارير لكي تنظر فيها اللجنة المعنية باالتفاقية. وألنه في كثير من «. صوص االتفاقيةلن»التدابير التي اتخذتها الدول وفقا 

األحيان ال تقدم الدول صورة حقيقية وفعلية عن أوضاع حقوق اإلنسان على المستوى المحلي، فإنه من الضروري والمفيد أن تضطلع 

ضاع حقوق اإلنسان من مصادر متنوعة، أهمها المنظمات غير الحكومية التي تقدم لجنة االتفاقية على صورة موضوعية وغير منحازة ألو 

 «. تقارير الظل»لتقارير الحكومة أو ما يعرف بـ « تقارير موازية»
العربية،  ن، اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة تقارير الظل في البلدا«اإلسكوا»اللجنة االقتصادية واالجتماعية لغربي آسيا 101

 .00-02ص ص  E/ESCWA/ECW/2007/1)رقم الوثيقة ) 0220األمم المتحدة، 
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المنظمات غير ، حيث تلعب 102«ليونيفيما»عالقة المنظمات غير الحكومية مع صندوق األمم المتحدة اإلنمائي للمرأة 

 ما تنفذ 
ً
الحكومية دور الشركاء األساسيين في هذا الصندوق، من حيث المشاركة في المعلومات، والدفاع، وغالبا

مشاريعه. وتعقد لجنة المنظمات غير الحكومية الحاصلة على الصفة االستشارية لدى الصندوق اإلنمائي للمرأة، 

 تعرض أنشطة هذا الصندوق. االجتماعات بانتظام ل

 ثانيا: مشاركة المنظمات الدولية غير الحكومية في المؤتمرات العالمية للمرأة وتعزيز قضاياها

 للمنظمات الدولية غير الحكومية دور بارز في مؤتمرات بكين، 

 / مشاركة المنظمات الدولية غير الحكومية في بكين وبعدها8

 من االهتمام الفعلي للمنظمات الدولية ووكاالت األمم  نالت قضايا المرأة والمنظمات غير 
ً
 كبيرا

ً
الحكومية، نصيبا

. فلم 
ً
المتحدة، بحيث أصبحتا عنصرين أساسيين في كل المؤتمرات العالمية، وضمنها تلك التي تعني بقضايا المرأة مباشرة

همية نهج المشاركة عن طريق المبادرات تخُل أي وثيقة من وثائق هذه المؤتمرات من التأكيد على حقوق المرأة، وعلى أ

 في نتائجها
ً
 ومؤثرا

ً
 أساسيا

ً
 .103الشعبية المنظمة. وأصبح منتدى المنظمات غير الحكومية الموازي للمؤتمرات العالمية عامال

 على اإلطالق ال سيما فيما يتعلق بدور المنظمات غير الحكومية في
ً
 وُيعد مؤتمر بكين أهم المؤتمرات وأكثرها رواجا

لقي 104تنفيذ توصياته وتحقيق منهاج عمله
ُ
، وقبل التطرق إلى مؤتمر بكين نعرج إلى ما سبقه من مؤتمرات معنية بالمرأة ون

 نظرة على حضور المنظمات غير الحكومية فيها:

 81كان أول المؤتمرات، المؤتمر العالمي للسنة الدولية للمرأة الذي ُعقد في مدينة مكسيكو في الفترة من 

، وقد اعتمد المؤتمر إعالن مكسيكو بشأن مساواة المرأة ومساهمتها في التنمية 8113تموز/جويلية  0ن/جوان إلى حزيرا

                                                           
 ،يقدم صندوق األمم المتحدة اإلنمائي للمرأة مساعدة مالية وتقنية للبرامج واالستراتيجيات التي تعزز حقوق المرأة، ومشاركتها السياسية102

تحدة اإلنمائي للمرأة في تقوية مساواة الجنسين، وفي توعية الرأي العام فيما وأمنها االقتصادي. يكمن الهدف األساس ي لصندوق األمم الم

 يتعلق بمشاكل المرأة وهمومها.
عن دور المنظمات غير الحكومية شهيدة الباز، دور المنظمات غير الحكومية في تنفيذ منهاج عمل بكين، البحث الرابع من مجموعة دراسات  103

رقم  0220المية وفي متابعتها خالل عقد التسعينات من القرن العشرين، األمم المتحدة، نيويورك، في تنفيذ توصيات المؤتمرات الع

 .11ص  (E/ESCWA/POP/1998/WG.1/12الوثيقة )
 ُيعد منهاج العمل الذي خرج عن هذا المؤتمر بمثابة ترجمة إجرائية لمواد االتفاقية، حيث تضمن خطة تفصيلية إلزالة التمييز الواقع على104

المرأة وتحقيق المساواة بينها وبين الرجل في مختلف المجاالت، ولعل الربط بين االتفاقية ومنهاج عمل بكين يستكمل اإلطار المعرفي 

الضروري لتمكين المنظمات غير الحكومية من القيام بالدور المنوط بها، سواًء على صعيد دعم الجهود المبذولة للنهوض بأوضاع المرأة 

ها اإلنسانية، أو على صعيد متابعة قيام األطراف المعنية بدورها في هذا المجال من حكومات، أو هيئات دولية، أو منظمات وإعمال حقوق

المجتمع المدني األخرى والقطاع الخاص، والدفع باتجاه مزيد من االنجازات لتحقيق المساواة سواء على صعيد السياسات، أو 

، األردن، «ماليونيفي» كتيب سيداو، المكتب اإلقليمي للدول العربية،وق األمم المتحدة اإلنمائي للمرأة،صندالتشريعات، أو البرامج. أنظر: 

 . 822ص .0220الطبعة األولى، 
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منظمة غير حكومية ذات مركز  882والسلم في نفس السنة، حضر هذا المؤتمر باإلضافة إلى الدول والمنظمات الدولية، 

ت المنظمات غير الحكومية التي تعمل في مجال المرأة بعد هذا . وقد نشط105استشاري لدى المجلس االقتصادي واالجتماعي

. شاركت هذه المنظمات بفاعلية في المؤتمر 106المؤتمر، فقد عملت بحماس في مجاالت البيئة وحقوق اإلنسان والسكان

ريب، تعليم والتدوشجعت على اعتماد المبادئ التي نشرها اإلعالن ومن بينها، المساواة بين الرجل والمرأة، وتساوي فرص ال

رتكب ضد النساء 
ُ
ودور المرأة في تعزيز التعاون والسلم الدوليين، وضرورة القضاء على انتهاكات حقوق اإلنسان التي ت

 والفتيات.

رة ، الذي عقد في كوبنهاكن في الفت«المساواة والتنمية والسلم»ثم تاله المؤتمر العالمي لعقد األمم المتحدة للمرأة 

. وقد حضر 8111المؤرخ في كانون الثاني/جانفي  00/818، طبقا لقرار الجمعية العامة 8112تموز/جويلية  02إلى  82من 

المؤتمر عدٌد كبير من المنظمات غير الحكومية ذات المركز االستشاري لدى المجلس االقتصادي واالجتماعي، وقد ساهمت 

 هذه المنظمات في تدعيم استراتيجيات شاملة وفعالة إلزالة ا
ً
 كامال

ً
لعقبات والقيود التي تعترض اشتراك المرأة اشتراكا

 في التنمية، بما في ذلك إجراءات حل مشكل التخلف.
ً
 ومتساويا

ثم ُعقد المؤتمر العالمي الستعراض وتقييم منجزات عقد األمم المتحدة للمرأة بموجب قرار الجمعية العامة رقم 

تموز/جويلية  00إلى  83، وقد ُعقد المؤتمر في نيروبي بكينيا في الفترة من 8112كانون األول/ديسمبر  88المؤرخ في  03/800

منظمة غير حكومية ذات مركز استشاري لدى المجلس االقتصادي واالجتماعي، وأيدت هذه  800، وقد حضره 8113

دولة افريقية  80ية أن . ومن نتائج عمل المنظمات غير الحكوم107المنظمات استراتيجيات نيروبي التطلعية للنهوض بالمرأة

 .108جرمت عملية تشويه األعضاء التناسلية منذ هذا المؤتمر، وذلك نتيجة ضغوط هذه المنظمات على الدول 

  8110كما شاركت هذه المنظمات في المؤتمر العالمي لحقوق اإلنسان في فينا سنة 
ً
من خالل محاولتها وخاصة

جديدة ترتكز على اعتبار حقوق اإلنسان كيان موحد غير قابل للتجزئة  المنظمات غير الحكومية النسائية إليجاد مفاهيم

دت ذلك من خالل الحملة  والتقييد. كما تعتبر في نفس السياق أن حقوق النساء هي جزء من حقوق اإلنسان. وقد جسَّ

جندة المؤتمر العالمية المنظمة من قبل الجماعات النسائية لوضع حقوق اإلنسان للمرأة والعنف ضد النساء ضمن أ

 .8110العالمي لحقوق اإلنسان عام 

                                                           
 عبد الكريم علوان خضير، الوسيط في القانون الدولي العام، الكتاب الثالث: حقوق اإلنسان، مكتبة دار الثقافة للنشر والتوزيع، األردن،105

 .020 ص 8111عة األولى الطب
هدى راغب عوض، دور المنظمات غير الحكومية في تفعيل دور المرأة حالة مصر واليابان، من مؤتمر دور المنظمات غير الحكومية في ظل 106

 .028ص  0220العولمة الخبرتان المصرية واليابانية، تحرير السيد صدقي عابدين ونجوى سمك، مركز الدراسات اآلسيوية، القاهرة، 
 .023 - 022عبد الكريم علوان خضير، مرجع سابق ص 107

Fançoise Gaspard, Les Droits De La Femme Construction D'un Enjeu En Relations Internationales, la revue internationale et 108

stratégique, iris, paris, 0222, p 52.            
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أيلول/سبتمبر  83إلى  2ثم جاء المؤتمر العالمي الرابع المعني بالمرأة وقد انعقد في بكين الصين خالل الفترة من 

 02222من ممثلي المنظمات غير الحكومية المعتمدة، كما شارك أكثر من  2222. والذي شارك فيه ما يربو على 8113

في منتدى المنظمات غير الحكومية، فعلى الرغم من الصعوبات التنظيمية وُبعد مكان انعقاد المؤتمر غير الحكومي  شخص

 على تزايد حيوية المجتمع المدني العالمي. فقد 
ً
 أنَّ مؤتمر بكين بأعماله التحضيرية كان دليال

َّ
عن مكان المؤتمر الرسمي، إال

عرفه التاريخ؛ لقد ضم منتدى المنظمات غير الحكومية اآلالف من النساء من مختلف شهد مؤتمر المرأة أكبر تجمع نسائي 

طر، وناقش المنتدى موضوعات متعددة، وكانت موضوعاته الرئيسية هي االقتصاد، والحكم  813أنحاء العالم، 
ُ
ق

باب. وكان أمام المنتدى تحدي والسياسات، حقوق اإلنسان، السالم واألمن، التعليم، الصحة، البيئة، األديان، وقضايا الش

رئيس ي وهو تغيير البنى العالمية من خالل تمكين المرأة. ووضع المنتدى ثالثة أهداف رئيسية هي: وضع أجندة للقرن الحادي 

والعشرين، التشبيك، والتأثير في خطة العمل. وألول مرة أتاحت عملية التعبئة اإللكترونية ألولئك الذين لم يتمكنوا من 

، وُيعاد انعقاد المؤتمر كل 109المنتدى من اإلدالء بدلوهم، كما أتاحت الصحف تغطية منتظمة لوقائع المنتدىحضور 

خمس سنوات من أجل استعراض ما تم تحقيقه من أهداف إستراتيجية قد وردت ضمنه. فهذا المؤتمر، دعا المجتمع 

االلتزام الكامل بمنهاج العمل واتخاذ إجراءات إستراتيجية الدولي والمجتمع المدني، ومن ضمنه المنظمات غير الحكومية، إلى 

في المجاالت الحاسمة التي حددها. وقد أكد إعالن بكين أن مشاركة وإسهام جميع العناصر الفاعلة في المجتمع المدني، 

 الجماعات والشبكات النسائية وسائر المنظمات غير الحكومية ومنظمات المجتمعات المحلية، مع ا
ً
 الحترام الكاملوخاصة

الستقالل هذه الجماعات والمنظمات وبالتعاون مع الحكومات، أمٌر هام لتنفيذ منهاج العمل ومتابعته بفعالية. وفي السياق 

العالمي أكد منهاج العمل أن القوة المتنامية لقطاع المنظمات غير الحكومية، ال سيما منظمات المرأة والجماعات المنادية 

 بالغ األهمية في مجال بالمساواة بين ال
ً
 من القوى الدافعة للتغيير. فقد لعبت المنظمات غير الحكومية دورا

ٌ
جنسين واحدة

هج 
ُ
 جهات حافزة إلتباع ن

ً
الدعوة لتنفيذ التشريعات أو إنشاء اآلليات التي تكفل تقدم المرأة. وأصبحت هذه المنظمات أيضا

ايد من الحكومات بأهمية الدور الذي تضطلع به المنظمات غير الحكومية جديدة للتنمية، وفي اآلونة األخيرة أقر عدٌد متز 

 على المنظمات غير 
ً
وأهمية التعامل معها من أجل إحراز التقدم، ومع ذلك ال تزال الحكومات في بعض البلدان تفرض قيودا

الحكومية، تقديم مساهمات  الحكومية بما يحد من قدرتها على العمل بحرية. وقد تسنى للمرأة، من خالل المنظمات غير 

 .110مهمة وممارسة تأثير قوي في المحافل الوطنية واإلقليمية والعالمية، وفي المناقشات الدولية

وقد كرست المنظمات غير الحكومية جهودها إلرساء آليات النهوض بالمرأة: إذ أنَّ العديد من المنظمات غير 

نسان التي تعمل كآليات مساندة للآليات الوطنية كاالتحادات الحكومية المعنية بشؤون المرأة ومؤسسات حقوق اإل

                                                           
ص  0220ات األهلية في مؤتمرات األمم المتحدة، مركز القاهرة لدراسات حقوق اإلنسان، القاهرة، يسري مصطفى، يد على يد دور المنظم109

31- 31. 
 (A/CONF.177/20/Rev.1. )82وص  2،ص 8113أيلول/سبتمبر  3-2األمم المتحدة، تقرير المؤتمر العالمي الرابع المعني بالمرأة، بيجين 110
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النسائية ومنتديات حقوق اإلنسان والجمعيات النسائية، قد أبرمت عقود شراكة مع اآلليات الوطنية والمنظمات غير 

منظمات المشترك بين الالحكومية األخرى على الصعيدين الثنائي والدولي. وبما أن إنشاء آليات النهوض بالمرأة هو ثمرة الجهد 

. يقتض ي األمر تشجيع منظمات المرأة والتجمعات النسائية 111الدولية وبين مؤسسات المجتمع المدني المعنية بشؤون المرأة

على أن تعمل، بالتعاون مع المنظمات غير الحكومية األخرى، على تنظيم الشبكات عند االقتضاء، وعلى الدعوة لتنفيذ منهاج 

لحكومات والهيئات اإلقليمية والدولية وتأييد ذلك التنفيذ، ويستلزم األمر دعم المنظمات غير الحكومية العمل بواسطة ا

على الصعيد اإلقليمي فيما تبذله من جهود إلقامة شبكات من أجل تنسيق الدعوة ونشر المعلومات بشأن منهاج العمل 

منهاج العمل بواسطة المؤسسات الوطنية واإلقليمية . كذلك فإنَّ تنفيذ 112العالمي ومنهاج العمل الخاص بكل منطقة

والدولية، سواء كانت مؤسسات عامة أو خاصة، يمكن أن يتيسر من خالل كفالة الشفافية وزيادة الروابط بين الشبكات 

. واألمر يتطلب رسم أهداٍف واضحٍة 
ً
 عن توافر تدفق منتظم للمعلومات بين األطراف المعنية كافة

ً
توفير و والمنظمات فضال

آلياٍت للمساءلة. كما تلزم إقامة روابط مع المؤسسات األخرى على كٍل من الصعيد: الوطني، واإلقليمي، والدولي، ومع 

 أخرى لتعزيز حقوق المرأة 113الشبكات، والمنظمات المخصصة للنهوض بالمرأة
ً
. هذا وتجدر اإلشارة إلى أنَّ هناك جهودا

 كالمؤتمر اإلقليمي العربي 
ً
تموز/جويلية  82و 1، المنعقد في الفترة ما بين «شر سنوات بعد بكين: دعوة إلى السالمع»عربيا

 دور بارز للمنظمات غير الحكومية. وكذا  0222
ً
اللقاء الوطني من أجل القضاء على »في بيروت. وكان في هذا المؤتمر أيضا

ل إلى إقناع الدولة في لبنان، وهو تجمع يضم جمعيات وهيئات وشخصيات م« التمييز ضد المرأة هتمة بحقوق اإلنسان، توصَّ

 المثال في الحملة التي نظمتها مجموعة من المنظمات غير الحكومية 
ً
اللبنانية بتعديل بعض القوانين األساسية. ولنا أيضا

نسان، من ، بالتنسيق مع مجموعة العمل حول النساء التابعة للفيدرالية الدولية لحقوق اإل0222التونسية المستقلة منذ 

 .114«حملة من أجل رفع التحفظات: نضالنا لتحقيق المساواة»أجل رفع التحفظات تحت شعار 

                                                           
ص  0221عميم قضايا النوع االجتماعي وتعزيز فعالية آليات النهوض بالمرأة، االسكوا، نيويورك، األمم المتحدة، مبادئ توجيهية من أجل ت111

22 (E/ESCWA/ECW/2007/4.) 
، مجموعة دراسات عن دور المنظمات غير الحكومية العربية في تنفيذ توصيات «االسكوا»اللجنة االقتصادية واالجتماعية لغربي آسيا 112

 .81ص  ((E/ESCWA/POP/1998/WG.1/12المتابعة المتكاملة لها، المؤتمرات العالمية وفي 
 .820، مرجع سابق ص A/CONF.177/20/Rev.1األمم المتحدة، 113
الحبيب الحمدوني وحفيظة شقير، حقوق اإلنسان للنساء: بين االعتراف الدولي وتحفظات الدول العربية، مركز القاهرة لدراسات حقوق 114

 .888-882، ص 0221األولى اإلنسان، القاهرة، الطبعة 
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الذي أبرز التجارب الناجحة والعقبات الرئيسية التي واجهتها المنظمات غير  3وبعد انعقاد مؤتمر بكين، تاله بكين+

 82، ثم تاله بكين+115لى االتفاقية وإزالة التحفظاتالحكومية في تطبيق منهاج عمل بكين، وكذا حث الدول على المصادقة ع

 ... وهكذا دواليك إلى أن يتم تحقيق المساواة الكاملة بين الرجل والمرأة.02وبكين + 83وبكين+

ويعود الدور األساس ي لتحقيق هذه المساواة، إلى الجمعيات النسوية والمرأة، إذ تتحمل الجمعيات األهلية  

 في تغيير 
ً
 خاصة

ً
رؤية المجتمع للمرأة والتأكيد على أهمية مشاركتها في النشاط األهلي وزيادة مساهمتها في المواقع  مسؤولية

 في العمل 
ً
 فاعال

ً
القيادية؛ والتأكيد على حق المرأة في أن تنظم نفسها وأن تقود النشاط األهلي المتصل بها وأن تكون طرفا

 في مجال األمومة والطفولة والتعليماالجتماعي وتشارك في قيادته؛ وكذا توسيع نطاق الخد
ً
 . 116مات التي تقدم للمرأة وخاصة

 

 / دور المنظمات الدولية غير الحكومية في تحقيق مجاالت إهتمام منهاج عمل بكين0

بغية تحقيق هدف المساواة، فإنَّ المنظمات غير الحكومية قامت بدوٍر بارٍز في مجاالت االهتمام الحاسمة التالية 

 منهاج عمل بكين:وفق أهداف 

حيث تقوم المنظمات غير الحكومية بدوٍر هاٍم في االستجابة لالحتياجات عبء الفقر الدائم والمتزايد والواقع على المرأة: 

اليومية للفئات المجتمعية الفقيرة والمهمشة وعلى األخص المرأة.بتعبئة جميع األطراف المشاركة في العملية اإلنمائية، من 

، مثل الريفيات والنساء من السكان أجل تحسين برا
ً
 واألكثر حرمانا

ً
مج مكافحة الفقر الموجهة إلى جماعات النساء األشد فقرا

األصليين، وربات األسر، والشابات والمسنات والالجئات والمهجرات والمعوقات؛ التعبئة من أجل حماية حق المرأة في 

االقتصادية، بما في ذلك الحق في الميراث وتملك األرض والممتلكات  الوصول بصورة كاملة وعلى قدم المساواة إلى الموارد

 .117األخرى، واالئتمان، والموارد الطبيعية، والتكنولوجيات المالئمة

                                                           
من اتفاقية فينا للمعاهدات على حق الدولة الراغبة في االنضمام إلى اتفاقية دولية، إبداء التحفظ على مادة أو أكثر ترغب  81نصت المادة 115

نحت يداو التي مفي استبعادها وعدم االلتزام بها. وقد أبدت العديد من الدول بعض التحفظات عن التوقيع والتصديق على اتفاقية س

 ينافي موضوع االتفاقية وغرضها، كما نصت على جواز سحب التحفظات في أي وقت بتوجيه إشعار  01في مادتها 
َّ
هذا الحق شريطة أال

 منها فقط لم يتحفظن على أي من المواد في حين تحفظت  81بذلك إلى األمين العام. وقد صادقت 
ً
دولة عربية على االتفاقية غير أن ثالثا

حول الجنسية،  1حول الحياة العامة والسياسية، والمادة  1حول اإلجراءات غير التمييزية، والمادة  0البقية على المواد التالية: المادة 

حول المساواة في الزواج والحرية األسرية،  80حول المساواة أمام القانون والشؤون المدنية وحرية اختيار المسكن، المادة  82والمادة 

 على مواد االتفاقية مثل السعودية  01دة والما
ً
 عاما

ً
حول التحكيم بين الدول والرجوع إلى محكمة العدل الدولية. وبعضها أعلنت تحفظا

وموريتانيا، وتركزت تبريرات الدول العربية على سببين: التعارض مع أحكام الشريعة اإلسالمية، والتعارض مع بعض أحكام القوانين 

 الوطنية.
ار شكر، رؤية مستقبلية: استنتاجات وتوصيات عامة، ندوة الجمعيات األهلية وأزمة التنمية االقتصادية واالجتماعية في مصر، عبد الغف116

 .011ص  8111تحرير: عبد الغفار شكر، مركز البحوث العربية للدراسات والتوثيق والنشر مع دار األمين، القاهرة، الطبعة األولى 
 .01-01، مرجع سابق ص Rev.1A/CONF.17/7/20األمم المتحدة،117



 
 
 
 
 
 

 " " واقع حقوق اإلنسان في ظل عالم متغير -أعمال مؤتمر كلية القانون 

 جامعة اربد األهلية - 0208تموز  81

 

47 
 

 

 ةالمملكــــــــــــة األردنــــيـــــــــــة الهـــــاشـميــــــــــــ

 جــامــعــــة إربــــــد األهـــــليــــــــــة

 عمادة البحث العلمي والدراسات 

The Hashemite Kingdom OF Jordan 

            Irbid National University 

Deanship of Scientific Research and 

Higher Studies 

 

من أجل القضاء على األمية ضد النساء اتخذت إجراءات من جانب المنظمات غير الحكومية منها: حث تعليم المرأة وتدريبها:

التعلم لتشجيع جميع األشخاص على اإللمام الكامل بالقراءة والكتابة؛ وإزالة الفجوة القائمة بين الراشدين واألسر على 

الجنسين في مجال اإللمام األساس ي والوظيفي بالقراءة والكتابة، وكذا ضمان الحصول على تعليم وتدريب رفيعي النوعية، 

، بغية فتح المزيد من على كل المستويات المالئمة، للنساء البالغات اللواتي لم يح
ً
ّصلن العلم أو لم يحّصلن منه إال قليال

 .118فرص العمل أمامهن

وتتعاون المنظمات النسائية ومنظمات المجتمعات المحلية مع الحكومات، لتصميم وتنفيذ برامج صحية المرأة والصحة: 

جميع مراحل حياتها؛ومن أمثلة  تراعي نوع الجنس، وتشمل خدمات صحية ال مركزية، بحيث تلبي احتياجات المرأة في

وهدفها هو المساعدة  8110المنظمات: المؤسسة الدولية للبحوث والتنمية في مجال صحة المرأة، التي بدأت عملها منذ عام 

على توفير الصحة الجيدة بين النساء اإلفريقيات واألطفال األفارقة على المستوى الدولي، وقد عملت هذه المنظمة على نحو 

 .119مع منظمة الصحة العالمية ومنظمة العفو الدولية في المملكة المتحدة وغيرها من الوكاالت الدوليةوثيق 

وتبقى أكثر المنظمات التي تهتم بظاهرة العنف ضد المرأة بصفة جدية هي المنظمات غير الحكومية العنف ضد المرأة: 

ذه الظاهرة كما فتحت مراكز لالستماع للنساء المعنفات النسائية التي نظمت العديد من اللقاءات والندوات لَتُحد من ه

 ولمساندتهن ومأوى الستقبال اللواتي يتركن بيوتهن أو ليس لهن بيوت.

 المرأة والنزاع المسلح: 
ً
ر وال يزال يؤثر حتى اليوم تأثيرا

َّ
ث
َ
ال شكَّ في أنَّ عمل المنظمات المعنية بالدفاع عن حقوق اإلنسان أ

 في طريقة تص
ً
 خالل السنوات األخيرة في كبيرا

ً
 جوهريا

ً
ور حماية النساء في فترة النزاعات المسلحة. ويمكن أن نالحظ تغييرا

 للنزاعات 
ً
العمل الذي تمارسه اللجنة الدولية للصليب األحمر في هذا الصدد.وقد كانت حماية النساء الالتي يقعن ضحية

 في الفئة العامة لألشخاص المدنيين أو جزًء من والية اللجنة الدولية على الدوام. غير أن فئ
ً
 دائما

ً
ة النساء ظلت مدرجة

. وكانت اللجنة 120الفئة الفرعية للنساء واألطفال، وذلك رغم أنَّ هذه الفئات المختلفة للضحايا لها احتياجات مختلفة

لت هذه الدراسة في عام ، ثم عدَّ 0228عام « النساء في مواجهة الحرب»الدولية للصليب األحمر قد أعدت دراسة بعنوان 

، لزيادة الوعي بمحنة النساء في زمن الحرب والحماية الممنوحة لهن. وكان الغرض من الدراسة هو إبراز التجربة التي 0220

تخوضها النساء في الحرب بأشكال متنوعة. وتعتبر اللجنة أن أهم ما يعترض النساء من مشاكل هو العنف الجنس ي، ومشاكل 

 .121السالمة البدنية، ووضعهن عند الحجز، والصالت العائلية، وموضوع النزوحالصحة العامة و 

                                                           
 .00-03، مرجع سابق ص A/CONF.177/20/Rev.1األمم المتحدة،118
 . 21وص  20، ص 8113، لعام 00األمم المتحدة، الممارسات التقليدية الضارة التي تؤثر في صحة النساء واألطفال، صحيفة الوقائع رقم  119
 .818ص  0222دار المستقبل العربي، القاهرة، الطبعة األولى  مفيد شهاب، دراسات في القانون الدولي اإلنساني،120
الجزء »أمل يازجي، القانون الدولي اإلنساني وحماية النساء واألطفال أثناء النزاعات المسلحة، ندوة القانون الدولي اإلنساني آفاق وتحديات 121

 .013ص  0223ن، منشورات الحلبي الحقوقية، الطبعة األولى ، تحرير اسعد دياب وآخرو «األول: تأصيل القانون الدولي اإلنساني وآفاقه
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وساهمت العديد من المنظمات غير الحكومية في تعزيز األمن االقتصادي للمرأة من خالل عدد من المشاريع المرأة واالقتصاد:

مج إعادة التأهيل والتمكين المتنوعة، والبرامج التي ساعدت على دخول المرأة أسواق العمل، مثل البرامج التدريبية وبرا

 ولكن رغم ذلك كله تبقى نسبة مشاركة المرأة في القوى العاملة منخفضة.

وركزت عدة مبادرات خالل السنوات العشر الماضية على عملية تعزيز المشاركة المرأة في مواقع السلطة وصنع القرار: 

ت من المنظمات غير الحكومية، ونجحت معظم هذه المحاوالت في تحديد السياسية للمرأة، وكانت غالبية أنصار هذه المبادرا

 إلى تشجيع الوعي السياس ي 
ً
أولويات القضية وإبرازها في مختلف اللقاءات وتدعو العديد من المنظمات غير الحكومية حاليا

هود بية في المشاركة في الجللمرأة وتنشيط مشاركتها السياسية، إذ تساعد المرأة على مستويات المحليات والقواعد الشع

المبذولة نحو التعرف على القضايا المجتمعية وإيجاد الحلول التي يمكن تطبيقها بنجاح، مثل مساعدة األسر التي تعيلها 

 النساء.

وم إلجراء تحاليل للسياسات والبرامج يق اآلليات المؤسسية للنهوض بالمرأة: وتحاول المنظمات غير الحكومية وضع منهجيات

لى الفروق بين الجنسين والتصدي لما للسياسات من آثار متغايرة على المرأة والرجل، أي تحاول إدماج منظور المساواة ع

 بين الجنسين في السياسات المتبعة من قبل الحكومات.

شجع المنظمات غير الحكومية إنشاء جماعات لمراقبة وسائط اإلعالم يمكنها رصدها المرأة ووسائط اإلعالم: 
ُ
والتشاور ت

معها لضمان إبراز احتياجات المرأة واهتماماتها بشكٍل مالئم، كما تقوم المنظمات غير الحكومية بإنشاء شبكات فيما بينها 

نَّ حمالٍت مكثفٍة، تستفيد من البرامج التثقيفية العامة 
َ

شجع ش
ُ
والمنظمات النسائية والمنظمات المهنية لوسائط اإلعالم، وت

. وكأمثلة حية عن ذلك، ُيشرف االتحاد العام 122لومات عن حقوق اإلنسان للمرأة، وزيادة الوعي بهاوالخاصة، لنشر المع

حدثت بموجب المرسوم التشريعي رقم 
ُ
بهدف تنظيم  8101آب/أوت  00بتاريخ  808النسائي السوري وهو منظمة شعبية أ

 .123ممارسة دورها الفعال في عملية التنميةطاقات المرأة ورفع مستوى وعيها القانوني والصحي والتربوي والسياس ي ل

وتتولى المنظمات غير الحكومية مهام الدعوة في المسائل المتعلقة بالبيئة وإدارة الموارد الطبيعية التي ُتهم المرأة والبيئة: 

 بدعم مبادرات المرأة كمستهلكة بتشجيع تسويق األغذية العضوية ومرافق إعادة التدوير
ً
 .124المرأة، وتقوم أيضا

وِمن أبرز المنظمات غير الحكومية العاملة في هذا المجال؛ اللجنة المشتركة بين البلدان اإلفريقية والمعنية الطفلة: 

ؤثر في صحة النساء واألطفال والتي أنشئت عام 
ُ
 لدى المجلس 8112بالممارسات التقليدية التي ت

ً
 استشاريا

ً
، وأعطيت مركزا

بدور تأييدي بتعزيز أهمية اإلجراءات المتخذة ضد الممارسات التقليدية الضارة على االقتصادي واالجتماعي. وهي تقوم 

المستويات الدولي واإلقليمي والوطني، كما تقوم برفع درجة الوعي فيما يتعلق بالمسائل المتصلة بهذه الممارسات، وتنظم 
                                                           

.ص 0223هيفاء أبو غزالة، خمس سنوات بعد بكين دور المنظمات غير الحكومية العربية ومساهمتها، اليونيفيم، األردن، الطبعة األولى، 122

 .10-18.وص ص 01
 . 01ص  0282السورية، نقابة المحامين فرع دمشق، سناء جورج موصللي، اتفاقية حقوق المرأة سيداو وعالقتها بالقوانين 123
 .10هيفاء أبو غزالة، المرجع السابق ص  124
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 حلقات دراسية وحلقات تدارس دولية وإقليمية وهي تتعاون 
ً
 مع منظمة الوحدة اإلفريقية  هذه اللجنة أيضا

ً
 وثيقا

ً
تعاونا

 .125واللجنة االقتصادية إلفريقيا وهيئات تمويلية أخرى تابعة لألمم المتحدة

 آليات المنظمات الدولية غير الحكومية في حماية حقوق المرأةالمحور الثاني: 

اللجنة الدولية للصليب األحمر،  تنوعت أدوار المنظمات غير الحكومية في مجال حماية المرأة ومن أبرز المنظمات

غير أن هذه المنظمات رغم ما حققته من إنجازات الزالت تعاني من بعض العوائق التي تحول دون تحقيقها ألهدافها 

 المسطرة.

 أوال: اللجنة الدولية للصليب األحمر كآلية لحماية حقوق المرأة:

ية ضحايا النزاعات بصفة عامة، والنساء بصفة خاصة، تقوم اللجنة الدولية للصليب األحمر بدور ميداني لحما  

سواء كن من المدنيات، أو من األسيرات، أو النساء والفتيات ضحايا االغتصاب والعنف الجنس ي وخاصة أن المرأة تصنف 

عرضة  ،حتى في إطار برامج ونشاطات اللجنة الدولية للصليب األحمر ضمن فئة "النساء واألطفال" وهي بال شك فئة األكثر

 لألخطار.  

وما تضمنته من أحكام تخص المرأة قد عكسته المعاناة التي عاشتها تلك  1949وإذا كانت اتفاقيات جنيف لعام   

الفئة خالل فترة الحرب العالمية الثانية، فإن العشرية األخيرة من القرن العشرين، وما حدث فيها من نزاعات مسلحة 

األكبر واألكثر تضررا فيها، لهذا حاولت الحركة الدولية للصليب األحمر والهالل األحمر من  فظيعة، كانت المرأة فيها الخاسر 

خالل المؤتمرات التي عقدتها والبرامج العملية التي سطرتها االستجابة لهذا الواقع المأساوي الذي عاشته المرأة والتصدي 

أو ترقية وتوسيع دائرة حمايتهن وهن في وضعيات ومراكز له، وتسطير برامج عمل ميدانية للتكفل ببعض متطلبات النساء، 

 مختلفة فترة النزاع المسلح أو بعد النزاع.

تظهر تدخالت اللجنة الدولية للصليب األحمر لصالح النساء المدنيات في العديد من التدخل لصالح النساء المدنيات: 

ى ضرورة التقيد باألحكام  العامة، والخاصة التي توفر الحماية النزاعات الدولية المسلحة، سواء بلفت انتباه أطراف النزاع إل

الخاصة للنساء، كما تبرز أنشطة اللجنة لصالح النساء بالقيام بالزيارات الميدانية للنساء المدنيات، أو المعتقالت وكذا 

مج صحية ،و تأهيلية وإنشاء القيام بعملية اإلشراف على توزيع المؤن والمواد الغذائية والطبية والملبوسات، و وضع برا

المستشفيات ومناطق األمان، واالستشفاء واإلجالء والمساهمة في إطالق سراح المعتقالت، وتتجلى مثل هذه العمليات 

ألجل إجالء النساء الحوامل وأمهات  1974الميدانية التطبيقية للجنة في الكثير من األمثلة الحية، فقد تدخلت اللجنة عام 

 من شطري مناطق النزاع، الذي جرى في قبرص.  صغار األطفال

في النزاع الدائر في جمهورية التشاد، وذلك بغرض إغاثة النساء المحاصرات والعمل  1977وتدخلت اللجنة عام 

على إجالئهن من مناطق القتال. ولقد برز دور اللجنة في الصومال وإثيوبيا، حيث قامت بتقدير االحتياجات والمتطلبات من 

                                                           
 .20إلى  28مرجع سابق ص من  األمم المتحدة، الممارسات التقليدية الضارة التي تؤثر في صحة النساء واألطفال، 125
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. كما 126اد الغذائية والمؤن واألغطية واأللبسة التي تخص النساء النازحات بسبب اشتعال نار الحربواألعمال القتاليةالمو 

، والمتمثلة في تقديم المؤن وكذا 1977ساهمت اللجنة في تقديم المساعدات للنساء الفيتناميات الالجئات في تايالندا عام 

 ضافية وتقديم ما تحتاجه النساء من مستلزمات صحية.الحليب لألطفال، ومن الحصص الغذائية اإل 

إن تدخل اللجنة الدولية للصليب األحمر لصالح النساء األسيرات، ال يمكن إغفاله أو التغاض ي التدخل لصالح األسيرات:  

مستويات، ال عنه فكثيرا ما أتيحت فرصة تدخل اللجنة لصالح النساء المحرومات من حريتهن، وكانت في تدخالتها على جميع

تصر دائما على المعاملة المميزة لصالح النساء، كتخصيص مبان منفصلة لهن، وإسناد اإلشراف عليهن للنساء، كما كانت 

 . 127اللجنة تسترعي انتباه السلطات إلى حاالت النساء الحوامل وأمهات األطفال الصغار

ة االغتصاب والعنف الجنس ي من أهم االنتهاكات التي تعد مسألالتدخل لصالح النساء ضحايا االغتصاب والعنف الجنس ي: 

تتعرض لها النساء في النزاعات المسلحة الدولية وغير الدولية، ومع ذلك لم يكن اهتمام اللجنة الدولية للصليب األحمر، 

 والنصوص القانونية الفقرة الثانية من اتفاقية جنيف الرابعة، وباألحكام 27بهذا الموضوع بأكثر من التذكير بمضامين المادة 

التي تضمنتها االتفاقيات اإلنسانية األخرى، والبروتوكوالن اإلضافيان، هذه النصوص في مجملها كانت تهدف إلى مراعاة 

 االعتبارات الخاصة بالمرأة، كمنع االختالط مع الرجال في مراكز االعتقال، وكذا اإلشراف عليهن من طرف نساء.  

في يوغسالفيا السابقة، وما ترتب عنه من انتهاكات جسيمة في حق اآلالف من النساء غير أن النزاع الذي حدث  

عقب األحداث التي مرت بها يوغسالفيا سابقا  1992والفتيات، وبخاصة المسلمات منهن أعلنت اللجنة الدولية منذ عام 

 الجملة المشتركة بين اتفاقيات جنيف وفظاعة حوادث االغتصاب بأنها تمثل مخالفة جسيمة للقانون الدولي اإلنساني، وإن

وهي "تعمد إحداث آالم شديدة أو األضرار الخطيرة بالسالمة البدنية أو الصحية"،  147- 130- 51- 32األربع ضمن المواد 

 تشمل بوضوح ليس االغتصاب وحده، بل كذلك أي تعد آخر على كرامة المرأة. 

انون الدولي اإلنساني ومواءمتها مع هذه األحداث والجرائم وقد طالبت اللجنة بضرورة مراجعة بعض نصوص الق

 التي ارتكبت بحق النساء والفتيات.  

تخص  13/12/1992مؤرخة في  03وبمناسبة مآس ي وأحداث يوغسالفيا سابقا أصدرت اللجنة مذكرة تحمل رقم  

ي، خطيرا لقواعد القانون الدولي اإلنسان مسألة االغتصاب، الذي ارتكب في جمهورية يوغسالفيا السابقة، واعتبرته انتهاكا

وقد تدخلت اللجنة في العديد من التجمعات، والندوات التي عقدت على هامش هذا النزاع. كما تدخلت أيضا في النزاعات 

األخرى التي شهدتها فترة التسعينيات، مثل النزاع المسلح في جمهورية رواندا، وما صحبه من جرائم بشعة ضد النساء، 

جة أن المقررة الخاصة المعنية بالعنف ضد النساء، صرحت بعدما علمت بالجرائم الجسيمة التي ارتكبت ضد النساء لدر 
                                                           

-802. ص ص 0280، جامعة الدكتور يحيى فارس بالمدية، الجزائر، بوناب ميلود، حماية المرأة إبان النزاعات المسلحة، ماجستير في الحقوق 126

808. 
، ىمنال فنجان علك، مبدأ عدم التمييز ضد المرأة في القانون الدولي والشريعة اإلسالمية، منشورات الحلبي الحقوقية، بيروت، الطبعة األول127

 .831. ص 0221
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وجرائم االغتصاب والعنف الجنس ي، أنها جد مندهشة لما بلغها أن "المحكمة الجنائية الدولية الخاصة برواندا" لم تدرج 

وذلك بعد جهد دولي مشترك بذلته بعض المنظمات غير الحكومية  1997 أول مرة االغتصاب في قرارات االتهام سوى في عام

 وعلى رأسها اللجنة الدولية للصليب األحمر. 

تم التطرق إلى العديد من النقاط،  1993أوت  30ومن خالل المؤتمر الدولي لحماية ضحايا الحرب، الذي انعقد في  

 ه ضد النساء.  التي تدخل ضمن مسألة االغتصاب، والعنف الجنس ي الموج

وقد أبدى المؤتمرون قلقهم إزاء التزايد المستمر، في أعمال العنف الجنس ي الموجه بشكل خاص ضد النساء، 

 .  128واألطفال، كما أكدوا على اعتبار مثل هذه األعمال انتهاكا خطيرا ألحكام القانون الدولي اإلنساني

رغم اإلنجازات التي حققتها المنظمات غير حماية حقوق المرأة:  ثانيا: العوائق التي تواجه اآلليات غير الحكومية في

 منها: الحكومية في مجال حماية المرأة، إال أنها ال زالت تواجه بعض العقبات

 غياب المناخ الديمقراطي الذي ال يسمح لها باالنتشار في جماهير النساء. .8

من األحيان تخرج المطبوعات في شكل ومضمون ال  انحصار أنشطتها في مجاالت التثقيف واألبحاث والنشر وفي كثير  .0

 يتيح لها االنتشار الجماهيري.

عوائق قانونية: من حيث التسجيل كجمعية في وزارة الشؤون االجتماعية، أو في شكل إغالق جمعيات مسجلة بالفعل،  .0

 كجمعية تضامن المرأة العربية.

 في المجتمع والتي تضعها في مرتبٍة أدنى.عوائق ثقافية وتخص القيم االجتماعية المتعلقة بالمرأة  .2

 انتشار تأثير التيارات األصولية بمواقفها المعادية للمرأة. .3

وكمالحظة عامة حول نوعية النساء الالتي تقمن بالعمل التطوعي، فإنَّ المشاركات في العمل النسائي األهلي من 

ت وطبقات معينة ممن يملكن الوقت والمال. من فئات المتعلمات المتميزات، كما تأتي المشاركة في التنظيمات من فئا

 إلى 
ً
، كذلك تكون هذه التنظيمات في الغالب حضرية فتستوعب نساء من الحضر، ويعني ذلك حتما

ً
عمرية متأخرة نسبيا

 .129صياغة مضمون النشاط األهلي في إطار أنساق فكرية وثقافية وقيمية غير مماثلة لغالبية النساء العربيات

 من أهدافه اإلستراتيجية ال تتوافق  ،بمثابة ترجمة إجرائية لمواد االتفاقيةهاج عمل بكين يعد وبما من
ً
فإنَّ بعضا

مع القيم الدينية والثقافية لبعض الحضارات، وهذا يؤدي إلى وجود إشكال حين تدافع المنظمات غير الحكومية عن هذه 

  -نوع الجنس -األهداف، فالحديث عن مساواة الجندر
ً
، الذي يتضمن إلغاء كافة الفوارق بين الجنسين حتى البيولوجية مثال

 على استقرار األسرة واستمرارها. وهذا ما تروج له بعض 
ً
 جسيما

ً
منها، مما يؤدي إلى هدم األسرة بإلغاء القوامة، يشكل خطرا

                                                           
 .800-800بوناب ميلود، مرجع سابق ص ص 128
ندوة الجمعيات األهلية وأزمة التنمية االقتصادية واالجتماعية في مصر، تحرير: ن خليل، الجمعيات األهلية وتنمية المرأة، عزة عبد المحس129

 .031-030 ص 8111عبد الغفار شكر، مركز البحوث العربية للدراسات والتوثيق والنشر مع دار األمين، القاهرة، الطبعة األولى 
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لدول من تحفظات على برنامج المنظمات غير الحكومية التي ُمنحت لها سلطات خطيرة في الرقابة ومراجعة ما قد تبديه ا

 كان مصدرها. ودعا ائتالف المنظمات اإلسالمية في مواجهة وثيقة بكين +
ً
 إللغائها أيا

ً
، بالتمسك 82وبكين + 3بكين تمهيدا

 بكل التحفظات على ما يتعارض مع الشريعة اإلسالمية.

جريت خمسة استعراضات 
ُ
أسفر كل منها عن  - 0202و 0283و 0282و 0223و 0222في السنوات  -وحتى اآلن، أ

وثيقة ختامية تتعهد فيها البلدان بمواصلة جهودها الرامية إلى الوفاء بااللتزامات العالمية المتعلقة بحقوق النساء والفتيات. 

 .وتحدد الوثيقة الختامية كذلك اإلجراءات ذات األولوية للسنوات الخمس المقبلة

ق بإعالن ومنهاج عمل بيجين منذ وقد اضطلعت اإلسكوا بدور قيادي في دعم ب
ّ
لدان من المنطقة العربية فيما يتعل

المرحلة التحضيرية للمؤتمر العالمي الرابع المعني بالمرأة. وتواصل اإلسكوا تقديم المساعدة للبلدان العربية في التحضير 

 .130تاضاالتي تخلص إليها هذه االستعر  لالستعراضات الوطنية واإلقليمية الدورية وفي متابعة التوصيات اإلقليمية والعالمية

 الخاتمة:

من خالل إستعراض أدوار المنظمات غير الحكومية في ترقية وحماية حقوق المرأة، نخلص إلى مجموعة من النتائج 

 ونتبعها بالتوصيات المالئمة:

 النتائج:

ية، في وضع بعض قواعده القانونتتمتع المنظمات غير الحكومية بمكانة هامة في المجتمع الدولي، مما جعلها تساهم 

 وأبرز هذه القواعد إتفاقيةسيداو التي تعتبر النواة األولى لتدوين حقوق المرأة.

ساهمت المنظمات غير الحكومية في تدويل قضية حقوق المرأة من خالل مشاركتها في المؤتمرات الدولية المعنية 

 تقارير والشكاوى التي ترفعها عن انتهاكات حقوق المرأة.بحقوق المرأة، وكانت كوسيلة ضغط على الدول من خالل ال

ال يمكن إنكار الدور الكبير الذي تقوم به اللجنة الدولية للصليب األحمر، في إطار اآلليات التي جاءت بها االتفاقيات 

 اء قواعد القانون اإلنسانية في مجال ضمان وكفالة حماية النساء زمن النزاعات المسلحة، حيث ساهمت هذه اللجنة في إرس

 الدولي اإلنساني والسهر على االلتزام بأحكامه واإلسهام في تطويره.  

وساهمت اللجنة في مساعدة، ومساندة الجمعيات الوطنية للصليب والهالل األحمرين، وتقديم االقتراحات بتحسين  

النساء، وكيفيات التعامل مع ضحايا جرائم وتطوير قواعد القانون الدولي اإلنساني، وخاصة تلك القواعد المتعلقة بحماية 

 العنف الجنس ي واالهتمام بهن وذلك من خالل القيام بالعديد من المؤتمرات الدولية.  

  

                                                           
، 0208يونيو/ جوان  82تصادية واإلجتماعية لغربي آسيا، إعالن ومنهاج عمل بكين، موقع اإلسكوا، تاريخ الزيارة: األمم المتحدة، اللجنة االق130

 على الرابط: 

https://www.unescwa.org/ar/our-workبيجين-عمل-ومنهاج-/اعالن 
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 التوصيات:

ضرورة التعاون بين الدول والمنظمات الدولية غير الحكومية في مجال حماية حقوق المرأة وتسهيل عملها، من 

 خالل رفع القيود القانونية.

 لشفافية في عمل المنظمات غير الحكومية وتمويلها.ا

تعزيز دور اللجنة الدولية للصليب األحمر، نظرا إلنجازاتها ومكانتها في مجال حماية المرأة، ومنحها جميع التسهيالت 

 الالزمة لمساعدة هذه الفئة الضعيفة.

لجهات الوصية، وإضفاء الصفة اإللزامية االهتمام بتقارير الظل التي ترفعها المنظمات الدولية غير الحكومية ل

 لتوصياتها بما يتوافق مع ثقافة الشعوب ومعتقداتها الدينية.

 لثقافة كل مجتمع على 
ً
على دول العالم احترام هويات الشعوب وثقافتهم وعقيدتهم، كون المشكالت تختلف تبعا

 ل
ً
 لها، وأن تطالب بتحقيق المساواة طبقا

ً
مفهوم العدالة واإلنصاف، كون المساواة المطلقة حدا، والحلول تختلف تبعا

 تؤدي إلى الصراع.

 

 قائمة المراجع:

 الكتب:

مركز القاهرة لدراسات حقوق  حقوق اإلنسان للنساء: بين االعتراف الدولي وتحفظات الدول العربية،شقير، الحبيب وحفيظة ،  ،الحمدوني

 .0221اإلنسان، القاهرة، الطبعة األولى 

 .0282، نقابة المحامين فرع دمشق، اتفاقية حقوق المرأة سيداو وعالقتها بالقوانين السوريةء جورج ، موصللي ،سنا

 .0220، األردن، الطبعة األولى، «اليونيفيم» ، المكتب اإلقليمي للدول العربية،كتيب سيداوصندوق األمم المتحدة اإلنمائي للمرأة، 

الحكومية، مكتب اليونسكو، عمان، الطبعة  كات حقوق اإلنسان: دليل لألفراد والمنظمات غيرترفع الشكاوى ضد انتها كيفهوفنر ،كالوس ، 

 .0222الثالثة 

 .0222، القاهرة، الطبعة األولى دراسات في القانون الدولي اإلنساني، دار المستقبل العربيشهاب، مفيد، 

، منشورات الحلبي الحقوقية، بيروت، الطبعة األولى، ي والشريعة اإلسالميةمبدأ عدم التمييز ضد المرأة في القانون الدولعلك ، منال فنجان ، 

0221. 

، مكتبة دار الثقافة للنشر والتوزيع، األردن، الوسيط في القانون الدولي العام، الكتاب الثالث: حقوق اإلنسانخضير ، عبد الكريم علوان ، 

 .8111الطبعة األولى 

 .0220، مركز القاهرة لدراسات حقوق اإلنسان، القاهرة، ظمات األهلية في مؤتمرات األمم المتحدةيد على يد دور المنمصطفى ،يسري ، 

 المقاالت:

، السنة الثانية، العدد الرابع، الجماهيرية ، مجلة الجامعة األسمرية«المرأة في القانون الدولي اإلنساني»األصيبعي ، محمد إبراهيم ، 

 .0222الليبية، 

 ت:الرسائل واألطرحا
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وراه، ، أطروحة دكتحماية النساء في القانون الدولي اإلنساني: دراسة تحليلية لواقع النساء في العراق وفلسطينعودة ، نجيب أسعد ، 

 .0221جامعة عمان العربية للدراسات العليا، 

 .0280فارس بالمدية، الجزائر،  ، ماجستير في الحقوق، جامعة الدكتور يحيىحماية المرأة إبان النزاعات المسلحةميلود ، بوناب ، 

 الندوات والمؤتمرات:

  تحرير اسعد دياب وآخرون، «الجزء األول: تأصيل القانون الدولي اإلنساني وآفاقه»ندوة القانون الدولي اإلنساني آفاق وتحديات ،

 .0223منشورات الحلبي الحقوقية، الطبعة األولى 

 ادية واالجتماعية في مصر، تحرير: عبد الغفار شكر، مركز البحوث العربية للدراسات ندوة الجمعيات األهلية وأزمة التنمية االقتص

 8111والتوثيق والنشر مع دار األمين، القاهرة، الطبعة األولى 

  مؤتمر دور المنظمات غير الحكومية في ظل العولمة الخبرتان المصرية واليابانية، تحرير السيد صدقي عابدين ونجوى سمك، مركز

 .0220سات اآلسيوية، القاهرة، الدرا

 وثائق وتقارير رسمية:

 8113، لعام 00ألمم المتحدة، الممارسات التقليدية الضارة التي تؤثر في صحة النساء واألطفال، صحيفة الوقائع رقم ا. 

  ،الوثيقة رقم  8113األمم المتحدة، المؤتمر العالمي المعني بالمرأة بجين الصينA/CONF.177/7 

 8113أيلول/سبتمبر  3-2تحدة، تقرير المؤتمر العالمي الرابع المعني بالمرأة، بيجين األمم الم (A/CONF.177/20/Rev.1) 

  ،0221األمم المتحدة، مبادئ توجيهية من أجل تعميم قضايا النوع االجتماعي وتعزيز فعالية آليات النهوض بالمرأة، االسكوا، نيويورك 

(E/ESCWA/ECW/2007/4.) 

 عن دور المنظمات غير الحكومية في تنفيذ توصيات المؤتمرات العالمية وفي متابعتها خالل عقد مجموعة دراسات  حدة،األمم المت

 (E/ESCWA/POP/1998/WG.1/12رقم الوثيقة ) 0220التسعينات من القرن العشرين، نيويورك، 

  جميع أشكال التمييز ضد المرأة تقارير الظل في البلدان  ، اتفاقية القضاء على«اإلسكوا»اللجنة االقتصادية واالجتماعية لغربي آسيا

 E/ESCWA/ECW/2007/1)رقم الوثيقة ) 0220العربية، األمم المتحدة، 

  مجموعة دراسات عن دور المنظمات غير الحكومية العربية في تنفيذ توصيات «االسكوا»اللجنة االقتصادية واالجتماعية لغربي آسيا ،

 ((E/ESCWA/POP/1998/WG.1/12المتابعة المتكاملة لها،  المؤتمرات العالمية وفي

 المراجع األجنبية:

Fançoise Gaspard, Les Droits De La Femme Construction D'un Enjeu En Relations Internationales, la revue internationale 

et stratégique, iris, paris, 0222. 

 مواقع األنترنيت:

https://www.unescwa.org/ar/our-workبيجين-عمل-ومنهاج-/اعالن 
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 التجربة الجزائرية –بين تفاقم األزمة وتدابير المواجهة  81كوفيد 

 الدكتورة سامي علي لعور 

 الجزائر–سكيكدة 8133أوت  02كلية الحقوق والعلوم الّسياسية، جامعة 

 : ملخص

ع أنحاء العالم في فرض مجموعة من الّتدابير الّصحية بسرعة فائقة في جمي 81تسبب انتشار فيروس كورونا كوفيد 

اهرة 
ّ
تي سعت جاهدة إلى الحّد من هذه الظ

ّ
الّصارمة لوقف تفشيه بين مختلف الفئات، والجزائر واحدة من هاته الّدول ال

وعها، ّتدابير رغم تنمن خالل اتخاذ تدابير استعجالية لمجابهة انتشار الفيروس والقضاء عليه. نالحظ عند الّتأمل أّن هذه ال

خص إلى طبيعتها، األّول هو حقه في االحتفاظ 
ّ

 أّنها تهدف بالمحصلة إلى حماية حقين أساسين يضمنان عودة حياة الش
ّ

إال

اني فهو حقه في العالج والّتداوي للّتخفيف من آثار الجائحة.
ّ
زمة لبقائه على قيد الحياة، أّما الث

ّ
 بحالته الّصحية الال

 .81. الّتجربة الجزائرية. تدابير المواجهة. أزمة كوفيد 81كوفيد: تاحيةالكلمات المف

 

 مقدمة:

الّصحة العامة مطلب أساس ي لكل فرد ومجتمع، باالنشغال بصونها واالرتقاء إلى أقص ى حد ممكن بها، ويضمن مبدأ 

قتنا الحالي من خالل نص وضع مبدأ ضروري في و  0202الحق في الّصحة قيمة دستورية، ذلك أّن دستور الجزائر لسنة

"تسهر الّدولة على تمكين المواطن من .... الّرعاية الّصحية ال سيما لألشخاص المعوزين والوقاية من األمراض 00المادة 

سبي لوظائف الجسم الّناجمة عن تكيفه 131المعدية والوبائية ومكافحتها...." ويقصد بالّصحة اصطالحا
ّ
أّنها حالة الّتوازن الن

البيئة المحيطة، وهو مفهوم فيه داللة على اتساع أبعادها، واعتماد تعزيزها واالرتقاء بها من أجل الّسالمة  مع عوامل

قافي والمجتمع في إطار القيم العامة.
ّ
 والكفاءة الجسمية والعقلية، وارتباطها بالّسياق االجتماعي والث

تي تحول الوقاية من األمراض الجسمانية المعدية والوبائية عبارة عن  
ّ
مجموعة من الّتدابير واإلجراءات الوقائية ال

تي تساعد جهاز المناعة في عمله وتزيد من كفاءته.
ّ
 دون اإلصابة بها، وتعتبر هذه الّتدابير من أهم الخطوات ال

هذا الموضوع، فال يزال الماليين من الّناس يموتون كل سنة بسبب األمراض المعدية أهمية دراسةومن هنا تظهر 

 
ّ
تي يمكن الوقاية منها أو يمكن عالجها، ألّن االستجابة الّسريعة بمجرد تحديد الوباء سيضمن الّتقليل من األشخاص ال

ذين 
ّ
ذين يصابون بالمرض وال

ّ
المعرضين للخطر بسرعة، ويمكن أن تؤثر هذه العملية بشكل كبير على عدد األشخاص ال

ضوع في تسليط الّضوء على هذه النقطة المهمة، وذلك بالمشاركة في هذا المو  هدف دراسةيفقدون حياتهم بسببه. ويتجلى 

الّدعوة لدعم الوصول إلى الحلول الممكنة للّتقليل من الّنتائج غير المرغوبة، وهذا أمر ضروري في عملية الّدفع نحو 

                                                           
شر، البيئة والّصحة العامةإحسان علي محاسنة، 131

ّ
شر، ص ، دون طبعة، دار الشروق، دون بلد الن

ّ
 .18دون سنة الن

édition, DALLOZ, France, Année 2005, p. 688.  ème, 9, Le droit à la santéLabrunée -Lise casauwx- 
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نا نساهم هنا في دراسة هذه الّنقطة من الّزاوية القانونية، وبهذه المن
ّ
 بحثيةإشكالية الورقة الاسبة نقارب استجابات فّعالة.إن

ساؤل اآلتي:
ّ
ويتفرع  ما هي الّتدابير الوقائية الّصحية المّتخذةلمواجهة الجائحة؟ 81في ظّل تفاقم أزمة كوفيد من خالل الت

 عن هذه اإلشكالية تساؤالن:

بية المعّول عليها للّتقليل من انتشار كوفيد  -
ّ
 .81ما هي األنشطة الط

 .81 االستراتيجية الموضوعة ألجل الّتقليل من انتشار كوفيدما هي أهم األطر  -

فقد يحتاج جهاز المناعة إلى محفزات لتزيد من قدرته على المحاربة وحماية الجسم من غزو مسببات المرض، ومن 

تي تصيب الجسم،
ّ
من و  بين هذه المحفزات فرض المساس بجسم اإلنسان بغرض الوقاية من األمراض المعدية والوبائية ال

، سواء ظهرت عالمات وأعراض على المريض عند إصابته بالمرض أو )المبحث األّول(أجل مكافحتها فرض القانون الّتلقيح 

اني(قد لم تظهر بعد. كما جعل العالج إجباريا في إطار مكافحة األمراض المعدية والوبائية 
ّ
 .)المبحث الث

 الّتلقيح: المبحث األّول 

شاط الّصحي  
ّ
ذي يبرر الجهد المبذول من طرف الّدولة يكتس ي الن

ّ
أهمية بالغة على المستوى االجتماعي، األمر ال

شاط، وضمان فعالية ناجعة له، ويشكل الّتلقيح ضّد األمراض نشاطا طبيا لطالما كان موضوع 
ّ
الجزائرية لتحصين هذا الن

مشّرع مسألة الّتلقيح ضّد األمراض بموجب قانون ففي فرنسا نظم ال  132العديد من الّتنظيمات اإلدارية و القانونية للّدول 

المتعلق بالّتطعيم اإلجباري، أين كّرست  8103مارس  81المعدل لقانون الّصحة، والمرسوم الّصادر في  8102جويلية  8

لى يح عهذه القوانين مسؤولية الّدولة عن المخاطر االجتماعية في المجال الّصحي، وحسمت األمر فيما يخص إلزامية الّتلق

تي تقتضيها المصلحة العامة في حفظ الّصحة العمومية، وكذا اعتباره حق لكل فرد.
ّ
ه من المسائل ال

ّ
 أساس أن

تي نظمت مسألة الّتلقيح ضّد األمراض عديدة، منها ما جاء في المادة األولى من المرسوم  
ّ
أّما في الجزائر، فالقوانين ال

  8101133جويلية 81الصادر في  11-01رقم 
ّ
 تي نصت على:ال

" إّن الوقاية الّصحية للطفل بواسطة الّتلقيح ضّد السل والخناق والكزاز والشهاق وشلل األطفال والجدري تكون 

إجبارية " فهو قانون يكّرس إلزامية الّتلقيح، كما يكّرس مسؤولية األطباء في حالة عدم مراعاة هذه الّتلقيحات أو رفضها، ثم 

ذي نصت مواده من 8110أكتوبر  00ؤرخ في الم 11-10صدر األمر رقم 
ّ
 11إلى  13، والمتضمن قانون الّصحة العمومية ال

والمتعلق بحماية الّصحة وترقيتها، أين  8113فبراير  80المؤرخ في  23-13صدر القانون  8113على إلزامية الّتلقيح، وفي 

تر صحي تسجل فيه فترات الّتلقيح والعالج، ثم صدر منه على إلزامية الّتلقيح واعتماد أسلوب إنشاء دف 33نّصت المادة 

، حتى صدور القانون 23-13والمتمم لقانون حماية الّصحة وترقيتها رقم  8112يوليو  08المؤرخ في  81-12القانون رقم 

                                                           
، ص 0222، دون طبعة، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر، سنة المسؤولية عن المخاطر وتطبيقها في القانون اإلداري مسعود شيهوب، 132

081. 
 .8101لسنة  30، ج ر رقم والمتضمن لبعض أنواع الّتلقيح اإلجباري ، 8101جويلية  81، المؤرخ في 11_01وم الوزاري رقم انظر المرس133
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يتعين "منه ما يلي:  22، إذ جاء في نص المادة 134، والمتضمن قانون الّصحة0281يوليو  0، المؤرخ في 88-81الجديد رقم 

على المصالح الّصحية المؤهلة القيام بالتلقيح اإلجباري مجانا لفائدة المواطنين المعنيين. تحدد كيفيات تطبيق هذه 

 المادة، ال سيما رزنامة الّتلقيحات اإلجبارية، عن طريق الّتنظيم."

شريع الّصحي، يمكن اعتبار أّن المش 
ّ
ّرع الجزائري أخذ بالّتلقيح ضّد من خالل هذه الّتطورات القانونية في مجال الت

خص في العيش بدون مرض عن طريق الوقاية منه، 
ّ

األمراض كحق لألشخاص إذ لم نقل واجب، وبالّتالي كّرس مبدأ حق الش

وهذا ما يعطي للحق في سالمة الجسم صبغة اجتماعية تتمثل في ضرورة الّتلقيح ضّد األمراض وتوفير الحد األدنى لضمان 

  ليم ومعافى.العيش بجسم س

ه بالّرجوع إلى المواد 135أما فيما يتعلق باألشخاص الواجب خضوعهم لعمليات الّتلقيح 
ّ
 (20)و (20)و (28)، فإن

المتضمن بعض أنواع الّتلقيح اإلجباري، نجد المشّرع قد حددهم ووزعهم على عّدة فئات،  11-01من المرسوم رقم  (23)و

خص ووجهته  ،)المطلب األّول(فئة ربطها بسن معين 
ّ

ذي يمارسه الش
ّ
شاط ال

ّ
اني(وفئة ربطها بنوع الن

ّ
وفئة ال  ،)المطلب الث

الث(تستثني شخص وتخص جميع األشخاص 
ّ
 . )المطلب الث

 عمليات الّتلقيح الماسة بأشخاص محددين وفق الّسن: المطلب األّول 

فل " " الوقايةبخصوص هاته الفئة فنالحظ أّن المشّرع الجزائري قد ذكر عبارة  
ّ
في المادة األولى من  الّصحية للط

ذي سيتعّرض لعملية الّتلقيح، بحيث اكتفت المادة بذكر عبارة 
ّ
فل ال

ّ
كر، ولكنه لم يحدد لنا سن الط

ّ
 "المرسوم الّسابق الذ

ت لولهذا فقد حصرت عملية الّتلقيحات اإلجبارية على األطفال فقط دون أن تبين سنهم، وأغف الوقاية الّصحية للطفل "

 أّن المشّرع قد تدارك األمر بعد صدور القرار المؤرخ في 
ّ
 83أيضا الفئات األخرى كالمولودين حديثا األشخاص البالغين، إال

انية منه 0221يوليو
ّ
حيث نجده  136المحدد لجدول الّتلقيح اإلجباري المضاد لبعض األمراض المتنقلة، وذلك في المادة الث

إلى ثماني  (28)لمعنيين بالّتلقيح وذكرهم كما يلي: المولودين حديثا، والّرضع من شهر قد حدد الّسن المعين لألشخاص ا

سنة إلى ما فوق،  (88)سنوات، وفئة الكبار من إحدى عشر  (82)سنوات إلى عشر  (20)شهر، وفئة األطفال من ( 81)عشر 

" يستفيد مجانا المواليد حديثو الوالدة، حين يلي ما  12في المادة  88-81كما جاء في ثنايا قانون الّصحة الصادر مؤخرا رقم 

أعاله. كما يستفيدون ومجانا من جميع الّخدمات المقررة  22والدتهم، وكذا األطفال من الّتلقيح اإلجباري المحدد في المادة 

 لألطفال ضمن البرامج الوطنية للوقاية."

                                                           
 .0281، لسنة 20الجريدة الرسمية عدد 134
 31ادتين القديم المتعلق بالصحة حدد المشرع الجزائري األشخاص الخاضعون لعملية التلقيح اإلجباري ضمن الم 23-13في ظل القانون 135

اكتفى بإحالة كيفية تنظيم عمليات الّتلقيح اإلجباري للتشريع  88-81ووزعهم على عدة فئات، في حين نجده في القانون الجديد  12و

"تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة، ال سيما رزنامة الّتلقيحات اإلجبارية، عن  0فقرة  22المعمول به في هذا المجال بقوله في المادة 

 لّتنظيم".طريق ا
 .المتعلق بتحديد جدول الّتلقيح اإلجباري المضاد لبعض األمراض المتنقلة، 0221يوليو  83من القرار المؤرخ في  20انظر المادة 136
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اني
ّ
 ق نشاطهم وسنهمعمليات الّتلقيح الماسة بأشخاص محددين وف: المطلب الث

الثة من المرسوم رقم  
ّ
المتضمن أنواع الّتلقيح اإلجباري بجواز 11-01بالنسبة لهاته الفئة فقد نصت المادة الث

ذين يمارسون نشاطات تعرضهم لبعض األمراض، وخاصة 
ّ
القيام بعملية الّتلقيح مّرة واحدة أو أكثر على األشخاص ال

تي تعالج فيها األمراض المعدية األشخاص الممارسين عملهم في الّسلك ا
ّ
بي في المستشفيات العمومية ال

ّ
به الط

ّ
بي والش

ّ
لط

ابتة أو المتنقلة لمكافحة األوبئة
ّ
شكيالت الث

ّ
، كما أوجب المشّرع الجزائري على األشخاص المتوجهين إلى الخارج 137وفي الت

األشخاص القادمين من بلد أجنبي تفشت فيه ويقصدون بلد فيه أحد األمراض الخاضعة للّنظام الّصحي الّدولي، وكذلك 

أحد األمراض المعدية، وذلك عمال باللوائح الّصحية الدولية لمنظمة الّصحة العالمية، أن يقوموا بفحص طّبي أو صحي. 

الجديد من قانون الّصحة  22إلى  20واتخاذ الّتدابير الالزمة إن اقتض ى األمر لتفادي انتشار العدوى، وذلك عمال بالمواد من 

81-88138 

 139والمتعلق بالّتلقيح ضد التهاب الكبد الحموي "ب" 0222أبريل  03وقد خاطب القرار الوزاري المؤرخ في  

األشخاص العاملين أو المستفيدين من تكوين في مؤسسة أو هيئة عمومية خاضعة للعالج والوقاية مثل: المؤسسات 

 اكل الّصحية الخاصة وغيرها.والهيالعمومية للّصحة، مراكز نقل وتصفية الّدم، 

 

الث
ّ
 عمليات الّتلقيح الماسة بجميع األشخاص:المطلب الث

تي ال تستثني شخص، بحيث نجد المشّرع الجزائري قد  
ّ
تي تفرض على جميع الفئات وال

ّ
ونقصد بها تلك العمليات ال

حمى الّنمشية، أو انتشار أمراض معدية فرض الّتلقيح اإلجباري في حالة الوباء أو الخطر، ويكون ضد الحمى الّتيفية وال

قاحات الواقية من كوفيد 140أخرى 
ّ
)فيروس كورونا( أفضل أمل إلنهاء هذه الجائحة، كما قد يفيد لقاح  81، فقد تكون الل

 في تحقيق ما يلي:  81كوفيد 

  81أو من اإلصابة بمرض خطير أو الوفاة بسبب كوفيد  81يقيك من اإلصابة بكوفيد. 

 للآخرين. 81ل فيروس كوفيد يمنعك من نق 

  مّما يبطء انتشار المرض ويساهم في المناعة الجماعية 81يزيد عدد أفراد المجتمع المحّصنين من اإلصابةبكوفيد ،

 )ما يسمى مناعة القطيع(.

                                                           
 المتعلقبتحديد جدول الّتلقيح اإلجباري المضاد لبعض األمراض المتنقلة.، 0221يوليو  83من القرار المؤرخ في  20انظر المادة 137
 .المتعلق بالصحة، 0281يوليو  01، المؤرخ في 88-81من القانون رقم  (22)و (20)و (20)واد راجع الم138
 0222لسنة  01، ج ر عدد المتعلق بالّتلقيح ضد التهاب الكبد الحموي "ب"، 0222أبريل  03انظر القرار الوزاري، المؤرخ في 139

225. -dition, Dalloz, Année 2000, p.p 224é ème, 5Droit de la santé publiqueD. TRUCHET,  -J. MOREAU140 
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  تان تسمحان له بتكوين طفرة قد تكون أقدر عل 81منع فيروس كوفيد
ّ
 ىمن االنتشار والّتناسخ، وهما العمليتان الل

قاحات.
ّ
 مقاومة الل

ه نظرا إللزامية الّتلقيح على األشخاص، نجد المشّرع الجزائري قد نظم اإلجراءات الواجب 
ّ
وتجدر اإلشارة إلى أن

 أّن هذا الّتلقيح قد يثقل كاهل متلقيه من الّناحية المادية وهذا 
ّ

إتباعها سواء من قبل األشخاص أو الّسلطات العمومية، إال

 ات المجتمع، فلم يغفل المشّرع الجزائري عن هذه المسألة، فنجده قد حدد األحكام المتعلقة بالّتلقيح. نظرا لتفاوت طبق

اني
ّ
 العالجاإلجباري في إطار مكافحة األمراض المعدية: المبحث الث

تي عادة ما تسمى في األدب 
ّ
عب الجزائري أثناء فترة االحتالل الفرنس ي من العديد من األمراض ال

ّ
لّصحية يات اعانى الش

باألمراض الّتقليدية مثل الّتيفوئيد والجدري والسّل.... وهذه األمراض كانت مرتبطة أساسا بالوضع االقتصادي واالجتماعي 

والبيئي الّسائد آنذاك، وبعد االستقالل رفعت الّدولة الجزائرية الّتحدي من أجل القضاء على هذه األمراض المعدية حسب 

ل االهتمام باإلطار المعيش ي لألفراد والعمل على تحسينه، وكذا القيام بحمالت تلقيح واسعة كما من خال 141رأي المختصين

تي تبنتها مخططات 
ّ
رأينا سابقا، مست مختلف الفئات، باإلضافة إلى برامج للّتوعية الّصحية وغيرها من األهداف األخرى ال

مانينات من القرن العشرين.الّتنمية في الجزائر خالل عقود الّستينات والّسبعينات وال
ّ
 ث

سعينات الماض ي بدأت الجزائر كغيرها من دول العالم تسجل تراجعا في هذه األمراض الّتقليدية  
ّ
مع بداية عقد الت

لتعرف مرحلة أمراض جديدة لم تكن معروفة أو على األقل لم تكن منتشرة بصفة كبيرة. وهي أمراض تنتقل من فرد إلى آخر 

بي، متخذة ألجل ذلك جملة من اإلجراءات أهمها اجبارية الحجر الّصحي في حالة من خالل العدوى ا
ّ
لمعروفة في المجال الط

دج  0222إلى  0222"يعاقب بغرامة 142ق.ع231األوبئة المعدية مطبقة جزاءات صارمة في حالة مخالفته طبقا لنص المادة 

من خالف المراسيم أو القرارات المتخذة قانونا من طرف  ويجوز أن يعاقب أيضا بالحبس لمدة ثالثة أيام على األكثر، كل

 ومن أهم هذه األمراض: الّسلطة اإلدارية إذا لم تكن الجرائم الواردة بها معاقبا عليها بنصوص خاصة." 

 مرض اإليدز أو مرض فقدان المناعة، وتعود بداية اكتشاف هذا المرض إلى منتصف ثمانينات القرن العشرين. -

وهو مرض يصيب الجهاز الّتنفس ي ويتسبب فيه فيروس  0220143ويرجع ظهور هذا المرض إلى سنة مرض السارس،  -

ينتمي إلى عائلة الفيروسات الّتاجية أو ما يعرف بفيروسات كورونا. واألشخاص المقربون من المصابين أكثر الّناس 

                                                           
بعة األولى، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر، سنة تطور وظيفة الّدولة )نظرية المرافق العامة(حماد محمد سطا، 141

ّ
، ص ص 8112، الط

02-08. 
 ، المعدل والمتمم.8100 لسنة 21، ج.ر عدد المتضمن قانون العقوبات، 8100يونيو  21، المؤرخ في 830-00األمر رقم 142
هو مرض تنفس ي فيروس ي من أصل حيواني المنشأ، بدأ ظهوره في الّصين وأخذينتشر في بلدان العالم وال سيما في دول جنوب شرقي آسيا.  143

 المسبب للوفاة، يعتبر ال بمتالزمة االلتهاب الرئوي الحادليصيب ضحاياه بصعوبة الّتنفس والتهاب رئوي غامض، عرف الحقا 
ّ
بيب ط
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لمرض تكون أشد عند المسنين أو عرضة للعدوى، باإلضافة إلى العاملين في القطاع الّصحي، كما أّن مضاعفات ا

ذين تنخفض لهم قوة جهاز المناعة.
ّ
 ال

هور  -
ّ
يور انفلونزا الخنازير، وهذه اإلنفلونزات بدأت في الظ

ّ
اإلنفلونزات المختلفة، مثل اإلنفلونزا الموسمية، انفلونزا الط

 0221144تقريبا منذ سنة 

سببه آخر فيروس تم اكتشافه من ساللة المعروف بفيروس كورونا المستجد، وهو مرض معد ي 81مرضكوفيد -

فيروسات كورونا، ولم يكن هناك أي علم بوجود هذا الفيروس الجديد ومرضه قبل بدء تفشيه في مدينة ووهان 

إلى جائحة تؤثر على العديد من بلدان العالم ما أّدى  81. وقد تحول كوفيد0281الّصينية في كانون األّول )ديسمبر( 

ر الّصحي، حيث يطلب األطباء أو مسؤولو دوائر الّصحة المحلية من الّناس حجر أنفسهم صحّيا بها إلى تطبيق الحج

مؤخًرا. يمكن أن يساعد  81، أو إذا خالطو شخًصا مصابا بكوفيد 81أو يلزمونهم بذلك إذا اشتبهوا بتعّرضهم لكوفيد 

أو تظهر عليهم األعراض، ينطوي الحجر  للعدوى قبل أن يشعروا بالمرض 81الحجر الّصحي في منع نشر مرض ى كوفيد 

ين تظهر عليهم أعراض 
ّ
الّصحي على البقاء في المنزل أو أيمنشأة استشفائية، وينتهي الحجر الّصحي على األشخاص الذ

 بعد انقضاء المّدة المطلوبة، بشكل عام. 81كوفيد 

، )المطلب األّول(الجديد في الجزائر  81وسوف نتطرق من خالل هذه الجزئية إلى معرفة أسباب انتشار مرض كوفيد 

اني(ثم إلى استراتيجية الوقاية منه 
ّ
 . )المطلب الث

 في الجزائر 81أسباب انتشار تهديدات كوفيد : المطلب األّول 

تي تقف وراء انتشار هذاالمرض في الجرائر، نجمل بعضها في الّنقاط الّتالية:  
ّ
 هناك العديد من األسباب ال

بيعة المعدية لهذا المرض.ظاهرة العولمة ا  -8
ّ
تي سّرعت وسّهلت الّتنقل واالتصال بين أفراد المجتمع، خاصة أمام الط

ّ
 ل

تي   -0
ّ
مقاومة فيروسات هذا المرضللّتلقيحات وللمضادات الحيوية، وظاهرة المقاومة الفيروسية لألدوية والعالجات ال

بية
ّ
 لى المرض ى للقضاء على الجائحة.مثل البرتوكوالت المطبقة ع 145أكدتها العديد من البحوث الط

بية والّصيدالنية في إيجاد أدوية للقضاء على هذا المرض.   -0
ّ
 فشل األبحاث الط

انخفاض وتراجع األجهزة المناعية لإلنسان بفعل تغير نمط المعيشة والغذاء والّرفاهية المبالغ فيها لدى البعض،   -2

 والفقر المدقع للبعض اآلخر.

                                                           

دائرة معارف طبية وصيدالنية  2أطلس هو أّول من اكتشف الفيروس وتوفي بسببه.انظر: حنين ولي، مصري خليفة،  أوربانياإليطالي كارلو 

 .01، ص 0283، دون طبعة، دار نوبار للطباعة، مصر، سنة مبسطة
بكة المعلوماتية على موقع144

ّ
 د. 31و 80على الّساعة  81/23/0208تاريخ الزيارةmestafaboulem@hotmail.comمنشور على الش

 .12حنين ولي، مصري خليفة، المرجع الّسابق، ص  145

mailto:mestafaboulem@hotmail.com
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بي  -3
ّ
 .146ة لبراءة اختراع العديد من األدوية مما جعل ثمنها جد مرتفع في سوق الّدواء الّدولياحتكار المخابر الط

  الّتلوث البري والمائي والجوي، مما أدى إلى تغير المناخ، هذا ما انعكس سلبا على الّصحة اإلنسانية.  -0

                                                           
 .18المرجع نفسه، ص  146
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اني
ّ
 في الجزائر 81استراتيجية مكافحة كوفيد : المطلب الث

ستقالل أن تكون استراتيجية هامة من أجل مكافحة الّتهديدات المرضية المعدية استطاعت الجزائر منذ اال 

الّتقليدية والجديدة على حد سواء، وذلك من خالل وضع إطار عام الستراتيجية حماية األمن الّصحي في الجزائر، ومقومات 

 هذه االستراتيجية: 

تتمثل معالم االستراتيجية الّصحية في الجزائر في مجموع  اإلطار العام الستراتيجية حماية األمن الّصحي في الجزائر: -8

تي صادقت عليها الجزائر، وكذلك الّنصوص القانونية األساسية المنظمة 
ّ
االتفاقيات الّدولية في المجال الّصحي ال

والبيئي  ش يللممارسة الّصحية في الجزائر، باإلضافة إلى مجموعة الّنصوص القانونية ذات الّصلة بحماية اإلطار المعي

 للفرد.

كما تلعب السياسات والخطط والبرامج الّصحية الموضوعة من طرف الّدولة الجزائرية دورا هاما في تنفيذ 

 استراتيجية حماية األمن الّصحي في الجزائر.

تي انضمت إليها الجزائر: نشير إلى أّن االتفاقيات الّدولية سواء في المجال ا -
ّ
ي أو غيره، لّصحاتفاقيات الّصحة الّدولية ال

تي انضمت إليها الجزائر تصبح جزءا من القانون الجزائري الداخلي وتسمو عليه بموجب الّدستور،
ّ
ومن  147وال

تي انضمت إليها الجزائر.
ّ
 االتفاقيات الّدولية في مجال الّصحة ال

 في جميع الّدول من خالل تعمل منظمة الّصحة العالمية على ترقية الّصحة البشرية :اتفاقية منظمة الّصحة العالمية 

قاحات 
ّ
إعالم الحكومات بمختلف األمراض المعدية وطرق عالجها، كما تقوم بتزويد الّدول الفقيرة باألدوية والل

بية، وأصبحت منظمة الّصحة العالمية تعمل كآلية لإلنذار المبكر على المستوى العالمي عند ظهور 
ّ
واألطقم الط

إثر ذلك تحذيرات وتقارير خاصة حول انتشار الوباء المعدي وطرق الوقاية والعالج  أمراض وبائية جديدة، وتطلق على

 منه. 

 ومن هذه 0283بتحقيقها لحلول آفاق سنة  0222وهي ثمانية أهداف، تعاهد قادة الّدول سنة  :تعاهد األلفية ،

تخفيض نسبة وفيات األطفال،  األهداف الثمانية نجد ثالثة منها متعلقة بالّصحة، حيث جاء الهدف الّرابع بعنوان

                                                           
عالقة المعاهدات الّدولية ، فقد أشار إلى مسألة 02/21/8111بالرجوع إلى القرار الّصادر عن المجلس الّدستوري بشأن االنتخابات لسنة  147

بنصه ".... ونظرا لكون أية اتفاقية بعد المصادقة عليها ونشرها، تندرج  8111من دستور  800 بالقانون الّداخلي بتفسيره لنص المادة

بها أمام  من الّدستور سلطة الّسمو على القوانين وتخول كل مواطن جزائري الّتذرع 800في القانون الوطني وتكتسب بمقتض ى المادة 

 الجهات القضائية." 

، أطروحة لنيل شهادة دكتوراه في العلوم، تخصص قانون عام، كلية الحقوق، الّتصديق على المعاهدات الّدوليةانظر: حسين حياة،  -

 .001، ص 0280، الجزائر، سنة 8جامعة الجزائر 
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والهدف الخامس بعنوان تحسين الّصحة العمومية، أما الهدف الّسادس فهو بعنوان مكافحة األمراض المعدية 

 الّرئيسية.

 الّنصوص القانونية ذات الّصلة بحماية الّصحة في الجزائر:  -

  0220ة سنة جويلي 81المؤرخ في  82-20قوانين البيئة: ومن أهمها قانون البيئة رقم. 

  المرسوم الّتنفيذي رقم 8112أبريل سنة  08المؤرخ في  12-88قوانين العمل: من أهم هذه القوانين، قانون رقم ،

تي تطبق على حفظ الّصحة واألمن في 8118جانفي سنة  81المؤرخ في  18-23
ّ
، المتعلق بالقواعد العامة للحماية ال

 أماكن العمل.

 المؤرخ في 21-88المعدل والمتمم بالقانون رقم  8110جويلية 0المؤرخ في  88-10ة رقم قانون الّتأمينات االجتماعي

 .0288جوان سنة  3

كما تعتمد عملية تجسيد استراتيجية الّصحة في الجزائر كما سبق ذكره على مجموعة من البرامج والّسياسات 

تي ترمي الّدولة الجزائرية إلى تحقيقها.
ّ
 الّتنموية ال

تيجية حماية األمن الّصحي في الجزائر: عند تفحص اإلطار العام المنظم الستراتيجية الجزائر من أجل مقومات استرا -0

حماية األمن الّصحي من الّتهديدات المرضية المعدية والخطيرة يتجلى لنا أّن هذه االستراتيجية تقوم على أربعة 

 عناصر هي: 

من قانون الّصحة المشار إليه أعاله، تقوم الوقاية من  02: وحسب المادة الوقاية من األمراض بجميع أنواعها -

األمراض واألوبئة على مجموع األعمال الّرامية إلى الّتقليص من آثار األمراض أو تفادي حدوثها أو الحد من آثارها 

 وإيقاف انتشارها.

المتعلق بالوقاية  0222نة ديسمبر س 03: بالرجوع إلى القانون المؤرخ في الحماية من األمراض المعدية عند ظهورها -

من األخطار الكبرى وتسيير الكوارث في إطار الّتنمية المستدامة، نجد أّن األخطار المتعلقة بصحة اإلنسان مصنفة 

تي تهدد الجزائر. 
ّ
 من قبيل األخطار الكبرى ال

من أوبئة خطيرة تهدد األ  وتعمل بعض الهيئات الّصحية في الجزائر كآليات لإلنذار المبكر عند ظهور أمراض معدية أو 

الّصحي، مما يؤّدي إلى تشغيل منظومة المكافحة الوطنية للقضاء على هذه الّتهديدات الّصحية بغرض العالج اإلجباري 

رتيبات المنصوص عليها في قانون الّصحة والقوانين ذات الّصلة.
ّ
قاحات اإلجبارية حسب األوضاع والت

ّ
 والل

الحماية والوقاية بعنصر اإلعالم الّصحي ارتباطا عضويا، نظرا لما لإلعالم من دور هام  : يرتبطا عنصرااإلعالم الّصحي -

 في جميع مراحل العمل الّصحي سواء قبل حدوث األمراض المعدية واألوبئة الخطيرة، أو بعد مكافحتها.
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جميع الفواعل في : تتطلب عملية مكافحة الّتهديدات المرضية المعدية الخطيرة مشاركة مشاركة جميع الفواعل -

 المجال الّصحي، سواء تلك المنتمية إلى القطاع الخاص أو تلك المنتمية للقطاع العام.

 

 :خاتمة

ظهر لنا من خالل العرض لمظاهر الّتدابير الّصحية المّتخذةلمواجهة جائحة كورونا أّن هذه األخيرة يمكن رّدهافي 

انية فصورة العالج هذا المجال إلى صورتين، األولى صورة الّتنظيم الق
ّ
انوني والّصحي ألصناف الّتلقيحاتالمفروضة، أّما الث

 االجباري وما يلحقه من تدابير وقائية.

سبة للّصورة األولى تتخذ ثالثةأشكال، األّول يتمثل في 
ّ
 ،عمليات الّتلقيح الماسة بأشخاص محددين وفق الّسنبالن

الث فيتعلقانب
ّ
اني والث

ّ
الماسة بأشخاص محددين وفق نشاطهم وسنهم وكذا عمليات الّتلقيح الماسة  عمليات الّتلقيحأّما الث

 .بجميع األشخاص

انية تتخذ عنصرين، األّول يتمثل في معرفة
ّ
سبة للصورة الث

ّ
اني في الجزائر 81أسباب انتشار تهديدات كوفيد بالن

ّ
. الث

 . استراتيجية الوقاية منهيتمثل في تحديد 

 وعلى ضوء ما سبق، خلصت ورقتي البحثية إلى نتائج مهمة وهي: من خالل دراستنا للموضوع، 

 إّن هذه الّصور المتعددة األشكال تغطي مختلف أنماط الّتدابير الّصحية المعتمدة في ظّل جائحة كورونا. -

 أّن مخاطر المرض في تنامي مستمر، ولعل الخلل  -
ّ

 يكمنعلى الّرغم من هذا الّصحن الواسع من الّتدابير الوقائية إال

في نقص الوعي المجتمعي وإجراءات الّصحة العامة، باإلضافة إلى االلتزام الّصارم داخل المنشآت الّصحية لمنع 

 الّتعرض للعدوى.

بي المتخصص، وحتى سوء الّتغطية  -
ّ
رغم النقائص المسجلة في قطاع الّصحة بالجزائر من حيث الهياكل والطاقم الط

راب الوطني المعرو 
ّ
فة بمناطق الظل، باإلضافة إلى نقص الّتكوين لدى الطاقم اإلداري المرافق لبعض مناطق الت

ذي تبدله الّدولة الجزائرية من أجل حماية األمن الّصحي 
ّ
 أّن ذلك ال ينفي المجهود المعتبر ال

ّ
بي، إال

ّ
للطاقم الط

 ومكافحة المرض والوباء حتى لو تطلب األمر فرض المساس بجسم اإلنسان المحمي قانونا.

 انطالقا من هذه النتائج وتعزيزا لمواجهة خطر الجائحة لضمان نوع من الّتوازن الّصحي والّنفس ي، نقترح الّتوصيات الّتالية:

ضرورة تقديم الحماية الكاملة لألفراد المسؤولين عن تقديم الّرعاية الوقائية داخل المنشآت الّصحية وكذا الحد  -

 الّتهوية الجيدة واألكل الّصحي وقواعد الّتباعد االجتماعي.األدنى من المعايير الّصحية، وأبرزها 

 االهتمام بالّتكنولوجيا وذلك باالعتراف بدورها في تقييم مخاطر الوباء والّتأهب لمواجهة وتحديد سبل ذلك. -
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تي تواجهها البلدان في إطار الحوكمة الّرشيدة، وأن يجري ذلك بصورة مستمرة وليس كاستج -
ّ
بة امعالجة المخاطر ال

طارئة ألي جائحة مستقبلية، باإلضافة إلى تعزيز الّروابط بين الّدول، خاصة بين الّدول العربية وذلك بإنشاء وحدات 

 معلومات واتصاالت وطنية ودولية، بهدف مواجهة المخاطر.
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 -02-81كوفيد -ة  األوبئةفي حال-عنوان المداخلة: أليات حماية األطفال الالجئين في القانون الدولي االنساني

 الدكتورة حدة مبروك

 الجزائر-جامعة العربي التبس ي

 ملخص

 81تعد مسالة حماية األطفال على المستوى الداخلي أو الخارجي، وخاصة في ظل انتشار األوبئة خاصة منها كوفيد 

ية، لتمتع بحقوقه وخاصة منها الحر الذي غير من الموازين في مختلف المجاالت فوجد الطفل نفسه في حجر منزلي يمنعه من ا

أو الحروب من بين أهم المسائل التي عالجها القانون الدولي االنساني نظرا ألهمية ومكانة الطفل في كل الدول والمجتمعات 

على حد سواء، باإلضافة الى خصوصية االحتياجات المتعلقة باألطفال سواء في مجال التعليم، الصحة والتغذية وغيرها 

 امهم كفئة ضعيفة وهشة ال تملك القدرة على المقاومة أو حتى الحماية.واحتر 

لذلك تهدف هته الورقة البحثية الى تسليط الضوء على حقوق األطفال في ظل األوبئة والحروب، وأيضا الحماية 

 المقررة لألطفال الالجئين والهيئات المخول لها هته الحماية ودورها في ذلك.

 ، الحماية القانوية.81لطفل، الالجوء، األوبئة، كوفيد ا الكلمات المفتاحية:

Mechanisms for the protection of refugee children in international humanitarian law - in the event of 

epidemics - Covid 19-20 – 

abstract 

The issue of protecting children at the internal or external level, especially in light of the spread of 

epidemics, especially Covid 19, which changed the scales in various fields. The child found himself in a 

confinement that prevented him from enjoying his rights, especially freedom, or wars that are among the most 

important issues dealt with by international Human rights laws due to the importance and status of the child in 

all countries and societies alike, in addition to the specificity of the needs related to children, whether in the field 

of education, health, nutrition and others, and their respect as a weak and fragile group that does not have the 

ability to resist or even protect themselves.  

mailto:mestafaboulem@hotmail.com
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Therefore, this research paper aims to shed light on the rights of children in light of epidemics and wars, 

as well as the protection provided for refugee children and the parties authorized to this protection and their role 

in that. 

Keywords: child, to seek refuge, epidemic, Covid-19, legal protection.  
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 مقدمة

 02هو قرن الهجرة العظيمة الذي انطلق فيه ماليين البشر الكتشاف أراض ي جديدة، فان القرن  81اذا كان القرن 

مليون شخص على مغادرة ديارهم بسبب الحربيين العالميتين األولى  822هو عصر اللجوء الدامي، حيث أجبر ما يزيد عن 

 والثانية.

الجئين وترابط جوانبها، أرس ى المجتمع الدولي نظاما للحماية الدولية لجميع ونظرا للمآس ي الذي خلفتها مسالة ال

فئات الالجئين، كما تم وضع برنامج لحماية ومساعدة األشخاص المهاجرين داخليا، مع العلم أن تاريخ حماية الالجئين يعود 

لتعامل مع المشكلة، وفي ظل عدم احترام لألمم المتحدة التي استجابت لحركة الجيء الحرب العالمية أسس قواعد قانونية ل

قواعد القانون الدولي االنساني، اذ اصبح من النادر أن تلتزم أطراف النزاع باحترام قواعد هذا القانون، أو أن تبذل ما يكفي 

من   %32من الجهود لتالفي وقوع الضحايا في صفوف المدنيين، أو أن تتفادى استهدافهم بشكل مباشر في بعض األحيان 

هؤالء األطفال أي البراءة والنقاء الذين هم بحكم االلتزام االنساني وكل الشرائع السماوية والوضعية بحاجة الى ممارسة 

حقوقهم االنسانية التي تحفظ لهم الكرامة، وتمكنهم من النمو الطبيعي في وسط يتوفر على األمن والحرية، إال ان ما يشهده 

ال ألالجئين، خاصة في المنطقة العربية فيما يخص اللجوء االنساني هو التشرد ومخيمات العالم اليوم حول وضعية األطف

تفتقد ألدنى شروط الحياة ونمو هذا الطفل وغيرها من ظروف المعاملة القاسية. وكافة أشكال االستغالل وحرمانهم من 

ال تملك القدرة على المقاومة أو حتى  أبسط حقوقهم األساسية كحقهم في التعليم، الصحة واحترامهم كفئة ضعيفة وهشة

 الحماية.

ويستمد موضوع الحماية القانونية للطفل الالج  في القانون الدولي االنساني أهميته من خالل تزايد االهتمام الدولي 

ة، حبوضعية األطفال الالجئين خاصة وأن مشكلتهم قد أخذت في التفاقم بدرجة كبيرة نتيجة لتزايد حدة النزاعات المسل

واالنتهاكات الصارخة لحقوق األطفال الالجئين، وأضحت من أكثر المسائل خطورة في عالمنا المعاصر، ونتيجة لما يخلفه 

العدد الهائل من الالجئين من أعباء ثقيلة على اقتصاد الدول المضيفة وتهديد األمن الداخلي والخارجي لها، أما من الناحية 

 الحاجة لمد يد العون خاصة األطفال لذلك البد من معاملة خاصة لهم.االنسانية يبقى الالج  في أمس 

وتهدف هذه الدراسة الى ابراز مكانة موضوع حماية األطفال الالجئين ضمن قائمة االهتمامات الدولية، وتوضيح 

از ت الصلة، وكذا ابر الحماية المقررة للطفل الالج  في اطار أحكام القانون الدولي االنساني ومختلف المواثيق الدولية ذا

 دور وفعاليات األليات المعنية بكفالة هذه الحماية.

واعتمادا على ما سبق تتحدد اشكالية الدراسة في وجوبية البحث في مقتضيات الحماية المقررة لألطفال الالجئين 

ئة ضعيفة الجئة ضمن من النزاعات المسلحة كجزء من المدنيين، ومن جانب أخر الحماية الخاصة التي يتمتعون بها كف

مختلف الصكوك الدولية ذات الصلة، اي ابراز دور األليات المتخصصة منا والعامة والوقوف على مدى فعاليتها في كفالة 

 حماية حقوق األطفال الالجئين.
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ية لولإلجابة على االشكال المطروح تم اعتماد المنهج الوصفي والتحليلي من خالل جمع أهم النصوص القانونية الدو 

 الخادمة للموضوع ليتم لعدها تحليلها والتعليق عليها.

 وقد تم تقسيم موضوع الدراسة الى محورين كاألتي:

 المحور األول: األليات المتخصصة في حماية الطفل الالج 

 المحور الثاني: األليات العامة لحماية حقوق الطفل الالج 

 لالج المحور األول: األليات المتخصصة في حماية الطفل ا

ان مسؤولية حماية حقوق األطفال الالجئين تقع بالدرجة األولى على عاتق األليات المتخصصة باعتبار أن لها الدور  

في المطلب األول، المنظمة العربية لحقوق  -اليونيسف-األساس ي في هذا الشأن، فيتم التطرق الى األمم المتحدة للطفولة

للصليب األحمر كهيئة انسانية معنية بإغاثة ضحايا النزاعات المسلحة في مطلب  الطفل في )مطلب ثان(، اللجنة الدولية

 ثالث، وصوال الى المفوضية السامية اشؤون الالجئين في مطلب رابع.

 -اليونسيف–المطلب األول: منظمة األمم المتحدة للطفولة 

ز، سية في جميع الظروف ودون تمييتختص منظمة اليونيسف في حماية األطفال ومساعدتهم لتلبية حاجاتهم األسا 

التي تعطي األولوية لمصالح الطفل، ويندرج ضمن ذلك الطفل الالج    8111وذلك عمال بمبادئ لتفاقية حقوق الطفل 

لى دورها في حماية (، والتطرق ا8وللوقوف على دورها، لذلك سنتطرق الى أهم المبادئ التي ترتكز عليها المنظمة )الفرع

 الطفل الالج .

 8111الفرع األول: المبادئ األساسية التي ترتكز عليها منظمة األمم المتحدة للطفولة في اطار اتفاقية حقوق الطفل  

تختص منظمة اليونيسف في حماية حقوق األطفال ومناصرتهم ومساعدتهم في تلبية حاجاتهم في اطار اتفاقية  

. فهي توضح حقوق الطفل األساسية التي يجب أن يتمتع بها 148مادة والبروتوكولين الملحقين 30ضمن  8111حقوق الطفل 

 كل طفل في اي مكان وفي جميع األحوال وفق مبادئ رئيسية ترتكز عليها:

 .149من االتفاقية( 20االلتزام بالمساواة بين كل األطفال دون اي شكل من أشكال التمييز ) المادة  -

                                                           

لهم في البغاء و المواد االباحية، اعتمد وعرض للتوقيع والتصديق البروتوكول االختياري التفاقية حقوق الطفل بشأن بيع األطفال واستغال 148 

 .0220كانون الثاني  81، دخل حيز النفاذ في 000بموجب قرار الجمعية العامة لألمم المتحدة رقم 0222أيار  03واالنضمام في 

  33ادر بالجريدة الرسمية عدد رقم ، الص0220سبتمبر  20المؤرخ في  022-20صادقت عليه الجزائر بموجب المرسوم الرئاس ي رقم 

 .0220سبتمبر  82بتاريخ 

تم االطالع عليه  http://www.alwafd.news ، من الموقع 0280أنظر المبادئ العامة حول حقوق الطفل في االتفاقيات الدولية، الرياض،  149 

 80:28على الساعة  0208-20-83بتاريخ 

http://www.alwafd.news/
http://www.alwafd.news/
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ما يتخذ من سياسات وتدابير وإجراءات تتعلق بالطفل وتنميته تولي االعتبار األول لمصالح الطفل الفضلى في جميع  -

 ( 8111من اتفاقية حقوق الطفل  20)المادة 

 (8111من اتفاقية حقوق الطفل  81-83العمل على بقاء الطفل وتنميته )المادة  -

من اتفاقية  01-81ضمان الموازنة بين مسؤولية الوالدين ومسؤولية الدولة على تقديم الدعم والمساعدة )المادة  -

 (8111حقوق الطفل 

وذلك عن طريق وضع معايير خاصة على الدول احترامها وعدم خرقها وذلك باالنضمام اليها والتصديق على هذه 

الصكوك، وبالتالي تكون قد ألزمت نفسها بحماية وضمان حقوق الطفل ووافقت على تحمل مسؤولية هذا االلتزام أمام 

 المجتمع الدولي.

 . 150التفاقية الدول األطراف بتطوير وتنفيذ جميع اجراءاتها وسياستها على ضوء المصالح الفضلى للطفلحيث تلزم ا

 

 في حماية الطفل الالج  -يونيسف-الفرع الثاني: دور منظمة األمم المتحدة للطفولة

ع الفرص وسيتتمثل مهمة اليونيسيف في حماية حقوق ومناصراتهم كمساعدتهم في تلبية حاجياتهم األساسية وت 

المتاحة لهم لبلوغ الحد األقص ى من طاقاتهم وقدراتهم، وتسترشد اليونيسيف بتنفيذها لهذه المهمة بنصوص ومبادئ 

اتفاقية حقوق الطفل، اذ تعتبر اتفاقية حقوق الطفل األولى من اتفاقيات حقوق االنسان التي تمنح دورا كمنظمة متخصصة 

تنفيذها وتكلف االتفاقية بتعزيز وحماية حقوق الطفل من خالل دعم عمل لجنة حقوق تابعة لألمم المتحدة في رصد عملية 

عام في رعاية الطفولة واألمومة على مستوى العالم في مجاالت الصحة،  32، وقد عملت المنظمة على مدار أكثر من 151الطفل

 . 152عالم والمتابعة وبرامج الطوارئ التغذية والمياه وإصالح البيئة، التعليم ومحو األمية، تنمية المجتمعات، اال 

عادة توجه مساعدة اليونيسيف بصورة آلية الى برامج األطفال واألمهات طويلة األمد، فإنها مازالت موجهة لمواجهة  

االحتياجات العامة لألطفال واألمهات في حالة الطوارئ الناجمة عن الكوارث الطبيعية، أو الحروب األهلية أو األوبئة تعتمد 

منظمة على التبرعات االختيارية في تمويل برامجها وهناك أيضا مصادر خاصة مثل عائدات بطاقات التهنئة وهدايا ال

 . 153اليونيسيف الى جانب التبرعات المختلفة

                                                           

تم االطالع عليه بتاريخ  http://www.alwafd.news   مبادئ عامة حول حقوق الطفل في ظل االتفاقيات الدولية متحصل عليه من الموقع  150 

 82:02على الساعة  83-20-0208

 .00، ص 0282ولى،منشورات الحلبي الحقوقية،لبنان، وفاء مرزوق، حماية حقوق الطفل في ظل االتفاقيات الدولية، الطبعة األ  151 

 .00، ص 0221فاتن صيبري سيد الليثي، الحماية الدولية لحقوق الطفل، مذكرة لنيل شهادة ماجيستير،جامعة باتنة، الجزائر، 152 

 .01المرجع نفسه، ص  153 

http://www.alwafd.news/
http://www.alwafd.news/
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فهي بذلك تعمل على النهوض بأحوال األطفال والشباب عن طريق تشجيع ومساعدة الحكومات في تنمية خططها  

 .154طفال ليصبحوا قادرين على النهوض بمجتمعاتهملمواجهة احتياجات األ 

أيضا تقوم بالمساعدات العاجلة لحماية األطفال في النزاعات المسلحة )البروتوكول االختياري بشأن اشتراك  

 .155األطفال في النزاعات المسلحة(

و في حالة لجوؤهم هربا وكذا حمايتهم من األوبئة والمجاعات واالهتمام برفاهيتهم وسعادتهم سواء في بلدانهم أ 

لطلب الطمأنينة واألمان. فيقع على عاتق منظمة اليونيسيف مسؤولية حماية األطفال طالبي اللجوء من شتى االنتهاكات، 

ومنع ما يتعرض له األطفال الالجئين من استغالل في مخيمات الالجئين أو دول الملجأ ومراقبة أوضاعهم وتحصينهم ضد 

 .156ا تعمل على توفير األماكن اآلمنة لألطفال وأيضا توفير الدعم النفس ي واالجتماعياألمراض واألوبئة، كم

هناك مخاطر أخرى على األطفال الالجئين مرتبطة بالعمل في الشوارع والعيش مؤسسات الرعاية واالحتجاز، العيش  

م جئين لهذا البد من حمايتهم وتقديفي مجتمعات فيها الفقر والبطالة، االستغالل والعنف كل هذا يتعرض له األطفال الال 

 .157الدعم لهم

 المطلب الثاني: المنظمة العربية لحقوق الطفل

تعتبر المنظمة العربية لحقوق الطفل من األليات المتخصصة في مجال حقوق الطفل العربي، ويقع ضمن 

لة الفرار من بلده واللجوء الى دو  اختصاصاتها االهتمام بحماية حقوق الطفل الالج  بسبب حروب أو اضطرابات أجبرته على

أخرى طلبا لألمن والطمأنينة، مما يقع على عاتق هذه المنظمة مسؤولية حماية الطفل وتوفير الدعم والمساعدة باعتباره 

 كائن ضعيف غير قادر على حماية نفسه، وذلك في مختلف البلدان العربية.

اية وتعزيز حقوق األطفال، وتعمل على معالجة مشاكل وتشكل المنظمة العربية لحقوق الطفل قوة رئيسية لحم

 . 158األطفال في العالم العربي

                                                           

 .30، ص 0288ر الثقافة للنشر ،األردن،فضيل طالفحة،حماية األطفال في القانون الدولي االنساني،الطبعة األولى،دا 154 

، اعتمد وعرض للتوقيع والتصديق 0220البروتوكول االختياري التفاقية حقوق الطفل بشأن اشتراك األطفال في النزاعات المسلحة لعام  155 

 .0220فيفري  00 ، دخل حيز النفاذ في0222-23-03المؤرخ في  000واالنظمام بموجب قرار الجمعية العامة لألمم المتحدة رقم 

  33الصادر في الجريدة الرسمية العدد رقم  0220سبتمبر  20المؤرخ في  32-20صادقت عليه الجزائر بموجب المرسوم الرئاس ي رقم 

 .0220سبتمبر  20بتاريخ 

تم مشاهدة  http://wwwalarabiya.net/ar/arab.world مليون طفل سوري في خطرن مقال منشور على الموقع  383أنظر اليونيسيف  156 

 83:82على الساعة  0208-20-83الموقع 

تم االطالع  http://www.unisef.org (arabic protection) وضع األطفال في ألمانيا س ئ للغاية تقرير اليونيسيف مقال منشور على الموقع  157 

 .83:02على الساعة   0208-20-83على الموقع بتاريخ 

 .01وفاء مرزوق، المرجع السابق، ص  158 

http://wwwalarabiya.net/ar/arab.world
http://wwwalarabiya.net/ar/arab.world
http://www.unisef.org/
http://www.unisef.org/
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ايضا تعمل على التوعية بحقوق األطفال الألجئين، لهذا يمكن للمنظمات المساهمة في خلق عالم جدير باألطفال 

 .159ومتطلباتهم وذلك عن طريق رصد اجراءات برامج الحكومات

د مؤتمرات عربية تجتمع بعدة وزارات وحكومات عربية ومراكز بحوث في مجاالت باإلضافة تقوم المنظمة بإعدا

متعلقة بالطفل وتكون مهمة المنظمة دراسة كل القضايا المرتبطة بالطفل في جميع الظروف، كما أنها لم تغفل مساعدة 

اضطرابات من شأنها أن تؤدي ، خاصة تلك التي تعاني من حروب ونزاعات و 160األطفال الالجئين في كافة البلدان العربية

بالعديد من األشخاص الى الفرار من بلدانهم األصلية نحو بلدان يطلبون فيها األمن والطمأنينة منها العديد من أطفال 

فلسطين، العراق، لبنانن سوريا ومصر حيث تكون المساعدات في اطار التعليم، الحماية القانونية واالغاثة االنسانية من 

 .161على رأسها الصحة العامةخالل برامج 

كما أن المنظمة تسعى الى تقديم الدعم النفس ي لألطفال الالجئين من خالل توفير مختصين ومدربين في مجال 

العلوم االجتماعية وعلم النفس، كمساعدتهم  على تجاوز الصدمات النفسية التي يتعرضون لها بسبب األزمات والحروب 

هم األصلية، وقد ركزت المنظمة العربية لحقوق الطفل في األونة األخيرة على أطفال فلسطين، واالضطرابات التي تشهدها بلدان

 سوريا، العراق واليمن.

 المطلب الثالث: اللجنة الدولية للصليب األحمر

تعد من أهم الهيئات الدولية الموكل لها تحقيق حماية األطفال فهي منظمة محايدة مستقلة وغير متحيزة، وهذا 

 .162ا مرونة أكثر لتحقيق هذا الغرضيعطيه

 حيث تقوم اللجنة الدولية للصليب األحمر على مجموعة من المبادئ األساسية تتمثل فيمايلي:

 مبدأ االنسانية -

 مبدأ عدم التحيز -

 مبدأ االستقاللية -

                                                           

-20-83بتاريخ  http://www.unisef.org أنظر، الدور الذي يمكن للمنظمات المعنية بحقوق الطفل القيام به، متحصل عليه من موقع  159 

 .81:82على الساع  0208

 .01وفاء مرزوق، المرجع السابق، ص  160 

تم االطالع على  http://www.swissinfo.ch عبد الحفيظ عبدلي، منظمات سويسرية تضمد جراح األطفال العربن متحصل عليها من الموقع  161 

 . 81:02على الساعة  0208-20-83الموقع بتاريخ 

 .30، ص 0288فضيل طالفحة،حماية األطفال في القانون الدولي االنساني،الطبعة األولى،دار الثقافة للنشر،األردن،  162 

http://www.unisef.org/
http://www.unisef.org/
http://www.swissinfo.ch/
http://www.swissinfo.ch/
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 .163العمل التطوعي والوحدة العالمية -

دة من األشخاص مثل األطفال أو النساء أو الجرحى ان اللجنة الدولية للصليب االحمر ال ترتكز على فئة معينة ومحد

لكنها تتبنى أسلوب عمل أكثر شموال يغطي كل ضحايا النزاعات المسلحة فعلى سبيل المثال تحتاج المرأة المحتجزة الى 

حماية خاصة، والطفل الذي ليس له ولي يقتض ي وضعه بحث حلول معينة لمشاكله ويدخل الألج  زمن النزاعات المسلحة 

 .164الدولية في اطار استجابتها األوسع لمساعدة السكان المدنيين ككل

وتعمل اللجنة الدولية لصليب األحمر على مساعدة األطفال الألجئين أثناء تواجدهم في البلد الملجأ وكذا تهيئة 

يلولة دون خلق تلك ، وقبل ذلك كله دعواتها الوقائية للح165الظروف المشجعة لهم على العودة الى اقليم دولتهم األصلية

من خالل األسباب الباعثة الى احداث التوترات الدولية الموصلة 166التدفقات لألطفال الألجئين والعمل على بقائهم في منازلهم 

. خاصة وأن هوؤالء الالجئين أطفاال وهم الفئة األكثر هم األكثر 167الى استعمال القوة واحترام قواعد القانون الدولي االنساني

 168والعناية بهم ميدانيا مثل الفلسطنيينهشاشة 

 83.122وفي ظل جهود اللجنة الدولية للصليب األحمر في حماية األطفال الألجئين فقد قامت مؤخرا بتقديم لقاح ل 

 .169طفل في منطقة الساحل في عكار شمال لبنان والسودان ومن بينهم ألف طفل الج  في المخيمات

 لشوؤن الالجئين  المطلب الرابع: المفوضية السامية

فضال عن الجهود المبذولة لحماية الالجئين أو الفارين من بلدانهم بسبب الحروب والنزاعات المسلحة طلبا لألمن  

وضمن اطار اتخاذ القرار بشأنهم وكنتيجة للتزايد المستمر لعدد الالجئين اقتض ى األمر احداث هيئة دولية مختصة للتكفل 

لفئة األكثر حساسية واألشد حاجة للمساعدة من بين فئات الالجئين، حيث تهدف هته المفوضية بهم، وبما أن األطفال هم ا

 الى مايلي:

                                                           

 دراسة مقارنة، كنوز -الطاهر بن أحمد، حماية األقليات في ظل النزاعات المسلحة بين الفقه الجنائي االسالمي والقانون الدولي االنساني 163 

 .023-022، ص 0288، الطبعة االولى، الجزائر، الحكمة للنشر

 .03-02، ص 0280جمال مقراني،أليات حماية الألجئين في القانون الدولي، كلية الحقوق، جامعة أم البواقي،الجزائر، 164 

ن كلية انون الدولي االنسانييوسف قاسمي، مهمام االجنة الدولية للصليب األحمر أثناء النزاع المسلح، مذكر لنيل شهادة الماجيستير، في الق 165 

 .21-21، ص 0223الحقوق، جامعة ملود معمري، تيزي وزو، الجزائر، 

 .21المرجع السابق، ص يوسف قاسمي، 166 

 .00جمال مقراني، المرجع السابقن ص  167 

تم االطالع  http://www.unisef.org  (arabic protection) أنظر، تقرير اليونيسيف عن األطفال الالجئين في العالم متحصل عليها من الموقع  168 

 .02:30على الساعة  0208-20-83على الموقع بتاريخ 

أنظر: جنوب السودان" سجل الصور يساعد األطفال على  العثور على أحبائهم من موقع اللجنة الدولية للصليب األحمر"  169 

 http://www.icre.org/ar/document  08:22على الساعة  0208-20-83تم االطالع على الموقع بتاريخ. 
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 170حماية حقوق الالج  -أ

 .171دعوة الحكومات وتشجيعها على االنضمام الى االتفاقيات االقليمية التي تعنى بالالجئين والعائدين والنازحين  -ب

 تعزيز األمن الجسدي لالجئين خاصة العنف -ت

 172االعادة التطوعية الى أرض الوطن وتوفير المساعدات لهم -ث

حيث تلعب المفوضية دورا هاما ورائدا في حماية الالجئين، باإلضافة الى تقديم المساعدة الألزمة لهم اتفاقا مع ما 

منظمة األمم باعتبار أن مهامها الدفاع عن حقوق الالجئين وهي جزء من  8132-80-82جاء في نظامها األساس ي المؤرخ في 

 .173المتحدة

والجدير بالذكر أن هذه المنظمات واألليات المتخصصة لعبت دورا هاما في اطار المهم الموكلة اليها خاصة في 

حماية األطفال الالجئين، نجد أنها سعت جاهدة وال تزال تقدم مساعداتها ليس فقط في مخيمات اللجوء وانما في أماكن 

 م بحاجة للحماية وذلك بالتعاون مع الدول المضيفة والمنظمات المختصة في جميع المجاالت.أخرى أين يتواجد بها أطفال ه

 المحور الثاني: األليات العامة لحماية الطفل الالج  من منظور القانون الدولي 

لم تقتصر مسؤولية معالجة اشكالية حماية حقوق الطفل الالج  على اهتمام المنظمات المتخصصة فقط وانما 

دت لتشمل اهتمام الليات والمنظمات غبر المتخصصة أيضا أو ما يسمى األليات العامة ذات االختصاص الشامل والعام امت

لحقوق االنسان كافةن وهذا راجع لحساسية هذه الفئة الضعيفة من الالجئين األمر الذي  استدعى تجنيد كافة الجهات 

 الكائن البرئ في جميع الظروف. الدولية المعنية بحماية حقوق االنسان للتكفل بهذا

 

 المطلب األول: هيئة األمم المتحدة

تضمن ميثاق األمم المتحدة دالئل واضحة لحماية حقوق االنسان عامة، وحماية حقوق الطفل الالج  خاصة 

القصر  جئينواالعتراف بدورها الرئيس ي في اتخاذ القرار في مخيمات الالجئين بشأن حماية أفراد عائلتها وضمان حقوق الال 

الذي ال يصطحبهم ذويهم من خالل استخدامهم كجنود أو دروع بشرية في النزاع المسلح أو تجنيدهم االجباري، مما يعرض 

، وبهذا الخصوص كان لها دورها المهم في تطوير وتحديث قانون اللجوء وفيما يخص حماية األطفال 174سالمتهم للخطر

                                                           

، ص 0283طالب الزويعي،رشيد عباس الجزراوي، الحماية الدولية واالقليمة لحقوق االنسان ، الطبعة األولى،مركز الكتاب العربي، األردن،  170 

81. 

 .810، ص 0280المزوغي كيبار، الحماية الدولية للطفل الالج ، رسالة مقدمة لنيل شهادة الدكتوراة، جامعة عين شمسن مصر، زهرة علي  171 

 .810زهرة علي المزوغي كيبار ،المرجع السابق، ص  172 

 .003المرجع نفسه، ص  173 

 .888، ص 0221دة الماجيستير،جامعة باتنة، الجزائر، سليم معروق، حماية الالجئين زمن النزاعات المسلحة الدولية،مذكرة نيل شها 174 
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صكوك الدولية وقرارات بهدف حماية األطفال في جميع الظروف من ذلك االعالن الالجئين فإنها قد تولت العديد من ال

 . 8112175الخاص بحماية األطفال والنساء في حالة الطوارئ والنزاعات المسلحة لسنة 

وأمام التزايد المستمر لتدفقات الالجئين والذي يشكل نصف عددهم دائما أطفال بدون مرافق فهذا يشكل تهديد 

ت فكرة التصدي لألسباب الدافعة الى اللجوء وفي مقدمتها النزاعات المسلحة الدولية بدال من انتضار حدوث للسلم، فبرز

 .176التدفقات والتصرف حينها بمعنى تبني فكرة الوقاية من حدوث موجات هائلة لالجئين أو من االلعاد القسري للمدنيين

اق األمم المتحدة وعن طريق جهازيها الرئيسيين )الجمعية نخلص أن هيئة األمم المتحدة وما تعهدت به من خالل ميث

-العامة ومجلس األمن( أنها قد لعبت دورا كبيرا في حماية حقوق األطفال النازحين من خالل اصدار قرارات مازمة للدول 

 .177نسلم الدولييتقض ي بضرورة حمايتهم من أي اساءة سواء مادية أو معنوية وبالتبعية الحفاظ على األمن وال -مجلس األمن

 المطلب الثاني: مجلس حقوق االنسان

يعد من الهيئات الحكومية الدولية التي تمارس اختصاصات شاملة في مجال حقوق االنسان في كافة أنحاء العالم 

 والرقي بالجماعة الدولية ومن بين هذه االختصاصات حماية حقوق الطفل في جميع الظروف.

نسان كجهاز أساس ي ومسؤول عن مراقبة تطبيق حقوق االنسان وتسجيل حاالت حيث تقوم أمانة مجلس حقوق اال

االنتهاكات والخروقات بما في ذلك الخروقات التي تتعرض لها حقوق الطفل الالج ، سيتم عرض أهم الخبراء الذين تم تعينهم 

 :178ومجموعات العمل التي تم تشكيلها بالخصوص

 مجموعة العمل حول االعتقال التعسفي -

 بير الخاص حول االعتداءات القسرية غير القضائية أو المستعجلةالخ -

 الخبير الخاص حول التعذيب -

 مجموعة العمل حول االختفاء القسري  -

 الخبير الخاص حول التسامح الديني -

 الخبير الخاص حول العنف ضد النساء -

 الخبير الخاص حول بيع األطفال -

                                                           

 .012زهرة علي المزوغي كيبار، المرجع السابق، ص  175 

 .21-21سليم معروق، المرجع السابق، ص  176 

 .013زهرة علي المزوغي كيبار، المرجع السابق، ص  177 

ر مجلس حقوق االنسان"، كلية القانون، جامعة قطر، للمزيد من التفاصيل حول دور مجلس حقوق االنسان  أنظر:محمد الخليفي، دو  178 

 .82-21، ص 0281
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ا في مجال حقوق االنسان عامة والمالحظ أنه لم يغفل حقوق حيث أن مجلس حقوق االنسان قد أولى اهتماما كبير 

 الالجئين خاصة منهم األطفال واستفادتهم  من الحماية التي يكفلها الخبراء كل حسب اختصاصه.

 المطلب الثالث: المنظمات الحقوقية

والمعترف بها  هي حركات تعمل على نطاق العالم بأسره من أجل تعزيز حقوق االنسان عامة وحقوق الطفل خاصة

 دوليا وحمايتها في جميع الظروف.

 الفرع األول: منظمة اليومسكو في حماية الطفل الالج 

تعتبر من المنظمات المتخصصة في مجال التربية والتعليم والثقافة المرتبطة باألمم المتحدة والوقوف على الدور 

 . 179الذي تؤديه هذه الهيئة في حماية األطفال الالجئين

مت منظمة اليونسكو في حماية ومساعدة الالجئين، فركزت على القصر غير المصحوبين بذويهم، النساء وقد ساه

وكبار السن عن طريق اصدار العديد من التوصيات واإلرشادات الخاصة بذلك وقد اخذت الكثير من الدول بها عند اصدار 

 . 180تشريعاتها الداخلية

 في حماية الطفل الالج الفرع الثاني: دور منظمة العفو الدولية 

تعد من الحركات التي تعمل على المستوى كافة أنحاء العالم من أجل ترقية وتعزيز حقوق االنسان المكفولة دوليا، 

بما في ذلك حقوق األطفال في جميع الظروف حيث تعمل من أجل وقف تجنيد األطفال في القوات المسلحة وإعادة ادماج 

المدنية، والقضاء على التمييز بين األطفال مثال توصية المنظمة بشأن أطفال البوسنة  األطفال السابقين في الحياة

 .181والهرسك، كرواتيا وسلوفينيا من أجل حظر التمييز ضد األطفال في مجال التعليم وتعزيز مبدأ المساواة

مة قد عملت قصارى كما لم تفعل المنظمة على حماية األطفال الالجئين في جميع أنحاء العالم حيث أن المنظ

جهدها لمساعدة هذه الفئة الضعيفة بالتعاون مع الدول وحكوماتها وبالتنسيق مع الدول وحكوماتها وبالتنسيق مع عدة 

 منظمات وحركات دولية هدفها دعم العمل االنساني.

 الفرع الثالث: دور منظمة العمل الدولية في حماية الطفل الالج 

زيز حقوق االنسان في مجال العمل ودورها في حماية األطفال الالجئين يكون ي مجال تعد من المنظمات الهادفة لتع

 العمالة وغيرها من أشكال االستغالل.

حيث اهتمت المنظمة بحقوق الطل وخطر استغالله اقتصاديا عن طريق عمالة األطفال التي أصبحت آفة تهدد 

 .182المجتمعات الفقيرة بشكل خاص
                                                           

 .28، ص 0221اليونسكو في سطور، وثيقة علمية صادرة عن مندوبية لبيا لدى منظمة اليونسكو، باريس،  179 

 .030زهرة علي المزوغي كيبار، المرجع السابق، ص  180 

 .03وفاء مرزوق، المرجع السابق، ص  181 

 .03ص  المرجع نفسه، 182 
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فق األطفال الالجئين في كل من سوريا والعراق واألراض ي الفلسطينية أغلبهم يمارسون حيث كشفت المنظمة أن تد

أعماال خطيرة ال تتناسب وسنهم داخل وخارج المخيمات مما أدى الى تدخل المنظمة لتقديم توصيات للدول المستضيفة 

وضية يق مع وكاالت األمم المتحدة والمففي هذا الشأن والعمل بأحكام االتفاقيتين الخاصتين بالطفل وعمالته وذلك بالتنس

 .183السامية لشؤون الالجئين

وغيرها من الجهود مضيفة الى أن المسؤولية األولى لحماية حقوق األطفال الالجئين من العمالة المبكرة والخطيرة 

 حقوقية.تقع على عاتق بلدان اللجوء التي يفرون لها  ثم تأتي دور المنظمات المتخصصة والجهات الدولية ال

 خاتمة

نتيجة التدفق الكبير ألعداد األطفال الالجئين خاصة في المنظمة العربية أدى بالضرورة الى انتهاك حقوقهم وتعرضهم 

لإلساءة واالستغالل فكان تفعيل األليات الدولية أمرا حتميا تفرضه هشاشة وضعف هته الفئة، وذلك من أجل حمايتها 

التي تقض ي  8111كام القانون الدولي االنساني وعمال بمبادئ اتفاقية حقوق الطفل لعام وتوفير المساعدة لها في اطار أح

بإعطاء األولوية لمصالح الطفل الفضلى في جميع الظروف، فقد كانت لألليات المتخصصة الدور الريادي في ذلك وأيضا 

 طفال الالجئين األساسية حسب اختصاصاتها.األليات الحقوقية العامة التي كانت لها المساهمة الفعالة في حماية حقوق األ 

حيث تعد مشكلة الالجئين من أعقد القضايا االنسانية على المستوى الدولي وحتى بالنسبة للدول المعنية 

باالستقبال، وهؤالء أغلبهم أطفال يحتاجون رعاية مالذ أمن وتتعدد حقوق الطفال الالجئين بمقتض ى المعايير المختلفة 

 بما فيها حقوق الطفل والنصوص القانونية المتعلقة بالالجئين. لحقوق االنسان

 من خالل ما سبق تم التوصل الى جملة من النتائج والتوصيات يمكن اجمالها كاألتي:

 النتائج 

 القانون الدولي االنساني يستهدف الحفاظ حياة المدنيين عامة وحماية الالجئين خاصة -

 عامة بموجب قواعد القانون الدولي االنساني خالل النزاعات المسلحةأن األطفال الالجئين يتمتعون بحماية  -

ان حقوق الطف الالج  جزء ال يتجزأ من حقوق االنسان وأن تطور حقوق االنسان بصفة عامة هو الذي أجى الى  -

 احداث التحول المطلوب نحو االهتمام بحقوق الطفل في جميع الظروف

 وكل بها أساسا الى الليات المتخصصة في حقوق االنسانان ضمانات حماية حقوق الطفل الالج  م -

ان تعرض الطفل الالج  لكثير من االنتهاكات التي تمس حقوقه األساسية أدى الى تدخل المنظمات الحقوقية  -

 المختلفة

                                                           

تم االطالع  http://www.relifweb.int    تصدي منظمة العمل الدولية ألزمة عمل األطفال الالجئين السوريين، متحصل عليه من الموقع  183 

 .00:02على الساعة   0208-20-83على الموقع بتاريخ 

http://www.relifweb.int/
http://www.relifweb.int/
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  التوصيات 

تتعلق  وطنيةالتزايد المستمر لعدد الالجئين األطفال خاصة في المنطقة العربية  يقتض ي ضرورة اصدار تشريعات  -

 بالالجئين عموما واألطفال خاصة

 8111ضرورة التطبيق الدقيق لمبادئ اتفاقية حقوق الطفل  -

 ابرام اتفاقيات خاصة بحماية حقوق الالجئين خاصة األطفال مهم -

 المعالجة القانونية لمراكز اللجوء الخاصة باألطفال -

 اعادة البحث في الجوانب القانونية لقبول طلبات اللجوء -

 كثيف من دور األليات الدولية الموجودة مما يعمل على ترسيخ حق اللجوء كحقيقة قانونية في الممارسات الدوليةالت -

 قائمة المصادر والمراجع

 المصادر 

البروتوكول االختياري التفاقية حقوق الطفل بشأن بيع األطفال واستغاللهم في البغاء و المواد االباحية، اعتمد وعرض 

، دخل حيز 000بموجب قرار الجمعية العامة لألمم المتحدة رقم 0222أيار  03يق واالنضمام في للتوقيع والتصد

 .0220كانون الثاني  81النفاذ في 

، الصادر بالجريدة الرسمية عدد 0220سبتمبر  20المؤرخ في  022-20صادقت عليه الجزائر بموجب المرسوم الرئاس ي رقم 

 .0220سبتمبر  82بتاريخ  33رقم 

، اعتمد وعرض للتوقيع 0220روتوكول االختياري التفاقية حقوق الطفل بشأن اشتراك األطفال في النزاعات المسلحة لعام الب

، دخل حيز 0222-23-03المؤرخ في  000والتصديق واالنظمام بموجب قرار الجمعية العامة لألمم المتحدة رقم 

 .0220فيفري  00النفاذ في 

الصادر في الجريدة الرسمية العدد  0220سبتمبر  20المؤرخ في  32-20لمرسوم الرئاس ي رقم صادقت عليه الجزائر بموجب ا

 .0220سبتمبر  20بتاريخ  33رقم 

 الكتب 

دراسة -حماية األقليات في ظل النزاعات المسلحة بين الفقه الجنائي االسالمي والقانون الدولي االنسانيبن أحمد، الطاهر، 

 .0288، الطبعة االولى، الجزائر، ، كنوز الحكمة للنشرمقارنة

 ،0288،الطبعة األولى،دار الثقافة للنشر ،األردن،حماية األطفال في القانون الدولي االنسانيطالفحة ، فضيل ،

، الطبعة األولى،مركز الكتاب العربي،  الحماية الدولية واالقليمة لحقوق االنسانالزويعي ،طالب / الجزراوي ،رشيد عباس ، 

 ،0283األردن، 
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 .0282، الطبعة األولى،منشورات الحلبي الحقوقية،لبنان، حماية حقوق الطفل في ظل االتفاقيات الدوليةمرزوق، وفاء،

 المقاالت

 0280كلية الحقوق، جامعة أم البواقي،الجزائر، أليات حماية الألجئين في القانون الدولي،مقراني ،جمال ،

 ،0281كلية القانون، جامعة قطر،  ،دور مجلس حقوق االنسان"الخليفي ،محمد ، 

 المذكرات واالطروحات

 ،.0221، مذكرة لنيل شهادة ماجيستير،جامعة باتنة، الجزائر،الحماية الدولية لحقوق الطفلسيد ،  صيبري الليثي، فاتن 

عين شمسن  ، رسالة مقدمة لنيل شهادة الدكتوراة، جامعةالحماية الدولية للطفل الالج كيبار، زهرة علي المزوغي ، 

 ،0280مصر، 

،مذكرة نيل شهادة الماجيستير،جامعة باتنة، الجزائر، حماية الالجئين زمن النزاعات المسلحة الدوليةمعروق ،سليم ، 

0221، 

، مذكر لنيل شهادة الماجيستير، في القانون مهمام االجنة الدولية للصليب األحمر أثناء النزاع المسلحقاسمي ،يوسف ، 

 .0223نين كلية الحقوق، جامعة ملود معمري، تيزي وزو، الجزائر، الدولي االنسا

 المواقع االلكترونية 

8. http://www.relifweb.int  

0.  http://www.icre.org/ar/document  

0. http://www.unisef.org 

2.  http://www.swissinfo.ch  

3.  http://www.unisef.org  

0. http://www.unisef.org 

1. http://wwwalarabiya.net/ar/arab.world 

1.  http://www.alwafd.news  

1. http://www.alwafd.news  
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 في ظل القانون الجزائري  حقوق اإلنسان في مواجهة فيروس كورونا المستجد

Human rights in the face of the emerging corona virus 

Under Algerian law 

 .الدكتورة صافة خيرة

 بقسم الحقوق بكلية الحقوق والعلوم السياسية بملحقة السوقر –أ  -أستاذة محاضرة

 .الجزائر جامعة ابن خلدون تيارت

  : الملخص

إن حقوق اإلنسان كجزء من القانون الدولي يعتبر من المواضيع الجديدة التي قفزت إلى الوجود بعد الحرب العالمية 

الثانية في ظل األمم المتحدة، كما أن مفهومها خضع لتطورات سريعة على المستوى الدولي، هذا دون نسيان أن تفاوت 

 ومع ذلك هي –فلكل شعب أولوياته وضوابطه  -سببا في عدم وجود تعريف شامل لها المستوى المعيش ي للشعوب يعد

 حقوق متأصلة في الطبيعة اإلنسانية، والتي بدونها ال يمكن العيش كبشر.

بيد أن حقوق اإلنسان يجب أن ترعرع وتنشأ في صرح من الحرية بما يكفل لها الحماية القانونية الوطنية والدولية،  

م تقييدها إال للضرورة، والضرورة التي يعيشها العالم اليوم مفادها أمراض وبائية في مقدمتها فيروس كورونا، مم يعني عد

 مم أثرت التدابير المتخذة في مواجهته على حماية حقوق اإلنسان.

 الكلمات المفتاحية:

 ية لمواجهة فيروس كورونا.التدابير الوقائ -تطور حقوق اإلنسان –ذاتية حقوق اإلنسان -تعريف حقوق اإلنسان 

Abstract : 

 Human rights as part of international law is one of the new topics that jumped into existence after 

World War II under the United Nations, and its concept has undergone rapid developments at the international 

level, without forgetting that the disparity in the standard of living of peoples is a reason for the lack of a 

comprehensive definition of it. Every people has its own priorities and controls - and yet these are rights 

inherent in human nature, without which it is impossible to live as human beings. However, human rights must 

be nurtured and established in an edifice of freedom in a way that guarantees them national and international 

legal protection, which means that they are not restricted except for necessity, and the necessity that the world 

is experiencing today is epidemic diseases, foremost of which is the Corona virus, which has affected the 

measures taken in confronting it on the protection of human rights. 

key words: Defining human rights - the subjectivity of human rights - the development of human rights 

- preventive measures to confront the Corona virus. 
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 مقدمة:

تزايد حجم االهتمام الدولي والوطني بحماية حقوق اإلنسان وحرياته األساسية في السنوات األخيرة، إلى الحد الذي   

عصر حقوق اإلنسان، ويرجع ذلك أساسا إلى سمو وعلو قيمة اإلنسان  –وبحق  -هذا العصر أصبح يمكن القول معه أن 
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حقوق  وقد ازداد اهتمام المجتمع الدولي بحماية حقوق اإلنسان، وتردد اليوم الكثير من المفاهيم واألفكار حول   

اإلنسان وحرياته، وهي في الواقع حقيقة قديمة ولدت مع اإلنسان عبر مراحل تطور عديدة في مختلف المجاالت السياسية 

واالجتماعية، وحقوق االنسان باعتبارها حقوقا طبيعية تولد مع اإلنسان دون اشتراط اعتراف الدولة بها قانونا، تمييزا بينها 

 تبر جزءا من حقوق اإلنسان التي تعترف بها الدولة وتقوم بتنظيمها وحمايتها.وبين الحريات العامة التي تع

وبما أن حقوق اإلنسان تعد حقوقا أصيلة لصيقة بشخصية وكرامة اإلنسان، فال يجوز المساس بها إال وفقا   

حة العامة من فيروس قاتل العتبارات مبررة، ولعل أهم اعتبار على اإلطالق مبرر شرعا وقانونا هو اعتبار الحفاظ على الص

 بات والزال يهدد سالمة النفس البشرية.

حيث أن الدول تكاثفت فيما بينها التخاذ جملة من التدابير الوقائية في مواجهة فيروس كورونا مم أثر بشكل أو بآخر   

 على حماية حقوق اإلنسان. 

 وعليه يطرح اإلشكال التالي:

 ة المتخذة في مواجهة جائحة كورونا على حماية حقوق اإلنسان؟إلى أي مدى أثرت التدابير الوقائي  

لإلجابة على اإلشكالية المطروحة سيتم تبني المنهج الوصفي التحليلي القائم على التعريف بحقوق اإلنسان وتمييزها 

وق اإلنسان، عن الحريات العامة، وتطورها التاريخي، ثم استعراض أهم المواثيق والمعاهدات الدولية بصدد حماية حق

 وكذا تحليل نجاعة التدابير الوقائية وتأثيرها على حقوق اإلنسان.

وقصد إفضاء موضوع الدراسة إلى المقصود سيتم اعتماد منهجية مزدوجة قوامها مبحثين، يتعلق األول بإزالة  

اريخي، وبعدها الدولي اللبس عن حقوق اإلنسان، من خالل تعريفها وتمييزها عن الحريات العامة، ودراسة تطورها الت

والعالمي، في حين أن المبحث الثاني يعالج أهم التدابير الوقائية المتخذة في مواجهة فيروس كورونا، وفي نهاية المبحثين 

 خاتمة تعتمد أهم النتائج والتوصيات التي خلصت إليها الدراسة.

 المبحث األول: مفهوم حقوق اإلنسان

إلى تحديد تعريف حقوق اإلنسان وتمييزها عن الحريات العامة، وتحديد  سيتم التطرق بموجب هذا المبحث  

 تطورها التاريخي، وتنظيمها الدولي وبعدها العالمي.

                                                           

 .12سورة اإلسراء، اآلية  - 184 
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 وتمييزها عن الحريات العامة المطلب األول: تعريف حقوق اإلنسان

  مقتض ى الفرع الثاني.ستتم معالجة تعريف حقوق اإلنسان بموجب الفرع األول، ثم تمييزها عن الحريات العامة ب  

 الفرع األول: تعريف حقوق اإلنسان

ثمة صعوبات عديدة مرتبطة بتعريف حقوق اإلنسان، ترتد إلى تباين الثقافات اإلنسانية والمذاهب الفكرية، وتباين   

رات التي واالعتبا األنظمة السياسية واالقتصادية واالجتماعية والثقافية لمختلف الدول، وهذا ما يؤدي إلى اختالف المعايير 

  185يعتمد عليها في تعريف الموضوع.

ومع ذلك توجد عدة تعاريف أكاديمية لحقوق اإلنسان، إذ عرفها " كارل فاساك " بأنها: " تلك الحقوق التي ينبغي 

لحماية ااالعتراف بها لالنسان لمجرد كونه إنسانا، وتختلف عن الحقوق الوضعية في كون المطالبة بها تتوقف على شرط وهو 

 القانونية لها."

وعرفتها إيفا ماديو بأنها: " دراسة الحقوق الشخصية المعترف بها وطنيا ودوليا والتي في ظل حضارة معينة تضمن   

 186الجمع بين تأكيد الكرامة االنسانية وحمايتها من جهة والمحافظة على النظام العام من جهة أخرى."

االنسان فمنها أن حقوق االنسان هي تلك الحقوق المتأصلة في طبيعتنا كما توجد عدة محاوالت لتعريف حقوق   

االنسانية، والتي بدونها ال نستطيع العيش كبشر. كما عرفت بأنها المعايير األساسية التي ال يمكن للناس أن يعيشوا من دونها 

مكان إقامتهم أو نوع جنسهم، أو  حقوق اإلنسان هي حقوق متأصلة في جميع البشر، مهما اختلفت جنسيتهم أو   187بكرامة.

 188أصلهم الوطني أو العرقي، أو لونهم، أو دينهم، أو لغتهم، أو أي وضع آخر.

 الفرع الثاني: تمييز حقوق االنسان عن الحريات العامة

 والحرية العامة مظهر خاص للحرية بصفة عامة ارتقت إلى مستوى الحق بواسطة النصوص الوطنية والدولية، وإذا  

ت على هذا النحو فإنها تعد تداخل بين البعدين الوطني والدولي في تنظيم وحماية الحريات العامة، إنه تداخل عرف

يعد معبرا عن التحول النوعي الذي عرفته حقوق االنسان بتدويلها الذي انطلق مع اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان والعهدين 

 189نشأة القانون الدولي لحقوق اإلنسان.الدوليين هذا التدويل الذي تمثلت أبعاده في 

                                                           

، للسنة  0جالل صالح الدين، محاضرات في قانون حقوق اإلنسان، قسم الحقوق كلية الحقوق والعلوم السياسية بجامعة سطيف بو  - 185 

 . 20، ص 0280/0282الجامعية 

 . 20بوجالل صالح الدين، المرجع نفسه، ص - 186 

سم الحقوق كلية الحقوق والعلوم السياسية بجامعة شوقي سمير، محاضرات في حقوق اإلنسان، ألقيت على طلبة السنة األولى حقوق، ق - 187 

 . 23، ص 0محمد لمين دباغين، سطيف 

رياض صبح، حقوق اإلنسان، كتاب صادر عن وزارة الشؤون السياسية والبرلمانية، بدعم من االتحاد األوربي للمؤسسات الديمقراطية  - 188 

 .21األردنية والتنمية، ص

 .82، ص8111ة وحقوق اإلنسان، مطبعة النجاح الجديدة، الدار البيضاء، الطبعة األولى، ديسمبر رقية المصدق، الحريات العام - 189 
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إن تالزم مصطلحي حقوق اإلنسان والحريات العامة في مختلف الوثائق الدولية من اتفاقيات، معاهدات، تصريحات   

وكذلك في الدساتير والقوانين ومختلف  82/80/8121وإعالنات على غرار اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان الصادر بتاريخ 

إلى غاية  00بداية من المادة  0280سنة  190الوطنية، وهو األمر بالنسبة للدستور الجزائري حسب آخر تعديل لهالتشريعات 

، مم يؤدي إلى القول أن المصطلحين لهما أوجه تشابه واختالف، ولعل هذا التالزم من بين أوجه الشبه باإلضافة  10المادة 

لوك الذي عرف الحريات العامة بأنها هي: " الحق في فعل أي ش يء تسمح إلى أن بعض الفقهاء والمختصين منهم الفقيه جون 

به القوانين، ثم إن الحق والحرية هي تصرفات حرة بعيدة عن اإلكراه المادي والمعنوي، كما أن الثورة الفرنسية عرفت 

  191المصطلحين بمعنى تصرف االنسان في شؤونه حسب مشيئته.

 حقوق االنسان:المطلب الثاني: التطور التاريخي ل

 الشك أن تطور حقوق االنسان على النحو المتعارف عليه حاليا يرتبط بتطور البيئة االنسانية على مر العصور   

المتعاقبة، وفي هذا الصدد سيتم البحث في الخلفية التاريخية لحقوق االنسان في ظل الحضارتين اليونانية 

 والرومانية، ثم 

لمرور بمرحلة التطور القانوني في كل من انجلترا والواليات المتحدة وفرنسا، ليتم الوصول أثناء الحضارة االسالمية، وا

 لمرحلة التنظيم الدولي لحقوق االنسان، ثم البعد العالمي لحقوق االنسان.

 الفرع األول: حقوق اإلنسان في العصور القديمة والوسطى

نسان في كل من الحضارتين اليونانية والرومانية، أوال، سيتم التطرق بموجب هذا الفرع إلى الحديث عن حقوق اإل 

 ثم الحضارة اإلسالمية ثانيا.

 أوال: حقوق االنسان في الحضارتين اليونانية والرومانية:

 خالل فترة الحضارة اليونانية، ميز أرسطو بين فئتين من الناس، اليونانيون الذين يمتازون بالفعل واإلرادة، والبربر   

ت البدنية التي تهيئهم الطبيعة ألن يكونوا عبيدا. كما رأى أفالطون في جمهوريته الفاضلة بحرمان العبيد ذوي الطاقا

 من حق المواطنة، وإجبارهم على الطاعة والخضوع لألحرار من سادتهم أو من السادة الغرباء.

عصر الروماني كل أشكال الظلم أما في ظل الحضارة الرومانية، فقد تجاوزت فضائع انتهاكات حقوق االنسان في ال 

شهدها االنسان في الحضارات األخرى. فقد كان الرقيق في العهد الروماني شيئا ال بشرا، فال حقوق لهم، وكان   والقهر التي

 سبب غزو الرومان لغيرهم هو لمجرد استعباد سكان األقاليم التي تقع تحت احتاللهم.

 ية:ثانيا: حقوق االنسان في الحضارة اإلسالم
                                                           

الجريدة  2016مارس سنة  06الموافق ل   1437جمادى األولى عام  26المؤرخ في  01-16والمعدل بالقانون رقم  8110نوفمبر  01دستور  - 190  

 . 2016مارس سنة  07ه الموافق ل 1437ام جمادى األولى ع 27المؤرخة في 14الرسمية العدد 

 8123ماي  21مراد ميهوبي، محاضرات في حقوق االنسان، بقسم العلوم القانونية واإلدارية، بكلية الحقوق والعلوم السياسية، بجامعة  - 191 

 . 81، ص 0283/0280بقالمة، للسنة الجامعية 
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وتعد حقوق االنسان من منظور فكري إسالمي منحا إلهية تستمد من الشريعة االسالمية وتستند إليها مصداقا   

هُ لقوله تعالى: " 
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ۡن خ مَّ   192ۡفِضيال."ير ّمِ

ومن أهم الحقوق التي ضمنتها الشريعة اإلسالمية الحق في الحياة، المساواة، الحرية، العقيدة، حرية التعبير عن الرأي 

 والشورى، حرية التنقل واللجوء، وحق العدل، العمل، وحقوق المرأة والطفل.

واعد المتعلقة بحقوق االنسان، يقول القاض ي " جاكسون " : "إننا وبخصوص مساهمة الحضارة اإلسالمية في الق  

مدينون للحضارة اإلسالمية بالش يء الكثير، كما تظهر تقاريرنا القانونية وأن التجربة اإلسالمية لديها الكثير الذي تستطيع أن 

 193تعلمنا إياه."

أحاطها بضمانات كافية لحمايتها، واإلسالم لقد شرع اإلسالم منذ أربعة عشر قرنا حقوق االنسان في شمول وعمق و  

امتثاال لقوله تعالى:  194هو ختام رساالت السماء، ومن هنا كان لزاما على المسلمين أن يبلغوا للناس جميعا دعوة اإلسالم
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 كانت الشريعة اإلسالمية سباقة على كل الصكوك الدولية والتشريعات الوطنية في تأكيد حماية حقوق اإلنسان،   

بصورة كاملة ومتكاملة، ولعل أبرز تلك الحقوق الحق في المساواة وعدم التمييز بسبب العرق أو الجنس أو النسب أو 

 ل، مصداقا لقوله عز وجل: " الما
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فضل لعربي على أعجمي وال أبيض على أسود  وقول الرسول صلى الله عليه وسلم: " ال  196"الل

 197إال بالتقوى."
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 الفرع الثاني: مرحلة التأطير الدستوري لحقوق االنسان:

دخلت حقوق االنسان إطارها القانوني لتأخذ هذه الحقوق أبعادها الحقيقية وتتحول إلى نصوص قانونية ملزمة   

النات الحقوق " ومضمنة في وثائق دستورية في كل من إنجلترا بفعل تطور الفكر الفلسفي والقانوني متخذة شكل " إع

 والواليات المتحدة األمريكية وفرنسا.

 أوال: المصادر القانونية لحقوق االنسان في إنجلترا:

 8083مع بداية عصر النهضة في القرن الثالث عشر ميالدي، صدرت في إنجلترا الوثيقة الكبرى الماكنا كارتا في عام   

إثر ثورة عارمة معادية لطغيان الملك، وعدلت أكثر من مرة لتحمل فيما بعد تسمية العهد األعظم.  أما عريضة على  198،

 8011، والقانون االنجليزي للحقوق لعام  8001التي أرسلها البرلمان االنجليزي إلى الملك ) شارل األول ( في عام   الحقوق 

 199أخرى باتجاه مزيد من التبلور ومزيد من الضمانات.بشأن حقوق االنسان، فقد تضمن كل منها خطوات 

تعني " إليك جسدك " وتسمى أيضا " قانون اإلحضار " ) قانون  200صدرت مذكرة اإليباس كوربس 8011وفي عام  

الحرية الشخصية ( ويهدف لحماية الحرية الشخصية من تعسف اإلدارة ومن القضاة. حيث تتعلق الوثيقة أساسا بحقوق 

بعد عشر سنوات صدر هذا القانون " شرعية الحقوق " والذي أنهى السلطة  Bill of Rightم شرعية الحقوق المتهم. ث

المطلقة للملوك في إنجلترا. ما يمكن مالحظته على هذه الوثائق أنها موجهة فقط إلى الشعب البريطاني وال يمكن اعتبارها 

 201أساسا لتعاون دولي لحماية حقوق االنسان.

 صادر القانونية لحقوق االنسان في الواليات المتحدة األمريكية:  ثانيا: الم

كانت الضرائب التي تفرضها بريطانيا على مستعمراتها نتيجة حربها مع فرنسا سببا إلشعال الثورة األمريكية. ألن   

ريكي بإصدار ى الشعب األماألمريكيون يعتبرون أنفسهم غير ملزمين بدفع ضرائب لحرب لم يشتركوا فيها وقد ردت بريطانيا عل

   202قوانين قاسية.

الذي صاغه " جورج ماسون " أول تقنين لحقوق االنسان، فقد تضمن حريات محددة مثل  203يعد إعالن فرجينيا   

 حرية الصحافة وحرية ممارسة الشعائر الدينية وااللتزام بعدم سلب حرية أي شخص إال بقانون.

 الذي صاغه " توماس جيفرسون " ومن بين ما  8110ستقالل في سنة وأعقب هذا اإلعالن صدور وثيقة اال   

 جاء في مقدمته أن البشر كلهم خلقوا متساوين وأنهم موهوبون من عند خالقهم بحقوق معينة غير قابلة لالنتزاع 
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 ممثل والية أمريكية. 80والتي وقعها  204ومن بينها حق الحياة والحرية.

 فلم يتضمن حين وضعه حقوق االنسان، ولم يتأتى ذلك إال بعد مجموعة  8111أما الدستور األمريكي لعام   

( والتي سميت بإعالن الحقوق، والذي تضمن 8118: في سنة  8118و 8111التعديالت التي طرأت عليه ) بين سنة 

االنتخاب. غير أن  بصورة عامة حرية العقيدة وحرمة النفس والمال والمنزل وضمانات التقاض ي وتحريم الرق والمساواة في

هذه الحقوق لم تمنح لكل الشعب األمريكي إنما منحت للبيض فقط بينما بقيت تجارة الرق رائجة سيما في الواليات الجنوبية 

 205النتشار زراعة القطن. واستمرت تجارة الرقيق لفترات طويلة من الزمن.

 ثالثا:المصادر القانونية لحقوق االنسان في فرنسا:

، الذي جاء نتاجا  8111قة األولى لحقوق االنسان في فرنسا هي إعالن حقوق االنسان والمواطن لسنة كانت الوثي  

للثورة الفرنسية التي اقترنت كلمتا الحرية والمساواة بها، ويعد هذا اإلعالن أولى الوثائق المدونة التي سميت باسم ) حقوق 

ليس إعالنا موجها للمواطنين  8111بأن اإلعالن الفرنس ي لسنة  Frédéric sudreاالنسان (. وقد بين " فريديريك سيدر 

الفرنسيين فقط، وإنما لكل إنسان مهما كانت جنسيته، أو الرقعة الجغرافية التي يعيش فيها. وقد تضمن اإلعالن مبادئ 

ن ومقاومة الطغيان الثورة الفرنسية، حيث أبرزت المادة الثانية منه بعض الحقوق المتمثلة في الحرية والملكية واألم

 206. 8131والظلم. وقد تم تبني اإلعالن في مختلف الدساتير الفرنسية المتعاقبة والتي كان آخرها دستور 

 207غير أن كل هذا كان من الناحية النظرية، أما من الناحية العملية فإن اإلعالن لم ير نور التطبيق. 

 االنسان: الفرع الثالث: مرحلة التنظيم الدولي والعالمي لحقوق 

 سيتم التطرق لمرحلة التنظيم الدولي لحقوق اإلنسان أوال، ثم رؤية البعد العالمي ثانيا. 

 أوال: مرحلة التنظيم الدولي لحقوق اإلنسان

 لفهم التنظيم الدولي لحقوق االنسان، البد من تناول مراحله بإيجاز كما يلي: 

 تحدة:تنظيم حقوق االنسان قبل إنشاء هيئة األمم الم - 28

بدأ التنظيم الدولي لحقوق االنسان في أواخر القرن التاسع عشر، فقد تم عقد العديد من االتفاقيات والمعاهدات   

بين بريطانيا وفرنسا  8182الثنائية والجماعية كانت بيئتها األولى دول أوروبا، ومن بين هذه االتفاقيات معاهدة باريس لعام 

به من خالل زيارة وتفتيش السفن التي يشتبه بتورطها بعمليات نقل الرقيق.  وأيضا اتفاقية الخاصة بمكافحة الرق واالتجار 
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التي أقرت تدابير تنفيذية للقضاء على تجارة  8111لتحريم االتجار بالرقيق األبيض، واتفاقية بروكسل لعام  8133برلين لعام 

 208للعناية بصحة الفرد. 8120، واتفاقية عام لتحريم االتجار بالمخدرات 8180الرقيق، واتفاقية الهاي لعام 

 تنظيم حقوق االنسان في ظل هيئة األمم المتحدة: - 20

تضمن ميثاق األمم المتحدة صياغة لحقوق االنسان تكرست عبر ديباجته التي أكدت على االيمان بالحقوق   

 209من حقوق متساوية. األساسية وبكرامة الفرد وقدره وبما للرجال والنساء واألمم كبيرها وصغيرها

 من الميثاق حقوق االنسان وحرياته ووجوب مراعاتها. 01و 00،  02،  30،  33،  80،  8وتناولت المواد   

 ثانيا: مرحلة التنظيم العالمي لحقوق اإلنسان:

انون مع التغيرات العالمية الجديدة زاد التركيز على عالمية حقوق اإلنسان وأصبحت حقوق االنسان جزء من الق  

معاهدة وعهد دولي وافقت وصادقت عليها معظم الدول في العالم، وأصبحت هذه االتفاقيات مع  822الدولي بوجود أكثر من 

 اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان هي المرجعية الدولية لحقوق االنسان.

 لمتعلقة بحقوق االنسان، وأهمها: والبعد العالمي لحقوق االنسان قانونا هو ترسانة من العهود واالتفاقيات الدولية ا 

 ميثاق منظمة األمم المتحدة:- 28

انطالقة جديدة في مجال االعتراف بحقوق االنسان وحرياته، من حيث  210يمثل ميثاق منظمة األمم المتحدة  

 ظمة األممصياغتها صياغة أكثر تحديدا وإعطاء الفرد أهمية كبرى في العالقات الدولية، ومما جاء في ديباجة ميثاق من

المتحدة اإليمان " ...بالحقوق األساسية لالنسان وبكرامة الفرد وقدره وبما للرجال والنساء واألمم كبيرها وصغيرها من حقوق 

 211متساوية."

 الشرعية الدولية لحقوق االنسان: - 20

 قوق االنسان.اإلعالن العالمي لح – 28" على كل من:   212تطلق تسمية " الشرعية الدولية لحقوق االنسان  

 213العهد الدولي الخاص بالحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية. – 20

 العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والبروتوكوالن الملحقان بها: – 20

 البروتوكول االختياري المتعلق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية. –أ 

                                                           

 . 21بوجالل صالح الدين، مرجع سابق، ص - 208 

 .00شوقي سمير، مرجع سابق، ص - 209 

مم المتحدة الخاص بنظام الهيئة الدولية، وأصبح نافذا في سان فرانسيسكو في ختام مؤتمر األ  8123جوان  00وقع ميثاق األمم المتحدة في - 210 

 . 8123أكتوبر  02في 

 . 03مراد ميهوبي، مرجع سابق، ص - 211 

 .20شوقي سمير، المرجع نفسه، ص - 212 

 . 00مراد ميهوبي، المرجع نفسه، ص - 213 
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ختياري الثاني للعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، والذي يهدف إلغاء عقوبة اإلعدام.  البروتوكول اال  –ب 

 وتعد هذه الوثائق األصل الدستوري للحقوق والحريات العامة.

 وسيتم إلقاء لمحة موجزة على كل من اإلعالن العالمي لحقوق االنسان، والعهدين الدوليين فيما يلي:  

 لعالمي لحقوق االنسان:اإلعالن ا -أ 

عن الجمعية العامة لألمم المتحدة على شكل توصية، وفضال عن الديباجة  82/80/8121صدر هذا اإلعالن في   

 214مادة. 02يتألف من 

 العهدان الدوليان للحقوق المدنية والسياسية والحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية: -ب 

ويعنى األول بالحقوق المدنية والسياسية، أما الثاني فيعنى 215المتحدة،  عن منظمة األمم 8100صدرا سنة   

.  تحظى الحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية باعتراف تام في القانون 216بالحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية

  217دياد.الدولي لحقوق اإلنسان، ولكن التركيز على هذه الحقوق في الوقت الراهن أخذ في االز 

 218دولة. 838بلغ عدد الدول التي صادقت على هذا العهد 

 اتفاقيات حقوق االنسان المتخصصة: -ج 

قامت األمم المتحدة بوضع قانون دولي لحقوق االنسان أكثر تحديدا في عدد من المعاهدات المتصلة بمختلف   

 ومن أهم هذه االتفاقات ما يلي: المواضيع التي حددتها بصورة أولية الشرعية الدولية لحقوق االنسان. 

 219اتفاقية منع جريمة اإلبادة الجماعية والمعاقبة عليها.

 .8100-8138االتفاقية الخاصة بوضع الالجئين 

                                                           

 .01شوقي سمير، المرجع نفسه، ص - 214 

. وقد بدأ نفاذ العهد الدولي الخاص بالحقوق  8100وأقرتهما الجمعية العامة سنة  1328تم إعدادهما من طرف اللجنة الفرعية سنة  - 215 

 00، أما العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية فكان نفاذه في  8110جانفي سنة  0االقتصادية واالجتماعية والثقافية في 

 . 8110مارس 

جهة لطلبة السنة األولى ماستر تخصص قانون عقوبات وعلوم جنائية، بقسم القانون هشام بوحوش، محاضرات في حقوق اإلنسان، مو  - 216 

 . 23الخاص، بكلية الحقوق، بجامعة اإلخوة منتوري بقسنطينة، ص

الحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية، دليل المؤسسات الوطنية لحقوق اإلنسان، مكتب األمم المتحدة، مفوضية األمم المتحدة  - 217 

 .20، ص0223، نيويورك وجنيف 80لحقوق اإلنسان، سلسلة التدريب المنهي، العدد رقم 

حقوق اإلنسان من أجل كرامة اإلنسان: وثيقة تمهيدية بشأن الحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية، مطبوعات منظمة العفو  - 218 

 .21، ص0223الدولية، الطبعة األولى 

، وبعد الحصول  8121ديسمبر  21لألمم المتحدة نص اتفاقية منع جريمة اإلبادة الجماعية والمعاقبة عليها في  اعتمدت الجمعية العامة - 219 

 . 8138جانفي  80على التصديقات العشرين الالزمة وفقا للمادة الثالثة عشرة، بدأ سريان االتفاقية في 
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 8100.220-8138البروتوكول الخاص بوضع الالجئين

 8103.221االتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري 

 8111.222شكال التمييز ضد المرأة اتفاقية القضاء على جميع أ

 .8112اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو المهينة

.  البروتوكول االختياري الثاني الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية 8111اتفاقية حماية حقوق الطفل

 اإلعدام.والسياسية، بهدف إلغاء عقوبة 

 االتفاقيات اإلقليمية لحقوق االنسان: -د 

حتى على المستوى اإلقليمي تم التأكيد على عالمية حقوق االنسان، بالرغم من محاوالت تطبيق هذه الحقوق على   

كية يالمستوى اإلقليمي فحسب حتى تكون لها فعالية كبيرة كما فعلت منظمة الدول األمريكية عندما وضعت االتفاقية األمر 

على االتفاقية األوربية لحقوق  8132، وتوقيع دول مجلس أوربا سنة  8101لحقوق االنسان والتي أبرمت في كوستاريكا سنة 

االنسان، والميثاق اإلفريقي لحقوق االنسان والشعوب الذي تم إقراره في مؤتمر قمة منظمة الدول اإلفريقية بنيروبي سنة 

 223.  1108ودخل حيز التنفيذ في سنة  8118

 المبحث الثاني: التدابير الوقائية لمجابهة فيروس كورونا

تلعب الكوارث واألزمات دورا هاما في تدمير اقتصاديات الدول وبالتالي الكشف عن قدرة النظام على استيعاب  

ا، للتعامل معه والتصدي لألزمة، حيث أن الوباء قد يسبب خسائر مادية وخسائر بشرية ووفيات إذا كانت الدول غير مهيأة

 81اتخذت الدول مجموعة من اإلجراءات للتحكم والسيطرة عليها مثال الصين الدولة التي بدء فيها فيروس كورونا كوفيد 

 اتخذت التدابير الالزمة الحتواء الوباء بعد اكتشافه للتحكم بالفيروس والقضاء عليه.

لميا وعربيا للحد من تأثير فيروس كورونا بموجب المطلب وعليه سيتم التطرق لجملة التدابير الوقائية الواردة عا 

 األول، ثم التدابير الوقائية الوطنية لمواجهة والقضاء على هذا الفيروس بموجب المطلب الثاني.

 المطلب األول: التدابير الوقائية العالمية والعربية لمجابهة فيروس كورونا

ائية العالمية في الفرع األول، ثم التدابير الوقائية العربية في الفرع بموجب هذا المطلب سيتم التطرق للتدابير الوق  

 الثاني.

  

                                                           

 .22هشام بوحوش، مرجع سابق، ص - 220 

 . 03، صمراد ميهوبي، مرجع سابق - 221 

 .01شوقي سمير، مرجع سابق، ص - 222 

 . 80بوجالل صالح الدين، مرجع سابق، ص - 223 
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 الفرع األول: التدابير الوقائية العالمية لمجابهة فيروس كورونا

، وأعلنت الصين 0281" في مدينة وهان الصينية في ديسمبر  81بدء الفيروس التاجي كورونا المعروف علميا " كوفيد  

للصحة العالمية أن الفيروس هو امتداد لفيروس السارس، وكان لهذا الوباء آثارا كارثية، وتسبب في العديد  ومنظمة األمم

من األزمات االقتصادية والمالية والصحية والتعليمية واالجتماعية والنفسية واألمنية، حيث قلبت جائحة كورونا اقتصاديات 

اد وشبكات اإلنتاج، وقيدت تدفق السلع والخدمات وحركة رأس المال. العالم رأسا على عقب. فعطلت عناصر سالسل اإلمد

وأدى انحسار التدفق األجنبي للمنطقة العربية واالنخفاض الكبير في رأس المال السوقي إلى زيادة تلك الخسائر. ويتسبب 

القتصاد العالمي معرض مليار دوالر في حين تشير تقديرات أخرى إلى أن ا 32الفيروس أيضا في خسائر عالمية قدرت ب 

ترليون دوالر. وفي ظل التوقعات بأن تسجل معدالت النمو العالمي هبوطا حادا يقترب االقتصاد العالمي  20لخسائر أكثر من 

  224من حافة الركود.

إن صعود أية قوى لتتحول إلى قطب من أقطاب النظام العالمي أمر يتطلب توافرها على العديد من اآلليات إلدارة   

ألزمات والعديد من القدرات العسكرية واالقتصادية والتكنولوجية، والديمغرافية، والجغرافية التي تكفل التأثير والنفوذ ا

 على المستويين العالمي واإلقليمي.

هذا واتجهت دول العالم كرد فعل احترازي إلى غلق الحدود  وفرض القيود الجوية وتقييد السفر والتنقل الذي   

 شمل 

 دولة عبر: 12من أكثر 

 وضع الحدود  مقابل إزالة الحدود، وتقديم أولويات االعتبارات  الوطنية على االعتبارات العالمية.  

ووضع قيود على حرية التنقل لألفراد والسلع  من الدول المصابة بالوباء  كما حدث في التعامل مع السلع  الصينية  

 مع بداية ظهور الوباء في الصين في ووهان.

 وتوضح الدراسات بعض مالمح عدم االلتزام بحقوق اإلنسان األساسية في النموذج الغربي أثناء أزمة كورونا:  

 الحق في الرعاية الصحية:  

لم تعد الدول الغربية مع زيادة أعداد المصابين قادرة على تقديم الخدمات العالجية والصحية، كما أن العالج ليس  

صحة وسيطرة القطاع الخاص أصبح العالج لمن يدفع ولديه القدرة  المالية.  مثل الواليات مجاني، ومع خصخصة قطاع ال

مليون مهاجر  غير مسجلين في برامج العالج  0مليون شخص أمريكي ليس له تأمين عالجي  و 3.0المتحدة األمريكية  فهناك 

 ابة باألساس.الخاصة ومن ثمة يصعب عليهم العالج بل وحتى اكتشاف المرض وحاالت اإلص

  

                                                           

ورة مقالة منش –دراسة حالة مملكة البحرين  –بليغ علي حسن بشر، استراتيجيات الدول في مواجهة األزمات والكوارث أثناء جائحة كورونا   - 224 

 02، ص  0202سبتمبر  02المجلد الثاني، العدد الثاني،  –ارة المخاطر واألزمات مجلة إد –بالمجلة العربية للعلوم ونشر األبحاث 
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 الحق في الحياة:

لم يعد الحق في الحياة هو حق للجميع في ظل كثافة الحاالت المرضية وتحولت إلى انتقائية بناء على عدد من   

االعتبارات: كوضع الحالة صحيا هل تحتاج لخدمات عالجية كبيرة تستغرق وقتا  طويل وترهق القطاع الصحي المرهق 

في بدايتها يمكن احتوائها سريعا فتحصل على الفرصة، أيضا ما هو متوسط عمر  الفرد هل   باألساس، أم حالة مرضية

 سيكون أمامه مستقبل أم أنه من كبار السن فلم يعد أمامه الكثير  فعالجه سيعد عبئا على كاهل 

 سنة. 03الدولة فبعض الدول كإسبانيا أتاحت فرصة للعالج لمن هم أقل من 

 ل الحفاظ على الحياة:الحرية الشخصية مقاب

لم يعد الفرد حرا فيما يفعله أو في وجهته أو في سلوكه، ولم يعد الفرد أهم  من المجموعة فالفرد أصبح مقيدا   

بعزل إجباري كما في إيطاليا وإسبانيا، بل  وبعض المدن بالواليات المتحدة األمريكية ذاتها التي تتعرض للحظر بسبب انتشار 

 225العالم الغربي بحاجة إلى حرية الفرد وإنما بحاجة إلى التكافل والتضامن االجتماعي.الوباء. فلم يعد 

مع كورونا يتوقع بعض التغييرات أو التوجهات الديمغرافية خاصة في ضوء تنبؤات تقارير دولية مستقبلية صادرة  

. وتفاقم الجائحة من  0232حلول عام فقط من سكان العالم مع  % 2عن االتحاد األوروبي بوصول سكان أوروبا إلى حوالي 

أزمة انخفاض عدد السكان األوربيون في ظل ارتفاع متوسطات األعمار ، وانخفاض عدد السكان باألساس واالضطرار  إلى 

من قوة  % 22مزيد من االعتماد على المهاجرين في العديد من المجتمعات األوربية ، كما أن المهاجرين يشغلون حوالي 

قطاع الطبي البريطاني. ومن المتوقع بعد الجائحة أن تفتح الدول األوربية باب استقبال المهاجرين لتعويض انقص العمل بال

الكبير في عدد السكان، وهذا ما بدأته ألمانيا في فتح الباب أمام الالجئين الغير مصابين للمساعدة في تقديم الدعم لمنظومة 

معايير الهجرة فلم تعد المهنة أو الخلفية العلمية هي األساس وإنما قد تكون الجينات  المجابهة لتفش ي الوباء بالدولة. وتغيير 

 ومستويات الذكاء والقدرة على اإلنجاب هي المحدد الرئيس ي الستقطاب الهجرة الجديدة ألوربا.

 واحدة من أوائلكما كشفت كورونا أيضا عن عدم وجود نظام أوربي مشترك لالختبار أو الحجر الصحي وكانت ألمانيا  

 بصورة مستقلة عن اآلخرين. الدول التي أغلقت حدودها الداخلية

 الفرع الثاني: التدابير الوقائية العربية لمجابهة فيروس كورونا

مليار دوالر  في نهاية  20حسب التحليالت االستراتيجية  من المتوقع تسجيل خسائر في المنطقة العربية ال تقل عن  

رقعة هذا الوباء العالمي في دول االتحاد األوربي والواليات المتحدة األمريكية وغيرها من االقتصاديات  ، ومع اتساع 0202

الكبرى ونتيجة للآثار المضاعفة النخفاض أسعار النفط، تزداد الخسائر في المنطقة العربية ، حيث قدرت خسائر المنطقة 

، وإذا بقيت  0202ا  وذلك في الفترة بين الفترتين يناير إلى منتصف مارس مليار دوالر تقريب 88العربية من اإليرادات النفطية 
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 202مليون دوالر يوميا، وتكبدت الشركات في المنطقة خسائر فادحة قيمتها  332أسعار النفط على حالها فتخسر المنطقة 

 مليار دوالر .

ثر فيروس كورونا على فرص العمل في جميع نقطة مئوية. ويؤ  8.0ومن المتوقع بأن يرتفع معدالت البطالة بمقدار   

القطاعات والسيما قطاع الخدمات، نتيجة لممارستها التباعد االجتماعي، وعلى النشاط العالمي انخفاض  نشاط قطاع 

 الخدمات إلى النصف.

ي العالم ف وانعكس انتشار الوباء على النمو االقتصادي والطلب العالمي على النفط، وشهدت أسواق األسهم والبضائع 

 العربي تراجعا ملحوظا.

باعتباره جزء من االقتصاد العالمي، حيث تعطلت سالسل اإلمداد  وتأثر قطاع التعدين بجائحة فيروس كورونا  

واإلنتاج وتقيدت الحركة التجارية للصناعات االستخراجية والتحويلية بسبب فرض الحظر الصحي وكان لهذه الجائحة أثر 

 226وسوق الصناعات التعدينية مثل الحديد الصلب واأللمنيوم واألسمدة على المستويين العالمي والعربي. على أسعار المعادن

خالصة الدراسة تبين أن جاهزية مقدمي الخدمة الطبية بمستشفى الطوارئ بمنى في مواجهة التعامل مع الحاالت  

نت مرضية، وعلى الرغم من قلق العاملين من احتمال المحتملة لفاشية متالزمة الشرق األوسط التنفسية لفيروس كورونا كا

إصابتهم بالعدوى، إال أن قبول المخاطر بينهم كان عاليا، ويرى توجيه الجهود للتخفيف من حدة هذه المخاوف من خالل 

 227برامج التدريب وتوفير وسائل الحماية.

الحالي والثغرات الموجودة في  جرى استعراض ألدبيات المعلومات المتاحة للعامة من أجل تلخيص الفهم  

المعلومات المتعلقة بالمتالزمة التنفسية للشرق األوسط لفيروس كورونا، بما في ذلك منشؤها وانتقالها واإلجراءات الفعالة 

لمكافحتها ومعالجتها، ولقد كان الهدف هو تحسين الفهم للفيروس من ناحية الصحة العامة والتأثير على استجابة الصحة 

ة على الصعيد العالمي، فقد تم البحث في قواعد البيانات الرئيسية والتعرف على ما نشر من أبحاث وتقارير ذات الصلة العام

 802اعتبرت  0302، من بين األبحاث والتقارير المنشورة التي استرجعت في البداية والتي بلغت  0283-0280خالل األعوام 

التي جمعت إلى أنه ال يزال يتعين اكتشاف الكثير عن المتالزمة التنفسية الشرق  دراسة ذات صلة بالموضوع . وتشير النتائج

الدروس ب -إلى حد كبير -أوسطية لفيروس كورونا. إن األدلة التي تولدت في مجال التصدي لهذا المرض الناش ئ قد استرشدت

بحوث الوبائية وتطوير المعالجات المستفادة من التصدي ألمراض أخرى يسببها فيروس كورونا، إن تحسين الترصد وال
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الصحيين، وقبولهم  حسن قاسم محمد هريدي، عبد اإلله عبد الغني الفتني، عبد الرشيد ياسين أيوب، دراسة مدى جاهزية العاملين -227 

للمخاطر في مواجهة التعامل مع الحاالت المحتملة لفاشية متالزمة الشرق األوسط التنفسية لفيروس كورونا في مستشفى للطوارئ 

م مداخلة مقدمة في إطار فعاليات الملتقى العلمي السابع عشر  0280 –ه  8201بالمشاعر المقدسة بمنى خالل موسم الحج للعام 

 . 020حج والعمرة والزيارة، صألبحاث ال
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واللقاحات الجديدة أمور البد منها، وينبغي الحفاظ على زخم المكاسب األخيرة من حيث الفهم األفضل ألنماط المرض، حتى 

 228يتمكن المجتمع الدولي من اإلجابة على األسئلة حول هذا المرض.

 كوروناالمطلب الثاني: التدابير الوقائية الوطنية لمجابهة فيروس 

الجزائر كغيرها من الدول عمدت إلى اتخاذ جملة من التدابير الوقائية لمواجهة فيروس كورونا والقضاء عليه،   

وهو ما سيتم تسليط الضوء عليه بموجب الفرع األول، والبعض اآلخر ورد في  02/01بعضها ورد في المرسوم التنفيذي رقم 

 معالجته بموجب الفرع الثاني.وهو ما ستتم  02/12المرسوم التنفيذي رقم 

 02/01الفرع األول: التدابير الوقائية الواردة في المرسوم التنفيذي 

 ، على ما يلي:229المتعلق بتدابير الوقاية من انتشار فيروس كورونا ومكافحته 02/01ينص المرسوم التنفيذي رقم   

الجتماعي الموجهة للوقاية من انتشار وباء كورونا المادة األولى: يهدف هذا المرسوم إلى تحديد تدابير التباعد ا  

" ومكافحته، ترمي هذه التدابير إلى الحد بصفة استثنائية من االحتكاك الجسدي بين المواطنين في  81فيروس " كوفيد 

 الفضاءات العمومية وفي أماكن العمل.

 كال.يمكن عند الحاجة، رفع هذه التدابير أو تجديد العمل بها وفق نفس األش  

( يوما،  82المادة الثانية: تطبق التدابير موضوع هذا المرسوم، على مستوى كافة التراب الوطني لمدة أربعة عشر )  

 ويمكن عند االقتضاء، رفع هذه التدابير أو تمديدها حسب نفس األشكال.

الخدمات الجوية للنقل  المادة الثالثة: تعلق نشاطات نقل األشخاص اآلتي ذكرها خالل الفترة المذكورة أعاله:

العمومي للمسافرين على الشبكة الداخلية، النقل البري في كل االتجاهات: الحضري، وشبه الحضري بين البلديات، بين 

 الواليات...  يستثنى من هذا اإلجراء نشاط نقل المستخدمين."

بالنقل، والوالي المختص إقليميا، كل أعاله، يتولى الوزير المكلف  20المادة الرابعة: دون المساس بأحكام المادة 

فيما يخصه، تنظيم نقل األشخاص من أجل ضمان استمرارية الخدمة العمومية والحفاظ على النشاطات الحيوية في 

أدناه، المؤسسات واإلدارات العمومية والهيئات االقتصادية  21المصالح المستثناة من أحكام المرسوم المحددة في المادة 

 مالية.والمصالح ال

                                                           

 228 - ,A.A Alkholy,w.khan,S.Hassounah,A.Abubakeur,N.TranMinh, and P.Mala, Middle East respira tory syndrome  M. Malik

coronavirus : CURRENT Know Lodge and future considérations, ومات المتالزمة التنفسية الشرق أوسطية لفيروس كورونا: المعل

 300الحالية واالعتبارات المستقبلية، مقالة منشورة بالمجلة الصحية للشرق المتوسط، المجلد الثاني والعشرون العدد السابع، ص 

. 

المتعلق بتدابير الوقاية من انتشار فيروس  0202مارس  08الموافق ل  8228رجب عام  00المؤرخ في  02/01المرسوم التنفيذي رقم  -229 

 فحته.كورونا ومكا
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ومهما يكن، يجب أن يتم تنظيم النقل في ظل التقيد الصارم بمقتضيات الوقاية من انتشار كورونا فيروس " كوفيد   

 230"، المقررة من طرف المصالح المختصة للصحة العمومية. ويحتوي هذا المرسوم على مواد أخرى. 81

 : 02/12ذي الفرع الثاني: التدابير الوقائية الواردة في المرسوم التنفي

" صدرت في  covid 19التدابير الوقائية التكميلية المتخذة من قبل الدولة الجزائرية في مجابهة فيروس كورونا "  

، إذ أصدر الوزير األول عبد العزيز جراد  0202مارس  08ه الموافق ل  8228رجب  01المؤرخ في  02/12المرسوم التنفيذي 

 يحدد التدابير التكميلية للوقاية من انتشار وباء  0202رس ما 02مرسوما جديدا،يوم الثالثاء 

 231( ومكافحته عبر التراب الوطني.  81فيروس كورونا ) كوفيد 

مادة " يرمي إلى وضع أنظمة للحجر وتقييد الحركة، وتأطير  02وأضاف البيان ذاته، أن النص الجديد الذي يتضمن   

 األنشطة التجارية وتموين المواطنين ".

ما يهدف إلى " تحديد قواعد التباعد وكذا كيفيات تعبئة المواطنين لمساهمتهم في الجهد الوطني للوقاية من ك  

 انتشار الوباء".

في هذا الصدد " ستقام في الواليات و/أو البلديات المصرح بها من قبل السلطة الصحية الوطنية كبؤر لوباء فيروس   

 أما أهم القرارات نزلي يخص كل شخص متواجد في إقليم الوالية و/أو البلدية المعنية ".(، نظام الحجر الم 81كورونا ) كوفيد 

 المتضمنة في هذا المرسوم التنفيذي فتتمثل في:

تمنع حركة األشخاص خالل فترات الحجر من و نحو الوالية أو البلدية المعنية وكذا داخل المناطق ماعدا في الحاالت  

م. كل شخص ينتهك تدابير الحجر وقواعد التباعد والوقاية وأحكام هذا المرسوم، يقع تحت المحددة بموجب هذا المرسو 

 لمنصوص عليها في قانون العقوبات.طائلة العقوبات ا

 خاتمة: 

وفي ختام الدراسة يمكن القول أن االتفاقيات والمعاهدات المتعلقة بحقوق االنسان كثيرة ومتنوعة، إال أنها   

ق التي تبنتها الدول على مستواها الداخلي، أو حتى المواثيق اإلقليمية والدولية، لذلك فقد تعددت متضمنة لنفس الحقو 

 األحكام وتالقت نصوصها في اإلطار العام المنظم لحقوق اإلنسان األساسية.

 أما من حيث ميكانيزمات حماية حقوق االنسان، فهي أيضا متعددة سواء كان ذلك على مستوى األمم   

دة، أو على المستوى اإلقليمي، وهنا تجدر اإلشارة إلى أن مسألة فعالية ومردودية هذه اآلليات تبقى نسبية، المتح

 تلعب فيها السيادة ومواقف الدول الدور الفاصل والمحدد لمدى فعاليتها وتحقيقها للرقابة والحماية المرجوة.
                                                           

المتعلق بتدابير الوقاية من انتشار فيروس  0202مارس  08الموافق ل  8228رجب عام  00المؤرخ في  02/01المرسوم التنفيذي رقم  -230 

 كورونا ومكافحته.

نتشار وباء ، يحدد التدابير التكميلية للوقاية من ا 0202مارس  08ه الموافق ل  8228رجب  01المؤرخ في  02/12المرسوم التنفيذي  - 231 

 ( ومكافحته عبر التراب الوطني. 81فيروس كورونا ) كوفيد 
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، ومع ذلك تبقى وضعية هذه األخيرة متدهورة وفي حالة إن الدول حاليا بدأت تتسع دائرة اهتمامها بحقوق اإلنسان  

 يرثى لها في معظم دول العالم رغم الكم الهائل من االتفاقيات واآلليات الموجهة لحماية حقوق اإلنسان.

ما ينبغي التأكيد عليه أن تحقيق تنفيذ النصوص المتعلقة بحقوق اإلنسان، يتوقف في األول واألخير على إرادة   

على ضرورة تعاملها مع فكرة السيادة المطلقة بنوع من المرونة من أجل التطبيق الفعلي والجدي التفاقيات حقوق الدول و 

 اإلنسان، كما يجب على الدول أن تتحمل مسؤوليتها وتقتنع بأن احترام وحماية حقوق اإلنسان هما من 

 جمعاء. الضرورات العالمية الواجبة التنفيذ حفاظا على السلم وأمن البشرية

بيد أن التدابير المتخذة ضد مواجهة كورونا أدت إلى تقييد العديد من الحقوق وكل ذلك يصب في مصلحة صحة  

اإلنسان، وحماية له من تأثير هذا الفيروس القاتل، فحقوق اإلنسان بما أنها جملة من الحقوق المتأصلة في الكرامة اإلنسانية 

 استثنائية معينة، ووفقا للضوابط التي يقتضيها الوضع.فإنه ال يجوز تقييدها إال في حاالت 

وبما أن حفظ النفس من المقاصد األساسية التي حرص عليها الشارع الحكيم فكانت هي األولى بالحماية مقارنة مع   

 حرية التنقل، وغيرها من الحقوق.

 وعليه سيتم اقتراح التوصيات التالية:  

ردة في البروتوكول الصحي الجزائري حفاظا على سالمة صحة اإلنسان ولو أن األمر البد من االلتزام بالتعليمات الوا

 فيه مساس بحريته، لكن حفظ النفس أولى.

احترام التدابير الوقائية المتخذة من قبل الدولة الجزائرية لمواجهة فيروس كورونا حتى ال تنتقل العدوى عن طريق   

 لذلك ينبغي وضع كمامات وقائية.التنقل من مكان آلخر، وإن تم االضطرار 

 ضرورة التماس العناية الطبية الفورية لكل من أصيب بالحمى والسعال تجنبا لتفاقم الوضع بين المواطنين.  

 ضرورة تجنيد الطاقم الصحي، والقطاع األمني لمنع تجول اإلنسان دون سبب وجيه في سبيل حماية صحته.  

د في النصوص التنظيمية المذكورة سالفا تجنبا النتقال الفيروس، وحماية للنفس احترام مسافة األمان وفقا لما ور   

 البشرية باعتبارها أسمى المقاصد شرعا.
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الموافق  1437جمادى األولى عام  26المؤرخ في  16-01والمعدل بالقانون رقم  2008/11/16المؤرخة في  63الجريدة الرسمية العدد  2008

 . 2016مارس سنة  07ه الموافق ل 1437جمادى األولى عام  27المؤرخة في 14الجريدة الرسمية العدد  2016مارس سنة  06ل  

 معاهدات والمواثيق واالتفاقيات الدولية:ال

 A(  888)  081اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان الصادر عن الجمعية العامة لألمم المتحدة والمصادق والمعلن من طرفها في التوصية رقم:  – 

 .8121ديسمبر  82بتاريخ 

 . 8100ديسمبر  80العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية، الصادر في  – 

 .8100ديسمبر  80العهد الدولي للحقوق االقتصادية، االجتماعية، الثقافية، الصادر في  –

 . 8111البروتوكول اإلضافي األول الملحق بالعهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية، المنش ئ للجنة المعنية لحقوق اإلنسان لسنة  –

 لحقوق المدنية والسياسية والمتعلق بإلغاء عقوبة اإلعدام البروتوكول اإلضافي الثاني الملحق بالعهد الدولي ل –

 .8112لسنة 

 . 8123ميثاق منظمة األمم المتحدة الصادر سنة  – 

 . 81/80/8111اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز العنصري ضد المرأة والتي تبنتها منظمة األمم المتحدة بتاريخ  –

من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو المهينة، تبنتها الجمعية العامة لألمم المتحدة اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره  – 

 . 8111جوان  00، ودخلت حيز النفاذ في  82/80/8112بتاريخ 

 .81/80/8110، والمصادق عليها من طرف الجزائر بتاريخ 8111االتفاقية الدولية لحقوق الطفل لسنة  – 

 لفرعي:التشريع ا

 النصوص التنظيمية:

 المراسيم:

 المراسيم التنفيذية:

المتعلق بتدابير الوقاية من انتشار فيروس كورونا  0202مارس  08الموافق ل  8228رجب عام  00المؤرخ في  02/01المرسوم التنفيذي رقم  -

 ومكافحته.

، يحدد التدابير التكميلية للوقاية من انتشار وباء  0202س مار  08ه الموافق ل  8228رجب  01المؤرخ في  02/12المرسوم التنفيذي   -

 ( ومكافحته عبر التراب الوطني. 81فيروس كورونا ) كوفيد 

 المراجع:

 الكتب المتخصصة:

 ، مكتب األمم المتحدة، دليل المؤسسات الوطنية لحقوق اإلنسانالحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية،  

 .0223، نيويورك وجنيف 80، العدد رقم سلسلة التدريب المنهيلحقوق اإلنسان، مفوضية األمم المتحدة 

 ،مطبوعات منظمة العفو الدوليةتمهيدية بشأن الحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية،  وثيقةحقوق اإلنسان من أجل كرامة اإلنسان:  

 .0223الطبعة األولى 

 .8111، الدار البيضاء، الطبعة األولى، ديسمبر سان، مطبعة النجاح الجديدةالحريات العامة وحقوق اإلنرقية ،  ،المصدق

، كتاب صادر عن وزارة الشؤون السياسية والبرلمانية، بدعم من االتحاد األوربي للمؤسسات الديمقراطية األردنية حقوق اإلنسانصبح، رياض ، 

 والتنمية.
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 المقاالت:

ورة مقالة منش – دراسة حالة مملكة البحرين –ل في مواجهة األزمات والكوارث أثناء جائحة كورونا استراتيجيات الدو بشر، بليغ علي حسن ،  -

 . 0202سبتمبر  02المجلد الثاني، العدد الثاني،  –مجلة إدارة المخاطر واألزمات  –بالمجلة العربية للعلوم ونشر األبحاث 

- Malik ,A.A .M. Alkholy,w.khan,S.Hassounah,A.Abubakeur,N.TranMinh, and P.Mala, Middle East respira tory syndrome 

coronavirus : CURRENT Know Lodge and future considérations,  المتالزمة التنفسية الشرق أوسطية لفيروس كورونا: المعلومات

  .مجلد الثاني والعشرون العدد السابعالحالية واالعتبارات المستقبلية، مقالة منشورة بالمجلة الصحية للشرق المتوسط، ال

 المداخالت:

وقبولهم  دراسة مدى جاهزية العاملين الصحيين،هريدي ،حسن قاسم محمد / الفتني ،عبد اإلله عبد الغني / أيوب ،عبد الرشيد ياسين ،  -

 روس كورونا في مستشفى للطوارئ للمخاطر في مواجهة التعامل مع الحاالت المحتملة لفاشية متالزمة الشرق األوسط التنفسية لفي

م مداخلة مقدمة في إطار فعاليات الملتقى العلمي السابع عشر  0280 –ه  8201بالمشاعر المقدسة بمنى خالل موسم الحج للعام 

 ألبحاث الحج والعمرة والزيارة.

 :المحاضرات

، للسنة  0قوق والعلوم السياسية بجامعة سطيف ، قسم الحقوق كلية الحمحاضرات في قانون حقوق اإلنسانصالح الدين، ،بوجالل  -

 . 0280/0282الجامعية 

كلية الحقوق والعلوم السياسية، بجامعة عبد الرحمن ميرة ببجاية، للسنة  محاضرات في حقوق اإلنسان، قسم الحقوق،حساني، خالد،  -

 .0282/0283الجامعية 

السنة األولى حقوق، قسم الحقوق كلية الحقوق والعلوم السياسية بجامعة  ، ألقيت على طلبةمحاضرات في حقوق اإلنسانشوقي، سمير،  -

 . 0محمد لمين دباغين، سطيف 

 8123ماي  21، بكلية الحقوق والعلوم السياسية، بجامعة محاضرات في حقوق االنسان، بقسم العلوم القانونية واإلداريةميهوبي ،مراد ،  -

 .0283/0280بقالمة، للسنة الجامعية 

، موجهة لطلبة السنة األولى ماستر تخصص قانون عقوبات وعلوم جنائية، بقسم القانون محاضرات في حقوق اإلنسانوحوش ،هشام ، ب -

 بجامعة اإلخوة منتوري بقسنطينة. الخاص، بكلية الحقوق،
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 وحماية الحريات األساسية 81-حق اإلنسان في التلقيح بين جائحة كورونا كوفيد

 (232)أشرف رّمالاألستاذ الدكتور 

وال يجوز ألي شخص المساس أو التعدي  (233)تنص مختلف النصوص الدولية أن لكل إنسان الحق في سالمة جسده 

. ولكن على هذا المبدأ يمكن إيراد بعض اإلستثناءات إذا كان األمر يتعلق بحماية )234(على الكمال الجسدي ألي إنسان

المستجّد التي يعيشها عالمنا اآلن والتي أدى الى وضع قيود كبيرة  81-وفيدوخاصة في ظل جائحة كورونا ك(235)الصحة العامة

 .(236)على بعض حقوق وحريات اإلنسان األساسية وتحديدا حقوق المرض ى

وتطبيقا لهذه النصوص نصت الفقرة الثانية من المادة الثامنة من اإلنفاقية األوروبية لحقوق اإلنسان تاريخ 

، أنه ال يجوز للسلطة العامة أن تتعرض لممارسة هذا الحق شخص بإحترام حياته الخاصةوالتي تضمن حق ال2/88/8132

لصالح األمن القومي وسالمة الجمهور أو الرخاء االقتصادي إال وفقا للقانون وبما تمليه الضرورة في مجتمع ديمقراطي 

وقد تم  .حماية حقوق اآلخرين وحرياتهم للمجتمع، أو حفظ النظام ومنع الجريمة، أو حماية الصحة العامة واآلداب، أو 

والذي يعتبر أول قرار  1/2/0208بتاريخ (237)للمحكمة االوروبية لحقوق اإلنسان ومهم جداتأكيد هذا المبدأ في قرار حديث 

 من نوعه في مجال التلقيح اإلجباري.

                                                           

: achraf.rammal@ul.edu.lb. Mail)232( 

p. édition, Larcier 2016, ème, collection de la faculté de droit de l’Université de Liège, 2Droit médical et biomédicalGENICOT G., )233(

174. 

, LEH 2008, p. 281.en clientèle privée médialde l’exercice  tDroiLECA A., ) 234( 

Conseil d’État français (CE)) 235(0mai 2019, n° 28L’obligation vaccinale résultant du I de . n°18 du 16 mai 2019, p. 995. D9242, 

l’article L. 3111-2 du Code de la santé publique français (CSP) est justifiée par les besoins de la protection de la santé 

publique. 
، 8/0281أشرف رّمال، حقوق المرض ى بين التشريع والقضاء دراسة مقارنة، مجلة الحقوق والعلوم السياسية، اللجامعة اللبنانية، رقم  (236)

 الجامعة اللبنانية على الرايط:-.بحث منشور أيضا على الموقع اإللكتروني لعمادة كلية الحقوق 000-811ص. 

rammal-achraf-www.droit.ul.edu/index.php/research/category/86 

1176, note 21 du 17/06/2021, p.  °D. n13, Cour européenne des droits de l’homme (CEDH), gde ch. 8 avr. 2021, n°47621/)237(

Moquet-Anger et AJ Famille, n°5, mai 2021, p. 309, note Saulier. 

http://www.droit.ul.edu/index.php/research/category/86-achraf-rammal
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ي بالرغم من رفضهم، ومن أي أنه يمكن في بعض الحاالت، إلزام بعض األشخاص الخضوع الى عمل وقائي أو عالج 

، )240(وفرنسا (239)وفي لبنان)238(هذه الحاالت، يمكن ذكر التلقيح اإلجباري. والسبب في ذلك، أنه صحيح على الصعيد الدولي

أن لكل إنسان الحق في الموافقة على الخضوع ألي عمل وقائي أو عالجي ولكن هذه الموافقة تصبح غير إلزامية إذا كانت 

رين معرضة للخطر، ففي هذه الحالة، يمكن إلزام األشخاص الخضوع للتلقيح اإلجباري. ولكن مع إيراد حياة األشخاص اآلخ

 .)241(«موانع طبية معترف بها » إستثناء وحيد بحيث أن التلقيح ال يصبح إلزاميا في حالة وجود 

ى اري هل يجوز للدولة التعدي علوفي هذا اإلطار يمكن أن تتطرح العديد من األسئلة ومنها أنه في حالة التلقيح اإلجب

مبدأي إحترام الكمال الجسدي لإلنسان وعدم المساس به ؟ وهل أن التلقيح اإلجباري يخرق المبدأ الدستوري المتمثل 

بإحترام الكرامة اإلنسانية والمبدأ الدستوري اآلخر المتعلق بحرية المعتقد ؟ وهل تمّيز القوانين الداخلية للدول بين 

 راشدين واألشخاص القاصرين ؟األشخاص ال

طريقة إلدخال عامل خارجي )لقاح( إلى كائن حي لخلق بانها (242)ولمحاولة اإلجابة، يمكن تعريف عملية التلقيح 

. وتعتبر اللقاحات استجابة مناعية إيجابية ضد مرض معدي، وهكذا ينتج الجسم أجساًما مضادة لعناصر مسببة للمرض

                                                           

rd des Aux termes de l’article 5 de la convention pour la protection des droits de l’homme et de la dignité de l’être humain à l’éga)238(

applications de la biologie et de la médecine, ou convention sur les droits de l’homme et la biomédecine, signée à Oviedo le 

4 avril 1997 : “ Une intervention dans le domaine de la santé ne peut être effectuée qu’après que la personne concernée y a 

donné son consentement libre et éclairé. Et Aux termes du 2 de son article 6 : “ Lorsque, selon la loi, un mineur n’a pas la 

capacité de consentir à une intervention, celle-ci ne peut être effectuée sans l’autorisation de son représentant. 
بيق اي عالج، من دون موافقة الشخص المعني المسبقة )المادة السادسة من قانون حقوق المرض ى ال يجوز القيام بأي عمل طبي، وال تط)239(

القاض ي المنفرد الجزائي في بيروت، قرار . 123, ص. 80/0/0222تاريخ  1، ج. ر. عدد 88/0/0222تاريخ  312رقم والموافقة المستنيرة 

 .380، ص 0281عام ل 0، المرجع كساندر رقم 0/0/0281تاريخ  8821رقم أساس 

Aucun acte médical ni aucun traitement ne peut être pratiqué sans le consentement libre et éclairé :  4 du CSP-1111Article L.  )240(

de la personne. 

indication médicale reconnue.-de “ contreL’obligation vaccinale qu’il prévoit ne s’applique pas en cas :  2 du CSP-3111Article L.  )241( 

1 CSP, qui comprennent les -Les vaccins font partie des médicaments immunologiques mentionnés par le 6° de l’article L. 5121 )242(

allergènes ainsi que les “ vaccin, toxine ou sérum, définis comme tous agents utilisés en vue de provoquer une immunité 

active ou passive ou en vue de diagnostiquer l’état d’immunité “. Autre définition « un procédé consistant à introduire un 

agent extérieur (le vaccin) dans un organisme vivant afin de créer une réaction immunitaire positive contre une maladie 

infectieuse. L’organisme produit ainsi des anticorps vis-à-vis d’éléments pathogènes identifiés », in VIALLA F., Les grandes 

111.éd., 2014, LGDJ, p.  èmedécisions du droit médical, 2 
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ومؤخرا تم إضافة لقاحات إجبارية في فرنسا بموجب قانون . )243(فة اإللزامية من قبل المشرعإجبارية إذا أضفي عليها الص

وتتجلى اللقاحات اإلجبارية في حالتين. من جهة . )244(عدد اللقاحات اإلجبارية 88الى  0بحيث إرتفع من  0281موازنة العام 

 فيات ودور المسنين بسبب تعرضهم لمخاطر العدوى أولى، فيما يتعلق بالنشاطات المهنية لألشخاص العاملين في المستش

وتاريخيا، وجد اللقاح ألول مرة  ومن جهة أخرى، ضمن إطار التدريبات المهنية لألشخاص المؤهلين لممارسة المهن الطبية.

 . )245(83/0/8120في الصين في القرن السادس عشر. وأصبحت اللقاحات إجبارية في فرنسا ألول مرة بموجبقانون بتاريخ 

ولكن اإلشكالية التي تطرح هنا تتمثل في أن خضوع أي شخص لعمل وقائي أو عالجي كالتلقيح اإلجباري يمكن أن  

وبالتالي يطرح السؤال أنه كيف  .(246) وآثار جانبية )إزعاج، تورم، مخاطر إستثناية كالتورم الدماغي( ينتج عنه أضرار طبية

طبي بالرغم من معارضته، مع علمه المسبق أنه يمكن أن يصاب بمرض يمكن إجبار شخص على الخضوع لعمل وقائي أو 

 نتيجة عملية التلقيح اإلجباري.

لإلجابة على هذا التساؤل، نجد من المهم أن نقسم البحث الى جزئين، من جهة نتحدث عن الوضع التشريعي 

ن دور القضاء في حماية بعض الحريات للقاحات اإلجبارية وخاصة في ظل جائحة كورونا )أوال(، ومن جهة أخرى، نتكلم ع

 األساسية في ظل تعارضها معاللقاحات اإلجبارية )ثانيا(.

  

                                                           

loi, ou une délégation législative, peuvent conférer à une vaccination un  À plusieurs reprises le CE a rappelé que seule la)243(

caractère obligatoire (CEass. 12 déc. 1953, S.1954, 3, p. 45 note G. Tixier ; CE 16 juin 1967, AJDA 1968, p. 166, note Peiser ; 

CE 15 fév. 2002, n° 224724 ; CE 15 nov. 1996, n° 172806. 

 

2 -L’article 49 de la loi du 30 décembre 2017 de financement de la sécurité sociale (LFSS) pour 2018 a modifié l’article L. 3111)244(

du CSP pour porter de trois à onze le nombre des vaccinations obligatoires. Ont ainsi été rendues obligatoires, outre les 

vaccinations antidiphtérique, antitétanique et antipoliomyélitique, les vaccinations contre la coqueluche, les infections 

invasives à Haemophilus influenzae de type b, le virus de l’hépatite B, les infections invasives à pneumocoque, le 

méningocoque de sérogroupe C, la rougeole, les oreillons et la rubéole. 

Concrètement, les vaccinations obligatoires Le législateur rend ainsi obligatoire le vaccin antivariolique (loi du 15 fév. 1902).  )245(

tétanos (loi du , la964), la diphtérie (loi du 25 juin 1938)juill. 1 erpour tous concernent seulement la poliomyélite (loi du 1

24 nov. 1940) et, jusqu’en 2007, le vaccin antituberculeux BCG, in. 

1965, p. 195. AJDA»,  Le régime juridique des vaccinations obligatoires F. «-MODERNE V.) 246( 
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 أوال( الوضع التشريعي للقاحات اإلجبارية

تحمي الحق في الحياة عدة نصوص دولية وداخلية. فعلى الصعيد الدولي، نذكر المادة الثانية من اإلتفاقية األوروبية 

 81/80/8100السادسة من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية الصادر بتاريخ  لحقوق اإلنسان والمادة

والتي تعترف لكل إنسان  8112كانون الثاني  00الموقعة في نيويورك بتاريخ  (247)والمادة السادسة من إتفاقية حقوق الطفل

تنص المادة األولى من القانون الفرنس ي  وخصيصا الطفل بحماية حقه في الحياة. أما على الصعيد الداخلي للدول،

على أن المشّرع يضمن إحترام كل إنسان منذ بداية حياته وال يمكن مخالفة هذا المبدأ إال في  81/28/8113الصادربتاريخ 

 المتعلق بإحترام الجسد اإلنساني أدخل 8112(248)تموز  01تاريخ  030/12حالة الضرورة. وكذلك فإن التشريع الفرنس ي رقم 

في الفانون المدني الفرنس ي والتي تنص بأن المشّرع يؤمن سمو اإلنسان، ويمنع كل تعدي على كرامته ويضمن  80المادة 

 8-80. وكذلك تنصالمادة (249)يتعلق بالنظام العام 80بأن نصالمادة  80-1إحترام اإلنسان منذ بداية حياته. وتنص المادة 

. وهذا المبدأ األخير يتعلق بمبدأ الموافقة على العمل (250)لمساس بهذا الجسدبأن لكل إنسان الحق بإحترام جسده وعدم ا

وبالتالي يطرح السؤال حول مدى تعارض  .(252)المكّرس في قانون حقوق المرض ى والموافقة المستنيرة اللبناني 251الطبي

 التلقيح اإلجباري مع النصوص المذكورة سابقا ؟

تناولتا موضوع التلقيح اإلجباري. النص  (253)فقط مادتين في قانون اآلداب الطبيةبالعودة الى القوانين اللبنانية، نجد  

األول هو ما تضمنته المادة الثالثة أنه في حالة تفش ي األوبئة أو في حالة حصول كوارث وبإستثناء حالة القوة القاهرة يجب 

في إسعاف و التلقيح العامةطوعية في حمالت على الطبيب أن يلبي طلب نقابة األطباء والمسؤولين الصحيين للمشاركة الت

                                                           
 )التي تحمي حق كل شخص بالحياة(.(247)

du 30 juil J.O.653 du 29 juill. 1994 relative au respect du corps humain, -Loi n°1994)248(.1994, p. 11056.  
)249(, 2000, chr. n°12, Revue de droit pénal;  710, note Vigneaup. . 1999, D. n°174, Bull. crim82351, -Cass. crim. 30 juin 1999, n°97

M.-L. Rassat. 
طبقت هذه المبادئ المتعلقة بالقانون الدولي  01/88/8110جهة أخرى, فإن محكمة التمييز الجزائية الفرنسية في قرارين لها بتاريخ ومن (250)

ال يسمح بالتعدي أو مخالفة مبدأ إحترام كل إنسان منذ  81/28/8113وبالقانون الداخلي الفرنس ي، معتبرة بأن القانون الصادر بتاريخ 

أضافت بأن الشروط المنصوص عليهاال بل كل النصوص الواردة في هذا القانون وكذلك في القانون الصادر بتاريخ بداية حياته، و 

ال تتعارض مع النصوص واإلتفاقات المذكورة. وأكدت أن عند توقيع الدولة الفرنسية إنفاقية حقوق الطفل في  08/80/8111

 رها بشكل يؤدي الى تشكيل عائق لتطبيق التشريعات الفرنسية.إعتبرت أن هذه اإلتفاقية ال يمكن تفسي 00/28/8112

19 in dentistry : Between malpractice and preventive recommendation »,  -Legal liability facing COVID RAMMAL A. Et al. «) 251(

Journal of Forensic and Legal Medecine, 78/2021, 102123. www.elsevier.com/locate/yjflm. 
 .123, ص. 80/0/0222تاريخ  1، ج. ر. عدد 88/0/0222تاريخ  312قانون حقوق المرض ى والموافقة المستنيرة رقم (252)
 022والمعّدل بموجب القانون رقم  032-001ص.  0/0/8112تاريخ  1ج. ر. رقم  00/0/8112تاريخ  011قانون اآلداب الطبية اللبناني رقم )253(

 . 2111-2111ص.  03/82/0280تاريخ  23, ج. ر. رقم 00/82/0280تاريخ 
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المصابين بالكوارث. والنص اآلخر هو ما أشارت إليه المادة السابعة والعشرون من قانون اآلداب الطبية المذكور أنه إذا 

من السلطات الصحية المختصة، وجب على الطبيب وضعهم  إجراء التالقيح المفروضةرفض من تحظر عليهم معتقداتهم 

 .(254)مسؤولياتهم وإبالغ تلك السلطات بذلكأمام 

أن الوطن يضمن للجميع وال سيما الطفل...حماية  01/82/8120من مقدمة دستور  88تنص الفقرة  في فرنسا، 

على مبدأ عدم إمكانية (256)من القانون المدني الفرنس يالمذكورة سابقا 80-8تنص المادة .وبشكل عام (255)الصحة العامة

 )257(شري، أي أن لكل إنسان الحق في إحترام جسده. وبشكل خاصتلحظ موضوع التلقيح اإلجباري المساس بالجسد الب

من قانون الصحة العامة R. 0888-00الى المادة  R. 0888-01، ومن المادةL. 0888-88الى المادة  L(258). 0888-8المواد  

ري بالرغم من كونه تعدي على الكمال الجسدي . وبالتالي فقد سمح القانون الفرنس ي بإجراء التلقيح اإلجبا)259(الفرنس ي

الذي حدد  0/1/0222 )261(قانون . وهذا المنحى إعتمده أيضا ")260(لإلنسان وخرقا لضرورة موافقة المريض على العمل الطبي

والذي يسمح بالتدخل الطبي لمصلحة الغير العالجية في حالة زرع األعضاء لوجود ضرورة  اإلطار القانوني لوهب األعضاء

 .)262(ا طبية للموهوب له

االحتياطات حول عملية التلقيحلضمان االمتثال ألحكام قانون الصحة العامة  وفي هذا اإلطار، يفرض القانون بعض

التي تنص على التشخيص قبل التطعيم.وبالتالييجب على الطبيب الذي يصف التلقيحاإلجباري موجب إعالم أصحاب 

والمخاطر المتكررة أو الجسيمة المتوقعة عادة عند التطعيم، والذي يندرج في إطار السلطة األبوية على الطفل بالفائدة 

                                                           
 .021، ص. 0222سنة  2، عدد مجلة العدل، -قانون اآلداب الطبية-8112شباط  00المسؤولية الطبية وفق قانون سامي منصور، )254(

que de santé afin de garantir le droit 1 du CSP : “ La Nation définit sa politi-Dansle même sens et aux termes de l’article L. 1411) 255(

à la protection de la santé de chacun. / La politique de santé relève de la responsabilité de l’État. 

: chacun a droit au respect de son corps. Le corps humain est inviolable. 1-Article 16) 256( 

5 janvier 2018 relatif à la vaccination obligatoire, JORF n°0021 du 26 janv. 2018, pris en application de 42 du 2-n°2018Décret )257(

l’article 49 de la loi du 30 décembre 2017 (LFSS) pour 2018. 

ation est élaborée par le ministre chargé de 1 du CSP : “ La politique de vaccin-Aux termes du premier alinéa de l’article L. 3111 )258(

la santé qui fixe les conditions d’immunisation, énonce les recommandations nécessaires et rend public le calendrier des 

vaccinations. 

éd. 2016, LGDJ, p.  ème, 4Droit hospitalierL., -ANGER M.-MOQUET)259(200. 

éd. Lavoisier, 2016, p. 311. ème3 Traité de santé publique, URDILLON (F.) BRUCKER (G.) TABUTEAU (D.) (Sous la dir.),BO)260( 

:Decr.  800 du 6 août 2004 relative à la bioéthique, J.O. n°182 du 7 août 2004, p. 14040.Voir décret d’application-Loi n°2004)261(

nº2005-443 du 10 mai 2005, J.O. nº108 du 11 mai 2005, p. 8155. 
لعام  3أشرف رمال، وهب وزرع األعضاء البشرية )دراسة قانونية مقارنة(،مجلة الحقوق والعلوم السياسية، الجامعة اللبنانية، عدد رقم )262 (

 .811-823، ص. 0281
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الحق في الحصول على المعلومات لجميع المرض ى ؛ وذلك لضمان أال يتعرض الطفل لخطر غير متناسب مع المنفعة 

وجود تعارض بينالتلقيح  المتوقعة. ويتم ذلك عن طريق مقابلة مع األهل تهدف، على وجه الخصوص، إلى التحقق من عدم

وتاريخ االعائلة الصحي أو الشخص ي، ويمكن للطبيب أيضا تأكيد التشخيص، إذا لزم األمر، عن طريق فحوصات إضافية 

أنه  82/88/0281في قرار حديث لها بتاريخ  (264)وتطبيقا لهذه القواعد، إعتبرت محكمة التمييز الفرنسية .")263(إذا لزم األمر

حات، على الطبيب أن يعطي الشخص المعني المعلومات حول اآلثار الجانبية والضارة للقاح. وأضافت فيما يتعلق باللقا

المحكمة العليا أنه وبغض النظر عن تحقق أية مخاطر، إن خرق موجب إعالم المريض وعائلته يكفي للحصول على 

 التعويض حتى في غياب األضرار الجسدية.

لقيح ضد فيروس كورونا ضرر، يمكن التعويض على المتضرر حصرا من قبل وزارة وأخيرا، في لبنان، إذا نتج عن الت

.أما في فرنسا، إذا نتج عن التلقيح اإلجباري 80/28/0208صادر بتاريخ  (265)قانون حديث جدا الصحة العامة بموجب

رنسا تم إنشاؤه في ف ، يمكن التعويض على المتضرر من قبل الصندوق الوطني للتعويض عن األضرار الطبية الذي(266)ضرر 

من قانون الصحة العامة L. 8820-00، في المادة 2/0/0220بتاريخ  )267(بموجب قانون حقوق المرض ى 0220في العام 

الفرنس ي. وتعتبر فرنسا البلد الوحيد في العالم الذي يقوم بالتعويض عن األضرار الناتجة عن التلقيح اإلجباري بواسطة 

 .")268(التضامن الوطني

 اللقاحات اإلجبارية والقضاء ثانيا(

سنتحدث من جهة أولى عن طبيعة المسؤولية الناتجة عن اللقاحات في لبنان )أ(، ومن جهة أخرى سوف نتكلم عن 

 أهمية الضمانات الموضوعة من القضاء للتعويض على المتضررين من اللقاحات في فرنسا )ب(.

 في لبنان -أ

                                                           

», AJDA. n°37 du 4 nov.  firmation des pouvoirs de l’administrationL’obligation vaccinale devant le juge, con LEGRAND A. « )263(

2019, p. 2206. 

27.980, D. n°41 du 29 nov. 2018, p. 2230. -14 nov. 2018, n°17  reCour de cassation ch. civ. 1) 264( 
, 80/8/0208تاريخ  0ج. ر. عدد ،80/8/0208تاريخ  088تنظيم اإلستخدام المستجد للمنتجات الطبية لمكافحة جائحة كورونارقم قانون (265)

. ويضيف القانون أنه ال يمكن مالحقة األشخاص أو الكيانات العاملة في قطاع الصحة قضائيا جراء المسؤولية في إطار جائحة 0-8ص. 

 كورونا والمتعلقة بأفعال حاصلة في الفترة الممتدة ألربعة وعشرين شهرا من نفاذ القانون.
-00، ص. 0/0281دراسة مقارنة، مجلة الحقوق والعلوم السياسية،الجامعة اللبنانية، رقم  -ف رّمال، األضرار الطبية الالحقة بالمريضأشر  (266)

11. 

303 du 4 mars 2002 relative aux droits des malades et à la qualité du système de santé, JO, 5 mars 2002, p. 4118.-Loi n° 2002)267( 

, Descartes RAMMAL A., L’indemnisation par l’office national d’indemnisation des accidents médicaux (ONIAM), thèse Paris) 268(

2010, p. 184 et ss. 
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الناتجة عن التلقيح اإلجباري، ومن مراجعة قرارات المحاكم اللبناية،  فيما يتعلق بموضوع التعويض عن األضرار 

يتبين لنا أن األحكام التي تتناول هذا الموضوع قليلة جدا. إذ تم العثور على قرارين قديمين فقط صادرين عن مجلس شورى 

 الخانوق.الدولة، األول يتناول موضوع التلقيح ضد مرض الجدري، واآلخر موضوعه التلقيح ضد مرض 

، إن االلتهاب الدماغي الناتج عن التلقيح 2/1/8113في قرار له بتاريخ  (269)فمن جهة أولى إعتبر مجلس شورى الدولة 

يحصل غالبا بين اليوم الثاني عشر واليوم العشرين بعد اجراء التلقيح. وهذه هي اهم نقطة في تشخيص  )270(ضد الجدري 

طفلة عمرها خمس سنوات تعرضت لمرض االلتهاب واصيبت بالشلل نتيجة تلقيحها . وفي الوقائع، المرض بعالقته باللقاح

عالقة سببية مباشرة بين عملية التلقيح وبين اصابة الطفلة بمرض االلتهاب الدماغي الذي . وأنه يوجد ضد مرض الجدري 

فلة وبعد التحقق من حالة الطنتج عنه شلل باطرافها السفلي.وكان يتوجب عدم اجراء التلقيح اال تحت اشراف طبيب مختص

. )271(الصحية تحسبا الي طارىء. وبالتالي، ان اهمال الدولة في اتخاذ هذه االحتياطاتيكشف وجود خطأ في تنظيم االدارة

كان االجتهاد قد استمر على وجوب توفر الخطأ الجسيم القرار مسؤولية  8113وختم مجلس شورى الدولة بإعتبار أنه في سنة 

لعمليات الطبية اال انه يعتمد الخطأ البسيط في كل مرة يتبين فيها ان الخطأ ناتج عن سوء تنظيم االدارة وعدم الدولة عن ا

وأن الحادث موضوع المراجعة ليس له طابع العملية الطبية الصرفة ولم ينتج عن خطأ في .سير المرفق الطبي سيرا حسنا

تكرر بصورة مستمرة، وعن تلقيح عادي قام به موظف مكلف من قبل التشخيص او الجراحة، وانما ينتج عن اجراء اداري ي

 .(272)االدارة المختصة، وبالتالي فان الخطأ البسيط يكون كافيا في هذه الحالة للقول بمسؤولية الدولة

إذا جرىتلقيح ولد ضد أنه، (273)،إعتبر مجلس شورى الدولة01/3/8100ومن جهة أخرى، وفي قرار آخر قديم بتاريخ  

نوق بواسطة ممرضة في الدائرة الصحية البلدية تسبب بوفاته، فإن هذه الدائرة تكون مسؤولة عن وفاته، إن لجهة الخا

الخطأ في المراقبة أثناء التلقيح بواسطة طبيب يمكن اإلستعانة به وقت الحاجة أو لجهة عدم فحص الولد والتحقق من 

عة التي يتحملها أو تجزئة الجرعة كي ال يصاب بالصدمة التي أودت حالته الصحية قبل إجراء عملية التلقيح ومقدار الجر 

                                                           
ث والدراسات في ، علي محمد د. / الدولة اللبنانية، الموقع االلكتروني لمركز األبحا22/21/8113تاريخ  200مجلس شورى الدولة، قرار رقم )269(

 www.legiliban.ul.edu.lbالمعلوماتية القانونية في الجامعة اللبنانية.

», RGDM, n° 11, 2003, p. 27. les soins obligatoires DESGREES du loû«-MAILLARD) 270( 

nov. 2007, n° 20, p. 741. & Santé, Droit»,  La responsabilité du fait des vaccinations obligatoires CHEVALIER (Th.) «-ROBIN) 271( 
 .001، ص. 0222سنة  2، عدد مجلة العدل، -المسؤولية الطبية وفق قانون اآلداب الطبيةسامي منصور، )272(
ة النشرة القضائي، السيد م. ط. / الدولة اللبنانية )وزرارة الصحة واإلسعاف العام(،01/3/8100تاريخ  100مجلس شورى الدولة، قرار رقم )273(

الموقع االلكتروني لمركز األبحاث والدراسات في المعلوماتية القانونية في الجامعة . 001، ص. 0، رقم 8100 اللبنانية

 www.legiliban.ul.edu.lbاللبنانية.



 
 
 
 
 
 

 " " واقع حقوق اإلنسان في ظل عالم متغير -أعمال مؤتمر كلية القانون 

 جامعة اربد األهلية - 0208تموز  81

 

106 
 

 

 ةالمملكــــــــــــة األردنــــيـــــــــــة الهـــــاشـميــــــــــــ

 جــامــعــــة إربــــــد األهـــــليــــــــــة

 عمادة البحث العلمي والدراسات 

The Hashemite Kingdom OF Jordan 

            Irbid National University 

Deanship of Scientific Research and 

Higher Studies 

 

بحياته. وأن هذا الخطأ هو من نوع الخطا الجسيم الذي يرتب على البلدية مسؤولية التعويض عن األضرار الالحقة بوالدي 

 .(274)المتوفي الناشئة عن إهمال دوائرها الصحية

 في فرنسا -ب

، أنه في حالة التلقيح اإلجباري يجوز للدولة 00/88/0228في قرار له بتاريخ  (275)إعتبر مجلس شورى الدولة الفرنس ي

  L. 0888-88الى المادة  L. 0888-8التعدي على مبدأي عدم المساس وإحترام الكمال الجسدي لإلنسان. وإذا كانت المواد

ي تخرق نسبيا مبدأي عدم المساس من قانون الصحة العامة الفرنس  R. 0888-00الى المادة   R. 0888-01ومن المادة 

وموجب التلقيح اإلجباري يقع على  -( 276)وإحترام الكمال الجسدي لإلنسان ولكنها وضعت بهدف تأمين حماية الصحة العامة

 )278(، والتي طبقها أيضا المجلس الدستوري8120والتي هي مبدأ محمي في مقدمة الدستور لعام  -(277)عااتق وزير الصحة

اص القاصرين. وبالتالي فإن التلقيح اإلجباري ال يخرق المبدا الدستوري المتمثل بإحترام الكرامة اإلنسانية كذلك على األشخ

يعتبر أن مبدأي الكمال الجسدي  (279)وال يخرق المبدأ الدستوري المتعلق بحرية المعتقد. وذلك أن المجلس الدستوري

نما يهدفان الى تأمين إحترام المبدأ الدستوري المتمثل بإحترام لإلنسان وعدم المساس به ال يشكالن مبدأين دستوريين، إ

أن الدولة  (281)، إعتبر مجلس شورى الدولة الفرنس ي0/3/0281ومن جهة أخرى، في قرار حيث له بتاريخ  .)280(كرامة اإلنسان

ألنه من جهة، لم  8100الفرنسية غير ملزمة بسحب من األسواق بعض اللقاحات اإلجبارية المعتمدة في فرنسا منذ العام 

 تبقى اآلثار الضارةيثبت علمليا أن هناك عالقة سببية بين اللقاحات اإلجبارية المذكورة ومرض التوحّد، ومن جهة أخرى 

 .)282(للقاحات محدودة من حيث فعاليتها والفوائد المتوقعة منها

                                                           
 .1، ص. 8102لعام  0، رقم النشرة القضائيةخليل جريج، نواحي خاصة في مسؤولية الطبيب المدنية، (274)

2003,  RDSS2002, 472,  RDSS2002, 164,  RFDA2001, n°222741, Association Liberté Information Santé, CE 26 novembre  )275(

18.,Gaz. Pal., n°248, 5 septembre 2002, note P. Graveleau; Dr. adm. 2002, n°3, p. 44, note S. Boissard. 

à eu l’occasion de se prononcer sur la valeur de l’impératif de santé publique, Le Conseil constitutionnel (Cons. const.)avait déj) 276(

soulignant l’existence d’un « principe constitutionnel de protection de la santé publique » ; Cons. const., 8 janv. 1991, déc. 

n°90-283, Rec. p. 11. 

7, n°397151, D. n°7 du 16 février 2017, p. 356.CE sect., 8 février 201 )277( 

juin 2015, p. 267.-, n°2, avrilRevue ConstitutionsCons. const., 10 février 2015, )278( 

. p. 100.Rec343/344, -Cons. const., 27 juill. 1994, Lois Bioéthique, déc. n°94) 279( 

106.éd., 2014, LGDJ, p.  ème, 2droit médicalLes grandes décisions du VIALLA F., ) 280( 

CE )281(0mai 2019 (2 arrêts) n° 283012et n° 28. n°18 du 16 mai 2019, p. 995.D9242,  

re courir …Les actes de prévention (...) ne doivent pas, en l’état des connaissances médicales, lui fai  5 du CSP : «-L’article L. 1110 )282(

de risques disproportionnés par rapport au bénéfice escompté » : CE 22 déc. 2017, n°206360, AJDA. n°1 du 15 janv. 2018, 

p. 9. 
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جباري ال يخرق إال بشكل محدود مبدأ إن موقف مجلس شورى الدولة بإعتباره التلقيح اإل ، بومن المهم أن نذكر هنا

، (283) 1/2/0208إحترام الجسد البشري، هو ذاته موقف المحكمة األوروبية لحقوق اإلنسان في قرارها المهم جدا بتاريخ 

التي إعتبرت أن التلقيح اإلجباري، بإعتباره عالج طبي غير إرادي، يشكل تعدي على الكمال الجسدي والمعنوي لإلنسان 

المحكمة األوروبية في ذلك الى مبدأ الحق في إحترام الحياة الخاصة المنصوص عليه في المادة الثامنة من اإلتفاقية وإستندت 

الحق في السالمة البدنية هو جزء من الحق في احترام الحياة الخاصة بالمعنى المقصود . وأن (284)األوروربية لحقوق اإلنسان

 في هذا الحق، في هذه الشروط، على النحو الذي تفسره ا
ً
لمحكمة األوروبية لحقوق اإلنسان.ويشكل التلقيح اإلجباري تدخال

( من اإلتفاقية األوروبية لحقوق اإلنسان، 0/) 1والذي يجوز السماح به إذا استوفى الشروط المنصوص عليها في المادة 

 .(285)لمنشودوبصفة خاصة، إذا كانت مبررة من قبل اعتبارات الصحة العامة وتتناسب مع الهدف ا

ا في يمكن مالحقتهم جزائي–في حين أن هذا التطعيم إلزامي  -ويجب التأكيد أناألهل الذين يرفضون تطعيم أطفالهم 

. ")286(يورو 222مختلف الدول األوروبية ولكن تختلف العقوبة بين بلد وآخر. ففي تشيكيا مثال يتعرض األهل لغرامة قدرها 

من قانون العقوبات الفرنسيتحت  81-001ير إذ يمكن معاقبة األهل على أساس المادة أما في فرنسا، فالعقوبة أقص ى بكث

 .")287(ألف يورو 02عنوان تعريض القاصرين للخطر وبالنتيجةيمكن أن يحكم عليهم بالسجن لمدة عامين وغرامة قدرها 

دير للسلطات الوطنية، ألن ، يجبترك هامش واسع من التق81وبالختام، فيما يتعلق بالتطعيم اإلجباري ضد كوفيد  

الحجة الرئيسية التي يشكلها اإلجماع العلمي حول الحاجة إلى مناعة القطيع تبدو حاسمة ؛ وبالتالي، فإن التضامن ضروري 

 والذي يشكل حاجة اجتماعية ملحة
ً
 .بين أولئك الذين يمكن تطعيمهم وأولئك الذين ُيمنع التطعيم لهم طبيا

 

  

                                                           

, 8 CEDH, gde ch.L'obligation vaccinale devant la Cour européenne des droits de l'homme, note sous   L., «-ANGERM.-MOQUET)283(

avr. 2021, n° 47621/13 Vavrickae.a. c/ République tchèque, D. n° 21 du 17/06/2021, p. 1176. 

le respect de l’intégrité physique et morale, dont  La CEDH a en effet souligné que le respect de la vie privée s’entend comme «) 284(

l’intégrité sexuelle », CEDH, 26 mars 1985, X et Y c/ Pays-Bas, série A, n°91, § 22 et 27. 

Panorama Droits et libertés corporels, mars  C., «-GALLOUX J.CEDH, sect. I, 9 juillet 2012, Salveti c/ Italie, req. n°42197/98, in )285(

2015-février 2016 », D. n°13 du 7 avr. 2016, p. 754. 

Vavrickae.a. c/ CEDH, gde ch., 8 avr. 2021, Obligation vaccinale : l'arrêt prophétique de la CEDH ?, note sous   LIER M. «SAU)286(

République tchèque », AJ fam. n° 5, mai 2021, p. 309. 

8, p. 877.n°5 / 201 RDSS»,  La vaccination au prisme du droit pénal LEQUILLERIER Cl. « )287( 
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 طبيق اتفاقيات حقوق اإلنسان ""آليات الرقابة على ت

 الدكتور بن عيس ى األمين

 كلية الحقوق  -8جامعة الجزائر -أستاذ محاضر ببلد الجزائر

 ملخص المقال:

إن ضمان الرقي بحقوق اإلنسان إلى المستوى الذي تنشده المجتمعات المسالمة لن يكون إال بأسلوب رضائي تنعكس 

هذا من بين دواعي عقد معاهدات الدولية يمتد موضوعها لتنظيم مسائل تتعلق فيه إرادة الدول لتحقيق هذه الغاية، و 

بالحفاظ على حقوق اإلنسان والعمل على إزدهارها، وهذه اإلتفاقيات الدولية لحقوق اإلنسان تكفلت بإنشاء آليات تعمل 

ية لحقوق اإلنسان قد إحتوت إلى على رقابة مدى إمتثال الدول األطراف بمضمون المعاهدة، فنالحظ أن اإلتفاقيات الرئيس

ة إن هذه اآلليات اإلتفاقي يومنا هذا على أكثر من عشرة لجان إتفاقية مستقلة ومرتبطة فيما بينها وتكمل إحداها األخرى .

تلعب دور رقابي فعال تنعكس نتائجه في معرفة مدى إلتزام دولة طرف بمضمون إتفاقية دولية لحقوق اإلنسان و العمل 

 إن هذا الدور الرقابي م هذه الدولة بكل الطرق المتاحة على الوفاء بإلتزاماتها التعاهدية وفق ما تمليه المعاهدة .على إلزا

الذي تؤديه لجان حماية حقوق االنسان في ميدان تطبيق اإلتفاقيات الدولية لحقوق اإلنسان هو ما سيتم التطرق إليه 

اإلتفاقية  المعنية بحماية حقوق االنسان ، و الذي سنتطرق من خالله  بالتفصيل من خالل بحثنا الموسوم ب: اآلليات

بالتفصيل إلى ذكر اللجان المعنية بالرقابة على تطبيق إتفاقيات حقوق اإلنسان وتبيين األثر المترتب عن هذه الرقابة 

ور هذه اللجان عن طريق المفروضة من هذه اللجان المنشأة بمقتض ى المعاهدات الدولية لحقوق اإلنسان وكذا تفعيل د

 إنعقاد اإلختصاص لها بموجب مصادقة الدول .

Résumé de l’article : 

Le but de garantir une promotion des droits de l'homme au niveau souhaité par les sociétés pacifiques ne 

serait abouti  que par un moyen satisfaisant reflétant la volonté des Etats pour atteindre cette fin. Ceci est l'une 

des raisons pour la conclusion des traités internationaux dont le thème s’étend à régler les questions relatives à 

la préservation et le développement des droits de l'homme. Ces accords internationaux relatifs aux droits de 

l'homme ont assuré la mise en place de mécanismes observant  le respect des Etats Parties à la teneur du traité. 

Nous notons que les principaux accords sur les droits de l'homme contiennent à ce jour plus de dix commissions 

indépendantes, liées à un accord entre eux, et se complètent les uns les autres. Ces mécanismes conventionnels 

jouent un rôle efficace de supervision dont les résultats sont reflétés par la connaissance de l'ampleur de 

l'obligation d'un État partie au contenu de l’accord international sur les droits de l'homme et faire obligation à cet 

état avec tous les moyens disponibles pour remplir ses obligations conventionnelles suivant les stipulations du 

traité. 
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 مقدمة

تحتوي معظم اإلتفاقيات الدولية الخاصة بحقوق اإلنسان على نصوص تلزم الدول بالتوفيق بين تشريعاتها الوطنية 

و أحكام اإلتفاقية التي إنضمت إليها وتطبيق أحكامها في التشريعات الوطنية، كما تتضمن هذه اإلتفاقيات النص على إنشاء 

إحترام الدول األطراف في هذه اإلتفاقيات ألحكامها والحقوق والحقوق المقررة لجان للتوفيق والتحقيق تتولى رصد مدى 

 بموجبها .

هذه اللجان تلعب دور رقابي فعال يهدف لحماية حقوق اإلنسان و تنعكس نتائجه في معرفة مدى إلتزام دولة طرف 

 المتاحة على الوفاء بإلتزاماتها التعاهدية بمضمون إتفاقية دولية لحقوق اإلنسان و العمل، على إلزام هذه الدولة بكل الطرق 

 وفق ما تمليه المعاهدة .

هذا الدور الرقابي الرامي  لحماية حقوق اإلنسان الذي تمارسه لجان تم إنشاؤها بموجب اإلتفاقيات الدولية المنشئة 

تفاقية ا الموسوم ب: اآلليات اإلللحقوق والتي إرتضت الدول اإللتزام بها ،هو ما سيتم التطرق إليه بالتفصيل من خالل بحثن

، والذي سنتطرق من خالله بالتفصيل إلى ذكر اللجان المعنية بالرقابة على تطبيق إتفاقيات  المعنية بحماية حقوق اإلنسان

حقوق اإلنسان، وتبيين األثر المترتب على هذه الرقابة المفروضة من هذه اللجان المنشأة من قبل المعاهدات الدولية 

اإلنسان .وللوقوف على تفاصيل هذا البحث أطرح اإلشكال اآلتي: فيما تتمثل آليات الرقابة على تطبيق إتفاقيات لحقوق 

 حقوق اإلنسان ؟

 أجيب على هذا اإلشكال في محورين هما كاآلتي:

 لجان حماية حقوق اإلنسان ذات اإلختصاصات العامة.المحور األول: 

 سان ذات اإلختصاصات الخاصة.لجان حماية حقوق اإلنلمحور الثاني: ا

 المحور األول:  لجان حماية حقوق اإلنسان ذات اإلختصاصات العامة.

يمتد عمل لجان حماية حقوق اإلنسان ذات اإلختصاصات العامة، إلى كل ما يمكن اعتباره حق من حقوق االنسان 

 بالمفهوم العام و الشامل، ونشير الى هذه اآلليات كما يلي:

 المعنية بحقوق االنسان اللجنة -أوال-

من العهد المتعلق بالحقوق المدنية و السياسية، تشكل هذه اللجنة  01أنشئت هذه اللجنة بمقتض ى نص المادة 

عضو يختارون من مواطني الدول األطراف الذين تقوم هذه الدول بترشيحهم، ويتم انتخابهم عن طريق االقتراع  81من 

 .288اتللسري ، و تدوم واليتهم أربع سنو 

  

                                                           

، دخل حيز التنفيذ بتاريخ 8100من العهد الدولي المتعلق بالحقوق المدنية والسياسية، أعتمد من قبل الجمعية العامة سنة  01،02المواد  

8110 . 288 
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 أسلوب عمل اللجنة المعنية بحقوق االنسان-8

، وتقدم تقاريرها سنويا الى الجمعية العامة لألمم المتحدة 289تقوم هذه اللجنة بعقد ثالث دورات عادية في السنة

 .290من خالل المجلس االقتصادي واالجتماعي

 المدنية و السياسية أدوات اللجنة لممارسة الرقابة على تطبيق العهد الدولي الخاص بالحقوق -0

 دراسة التقارير:-أ

لما كانت الدولة الطرف في العهد الدولي للحقوق المدنية و السياسية ملزمة بتقديم تقارير عن التدابير التي تتخذها 

إعماال للحقوق الواردة في العهد وذلك خالل سنة من بدئ نفاذه في مواجهة الدولة المعنية ،فإن اللجنة المنشأة بموجب 

، كما تقوم هذه اللجنة بتكليف فريق 291ذا العهد تتكفل بدراسة هذه التقارير ولها أن تطلب من الدولة الطرف تقديمها ه

عمل لدراسة التقرير الوارد من كل دولة طرف، و يقوم هذا الفريق بتدوين جميع المسائل و األسئلة التي يجب على الدولة 

جابة على األسئلة، و تستند اللجنة في مناقشتها مع ممثلي الدول األعضاء على مصادر تفسيرها، و تلزم هذه األخيرة بالرد و اإل 

 :292من بينها 

 النتائج المتوصل اليها من قبل منظمة األمم المتحدة بشأن حقوق االنسان.-

 التقارير الواردة إلى هيئات األمم المتحدة المعنية بحقوق االنسان واستنتاجاتها.-

 لى اللجنة من طرف المنظمات غير الحكومية.التقارير الواردة ا-

 تقارير وكاالت االمم المتحدة المتخصصة.-

 النظر في الشكاوي المقدمة:-ب

 هو وسيلة جد هامة للرقابة على تطبيق أحكام العهد الدولي للحقوق المدنية و السياسية، وتختص اللجنة بموجب

ضد بعضها البعض،كما تختص بالنظر في الشكاوى المقدمة من  هذا النظام بالنظر في الشكاوي المقدمة من طرف الدول 

 .293قبل األفراد ضد الدول 

 لجنة الحقوق االقتصادي و االجتماعية و الثقافية: -ثانيا-

إن العهد الدولي للحقوق االقتصادية و االجتماعية و الثقافية لم ينص على إنشاء أية لجنة لإلشراف على تنفيذ 

دولة طرف في هذا العهد  83بإنشاء فريق عمل شكل من  8110االقتصادي و االجتماعي قام سنة أحكامه، إال أن المجلس 

                                                           

 289 من النظام الداخلي للجنة المعنية بحقوق اإلنسان . 0المادة  

 290 . 20، ص0220يةوحماية حقوق اإلنسان،دار القصبة للنشر،الجزائر، عبد العزيزطبي عناني،مدخل إلى اآلليات األممية لترق 

 291 .  200، ص8118محمد عبد الواحد الفار، قانون حقوق اإلنسان في الفكر الوضعي والشريعة اإلسالمية، دار النهضة العربية، القاهرة،  

 008، ص 8110، 01، المجلة المصرية للقانون الدولي، العدد إبراهيم بدوي، قانون المعاهدات واإلتفاقيات الدولية لحماية حقوق اإلنسان 

. 292 

 293 . 820عبد الكريم علوان، الوسيط في القانون الدولي العام، الطبعة األولى، دار الثقافة للنشر والتوزيع، عمان، ص 
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، تتكون هذه اللجنة  294تم تغيير تسمية هذا الفريق بـ " لجنة الحقوق االقتصادية و االجتماعية و الثقافية"  8113وفي سنة 

وق االقتصادية و اإلجتماعية و الثقافية، و يتحقق عضو، وتختص بالرقابة على تنفيذ العهد الدولي الخاص بالحق 81من 

ذلك بمناسبة نظرها في التقارير المقدمة من الدول األطراف في العهد الدولي و التي تفصل و تذكر فيها مجمل التدابير التي 

 .295اتخذتها تنفيذا للحقوق الواردة في العهد

 أسلوب عمل اللجنة:-8

االقتصادي و االجتماعي و توافيه خالل كل سنة بتقارير عن أعمالها، كما تستمد هذه اللجنة سلطتها من المجلس 

 .296تبدي توصياتها في عمل اساس تلك المناقشات 

 أدوات اللجنة للرقابة على تطبيق العهد الدولي الخاص بالحقوق االقتصادية و االجتماعية و الثقافية: -0

 دراسة التقارير -أ

ديم تقريرها األول إلى اللجنة خالل سنتين من بداية نفاذ العهد بالنسبة لها، وبعد تلتزم الدولة الطرف في العهد بتق

تقديم هذا التقرير تصبح الدولة الطرف ملزمة بتقديم تقرير دوري كل خمس سنوات تضمنه جميع التدابير المتخذة لوضع 

 .297الحقوق المنصوص عليها في العهد موضع النفاذ 

 صياغة تعليقات عامة:-ب

ت لها هذه األداة بناءا على دعوة وجهها اليها المجلس االقتصادي و االجتماعي التابع لمنظمة األمم المتحدة، أنعقد

لغرض إعداد تعليقات عامة تتعلق بمختلف المواد التي يتضمنها العهد الدولي المتعلق بالحقوق االقتصادية و اإلجتماعية 

غموض الكائن بشأن نصوص العهد لكي تتمن الدول األطراف من تنفيذه على و الثقافية. و تهدف هذه التقارير إلى توضيح ال

 .298أحسن وجه

 اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز العنصري : –ثالثا  -

فيفري  08أنشئت وفقا للمادة الثامنة من اإلتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري المؤرخة في 

خبير تنتخبهم الدول األطراف في اإلتفاقية من بين مواطنيها لمدة أربع سنوات، ويمارسون أعمالهم  81، وهي تتكون من 8103

                                                           

 294 . 828، ص السابق عبد الكريم علوان، المرجع 

دار الجامعة  –دراسة تحليلية في مضمونه والرقابة على تنفيذه  –حقوق اإلنسان وحرياته األساسية  إبراهيم أحمد خليفة، اإللتزام الدولي بإحترام 

 295 . 880، ص0221الجديدة، اإلسكندرية، 

 296 081، ص0221عمر سعد الله، حقوق اإلنسان وحقوق الشعوب، الطبعة الرابعة، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر،  

، 0222الطبعة الثالثة، منشأة المعارف، اإلسكندرية، –مصادره وتطبيقاته الوطنية والدولية  –ون حقوق اإلنسان الشافعي محمد بشير، قان 

 297. 013ص

 298 . 012عبد العزيز طبي عناني، المرجع السابق، ص 
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، ومن بين أهدافها تقنين فكرة المساواة بين األجناس 8101، دخلت هذه اإلتفاقية حيز التنفيذ سنة 299بصفتهم الشخصية 

 . 300البشرية

ول عن التدابير التشريعية أو القضائية أو اإلدارية، أو تنفيذا ألحكام تتولى اللجنة النظر في التقارير التي تقدمها الد

اإلتفاقية وتبدي بشأنها إقتراحات وتوصيات،كما تقوم اللجنة بتقديم المساعدة في تسوية المنازعات فيما بين الدول األطراف 

تابعين للدول األطراف التي قبلت  في كل ما يخص تطبيق اإلتفاقية،كما تقوم اللجنة بتلقي الرسائل الواردة من أفراد

 .301بإختصاص اللجنة بتلقي هذه الرسائل

من اإلتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري في صور  83تنظر هذه اللجنة وفقا للمادة 

 . 302خرى اإللتماسات المقدمة من سكان األقاليم المشمولة بالوصاية وغير المتمتعة بالحكم الذاتي و أقاليم أ

 لجنة مناهضة التعذيب –رابعا  -

للرقابة على تنفيذ إتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة  8111أنشئت هذ اللجنة سنة 

 :303القاسية أو الإلنسانية أو المهنية، تتكون هذه اللجنة من عشرة خبراء لمدة أربع سنوات، وهي تختص بما يلي

 المقدمة من الدول األطراف في االتفاقية بشأن التدابير التي إتخذتها تطبيقا لالتفاقية .دراسة التقارير  -

 إجراء تحقيقات سرية حول االنتهاكات التي ترتكب على إقليم دولة طرف في االتفاقية . -

ل للجنة الدو  تسوية ما قد ينشأ من منازعات بين الدول األطراف في االتفاقية بشأن تطبيقها بشرط أن تعترف هذه -

 بهذا االختصاص، كما تقوم اللجنة بإنشاء هيئات فرعية للمساعدة على تسوية مثل هذه المنازعات .

تلقي الشكاوى المقدمة من األفراد أو نيابة عنهم بشأن ما يرتكب ضدهم من إنتهاكات بشرط موافقة الدولة الطرف  -

 باختصاص اللجنة بتلقي هذه الشكاوى .

  

                                                           

دد وث القانونية واإلقتصادية، العسعاد الشرقاوي، التمييز وحماية األقليات في المواثيق الدولية واإلقليمية، مجلة القانون واإلقتصاد للبح 

 299 . 01،ص08،8118

 001، ص0221مازن ليلو راض ي، حيدر أدهم عبد الهادي، حقوق اإلنسان الحريات األساسية، الطبعة األولى، دار قنديل للنشر والتوزيع، عمان،  

. 300 

 301 . 011الشافعي محمد بشير، المرجع السابق، ص 
، دخلت حيز 8103ديسمبر  08للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري، إعتمدتها الجمعية العامة بتاريخ  من اإلتفاقية الدولية 83المادة  302

 . 8101يناير  22التنفيذ بتاريخ 

 303 . 882إبراهيم أحمد خليفة، المرجع السابق، ص 
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 جنة الفرعية لمنع التعذيبالل –خامسا  -

من البروتوكول االختياري التفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة  0أنشئت هذه اللجنة وفقا للمادة 

أو العقوبة القاسية أو الال إنسانية أو المهينة، وتتكون هذه اللجنة من عشرة خبراء و بعد تصديق العضو الخمسين على هذا 

 .304عضوا 03ضمامه اليه يرفع عدد أعضاء اللجنة الفرعية لمنع التعذيب الى البروتوكول أو إن

تتمتع هذه اللجنة بصالحية ال نلمسها للجان األخرى تتمثل في إمكانية القيام بزيارات إلى األماكن المتواجد بها أشخاص 

و المهنية، و ذلك بهدف حماية هؤالء يعانون من التعذيب و غيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية ا

 .305األشخاص 

 اللجنة المعنية بحاالت االختفاء القسري  -سادسا -

من االتفاقية الدولية لحماية جميع األشخاص من االختفاء القسري. و تقوم  00أنشئت هذه اللجنة بموجب المادة 

شخاص من االختفاء القسري عن طريق تلقي و  دراسة هذه اللجنة بالرقابة على تطبيق االتفاقية الدولية لحماية جميع األ

التقارير األولية للدول األطراف و النظر في الشكاوي بين الدول، وتتلقى الطلبات من األفراد المتضمنة طلبات بحث عن 

 .306أشخاص مختفين و يشترط أن يكون الشخص المختفي خاضع لوالية دولة طرف قي االتفاقية 

 حماية حقوق اإلنسان ذات اإلختصاصات الخاصة  .المحور الثاني:  لجان 

قامت الجمعية العامة بتنظيم و إعداد عدة اتفاقيات و اعتمادها وإصدار عدة إعالنات تهدف لحماية حقوق أساسية 

 ر كما تضمنت إنشاء لجان تعتبر كآليات تمارس دور الرقابة و اإلشراف على تطبيق الحقوق الواردة في هذه االتفاقيات وتوفي

 الحماية للفئات المذكورة فيها هذه ، و نشير إلى هذه اللجان في النقاط التالية:

 أوال: لجنة القضاء على التمييز ضد المرأة.

سنوات،وتختص  2اتفاقية خبير لمدة  00، تتألف من 307أنشئت بموجب إتفاقية القضاء على التمييز ضد المرأة

 .308في تنفيذ االتفاقية و تقدم توصياتها في ذات الشأن بالنظر في التقدم الذي أحرزته الدول األطراف

                                                           

أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو المهنية،  من البروتوكول اإلختياري إلتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة 8،3المادة  304 

 . 0220جوان  00، دخل حيز التنفيذ بتاريخ 0220ديسمبر  81أعتمد من طرف الجمعية العامة لألمم المتحدة بتاريخ 

، 0221األمم، جنيف،  العمل مع برنامج األمم المتحدة لحقوق اإلنسان، دليل المجتمع المدني، مفوضية األمم المتحدة لحقوق اإلنسان، قصر  

 305 . 08ص

من اإلتفاقية الدولية لحماية جميع األشخاص من اإلختفاء القسري، أعتمدت من طرف الجمعية العامة لألمم المتحدة بتاريخ  00،00المادتين  

 306 . 0220ديسمبر  02
ديسمبر  81عية العامة لألمم المتحدة بتاريخ من إتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، أعتمدت من طرف الجم 81المادة  307

 . 8118سبتمبر  20، دخلت حيز التنفيذ بتاريخ 8111

 308 . 011الشافعي محمد بشير، المرجع السابق، ص 
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 .309تقوم اللجنة باالجتماع في دورة سنوية علنية عادية لمدة أسبوعين بمقر األمم المتحدة أو بفيينا -

و بموجب البروتوكول االختياري التفاقية القضاء على التمييز ضد المرأة أصبح لألفراد الحق في تقديم رسائل لجنة  -

 .310ن شكاوي عن أي انتهاك يقع بشأن حق من حقوقهم و يكون مكفول في نفس االتفاقيةتتضم

 .311كما تقوم اللجنة بإصدار توصيات عامة توجه بمقتضاها الدول األطراف وتفسر نصوص االتفاقية -

 ثانيا: لجنة حقوق الطفل

 تقدم الذي أحرزته الدول األطرافأنشئت لجنة حقوق الطفل بناءا على اتفاقية حقوق الطفل حيث تتكفل بدراسة ال

، و تتألف هذه اللجنة من عشرة خبراء من ذوي المكانة 312فيما يخص تنفيذ االلتزامات التي تعهدت بها بموجب االتفاقية

، و 313الخلقية الرفيعة و الكفاءة المعترف بها في الميدان الذي تتناوله االتفاقية، و يمارسون  وظائفهم بصفتهم الشخصية

 .314عضو 81إلى  0220أعضاء اللجنة سنة  رفع عدد

تجتمع هذه اللجنة مرة في السنة وتقدم تقاريرها للجمعية العامة لألمم المتحدة كل سنتين عن طريق المجلس 

اإلقتصادي واإلجتماعي، و تقوم لجنة حقوق الطفل بممارسة الرقابة على تطبيق إتفاقية حقوق الطفل عن طريق إستالم 

لدول األطراف، وتوضح هذه الدول في تقاريرها العوامل والصعوبات التي تؤثر على درجة الوفاء بإلتزاماتها التقارير من قبل ا

المتعهد بها بموجب اإلتفاقية، كما تتضمن هذه التقارير جميع المعلومات التي تمكن اللجنة من معرفة مدى التقدم في 

 . 315تطبيق أحكام اإلتفاقية في الدولة الطرف

                                                           

 081، ص0221خالد مصطفى فهمي، حقوق المرأة بين اإلتفاقيات الدولية والشريعة اإلسالمية والتشريع الوضعي، دار الجامعة الجديدة، مصر، 

. 309 

من البروتوكول اإلختياري الملحق بإتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، أعتمد من قبل الجمعية العامة لألمم المتحدة  0المادة  

 310 . 0222ديسمبر  00، دخل حيز التنفيذ بتاريخ 8111أكتوبر  21بتاريخ 

 311 ضد المرأة .من إتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز  08المادة  

 8112سبتمبر  20، دخلت حيز التنفيذ بتاريخ 8111نوفمبر  02من إتفاقية حقوق الطفل، أعتمدت من قبل الجمعية العامة بتاريخ  20/8المادة  

. 312 

 313 من إتفاقية حقوق الطفل . 20/8المادة  

 11،ص0221، دار الجامعة الجديدة للنشر، اإلسكندرية،خالد مصطفى فهمي، حقوق الطفل ومعاملته الجنائية في ضوء اإلتفاقيات الدولية 

. 314 

 315 . 011الشافعي محمد بشير، المرجع السابق، ص 
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ارير في جلسات علنية ويعرض التقرير من طرف ممثل الدولة، كما يتكفل بتوضيح أي غموض قد يطرأ تناقش التق

، باإلضافة إلى دور اللجنة في دراسة التقارير يمكن لها أن تبدي من خالل تقاريرها أي مقترحات أو توصيات 316في هذا التقرير

 . 317تنفيذا لإلتفاقية

حقوق الطفل في تأدية مهامها هو إعتماد الجمعية  للبروتوكولين  اإلختياريين إن ما مكن من تعزيز وتفعيل دور لجنة 

، والثاني ويتعلق ببيع األطفال و إستغالل 318إلتفاقية حقوق الطفل، األول ويتعلق  بإشراك األطفال في النزاعات المسلحة

ة اإلختصاص بالنظر في المواضيع التي ، وبمقتض ى هذين البروتوكولين أنعقد للجن319األطفال في البغاء و المواد اإلباحية

 نظماها وذلك في نطاق أي دولة تكون قد صادقت عليهما.

 لجنة حماية العمال المهاجرين و أفراد أسرهم –ثالثا  -

أنشئت هذه اللجنة بموجب اإلتفاقية الدولية لحماية جميع العمال المهاجرين و أفراد أسرهم، وتتكفل هذه اللجنة 

يذ الحقوق الواردة في هذه اإلتفاقية، وتتألف هذه اللجنة من عشرة خبراء ليرتفع هذا العدد إلى أربعة عشر بالرقابة على تنف

عضوا بعد نفاذ هذه اإلتفاقية بالنسبة للدولة الطرف الحادية و األربعين، ويشترط في هؤالء الخبراء المكانة األخالقية الرفيعة 

،و تجتمع هذه اللجنة بمقر لها في جنيف، وتعقد دورتين سنويا،  320شمله اإلتفاقيةوالكفاءة المشهود بها في الميدان الذي ت

 . 0222321وقد كان أول إجتماع لها في سنة 

تقوم هذه اللجنة بالرقابة على تطبيق اإلتفاقية الدولية لحماية جميع العمال المهاجرين و أفراد أسرهم عن طريق 

بين فيها جميع التدابير التشريعية والقضائية واإلدارية وغيرها من التدابير فحص التقارير الواردة من الدول األطراف، ت

المتخذة لتنفيذ أحكام اإلتفاقية وذلك في غضون سنة بعد بدء نفاذ هذ اإلتفاقية بالنسبة للدولة الطرف المعنية، ثم مرة 

العوامل والصعوبات التي تؤثر على  كل خمس سنوات، وكلما طلبت اللجنة ذلك، كما تبين الدول من خالل تقاريرها جميع

ويمكن للجنة وهي بصدد فحص ودراسة تقارير الدولة الطرف أن تستعين بخدمات ومساعدة مؤسسات .  322تنفيذ اإلتفاقية

                                                           

 316 . 01العمل مع برنامج األمم المتحدة لحقوق اإلنسان، المرجع السابق، ص 

 317 . 011الشافعي محمد بشير، المرجع السابق، ص 

إشراك األطفال في المنازعات المسلحة، أعتمد من طرف الجمعية العامة لألمم المتحدة  البروتوكول اإلختياري إلتفاقية حقوق الطفل بشأن 

 318 . 0220فبراير  00، دخل حيز التنفيذ بتاريخ 0222ماي  03بتاريخ 

الجمعية  ن طرفالبروتوكول اإلختياري إلتفاقية حقوق الطفل بشأن بيع األطفال و إستغالل األطفال في البغاء وفي المواد اإلباحبة، أعتمد م 

 319 . 0220جانفي  81، دخل حيز التنفيذ بتاريخ 0222ماي  03العامة لألمم المتحدة بتاريخ 

ديسمبر  81من اإلتفاقية الدولية لحماية حقوق جميع العمال المهاجرين و أفراد أسرهم، أعتمدت من طرف الجمعية العامة في  10المادة  

 320 . 0220لية جوي  28، دخلت حيز التنفيذ بتاريخ 8112

 321 . 010، ص0221عميمر نعيمة، الوافي في حقوق اإلنسان، الطبعة األولى، دار الكتاب الحديث، القاهرة،  

 322 من اإلتفاقية الدولية لحماية جميع العمال المهاجرين و أفراد أسرهم . 10المادة  
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المجتمع المدني والمنظمات غير الحكومية لتأخذ رأيها وتقاريرها و إحصائياتها بشأن وضعية المهاجرين في الدولة صاحبة 

وذلك بعد إعالن تبديه الدولة الطرف في اإلتفاقية يتضمن اإلعتراف بإختصاص اللجنة بتلقي و دراسة رسائل ، 323التقرير

واردة من أفراد يخضعون لواليتها يدعون بإنتهاك حق من حقوقهم الفردية المنصوص عليها في هذه اإلتفاقية من قبل الدولة 

 .324الطرف التي ينتمون إليها 

 

 خاتمة

تناوله في الموضوع يتضح أن اآلليات المشار إليها تعتبر صمام أمان لمختلف الحقوق الواردة في من خالل ما تم 

اإلتفاقيات والعهود والبروتوكوالت التي أنشأتها، وذلك لما لها من صالحيات وسلطات وعلى وجه مشترك فيما بينها، فإلزام 

يات حقوق اإلنسان كل في مجال إختصاصها وبمقتض ى الدول األطراف بتقديم تقارير عن مدى إلتزامها بمضمون إتفاق

اإلتفاقية التي أنشأتها وكذا دراسة  هذه التقارير، كل هذا يثبت أن لهذه اللجان دور ال يستهان به، إال أن النتائج المترتبة 

د تقرير ألطراف، و إعداعن مخالفة الدولة الطرف إللتزاماتها بمقتض ى اإلتفاقية ال يتعدى أن يكون اإلستنكار من قبل الدول ا

من قبل اللجنة المختصة، وهذا لن يفي بالغرض إللزام الدولة الطرف للوفاء بإلتزاماتها بمقتض ى اإلتفاقية، وهنا نقترح 

بإيجاد نوع من العقوبات يسلط على الدولة الطرف في حالة مخالفتها لمضمون اإلتفاقية وجعل هذه العقوبات فيما يخص 

 مجلس األمن،و ضرورة تجنب سياسة الكيل بمكيالين من قبل هذه الجهاز.التنفيذ من إختصاص 

فيما يخص مسألة إختصاص اللجان بالرقابة على اإلمتثال لهذه اإلتفاقيات من قبل الدول األطراف فقط، فإن هذا 

ات ليس لش يء إال يتعارض مع خاصيتي عالمية حقوق اإلنسان و الطبيعة اآلمرة ، لذلك فال بد من إيجاد نوع من المساوم

لغرض تغليب هدف نبيل هو اإلمتثال لمضمون إتفاقيات حقوق اإلنسان، بطبيعة الحال فإن هذا لن يكون عسيرا أمام 

الدول ذات اإلقتصاديات الهشة والضعيفة إذا ما تمت المساومات من هذا المنطلق، لكن اإلشكال يطرح بالنسبة للدول 

الت من قبل دول العالم الثالث كوسيلة للضغط على هذه الدول، باإلضافة إلى ضغط الكبرى وهنا البد من عقد بعض التكت

الرأي العام العالمي على هذه الدول دون شك سيأتي ببعض النتائج الحسنة ألن الدول الكبرى كثيرا ما تخضع إلرادة شعوبها 

 عكس دول العالم الثالث .

  

                                                           

 323 . 02لمرجع السابق، ص العمل مع برنامج األمم المتحدة لحقوق اإلنسان، دليل المجتمع المدني، ا 

 324 من اإلتفاقية الدولية لحماية جميع العمال المهاجرين و أفراد أسرهم . 11المادة  
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 قائمة المراجع

 الكتب: -أوال-

دراسة تحليلية في مضمونه  –خليفة، اإللتزام الدولي بإحترام حقوق اإلنسان وحرياته األساسية إبراهيم أحمد  -8

 . 0221دار الجامعة الجديدة، اإلسكندرية،  –والرقابة على تنفيذه 

 الطبعة الثالثة، منشأة –مصادره وتطبيقاته الوطنية والدولية  –الشافعي محمد بشير، قانون حقوق اإلنسان  -0

 . 0222ف، اإلسكندرية،المعار 

عبد العزيز طبي عناني، مدخل إلى اآلليات األممية لترقية وحماية حقوق اإلنسان، دار القصبة للنشر، الجزائر،  -0

0220 . 

 عبد الكريم علوان، الوسيط في القانون الدولي العام، الطبعة األولى، دار الثقافة للنشر والتوزيع،عمان، -2

 .0221اإلنسان وحقوق الشعوب، الطبعة الرابعة، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر، عمر سعد الله، حقوق  -3

خالد مصطفى فهمي، حقوق الطفل ومعاملته الجنائية في ضوء اإلتفاقيات الدولية، دار الجامعة الجديدة للنشر،  -0

 . 0221اإلسكندرية،

الشريعة اإلسالمية والتشريع الوضعي، دار الجامعة خالد مصطفى فهمي، حقوق المرأة بين اإلتفاقيات الدولية و  -1

 . 0221الجديدة، مصر،

 .0221عميمر نعيمة، الوافي في حقوق اإلنسان، الطبعة األولى، دار الكتاب الحديث، القاهرة،  -1

 شر مازن ليلو راض ي، حيدر أدهم عبد الهادي، حقوق اإلنسان الحريات األساسية، الطبعة األولى، دار قنديل للن -1

 .0221والتوزيع، عمان، 

محمد عبد الواحد الفار، قانون حقوق اإلنسان في الفكر الوضعي والشريعة اإلسالمية، دار النهضة العربية،  -82

 . 8118القاهرة،

 المقاالت:-ثانيا-

ي، الدولإبراهيم بدوي، قانون المعاهدات واإلتفاقيات الدولية لحماية حقوق اإلنسان، المجلة المصرية للقانون  -8

 . 8110، 01العدد 

سعاد الشرقاوي، التمييز وحماية األقليات في المواثيق الدولية واإلقليمية، مجلة القانون واإلقتصاد للبحوث  -0

 .8118، 08القانونية واإلقتصادية، العدد

 اإلتفاقيات والمواثيق الدولية: -ثالثا -

، 8103ديسمبر  08العنصري، إعتمدتها الجمعية العامة بتاريخ  اإلتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز  -8

 . 8101يناير  22دخلت حيز التنفيذ بتاريخ 
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، دخل حيز التنفيذ 8100العهد الدولي المتعلق بالحقوق المدنية والسياسية، أعتمد من قبل الجمعية العامة سنة  -0

 .8110بتاريخ 

ضد المرأة، أعتمدت من طرف الجمعية العامة لألمم المتحدة بتاريخ إتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز  -0

 . 8118سبتمبر  20، دخلت حيز التنفيذ بتاريخ 8111ديسمبر  81

 20، دخلت حيز التنفيذ بتاريخ 8111نوفمبر  02إتفاقية حقوق الطفل، أعتمدت من قبل الجمعية العامة بتاريخ  -2

 . 8112سبتمبر 

حماية حقوق جميع العمال المهاجرين و أفراد أسرهم، أعتمدت من طرف الجمعية العامة في اإلتفاقية الدولية ل -3

 . 0220جويلية   28، دخلت حيز التنفيذ بتاريخ 8112ديسمبر  81

البروتوكول اإلختياري الملحق بإتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، أعتمد من قبل الجمعية  -0

 . 0222ديسمبر  00، دخل حيز التنفيذ بتاريخ 8111أكتوبر  21تحدة بتاريخ العامة لألمم الم

البروتوكول اإلختياري إلتفاقية حقوق الطفل بشأن إشراك األطفال في المنازعات المسلحة، أعتمد من طرف  -1

 . 0220فبراير  00، دخل حيز التنفيذ بتاريخ 0222ماي  03الجمعية العامة لألمم المتحدة بتاريخ 

البروتوكول اإلختياري إلتفاقية حقوق الطفل بشأن بيع األطفال و إستغالل األطفال في البغاء وفي المواد اإلباحية،  -1

 . 0220جانفي  81، دخل حيز التنفيذ بتاريخ 0222ماي  03أعتمد من طرف الجمعية العامة لألمم المتحدة بتاريخ 

ب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو البروتوكول اإلختياري إلتفاقية مناهضة التعذي -1

 0220جوان  00، دخل حيز التنفيذ بتاريخ 0220ديسمبر  81المهنية، أعتمد من طرف الجمعية العامة لألمم المتحدة بتاريخ 

. 

ة العامة لألمم اإلتفاقية الدولية لحماية جميع األشخاص من اإلختفاء القسري، أعتمدت من طرف الجمعي -82

 . 0220ديسمبر  02المتحدة بتاريخ 

 النظام الداخلي للجنة المعنية بحقوق اإلنسان .  -88

 تقارير دولية : -رابعا  -

العمل مع برنامج األمم المتحدة لحقوق اإلنسان، دليل المجتمع المدني، مفوضية األمم المتحدة لحقوق اإلنسان، 

 .0221قصر األمم، جنيف، 
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 الدولية لالجئين في ضل أزمة كورونا الحماية

 أستاذ مساعد بالقانون العام-الباحث الدكتور بهاء الدين عمر عبد الفتاح عبد الله 

 المقدمة

يواجه األردن ما يمكن وصفة بأنه واحدة من أكثر المراحل صعوبة، فقد ساءت الظروف االجتماعية واالقتصادية 

، ولقد تسببت جائحة كورونا بتعميق ضعف البنية التحية للرعاية (325)كوروناعلى جميع سكان األردن منذ ظهور جائحة 

الصحية واالقتصادي، مما ازداد سوء إدارة المؤسسات العامة والخاصة، مما استلزم إغالقا قسريا للقطاعات واالقتصاد 

، والسيما الجئون السوريون (326)ةوإعالن حالة الطوارئ الوطنية، ويعاني األشخاص األكثر ضعفا في األردن من أزمات متداخل

والفلسطينيون في المخيمات الذين ازدادت ظروفهم المعيشية قساوة بسبب جائحة كورونا، ويواجه السكان خطر المجاعة  

 في الحاالت اإلنسانية، ويعود ذلك إلى خسارة الدخل والسكن والغداء والخدمات المعيشية األساسية، 
ً
 سريعا

ً
وتدهورا

ور المنظمات الدولية لحماية لالجئين في ضل أزمة كورونا، وكيفية تأثير الوباء على ظروف معيشتهم ويستكشف هذا د

 .(327)االجتماعية والقتصادية وحياتهم وكيفية تعامل المنظمات المحلية في هذا التحدي

معايير  ولقد أدى تفش ي اإلمراض نطاق واسع مخيمات الالجئين واألشخاص المشردون في الماض ي إلى استحداث

دوليا لتوفير اإلسكان، والبنية األساسية للمياه والصرف الصحي، المواد األساسية للنظافة الصحية، لالزمة إلبطاء انتقال 

، وفي االستجابات اإلنسانية منذ تسعينات القرن الماض ي، ولكن في العديد السياقات اإلنسانية، (328)اإلمراض ومكافحتها

، وحتى إذا كانت المساحات (329)ي قيدا على المساحة المتاحة لتلبية هذه المعايير ألدنيتضل أمنية الحصول على األراض 

أكثر من وفيرة، فستتفش ى اإلمراض، ففي اإلمراض المعدية مثل فيروس كورونا، سيكون من الصعب للغاية في المخيمات 

المتكرر، والحفاظ على مسافات التباعد والمستوطنات إتباع التدابير الوقائية األساسية الموص ى بها مثل" غسل اليدين 

 .(330)البدني، والعزل المنزل في حال ظهور عالمات المرض"
                                                           

 .00-08، ص0221( الدكتور برهان أمر الله، حق اللجوء السياس ي، دراسة في نظرية الملجأ في القانون الدولي، دار النهضة العربية، القاهرة، 325(

في القانون الدولي والشريعة اإلسالمية، حقوق اإلنسان، دراسات تطبيقية عن العالم العربي، دار العلم لعاليين،  ( خديجة للضعد، اللجوء326(

 .888بيروت، لبنان، ص

( عبد العزيز محمد بن عبد الله السعودي، حقوق الالجئين في الشريعة اإلسالمية والقانون، رجالة ماجستير، تخصص عادالة جنائية، 327(

 .01، الرياض، ص 0221للعلوم العربية األمنية، كلية الحقوق الدراسات العليا،  جامعة نايف

( السيد علي فرحان، حق اللجوء السياس ي في الدساتير والقوانين الحديثة، دراسة مقارنة مع النظم الوضعية الحديثة، اطروحة دكتوراه، 328328(

 .10-18، ص0221جامعة عين شمس، كلية الحقوق، 

، تحقيقات خارجية، رسالة مونتريال، ) اللجوء السياس ي صناع في رأس الحكومة 0222أغسطس  81جريدة األهرام المصرية،  ( جمال زايد،329(

 .81الكندية ( عن مقال لوزير الهجرة الكندرية جودي سحور، نقال عن السيد علي فرحان، المرجع سابق، ص

مية ، دراسة مقارنة في القانون الدولي العام، موسوعة القانون الدولي اإلسالمي، ( الدكتور سهيل حسين الفتالوي، العالقات الدولية اإلسال 330(

 .082، ص0282( دار الثقافة، عمان، 8(، الطبعة )3الجزء )
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 : مشكلة الدراسة.
ً
 أوال

 الدراسة في بيان دور المنظمات الدولية لحماية لالجئين في ضل أزمة كورونا، وتقديم التوصيات والدور 
ُ
مُن مشكلة

ْ
تك

سانية لمناقشة مع السكان المخيمات لوضع تصور جديد لمساحات المعيشة الفعال لتسهيل بعض الجهات الفاعلة اإلن

 .(331)من اجل حماية لمستضعفين من انتقال العدوى 

:
ً
 الدراسة -ثانيا

ُ
 أهمية

ُمُن أهمية هذه الدراسة في أنَّ نظام العدالة يعدُّ ِمن الركائز األساسية التي يقوم عليها المجتمع، وأنَّ نظام العدالة 
ْ
ك

َ
ت

ن ال يتَّصف بالجمود، بل يجب أن يكون مرًنا يواكب التطور المستمرَّ في متطلبات الحياة ويتماش ى معها، وعلى يجب أ

؛ ألنَّ من سالمة المجتمع والالجئين عن تقويم المنظمات الدولية حماية الالجئين وزيادة توعيته وتأهيلهم من مرض كورونا

 اإلجراءات والسالمة العامة التي تصدر منهم. وإصالح ما قد يقع من هذه االزمة من أخطاء في

تب عن هذا الموضوع بسبب ظهوره المفاجأ.
ُ
ة ما ك

َّ
ة لدراسة هذا الموضوِع قل  والحاجة الملحَّ

 وسوف يتم تقسيم هذا البحث الى مطلبين:

 المطلب االول: مفهوم الحماية الدولية لالجئين.

 الفقه اإلسالمي. الفرع األول: مفهوم الحماية الدولية لالجئين في

 الفرع الثاني: مفهوم الحماية الدولية لالجئين في القانون الدولي.

 المطلب الثاني: إجراءات الدولية يجب اتخاذها لحماية أالجئين من فيروس كورونا.

 الفرع األول: تعزيز االستجابات الشاملة في مجال الصحة العامة التي تعالج جائحة كورونا.

 ماد نهج شامل للمجتمع بأكمله تجاه جائحة كورونا.الفرع الثاني: اعت

 الفرع الثالث: المنظمات التي يقودها الالجئون في المخيمات.

 المطلب األول 

 مفهوم الحماية الدولية لالجئين

لقد كرم الله سبحانه وتعالى اإلنسان وفضله على جميع مخلوقاته، وبين أن أصل اإلنسان واحد أي وحدة الموجود  

ي فكله يرجع إلى أبونا ادم عليه السالم، فيحرم التعدي على اإلنسان بغير وجه حق، وأن مفهوم الحماية الدولي اإلنسان

لالجئين هو جزء ال يتجزءا من الحماية الدولية لحقوق اإلنسان بصفة عامة وهو مصطلح حديث النشأة في القانون 

عاهدة وستفاليا لحماية األقليات سنة وبرتوكول مؤتمر فينا سنة م ، والمصطلح إلى م8181، ويعود أول ظهور لهذا (332)الدولي

                                                           

 .880، ص0221(احمد أبو الوفاء، حق اللجوء بين الشريعة اإلسالمية والقانون الدولي لالجئين ، دراسة مقارنة، دار المنار للنشر، الرياض،331(

 .001، ، ص0283( خالد سعد أنصاري يوسف، القانون الدولي للجوء السياس ي، دار الجامعة الجديدة للنشر، القاهرة، 332(
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ومن ثم استعمال بعد ذلك في بقية االتفاقيات الدولية األخرى ذات الصلة، وعليه سوف نقسم هذه المطلب إلى 333م 8183

 فرعين :

 الفرع األول: مفهوم الحماية الدولية لالجئين في الفقه اإلسالمي. 

 لحماية الدولية لالجئين في القانون الدولي.الفرع الثاني: مفهوم ا

 الفرع األول 

 مفهوم الحماية الدولية لالجئين في الفقه اإلسالمي

نستعرض فيما يلي بعض المصطلحات في الفقه اإلسالمي والتي تعبر عن الحماية التي منحتها الشريعة اإلسالمية   

كل منها عن صفة معينة تنطبق على أحلة معينة للشخص،  للشخص الذي يعيش في وطن إسالمي، إذ هناك مصطلحات يعبر 

 جة التقارب مع مصطلح حماية الج :ونستعرض هذه المصطلحات حسب در 

 أوال: االستئمان.

أهل األمان: المستأمن هو الكافر يدخل دار اإلسالم من غير استيطان لها أو إقامة فيها يدخلون بأمان المسلمين،  

تجارا أو مستجيرون يدخلهم المسلمين حتى يسمعوا كالم الله تعالى ويعرض عليهم اإلسالم  فن  وهؤالء أما رسل وسفراء أو 

اسلموا فيها وان لم يسلموا بلغوا مأمنهم، بعد قضاء غايتهم، وال تضرب عليهم الجزية وال يقتلوا، فان عاد إلى دار الحرب عاد 

 
ً
 .(334)حكمه حربيا

 األمان المؤقتهو المسمى بعقد الذمة، وأما  فاألمان المؤبدأمان مؤبد، واألمان في األصل نوعان: أمان مؤقت، و 

فهو أنواع، احدها األمان الحربي، وهو أن يحاصر الغزاة مدينة أو حصنا من حصون الكفار فيستأمنهم الكفار فيؤمنونهم، ما 

والثالث هو ما يكون خالصا بفرد أو عدد  النوع الثاني من األمان المؤقت فهو الموادعة أو المعاهدة والصلح على ترك القتال،

من اإلفراد محصورين يطلبون األمان لدخول دار اإلسالم للقيام بأداء رسالة مثال أما الرابع فهو ألمان الخاص لغير الرسل، 

 .(335)كالتجار والسياح والدبلوماسيين

 ثانيا الجوار:  

وار عندهم من مقتضيات شهامة العربي، ألنها كانت عرف العرب قبل اإلسالم لتناصر بالجوار، وكانت رعاية الج 

تلبي كرمه الطبيعي وتشعره باالعتزاز بحماية من يطلب معونته ونصرته وكان على المجير أن يحمي الجار أو المستجير ويقاتل 

                                                           

أخر مشاهدة بتاريخ   /p=71589https://democraticac.de?( للمزيد من التفاصيل حول معاهدات وستفاليا و مؤتمر فينا راجع رابط التالي: 333(

81/8/0208. 

( الطيري، أبو جعفر محمد ابن جرير، تاريخ الرسل والملوك المعروف بتاريخ الطبري، تحقيق، أبو الفضل إبراهيم، الطبعة الثانية، دار 334(

 .233( ، ص82المعارف، مصر، الجزء )

سياسة للجوء، الملتقى العلمي للجوء وإبعاده األمنية والسياسية واالجتماعية، ( محمد جمال مظلوم وطارق محمد سليمان، اإلبعاد األمنية وال335(

 .82،ص0283جامعة نايف للدراسات األمنية واإلستراتجية، كلية العلوم اإلستراتيجية، المملكة العربية السعودية، الرياض، 

https://democraticac.de/?p=71589
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د ت والتقاليعنه ويطلب له بظالله ويمنعه ويمنع أهله مما يمنع منه نفسه وأهله وولد، وحين جاء السالم اقر جل العادا

والتي كانت سائد في الجاهلية التي لم تتعارض مع اإلسالم " عن انس عن النبي صل الله عليه وسلم قال" ال يؤمن أحدكم، 

حتى يحب ألخيه ما يحب لنفسه" ، فاإلحسان إلى المستجير من مكارم أخالق اإلسالم وشمائله، والستجار اسم من الفعل 

 .(336)له من العذاب أنقذهجاور مجاورة وجوارا وأجاره ال

فالمستجير يطلب األمن وهو مطلب الالج ، فالج  يحاول اللجوء االستناد واالعتماد على الغير في إنقاذ نفسه من  

األذى يلحقه، وبهذا يتضح وجود عامل مشترك بين اللجوء والجوار، وهوه النصرة والحماية واإلنقاذ من جملة أخطار تهدد 

واالستجارة ، هي طلب األمن، والمسلم أولى بها الكافر بأن يؤمن ويجاور ويحمى من الخطر الذي يتهدده المستجار ) الالج  ( 

وللمسلم حق التنقل بين البلدان اإلسالمية فهي كالبلد الواحد وان تعددت ويعطي من سهم ابن السبيل إلى يصل إلى مستقرة 

را أو مسكينا ولو كان غنيا في بلده لعجزه عن الوصول إلى ومقصده ، فان وصل إلى مقصده يعطي من الزكاة لكونه فقي

 .(337)ماله

 ثالثا االستعانة:

وهي طلب العون من سبحانه وتعالى ومن المخلوق فيما يقدر عليه، وهو اسم من الفعل عاون يعاون معاونة يقال،  

ني وعاونني، واللجوء طلب العون يقال عاونته معاونة وعوانا، وتعاون القوم أعان بعضهم بعضا، واستعنت وفالن فاعن

 .(338)فالالج  يطلب العون والمساعدة بلجوئه للغير، حتى يحميه من األذى، ويعنيه على حاجته في ضرورات الحياة

: الهجرة:
ً
 رابعا

وهي  في اللغة يقال الهجرة يضم الهاء وكسرها وهي الخروج من ارض إلى ارض أخرى ، واصلها من الفعل هاجر،  

وطنه يقال هاجر من مكان كذا أو عنه أي تركه وخرج منه إلى غيره والسالم منه الهجرة والمهارة، قال األزهري: بمعنى ترك 

واصل المهاجرة عند العرب خروج البدوي من باديته إلى المدن يقال هاجر الرجل أذا فعل ذلك وكذالك كل مخل بمسكه، 

فارق بلده من بدوي أو حضري وسكن بلدا أخر فهو مهاجر واالسم متنقل إلى قوم آخرين بسمتاه فقد هاجر قومه، فكل من 

 .(339)منه الهجرة

  

                                                           

 .83-82مرجع سابق، ص( محمد جمال مظلوم وطارق محمد سليمان، اإلبعاد األمنية والسياسة للجوء، 336(

 .83( محمد جمال مظلوم وطارق محمد سليمان، األبعاد األمنية والسياسة للجوء، مرجع ذاته، ص337(

( سعود محمد حبيب وضاري رشيد الياسين، اللجوء اإلقليمي، دراسة في ضوء الواقع والقواعد الدولية، جامعة المستنصرية، كلية اآلداب، 338(

 .380فريقية، العراق، صمعهد الدراسات األسيوية األ 

 .382( سعود محمد حبيب وضاري رشيد الياسين، اللجوء اإلقليمي، مرجع سابق، ص339(
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 مفهوم الحماية الدولية لالجئين في القانون الدولي: الفرع الثاني

أن مفهوم الحماية الدولية كان وليد ظروف دولية وإقليمية تجاذبتها في ذلك الوقت المصالح الوطنية والدولية فهي 

لراهن حقيقة واقعية، فهي المجال الذي انتقل من خالله القانون الدولي من قانون المجموعة من الدول تشكل في الوقت ا

 إلى قانون يشمل جميع أعضاء المجتمع الدولي.

 أوال: تعريف الحماية  الدولية.

 لمصطلح الحماية الدولية محل أجماع بين الفقهاء القانون الدولي، فانق
ً
 موحدا

ً
موسع   سموا بينلم يكن وضع تعريفا

ومضيق لمفهوم الحماية، كما يالحظ أن االتفاقيات والمعاهدات واإلعالنات المتعلقة بالحماية لم تورد تعريف محددا لها، 

 .(340)وإنما نصت على مجموعة من اإلجراءات التي تلتزم بها  الدول، وهو ما ينسحب على الحامية الدولية لالجئين

ة كمفهوم األول مرة في النظام األساس ي للمفوضية السامية للشؤون الالجئين في واستعمال مصلح الحماية الدولي

فقرتها األولى، وهو بديل عن عبارة :الحماية القانونية والسياسية : التي ورد في الدستور المنظمة الدولية الجئين، وتعتبر 

والدبلوماسية لالجئين الذين ال يستطيعون الحماية المهمة األولى للمفوضية ولقد تطورت من بديل للحماية  القنصلية 

، وتعرف المفوضية السامية لألمم المتحدة للشؤون أالجئين (341)الستفاد من حماية بلدانهم األصلية إلى مفهوم أكثر شموال

 لوظيفة حماية لالجئين على المستوى المؤسس ي .
ً
 الحماية الدولية لالجئين، يتمثل مفهوما

م المتعلقة بتحديد 8138ة الدولية لمفوضية، المأخوذة من نظامها األساس ي واتفاقية و" لقد تطورت وظيفة الحماي

 على مدى العقود الخمسة األخيرة، وقد بدأت تقريبا كبديل للحماية القنصلية والدبلوماسية 
ً
 ثابتا

ً
وضع الالجئين، تطورا

 .(342)هم"وتوسعت أالن لتشمل ضمان الحقوق األساسية لالجئين وسالمتهم البدنية وأمن

وتقول مفوضية األمم المتحدة السامية لشؤون لالجئين في تعريفها للحماية بأن:" عبارة الحماية الدولية" تغطي 

 النطاق الكامل من األنشطة التي يتم من خاللها تأمين حقوق أالجئين.

جئين المتعمدة في عام ويتم تعريف هذه الحقوق في عدد من الوثائق الدولية بما فيها اتفاقية األمم المتحدة لال 

م ، واإلعالن العالمي الحقوق اإلنسان، واالتفاقية الدولي القضاء على كافة أشكال التمييز العنصري، والعهد الدولي  8138

                                                           

، لسنة 0( عبد الكريم زيدان، بحث في معاملة األقليات غير المسلمة واألجانب في الشريعة اإلسالمية، مجلة الحقوق، جامعة الكويت، العدد 340(

 .001، ص8111، سبتمبر 1

، 0الزحيلي، حقوق اإلنسان في اإلسالم، دراسة مقارنة مع اإلعالن العالمي للحقوق اإلنسان ، دار الكلم الطيب، بيروت، الطبعة ( محمد 341(

 .880، ص0220

(  سنان طالب عبد الشهيد، حقوق وواجبات الدولة المضيفة لالج  اإلنساني، مجلة الغري للعلوم واالقتصادية واإلدارية، جامعة الكوفة ، 342(

 .080كلية الحقوق، الكوفة، ص
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للحقوق المدنية والسياسية، والعهد الدولي للحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية، واتفاقية األمم المتحدة للقضاء 

 .(343)كال التمييز المرأة واتفاقية حقوق الطفلعلى كافة أش

 تعريف الالجئين. -:ثانيا 

 م الخاصة بالالجئين:8138تعريف الالجئين في اتفاقية 

المتعلق بأوضاع أالجئين  8101م الخاصة بالالجئين والبرتوكول الملحق سنة  8138تمثل اتفاقية األمم المتحدة لعام 

جئين طبقا للمادة األولى من هذه االتفاقية يعتبر الجئا في إحدى الحالتين: أولى " إذا كان الحجر األساس ي للقانون الدولي لال 

م وبرتوكول 01/82/8101/ أو اتفاقيات المؤرخة في  02/0/8101م و80/23/8100قد سبق اعتباره الجئا طبقا ألحد وثيقتي 

 .(344)(8/23م أو دستور منظمة أالجئين الدولية الفقرة ) 82/1/8101

 هذه االتفاقية قد تحددت نطاق المقصود بالالج  باستخدام المعايير التالية: أن

 نتيجة األحداث وقعت قبل أول  -أ
ً
بافتراض توافر الشروط األخرى التي قررتها االتفاقية يجب أن يكون الشخص الجئا

ا بها اإلحداث ذات األهمية م وإذا كانت االتفاقية لم تحدد المقصود بهذه األحداث أال أن وضعوا قد أرادو 8138يناير 

 عن أعمال االضطهاد التي تمخضت عنها.
ً
 الكبرى التي تنطوي على تغيرات إقليمية أو تغيرات سياسية عميقة فضال

 على تعريف أالج  بأن تعلن وقت التوقيع أو التصديق أو  8طبقا للفقرة ب/ -ب
ً
 جغرافيا

ً
للدول المتعاقدة أن تضع قيدا

قصر التزاماتها الناتجة عن هذه االتفاقية على الالجئين بسبب أحداث وقعت في أوروبا قبل االنضمام إلى اتفاقية عن 

 م.8138فقط أول يناير 

الخوف ألسباب معقولة من االضطهاد، معنى ذلك انه يشترط أن يكون لدى الشخص خوف من التعرض االضطهاد  -ت

 ادة.في دولة جنسيته أو أذا كان عديم الجنسية في دولة إقامته المعت

 أن يكون االضطهاد في دولة جنسيته أو إذا كان عديم الجنسية في دولة إقامته المعتادة. -ث

 إلى أسباب معنية على سبيل الحصر. -ج
ً
 أن يكون االضطهاد الذي يخاف الشخص من التعرض له راجعا

 ها قاماته المعتادة.أن يوجد الشخص خارج إقليم دولة جنسيته إذا كان عديم الجنسية أن يوجد خارج الدولة التي في -ح

أن يكون غير قادر على التمتع بحماية دولة جنسيته ) أما الستحالة توفير هذه الحماية بسبب حرب أهلية أو خارجية  -خ

 -بسبب الخوف من االضطهاد–مثال، وإما بسب رفض هذه الدولة تقديم حمايتها للشخص( أو كان هذا األخير ال يرغب 

 في التمتع بحماية تلك الدولة.

العودة إلى  -وإذا كان الشخص عديم الجنسية ، فيتشرط أن يكون غير قادر أو ال يرغب بسبب الخوف من االضطهاد -د

 الدولة التي كانت فيها إقامته المعتادة.

                                                           

 .082( سنان طالب عبد الشهيد، مرجع سابق، ص343(

 . 0/0/0208اخر مشاهدة  https://www.unhcr.org/ar/4f449ed56.htmlراجع رابط التالي:   8138( للمزيد حول اتفاقية االمم المتحدة لعام 344(

https://www.unhcr.org/ar/4f449ed56.html%20اخر%20مشاهدة%203/2/2021
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أما إذا كان الشخص مزدوج الجنسية أو متعددها، فانه يشترط إن تتوافر جميع الشروط السابقة بالنسبة إلى جميع  -ذ

 ع بجنسيتها.الدول التي يتمت

 وفضال عن كل ما تقدم، يشترط إال تقوم قبل الشخص احد األسباب التي تقض ي باستبعاد من دائرة تطبيق االتفاقية. -ر

م الخاصة بالالجئين الالج  في الفقرة الثانية من المادة األولى بقولها" 8138ولقد عرفت اتفاقية األمم المتحدة العام 

وبسبب خوف له من ما يبرره من التعرض االضطهاد  8138كانون الثاني يناير  8ي كل شخص يوجد نتيجة أحداث وقعت ف

بسبب عرقه، أو دينه أو جنسيته أو انتمائه إلى فئة اجتماعية معينة، أو بسبب بارئه السياسية، خارج بلد جنسيته، أو 

ك جنسية ويوجد خارج بلد يستطيع أو ال يردي بسبب ذلك الخوف أن يستظل بحماية ذلك البلد ،أو كل شخص ال يمل

 .(345)إقامته المعتادة السابق بنتيجة مثل تلك األحداث، وال يستطيع أو ال يرد بسبب الخوف أن يعود إلى ذلك البلد

 لتاريخ اللجوء مما يفهم منه أن الالج  بعد كانون األول ال تشمله 
ً
 زمنيا

ً
ويالحظ على هذا التعريف انه يضع قيدا

 ك لم يشمل كل المهاجرين والالجئين، وخاصة حاالت اللجوء في العام الثالث.بنود هذه االتفاقية لذل

ويرى الباحث أن التعريف الالجئين بأنه " مجموع من األشخاص يوجدون خارج بلدانهم بسبب خوف له ما يبرره 

بسبب  جتماعية معينة أو من التعرض الضطهاد بسبب عرقهم أو دينهم أو جنسيتهم أو بارئهم السياسية أو انتمائهم إلى فئة ا

 الحروب، وال يستطيعون العودة إلى أوطانهم بسبب الخوف من االضطهاد أو الموت.

 إجراءات الدولية يجب اتخاذها لحماية أالجئين من فيروس كورونا: المطلب الثاني

اث استحدأدى تفش ي فيروس األمراض على نطاق واسع في مخيمات أالجئين واألشخاص المشردين في الماض ي إلى 

 لتوفير اإلسكان، والبنية التحتية األساسية للمياه والصرف الصحي، والمواد األساسية النظافة الصحية، األزمة 
ً
معايير دنيا

 على 
ً
إلبطاء انتقال اإلمراض ومكافحتها، ولكن العديد من السياقات اإلنسانية، تضل إمكانية الحصول على األراض ي قيدا

، فتتفش ى األمراض، ففي األمراض (346)ذه المعايير الدنيا، وحتى إذا كانت المساحات أكثر من وفيرة المساحة المتاحة لتلبية ه

المعدية مثل فيروس كورونا، سيكون من الصعب للغية في المخيمات أتباع التدابير الوقائية األساسية الموص ى بها مثل: 

زل في المنزل في حال ظهور عالمات المرض، وتسهل بعض غسل اليدين المتكرر والحفاظ على مسافات التباعد البدني، والع

                                                           

، راجع 2(  محمد عليان شوكت، واجبات أالج  في اإلسالم، جامعة نايف العربية للعلوم األمنية، الرياض، المملكة العربية السعودية، ص345(

سرحان،  ، راجع عبد العزيز محمد00أيضا: مفوضية األمم المتحدة لشؤون أالجئين، دليل العمل في حاالت الطوارئ، مرجع سابق، ص

 .282، جار النهضة القاهرة، ص8101القانون الدولي العام، 

ت ا( عبد الله خليل، التشريعات المصرية ذات العالقة بالجئين، نادي القضاة، ندوة الالجئون والقانون الدولي المصري، دار  القضاء، منشور 346(

 830،ص 0222دار القضاء،القاهرة، 
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الجهات الفاعل اإلنسانية المناقشات مع سكان المخيمات لوضع تصور جديد لمساحات المعيشة من اجل حماية 

 .(347)المستضعفين من انتقال العدوى، ومع ذلك ال يمكن التقليل من شأن القيود التي يواجهونها

انية والسكنية في مخيمات اللجوء األشخاص المشردون والالجئين أعلى كثير مما هي غالبا ما تكون الكثافة السك

 رحلوا و تنقلوا في الخيمة 
ً
عليه في المجتمعات المضيفة المحيطة بها، ففي شمال األردن ، قد يشارك ما بين مليون شخصا

، وتتقاسم (348)طنات رسمية أو عشوائية اكبرالصغيرة أو بيوت منتقلة ) كارفان( أو أماكن إيواء من غرفة واحدة داخل مستو 

اغلب األسر المراحيض مع اسر معيشية أخرى، وتضطر في بعض األحيان إلى الوقف في طوابير لمدة ثالثون دقيقه ، ويمثل 

 مفاده أن معدل 
ً
، وفي المنطقة ، تبنى مصممو نماذج اإلمراض افتراضا

ً
الحصول على المواد أالزمة للتعقيم آمر صعبا

 %02يوما، مقارنة بكل أربع أيام، بين صفوف السكان المحيطين، مصيبا  0.0ابات فيروس كورونا سوف يتضاعف كل اإلص

 من السكان األشخاص المشردون في غضون أول ستة أسابيع.

وتعتد صحة األشخاص المهاجرين إلى حد كبير على عوامل هيكلة وسياسة تجد الدافع إلى الهجرة، وظروف رحلتهم 

، ومن المرجح أن يعاني النازحون من جميع األعمار من سوء الحالة الصحية بصورة تفوق األشخاص غير النازحين، وجهتهم

 وال سيما عندما يقتلعون من ديارهم لفترة طويلة ليعيشوا في ظروف قاسية

 حة كوروناتعزيز االستجابات الشاملة في مجال الصحة العامة التي تعالج نقاط المتعددة بجائ: الفرع األول 

 ومستقبلهم. تكشف جائحة 
ً
شاملة لعدة قطاعات ومتعددة المستويات لحماية حياة النازحين أو الالجئين قسرا

، وحماية سبل كسب الرزق، وتوفير حلول دائمة للسكان (349)كورونا أوجه قصور نظم الحماية اإلنسانية في توفير السالمة

، وينبغي لالستجابات لجائحة ك
ً
ورونا أن تقر بمصادر الصدمات المتعددة التي عانة منها السكان أالجئين قسر النازحين قسرا

بالفعل، وان تكفل عدم دفع السكان النازحين إلى أوضاع اخطر من خالل تدابير الصحة العامة، ومن شان النهج الشامل 

، وذلك على سبيل  المثال، (350)رأن ينتج إيجاد حلول لمشكل الصحة العامة دون تعريض استراتيجيات التكيف القائمة للخط

 عن طريق ما يلي:

                                                           

عدة الالجئين في حاالت المنازعات المسلحة واالضطرابات الداخلية، فكار حول آليتي الحركة الدولية ( فيتيت مونتاوريون ، حماية ومسا347(

 .21، ص8111للصليب األحمر وإلهالل األحمر ومفوضية األمم المتحدة للشؤون الالجئين ، المجلة الدولية للصليب األحمر، بيروت، 

يون، الحيثيات والتحديات واآلثار االجتماعية واإلنسانية على المرأة لالجئة، ورقة عمل ( عبده مصطفى المطلق قناة، أزمة الالجئين السور 348(

 .3،ص0280كانون األول  88-82مقدمة إلى مؤتمر لالجئين والنازحين والهجرة القسرية، جامعة اليرموك، اربد، 

رة القسرية، مركز دراسات الالجئين، جامعة اكسفورد، العدد ( كافتيا شوكال، الحماية والمسؤولية المجتمع الدولي، نازحو بروما، نشرة الهج349(

 .01، ص0221حزيران،  02

 ة( محمد علوان ، الالجئون في القانون الدولي والتشريعات المحلية، مؤسسة اللجوء في األردن، مركز الدراسات الالجئين والنازحين والهجر 350(

 .0220تموز  81-82ريع والحماية والممارسة القسرية، ندوة عمل بعنوان" تطور اللجوء والنزوح التش
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تجنب فرض إغالق كامل على السكان المتضررين من النزاع والنازحين من اجل تقليل الصعوبات االقتصادية والعنف  -8

إلى ادني حد وإيجاد سبل لتكييف اإلنتاج الزراعي، فعلى سبيل المثال، من الممكن أن تساعد االستراتجيات األقل 

مثل اعتماد أنظمة االنتظار ومناوبة األيام للبائعين األفراد، في الحفاظ على مسافات بدينية أمنة في إالسواق  تقييدا،

 الن عددا قليال من النازحين " يعتمدون على 
ً
الخارجية، على نحو يمكن القيام ببعض النشاط التجاري، ونظرا

على الجهات المانحة العالمية أيضا أن تستمر في  المساعدات" أو " يعتمدون على أنفسهم" بشكل حصري، فيتعين

العطاء بسخاء اآلليات تمويل األنشطة اإلنسانية لدعم النازحين في ضل ظروف اقتصادية متردية، مبتغية على 

الجهات  الفاعلة اإلنسانية واإلطراف المحلية أن تستثمر في أنظمة الحماية المالية الطارئة التي يمكن أن تصل إلى 

 ئين المتوطنين تلقائيا في ظروف استثنائية.الالج

حماية منازل اإلفراد القائمة والمساحات اآلمنة والعمل معهم على أن يكونوا أكثر آمانا من التعرض النتقال عدوى  -0

فيروس كورونا، وال ينبغي أن يطلب من النازحين مغادرة المخيمات والمستوطنات وغيرها من الواقع التي سعوا إلى 

على مالذ فيها أثناء الوباء، خاصة إذا لم يتمكنوا من القيام بذلك بأمان، كما ال ينبغي تخصيص المنشات العثور 

الصحية التي تخدم إعداد كبيرة من السكان النازحين بالكامل إلى األنشطة المعنية بجائحة كورونا، أال أذا مكن 

ة بالمثل ينبغي اتخاذ ترتيبات بديلة للحفاظ على أنشطاتخاذ ترتيبات بديلة لتوفير الخدمات، وأالعن عنها بوضوح، و 

 اللجوء في حالة تغيير استخدام مراكز االستقبال ألغراض االستجابة لجائحة كورونا.

ضمان مراقبة الحدود على نحو يوازن بين ضرورة مكافحة انتقال عدوى فيروس كورنا وحماية حقوق األفراد في  -0

لجميع، األشخاص الفارون من الحروب في أزمان األوبئة، ال يزولون بحاجة إلى اللجوء ، بحيث يصبح الدخول آمنا ل

حماية ، بغض النظر عن المخاوف مؤقت ليتمكنوا من الحصول على الخدمات الصحية دون تعريض لالجئين لخطر 

 االعتقال أو الترحيل وسوف تتطلب هذه التدابير استجابات.

 ع بأكمله تجاه جائحة كورونااعتماد نهج شامل للمجتم: الفرع الثاني

تشدد منظمة الصحة العالمية على أتباع نهج شامل للمجتمع بأكمله في مكافحة جائحة كورونا، وفي ظروف اللجوء 

 القسري، يعني ذلك ما يلي:

 أوال:أشراك العديد من القطاعات وأصحاب المصلحة في االستجابة لحماية من فيروس كورونا:

ل المختلفة والشرعية السلطات المحلية ) مثل الممثلين المنتخبين، وأعضاء المجالس ويتم ذلك بناء على أشكا

المحلية، والمؤسسات الدينية ومنظمات المجتمع المدني( والتي تحكم السكان النازحين وتمكن من التكيف والمشاركة في 

 ت ضارة في  األوقات التي تلي الجائحة، ومنالحياة االجتماعية، ومن الممكن أن يتسبب تجاوزها أو التشكيك فيها في تأثيرا

شأن المبادرات، التي تقدر المهارات والمعرفة النوعية بالسياق لدى مقدمي الرعاية الصحية النازحين من اجل التعامل مع 
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نفيذ أي تأن تكون  قوية في وباء مثل جائحة كورونا، حيثما تعد الثقة والتوطين مفتاح النجاح في  -المرض ى الالجئين مثلهم

 .(351)أجراء للصحة العامة

 ثانيا : ينبغي على المنظمات الدولية الترحيب بوجهات نظر أشكال وموجات النزوح المختلفة:

يتم تشجيع الشركات مع المغتربين والمجموعات المحلية المشاركة في االستجابة اإلنسانية بطريقة تتكامل فيها 

بناء عليها لصالح الجميع، وقد يكون أشراك المغتربين والمجموعات التي يقودها المزايا النسبية لهذه الجهات الفاعلة وال

أالجئين ذا أهمية خاصة لتحسين الدعم المقدم للنازحين الذين ال يعيشون في المخيمات، على الرغم من انه ينبغي الحرص 

خل هذه الهياكل وكيف يمكن تكييف على فهم األطراف التي تمثلهم بعض المجموعات، الذين ربما ظلت أصواتهم مهمشة دا

 .(352)االستراتجيات لتعكس تنوع النازحين قسرا داخل الحدود وعبرها

 ثالثا:ً ينبغي على المنظمات الدولية التنسيق بين مختلف أنواع الجهات الفاعلة:

د الحكومي، على الرغم أن ذلك ليس من الممكن دائما في المناطق النزاع حيث يفر النازحون داخليا من االضطها

ينبغي أعطاء األولويات للتنسيق بين الحكومات والجهات الفاعلة في المجتمع المدني، حتى ال يتأثر السكان النازحون والالجئون 

 .(353)قسرا سلبا بعملية اتخاذ القرار على مستوى الدولة

 المنظمات التي يقودها الالجئون في المخيمات: الفرع الثالث

تخاذها أالن لدعم عمل منظمات المجتمع المدني المحلية التي يقودها الالجئون والذين هناك عدة خطوات يمكن ا

 يشاركن بالفعل في عمليات االستجابة لجائحة كورونا و زيادة قدراتها ، وتشمل هذه:

 تمويل ودعم والعمل مع شبكات المنظمات القائمة المعنية بالالجئين مثل الشبكة العالمية اونروا . -8

يات وصناديق للمنظمات المحلية للنازحين للمشاركة في االجتماعات على المستويات المحلية والوطنية إنشاء عمل -0

 واإلقليمية والعالمية، بما في ذلك مساعدة على شراء تكنولوجيات االتصاالت وترخيصها.

تعويض على نحو  زيادة الدعم المالي المباشر المقدم إلى المنظمات المحلية داخل مجتمعات النازحين، من اجل -0

مناسب على العمل اإلنساني الذي تقوم به الجهات الفاعلة المحلية واالستثمار في الشركات اإلستراتيجية طويلة 

األجل، وتوفر الحاجة الماسة إلى توطين النشاط في أزمة جائحة كورونا فرصة إلعادة النظر في حق الالجئين والمهاجرين 

 وخاصة في االستجابات اإلنسانية التي تهدف إلى تلبية احتياجاتهم.غير الحمالين لوثائق، في العمل 

 منح المنظمات المحلية إعفاءات من تدابير اإلغالق لتوفير الخدمات األساسية ألعضائها. -2

                                                           

، 0221(  جمال مانع، التنظيم الدولي النظرية العامة والمنظمات العالمية واإلقليمية والمتخصصة ، دار الفكر الجامعي، اإلسكندرية، 351(

 .820ص

 .201،ص0221( صالح الدين عامر، مقدمة لدراسة القانون الدولي العام، دار النهضة ، القاهرة، 352(

 .010( حامد سلطان، القانون الدولي العام في وقت السلم، الطبعة الثانية، دار النهضة العربي ،القاهرة، 353(
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اعتماد نهج عادلة وخاضعة للمساءلة لتقييم الثغرات في القدرات التي قد تواجهها المنظمات في االستجابة الزمة  -3

 ونا، وتوفير الدعم الفني عند الحاجة.لجائحة كور 

 منح المنظمات المحلية إعفاءات من تدابير اإلغالق لتوفير الخدمات األساسية ألعضائها. -0

اعتماد نهج عادلة وخاضعة للمساءلة لتقييم الثغرات في القدرات التي قد تواجهها المنظمات في االستجابة الزمة  -1

 الحاجة.جائحة كورونا وتوفير الدعم الفني عند 

 الخاتمة 
بعد أن انتهينا من الدراسة والبحث في الحماية الدولية لالجئين في ضل أزمة كورونا خلصنا إلى مجموعة من النتائج التوصيات 

 نوردها على النحو التالي:
 النتائج

 توصلت من خالل هذه الورقة البحثية إلى عدة نتائج وهي :
جئين جاء مقتصر فقط على توفير لهم الغذاء و الدواء ولم يعالج مفهومها ما يجب نستنتج انه  تعريف الحماية الدولية لال -8

 على المنظمات الدولية القيام به في الحاالت الوبائية.
ا نستنتج أن المنظمات الدولية تتحمل جزء بسيط من العبء  الملقى على الدولة من خالل تقديم المعاونات التي تتم -0

 من الدول المانحة.
تنتج انه لم يتم اعتماد آلية معينة ألخذ المطعوم كورونا في المخيمات الالجئين وإنما اكتفى المطعوم كورنا على نس-0

 السكان المحليين.
 نستنج أن المملكة األردنية أنها أعطت أالجئين أكثر مما ساعدت المنظمات الدولية في أزمة كورونا.-2
 التوصيات 
ن فيهم أالجئين كافة الفئات الهشة في برنامج الحماية االجتماعية وان تراعي ضرورة شمل جميع فئات المجتمع بم -8

 احتياجات وخصوصية أوضاع هذه الفئات من النواحي االقتصادية واالجتماعية والصحية.
دعم وإعادة فتح المرافق الصحية وتقديم الخدمات المتنقلة بما في ذلك خدمة توصيل األدوية إلى البيوت، والخدمات  -0

 تي تراعي الفوارق بين الجنسين.ال
 تعزيز المساعدات النقدية وتعزيز المالج  وتوفير مواد اإلغاثة األساسية في المناطق الحضرية والمخيمات المزدحمة. -0
العمل مع األطفال ومقدمي الرعاية وغيرهم من أصحاب المصلحة لفهم المعتقدات والممارسات الثقافية التي تحمي  -2

 للخطر أثناء تفش ي المرض.األطفال أو تعرضهم 
استمرار التدخالت المستهدفة في الوفاء باحتياجات مجموعات محددة، بما في ذلك النساء والفتيات ، واألطفال  -3

 والمراهقين والشباب وذوي وذوات اإلعاقة وكبار السن.
 بناء على فجوات الوعي. COVID-19تكثيف الرسائل التوعية على  -0
 في مراكز اإلغاثة. COVID-19اء لقاحات زيادة المراكز الصحية إلعط -1
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 قائمة المراجع

السيد علي فرحان، حق اللجوء السياس ي في الدساتير والقوانين الحديثة، دراسة مقارنة مع النظم الوضعية الحديثة، 

 .0288اطروحة دكتوراه، جامعة عين شمس، القاهرة،

انون الدولي لالجئين ، دراسة مقارنة، دار المنار للنشر، احمد أبو الوفاء، حق اللجوء بين الشريعة اإلسالمية والق

 .0221الرياض،

الدكتور برهان أمر الله، حق اللجوء السياس ي، دراسة في نظرية الملجأ في القانون الدولي، دار النهضة العربية، القاهرة، 

0221. 

 

 .0283ديدة للنشر، القاهرة، ، دار الجامعة الجالقانون الدولي للجوء السياس ييوسف ،خالد سعد أنصاري ، 

، حقوق اإلنسان، دراسات تطبيقية عن العالم العربي، دار اللجوء في القانون الدولي والشريعة اإلسالميةللضعد، ،خديجة، 

 .0221العلم لعاليين، بيروت، لبنان،

، ، مجلة الحقوق، جامعة الكويتبحث في معاملة األقليات غير المسلمة واألجانب في الشريعة اإلسالميةزيدان ،عبد الكريم ، 

 .8111، سبتمبر 1، لسنة 0العدد 

، دراسة مقارنة في القانون الدولي العام، موسوعة القانون  العالقات الدولية اإلسالميةالفتالوي ،الدكتور سهيل حسين ، 

 .0282( دار الثقافة، عمان، 8(، الطبعة )3الدولي اإلسالمي، الجزء )

، رجالة ماجستير، تخصص حقوق الالجئين في الشريعة اإلسالمية والقانون محمد بن عبد الله ، السعودي ، عبد العزيز 

 .0221عادالة جنائية، جامعة نايف للعلوم العربية األمنية، كلية الحقوق الدراسات العليا، الرياض،

اإلنسان ، دار الكلم الطيب، بيروت، ، دراسة مقارنة مع اإلعالن العالمي للحقوق حقوق اإلنسان في اإلسالمالزحيلي ،محمد ، 

 .0220، 0الطبعة 

، نادي القضاة، ندوة الالجئون والقانون الدولي المصري، دار  التشريعات المصرية ذات العالقة بالجئينخليل ،عبد الله ، 

 . 0222القضاء، منشورات دار القضاء،القاهرة، 

، دار الفكر الجامعي،  ات العالمية واإلقليمية والمتخصصةالتنظيم الدولي النظرية العامة والمنظممانع ، جمال ، 

 .0221اإلسكندرية، 

 .0221، دار النهضة ، القاهرة، مقدمة لدراسة القانون الدولي العامعامر ،صالح الدين ، 

جامعة  اللجوء اإلقليمي، دراسة في ضوء الواقع والقواعد الدولية،حبيب ، سعود محمد ، الياسين، وضاري رشيد ، 

 .0223المستنصرية، كلية اآلداب، معهد الدراسات األسيوية األفريقية، العراق، 

، جامعة نايف العربية للعلوم األمنية، الرياض، المملكة العربية السعودية، واجبات أالج  في اإلسالمشوكت ،محمد عليان ، 

0281. 
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 النسانيحماية المشردين قسريا داخل دولهم على ضوء أحكام القانون الدولي ا

 الدكتور جبابلة عمار بن عبد الحميد

 ، الجزائر0كلية الحقوق والعلوم السياسية جامعة سطيف -دكتوراه علوم في القانون الدولي

 

إلى جانب القتل والجرح واإلعاقة وغيرها من الجرائم الكثيرة التي تخلفها النزاعات المسلحة، تتسبب هذه األخيرة كذلك 

ن المدنيين الذين يفرون من ويالتها إلى مناطق أمنة إن كانت خارج وطنهم ليصيروا بذلك مشردين في ظهور موجات كبيرة م

، ويدخلون من خالل وضعهم هذا كضحايا للنزاعات المسلحة في النطاق الشخص ي للقانون الدولي 354قسريا داخل دولهم

م دون غيرهم من المدنيين بالنظر للوضع الذي اإلنساني، كإحدى الفئات التي يمنحها هذا القانون حماية خاصة تطبق عليه

همفيه كمشردين قسريا داخل دولهم،  إضافة إلى الحماية العامة المقررة لجميع السكان المدنيين والتي يستفيدون منها 

 كذلك باعتبارهم مدنيين ال يشاركون في األعمال العدائية.

سريا داخل دولهم، ومعرفة مضمونها كان لزاما علينا ومن أجل الوقوف على أحكام الحماية الخاصة للمشردين ق  

( ثم نتطرق إلى أحكام الحماية الخاصة للمشردين قسريا  المطلب األول أوال تحديد مفهومللمشردين قسريا داخل دولهم ) 

 ( على النحو التالي:المطلب الثانيداخل دولهم ) 

 المطلب األول: مفهوم المشردين قسريا داخل دولهم

يد السكان المدنيين داخل دولهم ألسباب عديدة أهمها النزاعات المسلحة مسألة تثير قلقا متزايدا في جميع أضحى تشر 

، وهذا ما تؤكده العديد من النزاعات المسلحة الحالية، فعلى سبيل المثال بلغ عدد النازحين بسبب النزاع 355أنحاء العالم

                                                           
 متم اختيار تعبير " المشردين قسريا داخل دولهم " العتقادنا أنه التعبير الذي يعبر عن األشخاص المدنيين الذين اجبروا على ترك منازله -354

اخل دولهم، سواء كان االجبار بتدخل من الدولة أو قوة عسكرية معادية لها فيسمى ترحيال قسريا داخليا، أو ليصبحوا مشردين قسريا د

دون تدخل من الدولة أو قوة عسكرية معادية لها بل ألسباب قسرية أخرى فيكون نزوحا قسريا داخليا، وفي كلتا الحالتين هناك قاسم 

، وهذا هو سبب اختيارنا لهذا التعبير، ونحن في هذا نشاطر الدكتور محمد صافي يوسف إلى مشترك بينهما هو التشريد القسري الداخلي

ما ذهب إليه في أن اصطالح " المشردين قسريا داخل دولهم " ال يعتبر من الناحية اللغوية ترجمة دقيقة للتسمية التي تستعملها عادة 

 الدراســـات الفرنسية وهي: أو Internallydisplacedpersonsالدراسات اإلنجليزية وهي:

Les personnes déplacéesa l’intérieur de lors propre 

. صفإن هذا المصطلح هو الذي استعملته الترجمة العربية لجميع التقارير الصادرة عن ممثل األمين العام لألمم المتحدة لشؤون هؤالء األشخا

 أنظر: 

 . 88، 82، ص 0222قسريا داخل دولهم، دار النهضة العربية، القاهرة،  محمد صافي يوسف، الحماية الدولية للمشردين -

 
والمتعلق بتوفير الحماية والمساعدة للمشردين  0280ديسمبر  81المؤرخ بتاريخ  01/812قرار الجمعية العامة لألمم المتحدة رقم  - 355

   A/RES/68/180داخليا
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مليون  0,122إلى حوالي  0280ن نازح، ليصل العدد أواخر شهر سبتمبر ماليي 22حوالي  0280المسلح السوري في شهر أكتوبر 

إلى تخطي عدد النازحين منذ بداية النزاع عتبة  0280، كما أدى تجدد االقتتال في إقليم دارفور بالسودان في مطلع 356نازح

 قسريا داخل دولهم. ثم نقومتعريف المشردين  أوال:. وعليه من أجل الوقوف على مفهوم هذه الظاهرة سنحاول 357المليونين

 بدراسة التطور التاريخي للحماية المقررة لهم في القانون الدولي اإلنساني على النحو التالي:ثانيا: 

 الفرع األول: تعريف المشردين قسريا داخل دولهم:

ال  العالم. إال أنهرغم انتشار ظاهرة التشريد القسري للسكان المدنيين داخل دولهم، وبأعداد هائلة في مختلف أنحاء 

يوجد في القانون الدولي تعريف قانوني موحد لهذه الظاهرة، وقد يرجع ذلك إلى اختالف وجهات نظر الدول والمنظمات 

 .358الدولية حول المعايير الواجب توافرها في األشخاص المدنيين حتى يكونوا مشردين قسريا داخل دولهم

بظاهرة التشريد القسري الداخلي للسكان المدنيين من طرف المجتمع  ومع ذلك كان هناك اهتمام وإن كان متأخرا 

 ية كمباال"اتفاق، إضافة إلى إبرام "بالمبادئ التوجيهيةالمتعلقة بالتشريد القسري الداخلي"الدولي كلل باعتماد ما يعرف " 

. وهو ا للمشردين قسريا داخل دولهمالمتعلقة بحماية ومساعدة المشردين داخليا في إفريقيا. وكلتا الوثيقتين قدمتا تعريف

 ما سنتطرق إليه بالدراسة والتحليل فيما يلي:

 

 التعريف الوارد فيالمبادئ التوجيهية المتعلقة بالتشريد القسري الداخلي: -أوال

، وبناء على طلبها المقدم إلى األمين العام لألمم المتحدة، أشارت مفوضية األمم المتحدة لشؤون 8118في عام  

الجئين عن انزعاجها من ارتفاع عدد المشردين الذين يعانون في جميع أنحاء العالم، بعد أن اجبروا على الفرار من منازلهم ال

 .359للبحث عن السالمة في مناطق أخرى من بلدهم

 وبناء على هذا الوصف األولي للمفوضية، تم استخراج عنصرين أساسيين يميزان فئة المشردين قسريا داخل دولهم، 

 .360أنهم ظلوا داخل إقليم بلدهم الثانييتمثل في أنهم أجبروا على الفرار من منازلهم. و األول 

عين األمين العام لألمم المتحدة، بناء على طلب لجنة حقوق اإلنسان، ممثال عنه لشؤون المشردين  8110وفي عام 

ليا في القانون الدولي، ومدى االهتمام بأوضاع داخل دولهم لدراسة أسباب وعواقب التشريد الداخلي، ومركز المشردين داخ

                                                           
 .02، ص 0282، شتاء 08وريا"، مجلة الموارد، منظمة العفو الدولية، العدد عالء الدين رضوان، "مسألة النزوح الداخلي في س - 356
 .23المرجع نفسه، ص  - 357
 .80محمد صافي يوسف، المرجع السابق، ص - 358
359 - . United Nations commission on human right, internally displaced persons (CE/CN 4/1991/25) 

Genéva : United Nations, March 5, 1991, para 3.   
360- United Nations commission on human right, Analytical Report of The Secretary General on internally Displaced persons (E/CN  

4/1992/23),Genéva, United Nations, February 14,1992), para 12. 
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، وقد تم التوصل إلى وضع 361المشردين في إطار المؤسسات الدولية القائمة وطرق تحسين الحماية والمساعدة المقدمة لهم

خل اتقرير تحليلي عن المشردين قسريا داخل دولهم، تضمن تعريفا لهؤالء األشخاص على النحو التالي: "المشردين قسريا د

دولهم هم األشخاص الذين أجبروا على الفرار من منازلهم فجأة أو بشكل غير متوقع وفي أعداد كبيرة، نتيجة أسباب تتعلق 

بالنزاع المسلح، اضطرابات داخلية، انتهاكات ممنهجة لحقوق اإلنسان، أو كوارث طبيعية من صنع اإلنسان، والذين هم 

 362داخل أراض ي بلدهم".

د فشل هذا التعريف في حيازة رض ى المجتمع الدولي، فقد تعرض عند عرضه على هيئة األمم ولكن لألسف الشدي

المتحدة إلى انتقادات كثيرة، وظهر في شأنه رأيين، فهناك من يرى أنه كان تعريفا واسعا جدا لتوسعه في أسباب التشرد 

ان، بينما يرى آخرون أنه تعريف ضيق جدا القسري الداخلي ليشمل حتى الكوارث الطبيعية وتلك التي هي من صنع اإلنس

 363ألنه اقتصر فقط على المشردين داخليا الذين فروا بصفة فجائية وغير متوقعة وبشكل جماعي في أعداد كبيرة.

، فرنسيس دينغوعلى ضوء هذه االنتقادات، أوص ى الممثل الخاص لألمين العام لألمم المتحدة عن المشردين داخليا 

المقدم لألمم المتحدة عمال بقرار لجنة حقوق  8111لمقدم من طرف األمين العام، وذلك في تقريره لعام بمراجعة التعريف ا

الذي أحاطت فيه علما بأنها بصدد اإلعداد إلصدار المبادئ التوجيهية، وطلبت فيه من الممثل أن  01/8111اإلنسان رقم 

أين تم اعتماد المبادئ التوجيهية  8111سين. وهو ما تجسد فعال عام يقدم لها التقرير المذكور أعاله في دورتها الرابعة والخم

 .364بشأن التشرد الداخلي مرفقة بهذا التقرير

األشخاص أو مجموعات األشخاص الذين أكرهوا على الفرار أو  وعرفت المبادئ التوجيهية المشردين داخليا بأنهم:" 

لى ذلك وال سيما نتيجة أو سعيا لتفادي آثار النزاع المسلح أو حاالت ترك منازلهم أو أماكن إقامتهم المعتادة أو اضطروا إ

                                                           
 .21محمد صافي يوسف، المرجع السابق، ص  - 361
 النص االنجليزي للتعريف الوارد في التقرير التحليلي لألمين العام لألمم المتحدة هو كالتالي:  - 362

« internally displaced persons were persons who have been forced to flee their homes suddenly or unexpectedly in large nembers, 

as a result of armed conflict, internal style, syptematic violation of human right natural or man-made disesters, and who are 

within the territory of their Owen country » see : 

- United Nations commission on human right,  Analytical report, op.cit, para 17. 
التي وجهت للتعريف المقدم من طرف األمين العام لألمم المتحدة في تقريره التحليلي عن المشردين  للمزيد من التفصيل حول االنتقادات - 363

 .00, 80قسريا داخل دولهم. انظر: محمد صافي يوسف، المرجع السابق، ص
364-–ive of The Secretary : Report of The Representat United Nations commission on human right, internally displaced persons 

General, Mr.FrancisM.Deng, submitted pursuant To commission on human right resolution, 1997/39, (E/CN.4/1998/53), 

Geneva, United Nations, February 11,1998, para19. 
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العنف المعمم أو انتهاكات حقوق اإلنسان أو الكوارث الطبيعية أو التي هي من صنع اإلنسان والذين لم يعبروا حدا دوليا 

 365". معترفا به من حدود الدولة

( غير طوعيردين داخليا هما االنتقال غير اإلرادي )المالحظ على هذه الفقرة أنها حددت عنصرين لتعريف المش

لألشخاص، مع بقائهم داخل بلدهم، األول يميز المشردين داخليا عن غيرهم من األشخاص الذين تركوا منازلهم اختيارا رغم 

و محل قليم بلدهم أإمكانية العيش فيها بأمان، أما الثاني فهو ما يميز المشردين داخليا عن الالجئين الذين يتواجدون خارج إ

 .366إقامتهم المعتاد

وإذا كان يجب أخذ العنصر الثاني أي البقاء داخل إقليم البلد لمعناه الواسع، فقد يحدث أن يتجاوز المشردين 

داخليا الحدود اإلقليمية لبلدهم دون أن يتأثر مركزهم القانوني أو يعتبروا بذلك الجئين، فعلى سبيل المثال يمكن استعمال 

دولة مجاورة لنقل المشردين داخليا إلى مناطق آمنة داخل إقليم دولتهم، أو عندما يتم نقلهم إلى الخارج يتم إعادتهم  إقليم

، لسبب من األسباب التي حددتها الفقرة 367طوعا أو كرها إلى إقليم دولتهم دون أن تكون لديهم اإلمكانية في الرجوع إلى منازلهم

 من مقدمة المبادئ التوجيهية. 0

من مقدمة المبادئ التوجيهية، يذكر بعض األسباب الرئيسية  0وفيما يتعلق باألسباب، نجد أن تعريف الفقرة  

للتشريد الداخلي مثل النزاعات المسلحة، العنف، انتهاكات حقوق اإلنسان والكوارث، ولكنها ليست على سبيل الحصر، 

. 368ك ال تستبعد ما دام أنها تؤدي إلى التشريد القسري الداخليتعني أن األسباب األخرى كذل "ال سيما"فاستعمال عبارة 

ولكن هذا ال يعني أبدا أن التعريف ينطبق على كل من أجبروا على ترك منازلهم أو محل إقامتهم المعتاد إلى أماكن أخرى 

ح الشديد أو نظرا لش داخل بلدهم، فهناك من قد يقوموا بذلك ألسباب اجتماعية أو اقتصادية بسبب ما يعانونه من الفقر 

الثورات أو بسبب إهمال الدولة لمنطقتهم وعدم إقامة مشاريع تنموية عليها، فهؤالء ال يعتبرون ضمن المشردين قسريا 

  .369داخل دولهم، ومن ثم ال يتمتعون بأية مساعدة أو حماية خاصة

التشريد القسري الداخلي وذلك  وفي هذا اإلطار تفصل المبادئ التوجيهية، وتحدد األشخاص الذين يشملهم خطر  

 بموجب المجلد السادس منها الذي نص على ما يلي:

 لكل إنسان الحق في الحماية من أن يشرد تعسفيا من مسكنه أو محل إقامته المعتاد. -8"

 يندرج تحت خطر التشريد التعسفي في األحوال التالية: -0

                                                           
 من مقدمة المبادئ التوجيهية. 0انظر الفقرة  - 365

tion des déplaces internes, Genève, 2006, p 14. Manuel pour la protec -366 

Notes explicatives,  Walter Kalin, Principes directeurs relatifs au déplacement de personnes à l’intérieur de leur propre pays. -367

Société américaine de droit international et Brookings institution, Washington, 2008, p 24. 

Manuel pour la protection des déplaces internes, op.cit, p 14.  - 368 
 .08محمد صافي يوسف، المرجع السابق، ص  - 369
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هير العرقي، أو أية ممارسات مماثلة رامية أو مؤدية إلى تغيير عندما يقوم على أساس سياسات التمييز العنصريأو التط -أ

 التركيبة ...... أو الدينية أو العرقية للسكان المتضررين.

 في حاالت النزاع المسلح ما لم يتطلبه أمن المدنيين المعنيين أو الضرورة العسكرية. -ب

 جمهور العليا والغالبة.في حالة مشاريع التنمية الواسعة النطاق التي تبررها مصلحة ال  -ج

 في حاالت الكوارث، ما لم يكن ضروري إجالء األشخاص المتضررين حفاظا على سالمتهم وصحتهم. -د

 .370عندما يستخدم كأداة للعقوبة الجماعية " -ه

وفي األخير من المهم أن نشير إلى أن التعريف الوارد في المبادئ التوجيهية للمشردين قسريا داخل دولهم ما هو إال  

وقد جاء في وثيقة ليس لها أي قوة إلزامية ألنها لم تأت في شكل اتفاقية دولية أو قرار دولي  ،371عريف وصفي وليس قانونيت

ملزم، ومع ذلك  تعتبر هذه المبادئ ذات أهمية بالغة ألنها مستوحاة من القانون الدولي لحقوق اإلنسان والقانون الدولي 

عا لدى الدول والمنظمات الدولية، بدليل أن التعريف الوارد فيها للمشردين قسريا ، كما أنها القت قبوال واس372اإلنساني

داخل دولهم هو أكثر التعاريف انتشارا واستخداما لدى هيئة األمم المتحدة والمنظمات الدولية األخرى مثل اللجنة الدولية 

لف التقارير والوثائق الصادرة عن هذه للصليب األحمر ومفوضية األمم المتحدة لشؤون الالجئين وهو ما تثبته مخت

 المنظمات.

                                                           
 النص الفرنس ي للمبدأ السادس من المبادئ التوجيهية هو كالتالي: - 370

- Principe 6 

1- chaque être humain a le droit d’être protégé contre un déplacement arbitraire de son foyer ou de son lieu de résidence habituel. 

2-L’interdiction des déplacements arbitraire s’applique aux déplacements : 

a- Qui sont la conséquence de politique d’apartheid, de politique de « nettoyage ethnique » ou de pratique similaire dont 

l’objectif ou la résultante est la modification de la composition ethnique, religieuse ou raciale de la population touchée. 

b- Qui interviennent dans des situations de conflit armé, sauf dans les cas ou la sécurité des personnes ou des raisons militaires 

impératives l’exigent. 

c- Qui se produisent dans le contexte de projets de développement de vaste envergure qui ne sont pas justifiés par des 

considérations impérieuses liées à l’intérêt supérieur du public. 

d- Qui sont opérés en cas des catastrophes, à moins que la sécurité et la santé des personnes concernées n’exigent leur 

évacuation ;et 

e- Qui sont utilisés comme un moyen de punition collective.       

 

, p25.  : Walter Kalin, op.cit Voir aussiManuel pour la protection des déplacés interes, op.cit, p 14.   - 371 
 من مقدمة المبادئ التوجيهية. 0انظر الفقرة  - 372
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 تعريف المشردين داخليا في اتفاقية كمباال: -ثانيا

أصبح التشريد القسري للسكان المدنيين داخل دولهم في القرن الواحد والعشرين أكثر من أي وقت مض ى، وذلك 

السياس ي، الكوارث الطبيعية، األزمات اإلنسانية،  ألسباب عديدة ومعقدة كالنزاعات المسلحة، العرقية والدينية، االضطهاد

مليون  80. وتستضيف القارة اإلفريقية لوحدها ما يقارب نصف عدد المشردين داخليا في العالم بنسبة أكثر من 373المجاعة

 .374بسبب النزاعات المسلحة والكوارث الطبيعية مشرد

تصدي لظاهرة التشريد القسري الداخلي للسكان وأمام هذا الوضع برزت الحاجة لدى الدول اإلفريقية في ال 

المدنيين، فتولت منظمة الوحدة اإلفريقية أو ما يعرف حاليا باالتحاد اإلفريقي القيادة لمعالجة هذه المشكلة، وبعد خمس 

ية فاقسنوات من المشاورات والمفاوضات من قبل خبراء قانونيين من الدول األعضاء في االتحاد اإلفريقي، تم اعتماد ات

، وقد دخلت هذه االتفاقية حيز 375بأوغندا، بوصفها أول صك إقليمي ملزم بشأن التشرد الداخلي 0221أكتوبر  00كمباال في 

 .0280377ديسمبر  0، وبدأ سريانها في 376دولة من الدول األعضاء في االتحاد اإلفريقي 83التنفيذ بعد أن صادقت 

األشخاص أو مجموعات األشخاص الذين اضطروا إلى الفرار أو  "نهم: األشخاص المشردين بأ كمباالوتعرف اتفاقية  

مغادرة منازلهم أو أماكن إقامتهم المعتادة، وبصفة خاصة نتيجة للآتي أو بغية تفادي آثار النزاعات المسلحة وأعمال العنف 

ذين لم يعبروا حدود الدولة المعمم وانتهاكات حقوق اإلنسان والكوارث الطبيعية أو تلك التي هي من صنع اإلنسان وال

وبعد ذلك مباشرة تضيف هذه االتفاقية تعريفا لمعنى التشرد الداخلي، كمكمل وموضح للتعريف  .378"المعترف بها دوليا 

                                                           

 : Christel Cournil - 373" L’émergence d’un droit pour les personne déplacées internes ", Revue québécoise de droit international,  

22.1, 2009, p 2.   

Ibid., p. 15.  -374 
 . 01، فقرة 0282أفريل  A/HRC/26/33 .2 خاص المعني بحقوق اإلنسان للمشردين داخليا، تشالوكا بياني،األمم المتحدة، تقرير المقرر ال - 375
 من اتفاقية كمباال لحماية ومساعدة المشردين داخليا في إفريقيا.  81انظر المادة  - 376
لة. قد وقعت على اتفاقية كمباال، في حين صادقت دو  32دولة من أعضاء االتحاد اإلفريقي البالغ عددها  03، كانت هناك 0282إلى غاية  - 377

 دولة. انظر: 00عليها 

 .01تقرير المقرر الخاص المعني بحقوق اإلنسان للمشردين داخليا، تشالوكا بياني، المرجع السابق، فقرة 
 ( من اتفاقية كمباال، والنص الفرنس ي لهذه المادة هو كالتالي:K) 8انظر المادة  -378

K . « Personnes déplacées » : Les personnes ou groupes de personnes ayant été forcées ou obligées de fuir ou de quitter leurs 

habitation ou lieux habituels de résidence, en particulier après, ou afin d’éviter les les effets des conflets armés, des situation 

de violence généralisés, des violation des droits de l’homme, et/ou des catastrophe naturelles ou provoquées par l’homme, 

et qui n’ont pas traversé une frontière d’état internationalement reconnue 
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":" الحراك واإلجالء أو إعادة التوطين غير الطوعي أو القسري ألشخاص أو مجموعات التشريد الداخليبقولها " -أعاله–األول 

 .379داخل الحدود اإلقليمية المعترف بها دوليا للدولة "من األشخاص 

وبالجمع بين التعريفين يتبين لنا أن تعريف المشردين داخليا وفق اتفاقية كمباال يتفق تماما مع التعريف الوارد في  

د القسري الداخلي من اتفاقية كمباال التي حظرت التشري 2فقرة  2، ولكن بالرجوع إلى المادة 8111المبادئ التوجيهية لعام 

وحددت األشخاص الذين يشملهم هذا الحظر، نجد أنها جاءت أكثر تفصيال واتساعا مما ورد في المبادئ التوجيهية بموجب 

 :380من اتفاقية كمباال على ما يلي 2من المادة  2المبدأ السادس منها. حيث تنص الفقرة 

أية ممارسات مماثلة رامية لتغيير التركيبة االثنية أو  التشريد الذي يقوم على أساس سياسات التمييز العرقية أو  -أ

 الدينية أو العرقية للسكان.

التشريد الفردي أو الجماعي للمدنيين في حال النزاع المسلح، ما لم يقتض ي ذلك أمن المدنيين المعنيين أو ضرورة  -ب

 .عسكرية وفقا لقواعد القانون اإلنساني

                                                           
 تالي:( من اتفاقية كمباال، والنص الفرنس ي لهذه المادة هو كالI) 8انظر المادة  - 379

I. « Déplacement interne » : le mouvement, l’évacuation ou la réinstallation involontaires ou forcés des personnes ou groupes de 

personnes a l’intérieur des frontières internationalement reconnues d’un état.  
 اقية كمباال هو كالتالي:من اتف 2الفقرة  2النص الفرنس ي للمادة  - 380

« Toute personne a le droit d’être protégée contre le déplacement arbitraire, les catégories de déplacement arbitraire interdites sont, 

entre autres : 

a- Déplacement basé sur les politiques de discrimination raciale ou autre pratique similaires, visant à altérer la composition 

ethnique, religieuse ou raciale de la population. 

b- Déplacement individuel ou massif des civiles en situation de conflit armés, sauf pour des raisons de sécurité des civils 

impliqué ou des impératifs d’ordre militaires conformément au droit international humanitaire. 

c- Déplacement utilisé internationalement comme méthode de guerre ou autre violations du droit international humanitaire 

dans des situations de conflit armé. 

d- Déplacement issu des situation de violence ou de violation généralisées des droits de l’homme. 

e- Déplacement résultant de pratique néfaste. 

f- Evacuation forcées dans les cas catastrophes naturelles ou provoqués par l’homme ou par d’autre causes si les évacuations 

ne sont pas exigées par la sécurité et la santé des personnes affectées. 

g- Déplacement utilisé comme punition collective. 

h- Déplacement causé par un acte, un événement , un facteur ou un phénomène d’une gravité similaire a ceux-ci-dessus cités 

et qui soit non justifié par le droit international, en particulières, les droits de l’homme et le droit international humanitaire. 
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لحرب أو غيرها من انتهاكات القانون الدولي اإلنساني في أوضاع النزاعات التشريد المستخدم كأسلوب من أساليب ا -ج

 المسلحة.

 التشريد بسبب العنف أو العنف المعمم ضد حقوق اإلنسان. -د

 التشريد الناتج عن الممارسات الضارة. -ذ

ن ن اإلجالء يتطلبه أماإلجالء القسري في حالة الكوارث الطبيعية أو التي هي من صنع اإلنسان أو ألسباب أخرى ما لم يك-ز

 وصحة السكان المتضررين. 

 التشريد المستخدم كأداة لعقوبة جماعية.-س

التشريد الناجم عن فعل أو حدث أو عامل أو ظاهرة ذات خطورة مماثلة لتلك المذكورة أعاله. ليس له ما يبرره بموجب  -ش

 .القانون الدولي خصوصا حقوق اإلنسان والقانون الدولي اإلنساني "

المالحظ على هذه الفقرة أنها لم تأت على سبيل الحصر، بل فتحت المجال لفئات أخرى من المشردين داخليا، وهي  

تشكل بذلك تقدما في فهم أوسع لالفتراضات التي قد تؤدي إلى التشرد القسري الداخلي، فعلى سبيل المثال فإن االلتزام 

ير الدول مثل الشركات المتعددة الجنسيات، المؤسسات العسكرية بحظر التشريد التعسفي يمتد إلى جهات فاعلة من غ

واألمنية الخاصة، الجهات الفاعلة غير الحكومية في مجال استكشاف واستغالل المواد االقتصادية والطبيعية التي تؤدي إلى 

 .381تشريد السكان

اإلقليمي مصدر إلهام لمبادرات إقليمية  لهذا نأمل أن تكون هذه المبادرة اإلفريقية في وضع اتفاقية ملزمة في بعدها 

 أخرى تمهيدا التفاقية دولية على مستوى األمم المتحدة تضمن حماية عالمية للمشردين قسريا داخل دولهم.

 الفرع الثاني: تطور حماية المشردين داخليا في القانون الدولي اإلنساني:

ولي اإلنساني عبر مرحلتين هما:ما قبل اعتماد اتفاقية يمكن دراسة تطور حماية المشردين داخليا في القانون الد 

 ، وما بعد إبرام هذه االتفاقيات وهو ما سنقوم به على النحو التالي:8121جنيف الرابعة لعام 

 :8121حماية المشردين قبل اعتماد اتفاقيات جنيف األربعة لعام  -أوال

                                                           

Christel Cournil, op.cit, p 17.  - 381 
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، وذلك بموجب 383ا للتشريد القسري للسكان المدنيينأول تقنين يتضمن حظرا صريح 8100382يعتبر تقنين ليبر لعام 

، ولعل هذا التقنين جاء ليدون أعرافا أو 384"يجب عدم قتل المدنيين أواسترقاقهم أو ترحيلهم...منه التي تنص: "  00المادة 

، والتشريد كاتهمممارسات كانت سائدة في ذلك الوقت، والتي من بينها حظر ترحيل وإبعاد السكان المدنيين عن منازلهم وممتل

والالئحة المرفقة بها إلى  8121القسري لهم داخل بلدهم، وقد يكون ذلك سبب عدم إشارة اتفاقية الهاي الرابعة لعام 

لضرورة فقد كان من غير ا -أعاله-تقنين ليبرموضوع التشريد القسري للسكان المدنيين بصفة صريحة ومباشرة كما جاء في 

صياغة مواد في االتفاقية تحظر هذا النمط من األعمال  8121جتمعين في مؤتمر الهاي عام بالنسبة لمندوبي الدول الم

 .385الوحشية، وعليه فإن الممارسات التي تمثلت في إبعاد الماليين من منازلهم وتشريدهم ال تنتمي إلى القرن العشرين

ي يمكن أن نستخلص منها حظرا غير من بعض النصوص القانونية الت 8121ومع ذلك ال تخلو اتفاقية الهاي لعام  

التي تنص على  8121من اتفاقية الهاي الرابعة لعام  20مباشر لعمليات التشريد القسري للسكان المدنيين، مثل المادة 

 "، وغنيينبغي احترام شرف األسرة وحقوقها وحياة األشخاص والملكية الخاصة، وال تجوز مصادرة الملكية الخاصةأنه: "

أن األمور التي ذكرت في المادة، متى تم االعتداء عليها فإنها تكون سببا قويا وكافيا للتشريد القسري للسكان عن البيان 

 المدنيين.

"، ومن المعلوم أن سلب الممتلكات سبب يحظر السلب حظرا تامامن نفس االتفاقية بأنه: "  21كما تنص المادة  

التي شهدتها الحرب العالمية الثانية في مجال الترحيل واإلبعاد القسري  رئيس ي لتشريد السكان المدنيين، ونظرا للفظائع

للسكان المدنيين خصوصا من طرف القوات النازية التي نقلت أعدادا هائلة من سكان األرض المحتلة إلى ألمانيا للقيام 

المحكمة العسكرية كلت ، وعندما ش386بأعمال السخرة في مجال المجهود الحربي ولخدمة متطلبات االقتصاد األلماني

الخاصة بمحاكمة كبار مجرمي الحرب في دول المحور  8123أوت  1الدولية فيلوزمبورغ بموجب ميثاق لندن المؤرخ في 

                                                           
تعليمات تحكم جيوشها في الميدان، وهي عبارة عن تقنين أعده األستاذ "ليبر"  822أصدرت وزارة الحرب األمريكية بموجب األمر العام رقم  - 382

تحت عنوان: التعليمات التي تحكم جيوش   « Lincoln »والتي أقرها فيما بعد الرئيس لينكلن  « Halleek »  ليكبطلب من الجنرال ها

 . انظر:8100الواليات المتحدة في الميدان وكان ذلك سنة 

Rose Mary Abi Saab, droit humanitaire et conflit interne, edition A. pedone, Paris, 1986, p 18. 
 020، ص 8113، 38د السيد، " اإلبعاد والترحيل القسري في ضوء القانون الدولي األنساني "، المجلة المصرية، المجلد رشا -383
 ". انظر:ليبراالطالع على النص االنجليزي األصلي لتعليمات " - 384

code ), 24 April 1863, (SD)[ http//  instructions for the government of armis of The United States in the field, ( Lieber  «

Open document ](18/07/2014).ihl.nof/Full/mo? www.icrc.org/ 
 .021رشاد السيد، المرجع السابق، ص  - 385
 .021رشاد السيد، المرجع السابق ، ص  - 386

http://www.icrc.org/
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 0لعمليات الترحيل القسري للمدنيين التي ارتكبتها القوات النازية، حيث اعتبرتها المادة  مدينا وشاجبااألوربي، كان موقفها 

 ئم الحرب، أما الفقرة )ج( فاعتبرتها جرائم ضد اإلنسانية)ب( من قبيل جرا

 8121حماية المشردين بعد اعتماد اتفاقيات جنيف األربعة لعام  -ثانيا

خصوصا االتفاقية الرابعة منها نقلة نوعية في مجال حماية السكان  8121مثل اعتماد اتفاقيات جنيف األربعة لعام 

لهم، فقد أصبح هناك حظر صريح بموجب أحكام هذه االتفاقية لهذه الممارسات المدنيين من التشرد القسري داخل دو 

، ومع ذلك تعرف هذه األخيرة عند وقوعها أعداد كبيرة من المشردين 387ضد السكان المدنيين ومن النزاعات المسلحة الدولية

لعديد من القرارات الدولية التي تدين داخليا بشكل مأساوي ملفت لالنتباه، مما جعل الجمعية العامة لألمم المتحدة تصدر ا

( الخاص بالمبادئ األساسية 8112ديسمبر  21المؤرخ في  0013: القرار )388عمليات التشريد القسري للسكان المدنيين مثل

" عدم جواز أن يكون السكان المدنيون عرضة لحماية السكان المدنيين من النزاعات المسلحة. حيث تم التأكيد فيه على 

ماي  80المتعلق بحماية النساء واألطفال في حاالت النزاعات المسلحة المؤرخ في  0081" وكذلك القرار رقم القسري للنقل 

"اإلرغام على النزوح القسري الذي يرتكبه أطراف النزاع في سياق العمليات الذي أعلنت فيه األمم المتحدة أن:  8112

 /العسكرية أو في األراض ي المحتلة يعتبر حركة"

لتأكيد الحظر الصريح لعمليات التشريد القسرية للسكان  8111جاء في نفس المسعى البروتوكولين اإلضافيين لعام  و 

 .389المدنيين في النزاعات المسلحة الدولية وغير الدولية

 نكان هناك اهتمام متزايد وإن كان متأخر من طرف المجتمع بظاهرة التشريد القسري للسكا التسعيناتومنذ بداية  

، وهي بدورها مصدر 8111المدنيين داخل دولهم. كلل باعتماد المبادئ التوجيهية المتعلقة بالتشريد القسري الداخلي لعام 

المتعلقة بحماية ومساعدة المشردين داخليا في إفريقيا. التي نرجو أن تكون هي  0221إلهام إلبرام اتفاقية كمباال لعام 

ى على المستوى اإلقليمي أو حتى العالمي في إطار اتفاقية على مستوى األمم المتحدة األخرى نموذجا إلبرام مبادرات أخر 

 لحماية ومساعدة المشردين قسريا داخل دولهم.

 المطلب الثاني: مضمون الحماية الخاصة للمشردين قسريا داخل دولهم

دفع المدنيين إلى ترك مساكنهم  هناك سمة مشتركة بين جميع النزاعات المسلحة سواء كانت دولية أو غير دولية، هي

ومغادرتها ليصبحوا كمشردين داخل دولهم نظرا لما يرتكب في مثل هذه النزاعات المسلحة من انتهاكات ومخالفات لقواعد 

القانون الدولي اإلنساني تجبر هؤالء المدنيين على الفرار من مناطق النزاع من أجل إنقاذ حياتهم وترك منازلهم وممتلكاتهم 

دأ رحلة العذاب في ظروف غالبا ما تكون غير إنسانية، لهذا أضفى القانون الدولي اإلنساني لهؤالء المشردين قسريا داخل لتب
                                                           

 .8121ة لعام من اتفاقية جنيف الرابع 821, 21انظر المواد  - 387
القواعد، اللجنة الدولية للصليب األحمر،  -هنكرتس جون ماري ،دوزوالدبك لويز،، القانون الدولي االنساني العرفي ، المجلد األول  - 388

 220، ص .0221القاهرة،
 من البروتوكول اإلضافي الثاني. 81من البروتوكول اإلضافي األول، المادة  13انظر المواد :  - 389
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، 390دولهم عالوة على الحماية العامة التي يقررها للسكان المدنيين، حماية خاصة تقض ي بحظر الترحيل القسري الداخلي

( وكذا البروتوكولين اإلضافيين لعام الفرعاألول ) 8121جنيف الرابعة لعام  بعضها ضمني وآخر صريح وذلك بموجب اتفاقية

 ( وهو ما سنحاول دراسته فيما يلي:الفرع الثاني) 8111

 8121الفرع األول: حظر الترحيل القسري الداخلي بموجب اتفاقية جنيف الرابعة لعام 

التي تناولت موضوع الترحيل واإلبعاد القسري بش يء  ، نجد أن المادة8121بالرجوع إلى اتفاقية جنيف الرابعة لعام  

، وإن كانت الفقرة األولى هي أهم فقرة منها ألنها فقرات 0، وهي تتكون من 391من هذه االتفاقية 21من التفصيل هي المادة 

ة اتفاقي حظرت صراحة النقل واإلبعاد القسري لألشخاص المحميين خارج األراض ي المحتلة، وقد القت إجماعا لدى واضعي

ومع أهميتها إال أنها ال تعنينا في هذا  21المادة من  الفقرة ، لكن هذه392جنيف الرابعة رغم أنها كانت محل مناقشات واسعة

  المجال ألنها تتعلق بالنقل القسري واإلبعاد خارج إقليم الدولة.

يح للترحيل القسري الداخلي ولكن ، نستنتج أنه ال يوجد هناك حظر صر 21وباستقراء الفقرات المتبقية من المادة  

مع ذلك، يجوز لدولة االحتالل أن تقوم التي نصت على ما يلي: "  21من المادة  الفقرة الثانيةيمكن استنباطه ضمنيا من 

بإخالء كلي أو جزئي لمنطقة محتلة معينة، إذا اقتض ى ذلك أمن السكان أو ألسباب عسكرية قهرية، وال يجوز أن يترتب عن 

اإلخالء نزوح األشخاص المحميين إال في إطار حدود األراض ي المحتلة، ما لم يتعذر ذلك من الناحية المادية. ويجب  عمليات

 ".إعادة السكان المنقولين على هذا النحو إلى مواطنهم بمجرد توقف األعمال العدائية في هذا القطاع

                                                           
ي ذلك تكريسا إلحدى قواعد القانون الدولي األساس ي العرفي التي تحظر نقل وترحيل السكان المدنيين قسرا. وفق ما ورد في القاعدة ويأت - 390

ال يقوم األطراف في نزاع مسلح دولي بترحيل أو نقل السكان المدنيين قسرا بصورة كلية أو  -8التي تنص على ما يلي: " 801العرفية رقم 

 محتلة. إال إذا اقتض ى ذلك أمن المدنيين المعنيين أو ألسباب قهرية. جزئية من أرض

ين أو يال يأمر األطراف في نزاع مسلح غير دولي بنزوح السكان المدنيين، كليا أو جزئيا، ألسباب تتعلق بالنزاع. إال إذا اقتض ى ذلك أمن المدن -0

 222ويز، القانون الدولي االنساني العرفي، المرجع السابق، هنكرتس جون ماري ،دوزوالدبك لألسباب عسكرية قهرية". انظر: 
، وهو عبارة عن مشروع اتفاقية دولية تتعلق بحماية المدنيين، أعدتها اللجنة الدولية 8102يرجع أصل هذه المادة إلى مشروع طوكيو  - 391

من المقرر عرضها في المؤتمر الدبلوماس ي الذي ، وكان 8102للصليب األحمر في المؤتمر الدولي للصليب األحمر المنعقد بطوكيو عام 

إال أن اندالع الحرب العالمية الثانية حال دون انعقاد هذا المؤتمر ما أدى إلى عدم اعتماد هذه االتفاقية. ،دعت إليه الحكومة السويدية 

. طرح هذه المسألة الهامة على مؤتمر وبعد انتهاء هذه الحرب واصلت اللجنة الدولية للصليب األحمر على ضوء ما كان فيها من تجارب

 21إلى أن تم اعتماد اتفاقية جنيف الرابعة وما فيها من نصوص قانونية من بينها نص المادة  8121الخبراء الحكوميين المنعقد سنة 

 من هذه االتفاقية. انظر: 

- Oscar M. Uhler, et al., commentaire de la convention IV de Genève relative a la protection des personnes civiles en temps de 

guerre., Genève, CICR.,1956., p. 8.  voir aussi : Pierre Boissier, Histoire du comité international de la croix-rouge de 

solferinotoushima, institut Henry-Dunant, Genève, 1978, p. 227.   

et al, op.cit, p .300Oscar M.Unler  - 392 
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استثناءا وأنه ال يجوز كقاعدة عامة إال إذا اقتض ى  ويفهم من هذه الفقرة أنها جعلت من الترحيل القسري الداخلي  

"، فقيام دولة االحتالل باإلخالء الكلي أو الجزئي لمنطقة محتلة معينة بسكانها ألسباب عسكرية قهرية" أو ""أمن السكانذلك 

 متوقف على توفر أحد الشرطين أو كالهما.

قسري باعتبارهما تدابير ال تحمل أي مميزات إيجابية، على وهناك من يرى أن اإلخالء مختلف عن اإلبعاد والترحيل ال  

ولكن  .393عكس اإلخالء الذي يأتي لفائدة األشخاص المحميين أنفسهم كغيره من األحكام التي وردت في اتفاقية جنيف الرابعة

 محميين بلهذا التفريق ليس بضرورة صحيح تماما. فاإلخالء كذلك قد ال يخدم في بعض الحاالت مصلحة األشخاص ال

يكون لخدمة مصالح دولة االحتالل. ذلك أن شرطي "أمن السكان" و"األسباب العسكرية القهرية" الذين يمكن من خاللهما 

لدولة االحتالل أن تبرر اإلخالء الكلي أو الجزئي لمنطقة معينة من سكانها، هما نفس الشرطين الذين يسمحان لها بالتعسف 

ل قسري داخلي لسكان األراض ي المحتلة كان يمكن أال تقوم بها، و االدعاء بأن ذلك يدخل عن طريق القيام بعمليات ترحي

"، وكل ذلك خدمة لمصالحها، وسبب ذلك يرجع إلى أن هاتين  ضرورة عسكرية قاهرةأو دعت إليه "  "أمن السكان"في إطار 

 .394العبارتين األخيرتين فضفاضتين بشكل يفتح الباب لتأويالت وتغيرات متعددة

ولعل ذلك هو سبب إحاطة سلطة دولة االحتالل في إخالء السكان المدنيين بجملة من القيود والضوابط نصت عليها  

 في الفقرة الثانية وما بعدها، تتمثل فيما يلي: 21المادة 

سبيل  ين علىالقيام بعمليات اإلخالء للسكان المدنيين إال في حالت -كما سبق وأن بينا-أنه ال يجوز لدولة االحتالل  -8

، كأن تكون المنطقة في خطر التعرض لعمليات وجود أسبابعسكرية قاهرةأو  أجل أمن السكان: من همااالستثناء 

( العمليات العسكرية، entraveعسكرية أو قصف مكثف، أو وجود األشخاص المحميين في المنطقة بشكل يعرقل )

مليات اإلخالء ألنها جاءت في إطار الضرورة العسكرية، وبدون ففي مثل هذه الحاالت يجوز لدولة االحتالل القيام بع

 395هذه األخيرة يفقد اإلخالء الذي تقوم به دولة االحتالل شرعيته.

يجب أن يكون نزوح األشخاص المحميين المترتب عن عمليات اإلخالء داخل األراض ي المحتلة ما لم يتعذر ذلك  -0

، والذي بمقتضاه 21عماال للحكم العام الوارد في الفقرة األولى من المادة ألسباب مادية، ويأتي هذا الشرط في الواقع إ

 396يحظر النقل الجبري الفردي أو الجماعي لألشخاص المحميين أيا كانت دواعيه خارج األراض ي المحتلة.

                                                           
التي نصت على إنشاء مناطق استشفاء والمناطق اآلمنة والمحايدة واإلخالء من المناطق المحاصرة أو المطوقة  81, 83, 82مثل المواد  - 393

 وكلها تهدف لحماية األشخاص المحميين. انظر:

-Oscar M.Unler et al, op.cit, p .300. 
 .21سابق، ص محمد صافي يوسف، المرجع ال - 394

Oscar M.Unler, et al, op.cit, p. 302.-395 
 .21محمد صافي يوسف، المرجع السابق، ص  - 396
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 ذا الشرطأن يتم إعادة السكان الذين تم إخالؤهم إلى مواطنهم بمجرد توقف األعمال العدائية في تلك المنطقة، ه -0

تم إضافته في المؤتمر الدبلوماس ي، وهو يؤكد أن اإلخالء يكون داخل أراض ي  0الوارد في الجملة األخيرة من الفقرة 

 397االحتالل وأن الظروف جعلت من الضرورة القيام به.

بة المناس أن تعمل دولة االحتالل التي اضطرت للقيام بعمليات اإلخالء إلى أقص ى حد ممكن لتوفير أماكن اإلقامة -2

 ممن تم إجالؤهم.

أن تتم عمليات اإلخالء في ظروف تراعي شروط السالمة األمنية والصحية والغذائية التي تتطلبها هذه العمليات، وأال  -3

 تؤدي هذه األخيرة إلى التفريق بين أفراد األسرة الواحدة حفاظا على وحدة العائلة.

بعمليات النقل واإلخالء بمجرد حدوثها، وهذا الشرط ورد في الفقرة يجب على دولة االحتالل أن تخطر الدولة الحامية  -0

، ويرجع أصله إلى النص الذي اقترحته اللجنة الدولية للصليب األحمر في المؤتمر الدبلوماس ي الذي 21من المادة  2

 جاء فيه:

االستعدادات والظروف التي ( ويجوز لها مراقبة prévusتخطر الدولة الحامية بعمليات النقل واإلخالء المقترحة )" 

، إال أن المشاركين في المؤتمر الدبلوماس ي لم يرغبوا في أن يكون إخطار مسبق بعمليات اإلخالء، 398"تتم فيها هذه العمليات

يقض ي بأن تقوم دولة االحتالل  النص الحالي للفقرة الرابعة، لذلك أصبح 399ألن ذلك قد يمس بسرية العمليات العسكرية

ة الحامية بعمليات النقل واإلخالء بمجرد حدوثها أي بعد القيام بها  مباشرة وبشكل فوري، لتمكينها من بإخطار الدول

 ممارستها سلطتها في الرقابة على هذه العمليات. 

أمام دولة االحتالل في ممارسة عمليات والنقل واإلخالء  21المادة ورغم كل هذه القيود و الضوابط التي وضعتها  

 دنيين، مما يجعلها ضمانةلهؤالء المدنيين كي ال تتوسع أو تتعسف دولة االحتالل في القيام بهذه العمليات.للسكان الم

ما "، "ألسباب عسكرية قهرية"، "أمن السكانإال أن ما احتوت عليه هذه المادة من مصطلحات فضفاضة مثل: " 

ارات ومصطلحات واسعة يصعب التحقق من مدى "، كلها عبإلى أقص ى حد ممكن"، "لميتعذر ذلك من الناحية المادية

مصداقيتها على أرض الواقع، وهو ما يؤدي بالضرورة إلى صعوبة إقامة مسؤولية دولة االحتالل في حال محاسبتها، بل هذه 

يين نالعبارات الفضفاضة تفتح الباب واسعا أمام دولة االحتالل لتنصل من التزاماتها في مجال الترحيل القسري للسكان المد

باالدعاء مثال أنه تعذر عليها من الناحية المادية، أو أنها بذلت أقص ى حد ممكن لها، أو أنها كانت أمام أسباب عسكرية قهرية 

                                                           
397 -Oscar M.Unler, et al, op.cit, p. 302. 
 النص المقترح من طرف اللجنة الدولية للصليب األحمر على المؤتمر الدبلوماس ي باللغة الفرنسية هو كالتالي: - 398

« La puissance protectrice sera informée des transferts et évacuations prévus elle pourra en contrôler les préparatifs et les conditions 

d’exécution ». voir : 

- Oscar M.Unler, et al, op.cit., p. 303  
399-Ibid., p. 303.        
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من اتفاقية جنيف الرابعة، وبين الترحيل القسري للمدنيين غير الشرعي  21المادة ... وهو ما يضعف حقيقة من فعالية 

من اتفاقية جنيف الرابعة، التي اعتبرت الترحيل  821المادةذه المادة، وهذا ما أكدت عليه الذي يتم بالمخالفة ألحكام ه

، وتستوجب على طرف متعاقد مالحقة المتهمين أو 400القسري للمدنيين غير المشروع بمثابة مخالفة جسيمة لالتفاقية

لكافية رف متعاقد آخر تتوافر لديه أدلة االتهام ااآلمرين بارتكابها وتقديمهمللمحاكمة مهما كانت جنسيتهم أو بتسليمهم إلى ط

 401من اتفاقية جنيف الرابعة. 820إلدانة هؤالء على النحو الوارد في نص المادة 

 

 :8111الفرع الثاني: حظر الترحيل القسري الداخلي في البروتوكولين اإلضافيين لعام 

روتوكول اإلضافي األول ثم في البروتوكول اإلضافي ( في البأوالسوف نحاول دراسة األحكام المتعلقة بهذا الحظر) 

 (على النحو التالي:ثانياالثاني)

 :8111حظر الترحيل القسري الداخلي في البروتوكول اإلضافي األول لعام  -أوال

كانت النزاعات المسلحة التي تخوضها حركات التحرير ضد قوات االحتالل قبل اعتماد البروتوكول اإلضافي األول،  

، 402ج إطار التنظيم القانوني الدولي للنزاعات المسلحة الدولية، لذلك كانت تعد شأنا داخليا يخضع لقانون دولة االحتاللخار 

لهذا فإن الكثير من الحكومات ادعت بأن لها الحق في الترحيل القسري للسكان المدنيين من القرى االستراتيجية الهامة، 

ية " إلى مناطق تقع تحت السيطرة البريطانالمالويةآلالف من أصل القرى في الغابات "مثال ذلك ما فعلته بريطانيا بنقلها ا

 .403جديدة محاطة باألسالك الشائكة والمنارة ليال قرية 022حيث وطنوا حوالي 

، تم 8111 -8112وبعد مناقشات طويلة في المؤتمر الدبلوماس ي  8111جوان  1لكن مع اعتماد البروتوكول األول في  

حركات التحرير الوطني المكان الالئق بها، وتم إدراجها ضمن النزاعات المسلحة الدولية، يجري عليها ما يجري على  إعطاء

من اتفاقية  21،821، لهذا نجد أن البروتوكول اإلضافي األول وتأكيدا على ما ورد منه في المادة 404هذه األخيرة من أحكام

من البروتوكول اإلضافي األول، /أ 2فقرة  13المادة قسري للسكان المدنيين، فإن جنيف الرابعة فيما يتعلق بحظر الترحيل ال

                                                           
يلي:" المخالفات الجسيمة.... هي التي تتضمن أحد األفعال التالية إذا اقترفت ضد من اتفاقية جنيف الرابعة على ما  821تنص المادة  - 400

 األشخاص المحميين .... النفي أو النقل غير المشروع ... ". 
خالفات ممن اتفاقية جنيف الرابعة على ما يلي:" يلتزم كل طرف متعاقد بمالحقة المتهمين باقتراف مثل هذه ال 820من المادة  0تنص الفقرة  - 401

الجسيمة أو باألمر باقترافها وبتقديمهم إلى محاكمة، أيا كانت جنسيتهم وله أيضا إذا فض ذلك طبقا ألحكام تشريعه، أن يسلمهم إلى 

 طرف متعاقد معني آخر لمحاكمتهم ما دامت توفر لدى الطرف المذكور أدلة اتهام كافية صد هؤالء األشخاص".
، مذكرة تطبيق الحماية الدولية لضحايا مجال تطبيق الحماية  الدولية لضحايا النزاعات المسلحة غير دولية جبابلة عمار، عمار جبابلة،  - 402

 .11, 11.، ص 0221النزاعات المسلحة غير دولية ، مذكرة مقدمة لنيل شهادة ماجستير، كلية الحقوق، جامعة باتنة، 
 .01، ص 8113لحقوق، جامعة الكويت، العدد الرابع، ديسمبر رشاد السيد، " الحرب األهلية وقانون جنيف "، مجلة ا - 403
 .11, 11جبابلة عمار، المرجع السابق، ص  - 404
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اعتبرت أن قيام دولة االحتالل بترحيل أو نقل كل أو بعض سكان األراض ي المحتلة داخل نطاق تلك األراض ي، أي الترحيل 

بق دراستها_ يعد بمثابة انتهاك جسيم من الشروط والضوابط _السا 21المادة القسري الداخلي لهم بالمخالفة لما ورد في 

، وقد 405ألحكام هذا البروتوكول وبالتالي تنطبق نفس األحكام المتعلقة بقمع االنتهاكات الجسيمة في اتفاقية جنيف الرابعة

 من البروتوكول اإلضافي األول إلى اعتبار هذه الممارسات بمثابة جريمة حرب. 13من المادة  3الفقرة ذهبت 

 : 8111الترحيل القسري الداخلي في البروتوكول اإلضافي الثاني لعام ثانيا: حظر 

إن عمليات الترحيل القسري للسكان المدنيين، وإن اختلفت في تفاصيلها بمناسبة نزاع دولي أو غير دولي، إال أنها   

لي الذي يحكم النزاعات فيما تسببه من معاناة مادية ومعنوية لهؤالء المدنيين، وبالرجوع إلى التنظيم الدو 406متشابهة

ة التي وصفت ألهميتها بأنها اتفاقية مصغرة أو اتفاقي الثالثة المشتركةالمسلحة غير الدولية، نجد في المقام األول أن المادة 

، إال أنها رغم أهميتها هذه جاءت خالية من أي حظر صريح للترحيل القسري للسكان المدنيين زمن 407داخل اتفاقيات

 حة غير ذات الطابع الدولي.النزاعات المسل

مجال  ، حاول سد هذه الثغرة فيالثالثة المشتركةغير أن البروتوكول اإلضافي الثاني الذي يعتبر كمكمل ومتمم للمادة  

منه التي يرجع أصلها إلى مشروع تقدمت به للجنة الدولية للصليب األحمر، ضمنته هذه المادة  81الحماية، بموجب المادة 

من اتفاقية جنيف الرابعة. وبعد بعض التعديالت  21، وهي مستوحاة من نص المادة 8110قتراح الخبراء سنة بناءا على ا

ال يجوز األمر بترحيل السكان المدنيين ألسباب تتصل بالنزاع، ، التي جاء في فقرتها األولى ما يلي:" 81408تم اعتماد نص المادة 

يين أو ألسباب عسكرية ملحة، وإذا ما اقتضت الظروف إجراء مثل هذا ما لم يتطلب ذلك أمن األشخاص المدنيين المعن

الترحيل يجب اتخاذ كافة اإلجراءات الممكنة الستقبال السكان المدنيين في ظروف مرضية من حيث المأوى واألوضاع 

  ".الصحية والوقائية والعالجية والسالمة والتغذية

من اتفاقية جنيف الرابعة، فقد حظرت  21المادة معنى مع ما ورد في والمالحظ على الفقرة أنها تتشابه من حيث ال  

كقاعدة عامة الترحيل القسري الداخلي للسكان المدنيين، وإجازته على سبيل االستثناء إذا تطلب ذلك أمن السكان أو 

تالف بينهما هو أن المادة ، إال أن أوجه االخمن اتفاقية جنيف الرابعة 21ألسباب عسكرية ملحة، وهو ما ذهبت إليه المادة 

في فقرتها األولى كانت أكثر وضوحا ودقة، فقد حظرت بصريح العبارة الترحيل القسري الداخلي للمدنيين، في حين أن  81

كان الحظر فيها ضمنيا، كما أنها قصرت أسبابه على تلك التي تتصل بالنزاع المسلح فقط دون غيرها من األسباب  21المادة 

                                                           
من البروتوكول اإلضافي األول على ما يلي: " تنطبق أحكام االتفاقيات المتعلقة بقمع االنتهاكات الجسيمة مكملة  8فقرة  13تنص المادة  - 405

 ..... واالنتهاكات الجسيمة لهذا الملحق "البروتوكول" ".  بأحكام هذا القسم على االنتهاكات
 .12, 01رشاد السيد، " الحرب األهلية وقانون جنيف'، المرجع السابق، ص  - 406

nry », in les dimensions internationales du droits humanitaire, institut He conflits armés non internationaux George Abi Saab., « - 407

Dunant, Unesco, pedone, 1986, p.257.  
408-Oscar M.Unler et al.,  op.cit, p. 1494. 
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الزالزل والبراكين وغيرها من الكوارث الطبيعية التي تظل خارج نطاق تطبيق أحكام البروتوكول اإلضافي الثاني، كالفيضانات و 

من اتفاقية جنيف الرابعة، لم تعلق حظر الترحيل القسري الداخلي للمدنيين من طرف دولة االحتالل  21المادة في حين أن 

، فإذا كانت هذه األخيرة تتعلق حتما بالنزاع المسلح فإن األولى كرية القصوى أمن السكان والضرورةالعسإال على حالتين هما: 

 قد تتجاوز ذلك إلى أسباب أخرى تهدد أمن السكان كالكوارث الطبيعية مثال. "أمن السكان"أي 

من  21أغفلت ذكر جملة من القيود والضوابط التي نصت عليها المادة  81من المادة  8الفقرة إضافة إلى هذا فإن   

اتفاقية جنيف الرابعة، كضرورة إعادة الذين تم ترحيلهم قسريا إلى مواطنهم بمجرد توقيف األعمال العدائية، ومراعاة عدم 

التفريق بين أفراد األسرة الواحدة، وإجراء إخطار الدولة الحامية ومالها من صالحيات في مراقبة عمليات الترحيل القسري 

 الداخلي للمدنيين.

من المادة  0"، وهي مستوحاة من الفقرة كافة اإلجراءات الممكنةعبارة " 81 من المادة 8الفقرة استعملت وأخيرا   

"، وإن كانت هذه العبارة األخيرة أقوى في ضمان الحماية من األولى، إال أن إلى أقص ى حد ممكنالتي استخدمت عبارة " 21

االلتزامات المفروضة في مجال الترحيل القسري الداخلي للمدنيين. كال العبارتين فيهما من االتساع ما يسمح بالتنصل من 

وما تكشف عنه هذه العمليات من صعوبات تواجه اللجنة الدولية للصليب األحمر عند تدخلها القانوني لدى أطراف النزاع 

  .409من أجل التخفيف من حدة األعمال التعسفية التي تلحق هؤالء المدنيين لخير دليل على ذلك

ال يجوز إرغام األفراد المدنيين على النزوح عن أراضيهم ألسباب تتصل ما يلي: "  81من المادة  0يف الفقرة تض

 من هده المادة والمتمثلة في عدم جواز 8بالنزاع"، نص هذه الفقرة يؤكد القاعدة العامة التي تبنتها الفقرة 

شرط جديد لالستثناء المتعلق بجواز الترحياللقسري ترحيل السكان المدنيين ألسباب تتصل بالنزاع، بل أكدت على 

ة أمن عللمدنيين، وهو أال يؤدي استخدام هذا االستثناء إلى إبعاد وترحيل السكان المدنيين خارج إقليــــــــــــــــــــم دولتهم بحجة وذري

 .410السكان أو الضرورة العسكرية الملحة

ات المسلحة غير الدولية التي كثيرا ما تلجأ األطراف المتنازعة فيها إلى وتكتس ي هذه الفقرة أهمية بالغة في النزاع  

القيام بأعمال وحشية تصل إلى حد اإلبادة في حق المدنيين وذلك إلرغامهم على ترك منازلهم والنزوح إلى مناطق أخرى 

 . 411تحقيقا ألغراض سياسية أو عسكرية تصب في صالح أحد أطراف النزاع القائم بها

                                                           

: Droit International Humanitaire et Rote du CIRC, revu international  , Réfugiés et Personnes Déplacées Jean Philippe Lavoyer -  409

de la croix rouge, 812, 30/04/1995., p.189 
 .002رشاد السيد، المرجع السابق، ص  - 410
، رسالة دكتوراه، كلية الحقوق، جامعة حماية المدنيين و األعيان المدنية في النزاعات المسلحة غير الدوليةرقية عواشرية، رقية عواشرية ، - 411

 .002.، ص  0228عين شمس ، 
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في مجال حماية  الثالثة المشتركةقد استطاعت سد جزء كبير من الثغرة التي اعترت المادة  ،81تكون المادة  وبهذا 

المدنيين من الترحيل القسري الداخلي، رغم النقائص التي اعترتها والتي أنقصت من فعاليتها في مواجهة عمليات الترحيل 

 سلحة غير الدولية.القسري الداخلي للسكان المدنيين زمن النزاعات الم

 خاتمة

يمكن القول، أن الحماية القانونية للسكان المدنيين من عمليات الترحيل القسري سواء في النزاعات المسلحة  وفي الختام

الدولية أو غير الدولية، لن تكون أبدا كاملة حتى ولو رعيت جميع قواعد القانون الدولي اإلنساني ما دام علق جواز هذه 

من السكان والضرورة العسكرية، ويبقى تطبيق القواعد القانونية ذات الصلة بهذه العمليات يسهم بشكل كبير العمليات بأ

في التخفيف من معاناة المدنيين المعنيين بها. وفي هذا المجال يجب أن نشير أن النظام األساس ي للمحكمة الجنائية الدولية، 

والمادة  1/أ/3/0ات المسلحة الدولية من جرائم الحرب وذلك بموجب المادة قد اعتبر الترحيل القسري للمدنيين زمن النزاع

، كما اعتبرها من الجرائم ضد 1/ه/1/0، وكذلك هو الشأن بالنسبة للنزاعات المسلحة غير الدولية بموجب المادة 1/ب/0

امة نحو معاقبة مرتكبي وهو ما يشكل خطوة ه 0/أ/1اإلنسانية متى تمت على نطاق واسع ومنهجي وذلك بموجب المادة 

 جريمة الترحيل القسري للسكان المدنيين، التي أصبحت من أبشع جرائم النزاعات المسلحة.

I- المصادر والمراجع باللغة العربية 

 المصادر -أوال

 االتفاقيات الدولية: -أ

 اتفاقية جنيف الرابعة بشأن حماية األشخاص المدنيين في وقت الحرب. -8

 توكول( األول اإلضافي إلى اتفاقيات جنيف، المتعلق بحماية ضحايا النزاعات الدولية المسلحةاللحق )البرو -0

 اللحق )البروتوكول( الثاني اإلضافي إلى اتفاقيات جنيف المتعلق بحماية ضحايا النزاعات المسلحة غير الدولية. -0

 0221يقيا لعام اتفاقية كمباال المتعلقة بحماية ومساعدة المشردين داخليا في إفر  -3

 .8111النظام األساس ي للمحكمة الجنائية الدولية،  -0

 القرارات و تقارير األممية: -ب

والمتعلق بتوفير الحماية والمساعدة  0280ديسمبر  81المؤرخ بتاريخ  01/812قرار الجمعية العامة لألمم المتحدة رقم  -8

   A/RES/68/180للمشردين داخليا

أفريل  A/HRC/26/33 .2رير المقرر الخاص المعني بحقوق اإلنسان للمشردين داخليا، تشالوكا بياني، األمم المتحدة، تق -0

 . 01، فقرة 0282

 المراجع: -ثانيا

 الكتب:
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القواعد، اللجنة الدولية للصليب  -، المجلد األول  القانون الدولي االنساني العرفيهنكرتس جون ماري ،دوزوالدبك لويز، 

 .0221،األحمر، القاهرة

 .0222، دار النهضة العربية، القاهرة، الحماية الدولية للمشردين قسريا داخل دولهميوسف ،محمد صافي ،  

 الرسائل والمذكرات العلمية: -ب

، رسالة دكتوراه، كلية الحقوق، حماية المدنيين و األعيان المدنية في النزاعات المسلحة غير الدوليةعواشرية ، رقية ، -8

 .   0228شمس ،  جامعة عين

، مذكرة تطبيق الحماية الدولية  مجال تطبيق الحماية  الدولية لضحايا النزاعات المسلحة غير دوليةجبابلة ،عمار ،  -0

 .0221لضحايا النزاعات المسلحة غير دولية ، مذكرة مقدمة لنيل شهادة ماجستير، كلية الحقوق، جامعة باتنة، 

 المقاالت: -ج

 .0282، شتاء 08"، مجلة الموارد، منظمة العفو الدولية، العدد "مسألة النزوح الداخلي في سوريادين ، رضوان ،عالء ال -8

 .8113"، مجلة الحقوق، جامعة الكويت، العدد الرابع، ديسمبر  الحرب األهلية وقانون جنيفالسيد ،رشاد ، "  -0

 .8113، 38"، المجلة المصرية، المجلد دولي اإلنسانياإلبعاد والترحيل القسري في ضوء القانون الالسيد ،رشاد ،"  -0
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II- المصادر والمراجع باللغة الفرنسية 

 أوال: المصادر

A- Les Rapports:  

1- United Nations Commission on Human Right, internally  

displaced persons (CE/CN 4/1991/25) .Genève: United Nations, March 5, 1991. 

2- United Nations Commission on Human Right, Analytical Report of The Secretary General on internally 

Displaced persons (E/CN 4/1992/23)(Genève, United Nations, February 14,1992), para 12. 

3- United Nations Commission on Human Right, internally displaced persons : Report of The Representative of 

The Secretary –General, Mr.FrancisM.Deng, submitted pursuant To commission on human right 

resolution, 1997/39, (E/CN.4/1998/53), Geneva, United Nations, February 11,1998, para19. 

 ثانيا: المراجع

A- Les ouverages : 

Oscar M. Uhler, et al., commentaire de la convention IV de Genève relative a la protection des personnes civiles 

en temps de guerre., Genève, CICR.,1956. 

Peter Wallensteen et al, un sanctions against Iraq ; lessons learned, Department of peace and conflict research, 

Uppsala university, 2005 

 

B- Les articles: 

1-Christel Cournil , " L’émergence d’un Droit Pour les Personne Déplacées Internes " , Revue québécoise de droit 

international, 22.1, 2009. 

2- Jean Philippe Lavoyer , Réfugiés et Personnes Déplacées : Droit International Humanitaire et Rote du CIRC, 

revu international de la croix rouge, 812, 30/04/1995. 

D- Les Guides et Manuels : 

1- Manuel pour la Protection des Déplacés Internes, Genève, 2006. 

2- Walter Kalin, Principes Directeurs Relatifs au Déplacement de Personnes à L’intérieur de Leur Propre 

Pays. Notes explicatives, Société américaine de droit international et Brookings institution, Washington, 

2008. 
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 .81كوفيد المستجد_ كورونا فيروس أزمة مواجهة في اإلنسان حقوق 

 العكايلة المطلب عبد ماجد الله عبد ـور الدكتـ

  الوطنية. عجلون  جامعة الحقوق، كلية القانون، قسم ورئيس المشارك، الجزائي القانون  استاذ

 

 المقدمة

 كونه استهدف شعوب العالم 0281مما ال شك فيه أن العالم شهد منذ أواخر عام  
ً
 هدد البشرية قاطبة

ً
 كبيرا

ً
، حدثا

 
ً
 من مقاطعة ووهان الصينية أجمع، وأوجد آثارا

ً
سلبية على حقوق اإلنسان وحياته، تمثل في انتشار فيروس كورونا منطلقا

 
ً
 في بقاع األرض مسببا

ً
كادت الحياة جرائها تتوقف في معظم مجاالتها استجابة للواقع الذي فرضه هذا ائحة قاتلة، جمنتشرا

كل المستويات الصحية، والتعليمية، واالجتماعية،  الضيف الثقيل، وامتدت تداعياته لتجعل الحياة عصيبة على

  .واالقتصادية، والسياسية، واألمنية واإلنسانية

 أن فيروس كورونا المستجد قد تحول إلى وباٍء فتاك بعد التحوالت التي طرأت على سالالته  
ً
لقد بات واضحا

من بينها دول الشرق األوسط، مما دفع الحكومة  المستجدة، األمر الذي غّير موازين الحياة في عدد كبير من دول العالم

األردنية إلى وضع استراتيجية طارئة لمواجهة هذا العدو الخفي الذي يهدد أمن الشعوب وسالمتها في الدول المتقدمة وغير 

 المتقدمة على حد سواء. 

أسهم بحصول تغيرات كبيرة  إّن التحديات والمخاطر التي بلورها انتشار جائحة كورونا على حقوق اإلنسان وحياته 

، وأن هذه التغيرات تجاوزت التحديات التقليدية، مثل الحروب واإلرهاب 
ً
 واألفراد خاصة

ً
في أولويات المجتمعات عامة

والجريمة المنظمة والتجسس وغيرها؛ إذ إن استراتيجيات وتكتيكات الردع والدفاع المتمثلة بالجيوش والتسلح التقليدي 

لتحالفات العسكرية وأجهزة االستخبارات وغيرها لم تتغير، لكن التغيرات اشتملت على أساليب إدارتها وغير التقليدي وا

 عن التداعيات الناجمة عن الركود االقتصادي الذي صاحب اإلجراءات المتخذة من قبل دول العالم 
ً
وتدريب كوادرها، فضال

 لمواجهة هذه الجائحة الفتاكة. 

 الدراسة أهمية

 هذه الورقة البحثية من خالل االعتبارات اآلتية :  تنبع أهمية

توفر الورقة مؤشرات علمية عن فيروس كورونا وتداعياته المختلفة،  قد تساعد الباحثين  األهمية العلمية )النظرية(: .1

ه قوالخبراء في مجال القانون وحقوق اإلنسان الذين لم يتوقف نشاطهم في تتبع الظروف المؤثرة على اإلنسان وحقو 

من خالل تطورات األوضاع االقتصادية واألمنية والسياسية واالجتماعية في مختلف دول العالم، منذ ظهور فيروس 

 . 0281" في كانون األول من عام 81-كورونا المستجد "كوفيد

ملكة األردنية المتسهم الورقة في تهيئة المعلومات لرجال الدولة الكبار وصناع  القرار في  األهمية العملية )التطبيقية(: .2

الهاشمية الذين لم تتأخر جهودهم في ابداء المساعدة مع بقية دول العالم المختلفة على اتخاذ اإلجراءات المتالحقة 
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لمواجهة التداعيات التي أوجدها انتشار فيروس كورونا على حقوق اإلنسان وحياته. سواًء أكانت هذه االجراءات 

 وقائية ام عالجية . 

تسعى الورقة لبلورة موقف يساعد في التقليل من التداعيات المستقبلية  وضوعية )المستقبلية(:األهمية الم .3

للجائحة على اإلنسان وحقوقه التي امتدت إلى كافة مناحي الحياة االقتصادية، والسياسية، والثقافية، واالجتماعية، 

، بعد أن باتت مقولة "عالم ما بعد كورونا" واألمنية في البالد،  بما يؤدي لحماية اإلنسان وعدم المساس بحقوقه

 يتم تداوله على نطاق واسع، في إشارة إلى التحوالت التي قد تحدث في المستقبل نتيجة هذا الوباء 
ً
 دارجا

ً
مصطلحا

 .المتفش ي في العديد من دول العالم

 أهداف الدراسة

تي قد تشهد تغييرات جذرية في الفترة ال شك أن حقوق اإلنسان، كمفهوم ومبادئ، ُيعد أحد أهم المجاالت ال 

 عن 
ً
المقبلة، ال سيما بعد أن انكشفت هشاشة منظومة األمن الصحي في العديد من الدول المتقدمة التي بدت عاجزة

التعامل مع الفيروس الذي تسبب بجائحة عالمية أفصحت عن عجز الدول الكبرى والصغرى احتواء انتشاره السريع؛ ولهذا 

 الورقة البحثية يكمن في:فإن هدف هذه 

 بيان الظروف الموجبة لحماية حقوق اإلنسان في هذه المرحلة الخطرة التي تشهــد انتشار جائحة كورونا.  .1

التعرف على التهديدات الناجمة عن جائحة كورونا تجاه اإلنسان األردني وبيان دورها في حقوقه بالصحة والتعليم  .2

 والعمل.

الصحي ضمن األولويات التي ينبغي على األردن وجميع دول العالم إدراجها ضمن  تسليط الضوء على دور األمن .3

 .سياسات حقوق اإلنسان

 .  وضع المعالجات الالزمة للتقليل من تداعيات جائحة كورونا  على حقوق اإلنسان األردني.2

 

 مشكلة الدراسة

شار جائحة كورونا في العالم وذلك نتيجة لم تكن حقوق اإلنسان األردني بمنأى عن التداعيات التي أوجدها انت 

للعوامل المرتبطة بحالة التفاعالت الدولية التي تجمع األردن مع المحيط الدولي. لذا فإن المشكلة البحثية لهذه الورقة 

 تكمن في مدى قدرتها على اإلجابة عن التساؤل الرئيس الذي مفاده: ما أثر جائحة كورونا على حقوق اإلنسان األردني؟

 فرضية الدراسة

التداعيات الكارثية الناجمة عن انتشار جائحة كورونا تسعى هذه الورقة البحثية إلثبات فرضيتها التي تقول: إن  

 لحقوق اإلنسان في األردن في مجاالت الصحة والتعليم والعمل، والتي ما تزال تتفاعل 
ً
بنسختها المستجدة باتت تشكل تهديدا

 بوضوح.  لم، في األردن ومعظم دول العا
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 منهجية الدراسة

اعتمدت الورقة البحثية في انجاز موضوعها على المنهج الوصفي التحليلي الذي يقوم بدارسة الظاهرة كما هي في  

جائحة كورونا ووصفها بعد أن تحولت إلى ظاهرة اجتماعية لها الواقع ومن ثم وضع توصيف شامل لها، حيث تم دراسة 

ن األردني في مجاالت الصحة والتعليم والعمل، ومن ثم القيام تفكيك تلك التداعيات وآثرها على تداعيات على حقوق اإلنسا

 األمن اإلنساني، ومن ثم وضع تصورات عن المعالجات الخاصة بذلك.

 خطة الدراسة

 المبحث االول:  مدى تأثير حالة الطوارئ على حقوق االنسان 

  اإلنسان حقوق  لحماية الموجبة الظروف :االول  المطلب

 اإلنسان حقوق  على الطوارئ  حالة تأثير مدى: الثاني المطلب 

 81-كوفيد الزمة الدول  ادارة وكيفية اإلنسان حقوق  :الثالث المطلب

 اإلنسان حقوق  على وأثرها  كورونا جائحة عن الناجمة اإلشكاليات الثاني: المبحث

 المطلب االول: قطاع التعليم وأثره على حقوق اإلنسان

 طلب الثاني: قطاع الصحة وأثره على حقوق اإلنسانالم

 المطلب الثالث: قطاع العمل وأثره على حقوق اإلنسان

 والحركة واثره على حقوق اإلنسان المطلب الرابع: حق التنقل

 

 المبحث األول: مدى تأثير حالة الطوارئ على حقوق االنسان 

 بالمطل أما اإلنسان، حقوق  لحماية الموجبة للظروف ل األو  نخصص مطالب، ثالثة في المبحث هذا بيان سنتولى 

 الدول  إدارة لكيفية الثالث المطلب في نبين ثم االنسان، حقوق  على أثرها ومدى الطوارئ  حالة لدور  نخصصه الثاني

  : اآلتي النحو  على وذلك كورونا، جائحة ظل في اإلنسان حقوق  تأثر  ومدى لقطاعاتها

 اإلنسان حقوق  لحماية بةالموج الظروف األول: المطلب

لم يأِت القانون الدولي لحقوق اإلنسان إال ليرس ي مجموعة من االلتزامات التي ال بد للدول  أن تتقيد باحترامها  

والتصرف بموجبها وفق طرق معينة، أو االمتناع عن أفعال معينة، وذلك من أجل تعزيز وحماية حقوق اإلنسان والحريات 

فحقوق اإلنسان حقوق متأصلة في جميع البشر، مهما كانت جنسيتهم، أو مكان إقامتهم، أو  .لجماعاتاألساسية لألفراد أو ا

نوع جنسهم، أو أصلهم الوطني أو العرقي، أو لونهم، أو دينهم، أو لغتهم، أو أي وضع آخر. فللجميع الحق في الحصول على 

 (.412)الحقوق مترابطة ومتآزرة وغير قابلة للتجزئة الحقوق اإلنسانية وعلى قدم المساواة وبدون تمييز، وجميع هذه

                                                           
 لمنظمة األمم المتحددة، من الرابط : من الموقع الرسمي  0208/ 08/0حقوق اإلنسان، استرد بتاريخ ( 412)
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، حيث 8110لقد دخل العهد الدولي الخاص بالحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية حيز التنفيذ في عام  

 فيه في نهاية أكتوبر / تشرين األول  802أصبحت 
ً
. ومن ضمن حقوق اإلنسان الذي يسعى العهد تعزيزها 0280دولة طرفا

الحق في الحماية االجتماعية، ومستوى معيش ي الئق والحق و  .الحق في العمل في ظروف عادلة ومرضية(. 413)تها ما يليوحماي

 الحق في التعليم والتمتع بفوائد الحرية الثقافية والتقدم العلمي،و  في أعلى مستوى يمكن بلوغه من الرفاه الجسدي والعقلي،

 لوكياتس لفهم االستراتيجي باالستشراف تهتم المجال هذا في الدراسات بحتأص لذلكوالحق في حرية الحركة والتنقل، 

 وصناع فراداأل  اتخاذ كيفية في مبهرة نتائج الى توصلت الدراسات أن كما وتحسينها، باإلنسان تهتم التي والقضايا األفراد

 من كثير  يف الرئيس ي العصب بمثابة النجازاتا فهذه بها. واإلحاطة الفجائية األزمات وإدارة سياساتهم، ورسم قراراتهم القرار 

 قطاع لىع مباشرة آثار  من خلفته وما كورونا جائحة انتشار  نتيجة كانت والتي والشعوب، باألفراد الخاصة المصيرية القرارات

 ته،حيا لديمومة الغذاء يحتاج فاإلنسان العيش، في وحقه لإلنسان عديدة مشكالت عن أفرزت حينما والزراعة األغذية

 الدول  قامت الجائحة حدثت وحينما اإلنسان، فيها يعيش التي الجغرافية الرقعة ضمن يتوفر  ال  قد بدوره الغذاء وهذا

 الميةالع األسواق في للغذاء اإلمدادات سلسلة في اضطرابات أحدث الذي األمر  الحدود، عبر  التنقل حرية على القيود بفرض

 ( .414)للخطر عرضة أكثر  كان حيث والنفط الغذاء واردات على تعتمد التي ول الد في اإلنسان تجاه وخاصة والمحلية،

 مالعال دول  من عديد في باإلنسان المحيطة والغذائية الصحية المنظومة هشاشة كشف كورونا جائحة فإن وبذلك 

  واألقل المتقدمة
ً
 يالصح باألمن يلحق دتهدي فأي الغذائي، باألمن الصحي األمن ترابط مدى الجائحة أظهرت كما ، تقدما

 تحافظ أن الدول  على يجب هنا من القومي، أمنها على التأثر  الى يؤدي ما وهو  ما، لبلد الغذائي األمن على مباشرة بطريقة ُيؤثر 

 معرضينال األفراد بحماية وتقوم اليومية احتياجاتهم تضمن و  تمييز. دون  األفراد جميع الى األغذية إمدادات استمرار  وتضمن

 تحقيقل والمنتجين المزارعين ومساعدة بتمويل تقوم أن الدول  على يستلزم كما الصحي، الحظر  بسبب وظائفهم انلفقد

 .الغذائي القطاع في الحدوث ممكنة أزمة وتجنب الذاتي االكتفاء

 اإلنسان حقوق  على الطوارئ  حالة تأثير  مدى الثاني: المطلب

  أوجدت قد اكورون فايروس تقش ي ظاهرة أن فيه شكك ال  مما 
ً
  اإلنسان، حقوق  حول  النطاق واسع جدال

ً
 من خاصة

 الحقوق  على سلبي بشكل أثر  قد الوباء هذا بإن قولها عن األخيرة هذه عبرت إذ العالم، عبر  الحقوقية المنظمات قبل

  ترفع المرحلة هذه بإن البعض يعتقد أخرى  ناحية ومن ناحية، من هذا لإلنسان، األساسية
ً
 فايروس مواجهة مفاداه شعارا

  اإلنسان حقوق  عن الحديث وأن كورونا،
ً
  يعتبر  الظروف لهذه وفقا

ً
 اصرة،ق تعتبر  الرؤية هذه فإن وبالطبع الرفاهية، من نوعا

  يشكل الوباء هذا أن يشكك أحد فال 
ً
  تهديدا

ً
 الدول  تتخذ أن يتطلب وهذا اإلنسان، حياة على الخطورة بالغ جسيما

                                                           

https://www.un.org/ar/sections/issues-depth/human-rights/index.html             
 . 8100راجع:  وثيقة العهد الدولي الخاص بالحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية الصادرة عام ( 413)
وآثاره على األمن الغذائي في منطقة الشرق األدنى وشمال إفريقيا: كيف تكون  منظمة األغذية والزراعة، مرض فيروس كورونا (414)

 .1،ص0202االستجابة،القاهرة،
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 صحةال حق ولعل له، األصلية الحقوق  إحدى باعتباره الصحة في اإلنسان حق لحماية الالزمة االحتياطات كافة والحكومات

 يف التمييز  وحظر  الصحية الرعاية إلى الوصول  في الحق على ينص الذي اإلنسان لحقوق  العالمي اإلعالن بموجب مكفول 

 كبيرا تهديدا يشكل ما النطاق واسعة وارئ الط حاالت من نموذجية حالة يعد الفيروس فهذا ؛(0) الطبية الخدمات تقديم

 العامة. للصحة

 قد " 8100 لسنة والثقافية واالجتماعية االقتصادية للحقوق  الخاص الدولي العهد أن نجد فإننا حال، أية على 

 اتمالحكو  العهد يلزم كما والعقلية"، البدنية الصحة من ممكن مستوى  بأعلى التمتع في الحق شخص لكل ) أنه على نص

 فانه وبالتالي .(415) األمراض( من وغيرها والمهنية والمتوطنة الوبائية األمراض من الوقاية أجل من فعالة، خطوات باتخاذ

  اتخاذ إلى الحكومات تلجا أن الضروري  من
ً
 كفت الذي اللعين الفايروس هذا لمجابهة الفعالة واالجراءات التدابير  من زمرة

 وتداعياته المرض هذا حدة من التخفيف الى تهدف التي األسباب كافة توفر  بحيث المجتمعات، حماية إلى يؤدي وبما بالبشرية

 أن ناعلم قد التاريخ فإن ولألسف ، أراضيها على المقيمن األشخاص لكافة وانما لمواطنيها فقط ليس العامة الصحة على

  تشكل القصوى  الطوارئ  حاالت
ً
  فرصة

ً
 إلى فأض العامة، وحرياته اإلنسان حقوق  هلتتجا لكي التنفيذية للسلطة مناسبة

 تزايد نهاع نتج العام، دول  معظم في وخيمة اقتصادية تأثيرات بروز  إلى أدى بحيث الوباء هذا تفش ي الحظ الجميع أن إلى ذلك

 فرصة ينتظر  كان من أو  يعمل كان من سواء العمل في اإلنسان حق على يؤثر  ما وهو  الوظائف، وفقدان البطالة نسب

 اشكالها. بكافة االعانات على للحصول  بهم أدى الذي األمر  العمل، على الحصول 

  التجوال حظر  من نوعا فرضت قد (416)الطوارئ  حاالت أن إلى نشير  أن بد وال  
ً
  أو  كان كليا

ً
 األمر  المدن، وعزل  جزئيا

  وهذا المنزلي، الحجر  مستنقع في األفراد دخول  إلى أدى الذي
ً
 ةوالحرك التنقل حرية في اإلنسان قح إهدار  الى يؤدي طبعا

 اباتاالنتخ عقد تأجيل إلى أدى أنه الفايروس لهذا السلبية اآلثار  ومن العامة، الحياة مظاهر  توقف إلى الحذر  هذا أدى بحيث

 رينو ف بمجلة له مقالة في  بيبر" "فلوريان األستاذ اعتبر  حيث ، الديمقراطية صيرورة على أثر  ما وهو  الدول، من كثير  في

 وتقليص القرار  استخدام وإساءة للتعسف فرصة والديمقراطية الديكتاتورية للحكومات وفر  الوباء "أن ، األمريكية بوليس ي

 خطرا لمالعا يواجه قد لكن الفيروس، انتشار  من التخفيف في تنجح قد الحالية اإلجراءات أن "بيبر" ويرى  المدنية، الحريات

 بكثير. ديمقراطية أقل البلدان نم العديد ستكون  إذ آخر، نوع من

  
ً
 عفتفض ، كورونا وباء أثر  من عانت قد العالم في الديمقراطية سمات كافة أن القول  يمكننا سبق ما على وترتيبا

 اكمالمح أصبحت بحيث االنتخابات أشكال كافة وتأجلت البرلمانات، عن المشرعين وغاب الحكومية، والضوابط الروابط

 ممارسة إلى الصحفيون  اضطر  مما التجمعات، ومنعت الحركة قيدت كما العاجلة، القضايا من معين نوع مع إال  تتعامل ال 
                                                           

 .  10، ص 0288وحرياته، دار الثقافة للنشر والتوزيع ، عمان ،  اإلنساند. حسن، غازي، الوجيز في حقوق ( 415)
محبوبي، محمد، قوانين الطوارئ وأثرها على حقوق  فهومها وحاالتها راجع :للمزيد من التفاصيل فيما يتعلق بحالة الطوارئ من حيث م ( 416)

اإلنسان في ظل القانون الدولي لحقوق اإلنسان، أطروحة لنيل شهادة الدكتوراه في القانون العام، جامعة العربي بن مهيدي، الجزائر، 

 .  80، ص.0280-0281
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  منازلهم، في أعمالهم
ً
 والحقوق  ر التدابي انتهاك بشأن المخاوف تزايدت فقد العالم بلدان أغلب في الطوارئ  حالة إلعالن ونتيجة

 (.417) الصحية العزلة في العالم سكان ثلث بقاء مع القانون، وسيادة لإلنسان االساسية

  أنه إلى هنا اإلشارة من بد وال  
ً
 نكهةب تمتزج خطابات ظهور  العالم دول  من العديد شهدت فقد الفايروس النتشار  نظرا

  األوسط، الشرق  منطقة في المواطنين ضد العرق  أو  الدين أساس على والتمييز  والكراهية العنصرية
ً
 كذلكو  الصينين، خاصة

  أوروبا في
ً
 ونفس (، الصيني الفيروس ) ب وسمي الكراهية خطاب تركز  تم بحيث األسيويين ضد التعصب تزايد فقد ، وأمريكا

 كلتش وانها الخطابات، هذه من العام أمينها لسان وعلى المتحدة األمم منه حذرت الذي األمر  وهو  وفرنسا، المانيا في األمر 

 
ً
  انعكاسا

ً
 نتجو  كورونا، فايروس لمكافحة باألحرى  او  للحد الرقمية الرقابة الحظ الجميع ان كما االنسان، حقوق  على سلبيا

  عنها
ً
  جدال

ً
  كبيرا

ً
  الصحية الطوارئ  حالة إعالن سمح إذ ، اإلنسان بحقوق  يتعلق فيما خاصة

ً
 في اإلنسان حق على حجرا

  المعلومات، على الحصول 
ً
 رونيةاإللكت التطبيقات اعتماد إلى الدول  معظم في الحكومات من العديد لجأت فقد لذلك ونتيجة

 التيو  للناس الخاصة الحياة حرمة اقتحام إلى يؤدي ما وهو  الفايروس، هذا يحملون  الذين بهم المشتبه حاالت تتبع بغية

  .(418) اإلنسان حقوق  أهم من تعتبر 

  السؤال ويبقى 
ً
 تالسلطا تصدرها التي القرارات مشروعية ومدى كورونا جائحة في اإلنسان حقوق  مصير  حول  دائرا

 رجة.الح اللحظات هذه مثل في اإلنسان حقوق  احترام لمبدأ موائمة القرارات هذه تكون  الذي الوقت في الحكومات باألحرى  أو 

  والمخاوف، القلق تثير  خاص بشكل الصحية اإلجراءات أن إذ
ً
 فترةل تطبيقها في فاالستمرار  كورونا، بعد ما فترة في خاصة

 مراقبة كذل في بما األشخاص تحركات مراقبة يمكن وبالتالي جديد، مراقبة نظام لوالدة الشرعية يعطيها أن شأنه من طويله

  لها عالقة ال  مجاالت في عليه والتأثير  السياسية وأراه ميوالته
ً
   الطوارئ. بحالة بتاتا

 81-كوفيد ألزمة الدول  إدارة وكيفية اإلنسان حقوق  الثالث: المطلب

 نم اكبر  هو  بل الصحة، مجال في الطوارئ  حالت من حالة ذاته حد في يعتبر  ال  كورونا فايروس أن هفي شك ال  مما 

 لكذ على أكد وقد اإلنسان، لحقوق  أزمة إلى سريع بشكل تتحول  أخذت وسياسية اجتماعية ازمة يشكل فهو  بكثير، ذلك

  ثمة أن له رسالة في غوتيريش أنطونيو  السيد المتحدة لألمم العام األمين
ً
 اواةمس وعدم العامة الخدمات تقديم في تمييزا

 لها يسمح لكي الصحية الطوارئ  حالة العالم دول  غالبية أعلنت فقد ذلك وعلى ،81 كوفيد مع التعامل كيفية في هيكلية

 ركةح من تحد وتشريعات قوانين سن إلى هرعت بحيث الوباء، هذا لمواجهة استثنائية وإجراءات تدابير  ما يلزم ما باتخاذ

 ولعل الناس، حريات من تقيد لكي واسعة واختصاصات صالحيات التنفيذية السلطة ومنحت كما للناس، والتجول  التنقل

 التيو  الدولية، والمواثيق المعاهدات من بل ال  المحلية، دساتيرها من القانونية المشروعية صفة تكتسب القوانين هذه

                                                           
 .820،ص 10ردنية، مجله دراسات شرق أوسطيه، العدد، كرونو لوجي، أزمة كورونا وإجراءات الحكومة األ ( 417)
 . 0202مايو  www.albayan.ae ،10، 0202حسين، عماد الدين،  تقييد حرية الناس للمحافظة على أرواحهم، البيان، مارس   أ /( 418)
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 محلها لتحل العادية قوانينها تعطل بحيث مألوف هو  عما للخروج تلجأ ان الحرجة الظروف هذه ظل في الدول  تمنح

  .(419)انلإلنس األساسية الحقوق  غالبية على سلبي وبشكل أثرت قد التشريعات هذه مثل ولعل االستئنافية، التشريعات

 ستثنائيةا تدابير  ماستخدا إلى باللجوء الدولي القانون  سمح فقد تهديدات. من يحمله وما الفايروس، لتفش ي ونتيجة 

  فقرات على تحتوي  االتفاقيات فهذه واإلقليمية، منها الدولية اإلنسان حقوق  اتفاقيات من مجموعة في اساسها تجد
ً
 خاصة

 حالة إعالن في الدول  حق فقط تضمن ال  اإلنسان لحقوق  األمريكية االتفاقية من 01 فالمادة الطوارئ، حالة بإعالن تسمح

 شرو  تضع بل الطوارئ.
ً
  طا

ً
 الدولي العهد من الرابعة المادة أن كما األعضاء، الدول  قبل من الحق هذا لممارسة خاصة

 المادة وكذلك الطوارئ، حالة تفرض أن في الدول  أحقية على نصت 8100 لسنة والسياسية المدنية للحقوق  الخاص

  اإلنسان. لحقوق  األوروبية االتفاقية من عشر  الخامسة

 موضوعية. واعتبارات ضوابط وفق الطوارئ  حالة إعالن إلى تلجأ أن للدول  يجيز  الدولي قانون ال فإن حال أية على 

 القانون  ببموج المعنية الدولة التزامات مع التدابير  تلك تتعارض ال  أن يشترط ولكن المتخذة، التدابير  مع تتناسب بحيث

  وبحيث الدولي.
ً
 السامية المفوضية لجأت فقد  سبق ما على ،وبالترتيب(420)العنصرية أو  العرقية النزعة من خالية تكون  أيضا

  إصدار  إلى اإلنسان لحقوق 
ً
 رضهاف عند لها تمتثل أن الدول  على يجب التي والضوابط الشروط تحدد التي المبادئ من حزمة

 التدابير  هذه تكون  أن على وركزت اإلنسان، حقوق  احترام تضمن أن شأنها من التدابير  تلك تكون  بحيث االستثنائية. للتدابير 

 ملتكمي التدابير  هذه الدول  تستخدم أن يجوز  وال  المتعددة، المخاطر  مع ومتناسبة العامة الصحة لحماية للتدخل موجه

 .(421)اإلنسان حقوق  عن والمدافعين الصحفيين أفواه

 او  ءالوبا هذا لمكافحة التقييدية التدابير  من مجموعة إقرار  إلى األوروبي االتحاد دول  جميع لجأت السياق هذا وفي 

 على القيود وفرض الحدود واغالق والجسدي بل االجتماعي، والتباعد الصحي الحجر  على تركزت بحيث منه. للحد األقل على

 ن مخاز  إلنشاء جاهزيتها عن أعلنت الدول  هذه أن بل بعد، عن العمل وممارسة الشركات، اغالق إلى أغلبها لجأت بل السفر،

  الصين الدول  هذه أول  كانت وقد الطبية، المستلزماتو  للمعدات جديدة
ً
 حيث الفايروس، منبع "هوبي" مقاطعة وتحديدا

  الصين تبنت
ً
 إعالن على واإلفريقية العربية الدول  تتابعت ثم ،(422)الوباء هذا على السيطرة أجل من قاسية صارمة سياسة

 حركة من تحد وتدابير  إجراءات الدول  هذه فرضت حيث ول،الد من وغيرها والمغرب األردن في الحال هو  كما الطوارئ  حالة

                                                           
 .            0202مايو،  www.ecssr.ae ،12، 0202حقوق اإلنسان في عصر كورونا"، مركز اإلمارات للدراسات والبحوث االستراتيجية، أبريل ( 419)
)420(egy. Alston, Philip. U.S. ratification of the Covenant on Economic, Social and Cultural Rights; the need for an entirely new strat

American journal of international law, vol. 84, No. 2, April 1990. pp. 365-393. 
 من الموقع الرسمي لمنظمة األمم المتحددة، من الرابط :  0208/ 08/0حقوق اإلنسان، استرد بتاريخ ( 421)

https://www.un.org/ar/sections/issues-depth/human-rights/index.html             
مايو www.aljazeera.net  ،14، الجزيرة، 2020الديمقراطية المعلقة في عهد كورونا. هل تصبح حقوق اإلنسان ضحية الجائحة؟، مارس ( 422)

0202. 
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  أية وان واقية، كمامات بارتداء المواطنين والزمت ،بل تراخيص وبموجب محددة حاالت في إال  المواطنين
ً
 لهذه مخالفة

، بكلتاهما أو  والغرامة الحبس عقوبة إلى صاحبها تعرض اإلجراءات
ً
 .األردني عالدفا قانون  في عليه منصوص هو  كما  معا

  
ً
 والبيرو يالندوتا وإيران وكولومبيا وإيطاليا فنزويال  في السجون  معظم شهدتها التي والشغب التظاهرات ألعمال ونتيجة

 بالتقليل الحكومات التعذيب لمنع المتحدة األمم لجنة طالبت فقد للسجناء، الصحية النظافة حالة تدهور  بسبب واألرجنتين

 الصحة منظمة لجأت كما كورونا، بفايروس اإلصابة لخطر  تعرضهم من وحماية لهم وقاية السجناء عدد من أمكن ما

  الفايروس.  هذا ومواجهة التحضير  كيفية تبين االحتجاز  بمراكز  الخاصة اإلرشادات من مجموعة إصدار  الى العالمية

 إيران، كينيا، المغرب، وفرنسا، ، )األردن رأسها وعلى المتحدة األمم لجنة لقرر  الدول  من العديد استجابت وقد 

  األردن لجأت بل بالسجون، النزالء عدد من خففت بحيث افغانستان(،
ً
 ضاياالق بعض في الحبس عقوبة إيقاف إلى تحديدا

 قانونية، طعون  تقديم نتيجة بالتوقيف عليهم المحكوم األشخاص بعض إخالء تم فقد وبريطانيا، أمريكا في أما البسيطة،

 شأنهمب صدرت والذين الحوامل، النساء وبعض المحتجزين واألطفال المسنين عن اإلفراج تم فقد لبرازيلوا تشيلي وفي

 
ً
 بعض أوجدت كورونا فايروس انتشار  عن المنبثقة الطوارئ  حالة فرض ولعل ،(423) عنيفة. غير  جرائم في قانونية أحكاما

  افرزت أن الظواهر  هذه نتائج من وكان نازلهم،م مغادرة بعدم لمواطنيها الدول  الزام نتيجة السلبية الظواهر 
ً
 على رةخطي آثارا

 صاديةاالقت المساواة غياب وملموس واضح بشكل كشفت بحيث األساسية، اإلنسان حقوق  على يؤثر  وبما ككل، المجتمعات

 العديد اتخاذ لىإ الضرورة بحكم تلجأ أن الحكومات من جعل الذي األمر  وهو  واالجتماعية، الصحية المنظومة في وهشاشة

 من بير ك بشكل تضررت والتي االجتماعية الفئات لبعض الخاصة المالية اإلعانة تقديم على تركزت واإلجراءات التدابير  من

 إلى ذلك إلى أضف االقتصادية، القطاعات أغلب في هيكلي ضعف وجود عن الجائحة هذه وكشفت كما الجائحة، هذه آثار 

 دتهأك ما وهو  البلدان، من العديد في والنساء الفتيات ضد المنزلي بالعنف يسمى ما عنها نتج الصحي الحجر  اجراءات أن

 لفيةخ على النساء ضد الممارس العنف أن ) قالت حيث نكوكا" "فومزيللي  للمرأة المتحدة األمم لهيئة التنفيذية المديرة

  يسجل راح كورونا فيروس تفش ي
ً
 بعينها، مجتمعات على يقتصر  ال  ذلك وأن للعنف، نتعرض اللواتي النساء أرقام في تصاعدا

 الياخ خلق الدول  هذه في الرسمية السلطات على فرض ما وهو  االجتماعية، الطبقات كل وفي المجتمعات، كل في يمارس بل

 بد وال  ،العنف( حاالت عن للتبليغ البقالة ومحالت الصيدليات في طارئة إنذار  أجهزة ووضع هاتفية، أرقام ووضع ، للتوعية

 من حال بأي يمكن ال  مطلقة حقوق  ثمة فان االنسان لحقوق  الدولي القانون  بموجب أنه إلى المجال هذا في التنويه من

                                                           
  العنزي، أماني هزاع، ايجابيات التعليم عن بعد في ظل جانحه كورنا، منشور على الشبكة المعلوماتية:( 423)

R/FutureMakers/opinions/Pages/%D8%A5%D9%8A%D8%AC%D8%A7%D8%A8%D9%8A%https://e.paaet.edu.kw/A

-%D8%B9%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%8A%D9%85-D8%A7%D8%AA

-%D8%B8%D9%84-%D9%81%D9%8A-%D8%A8%D9%8F%D8%B9%D8%AF

-%D9%83%D9%88%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7-%D8%AC%D8%A7%D8%A6%D8%AD%D8%A9

.aspx-%D9%A1%D9%A9)-D9%83%D9%88%D9%81%D9%8A%D8%AF(% 

https://e.paaet.edu.kw/AR/FutureMakers/opinions/Pages/%D8%A5%D9%8A%D8%AC%D8%A7%D8%A8%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%8A%D9%85-%D8%B9%D9%86-%D8%A8%D9%8F%D8%B9%D8%AF-%D9%81%D9%8A-%D8%B8%D9%84-%D8%AC%D8%A7%D8%A6%D8%AD%D8%A9-%D9%83%D9%88%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7-(%D9%83%D9%88%D9%81%D9%8A%D8%AF-%D9%A1%D9%A9)-.aspx
https://e.paaet.edu.kw/AR/FutureMakers/opinions/Pages/%D8%A5%D9%8A%D8%AC%D8%A7%D8%A8%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%8A%D9%85-%D8%B9%D9%86-%D8%A8%D9%8F%D8%B9%D8%AF-%D9%81%D9%8A-%D8%B8%D9%84-%D8%AC%D8%A7%D8%A6%D8%AD%D8%A9-%D9%83%D9%88%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7-(%D9%83%D9%88%D9%81%D9%8A%D8%AF-%D9%A1%D9%A9)-.aspx
https://e.paaet.edu.kw/AR/FutureMakers/opinions/Pages/%D8%A5%D9%8A%D8%AC%D8%A7%D8%A8%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%8A%D9%85-%D8%B9%D9%86-%D8%A8%D9%8F%D8%B9%D8%AF-%D9%81%D9%8A-%D8%B8%D9%84-%D8%AC%D8%A7%D8%A6%D8%AD%D8%A9-%D9%83%D9%88%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7-(%D9%83%D9%88%D9%81%D9%8A%D8%AF-%D9%A1%D9%A9)-.aspx
https://e.paaet.edu.kw/AR/FutureMakers/opinions/Pages/%D8%A5%D9%8A%D8%AC%D8%A7%D8%A8%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%8A%D9%85-%D8%B9%D9%86-%D8%A8%D9%8F%D8%B9%D8%AF-%D9%81%D9%8A-%D8%B8%D9%84-%D8%AC%D8%A7%D8%A6%D8%AD%D8%A9-%D9%83%D9%88%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7-(%D9%83%D9%88%D9%81%D9%8A%D8%AF-%D9%A1%D9%A9)-.aspx
https://e.paaet.edu.kw/AR/FutureMakers/opinions/Pages/%D8%A5%D9%8A%D8%AC%D8%A7%D8%A8%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%8A%D9%85-%D8%B9%D9%86-%D8%A8%D9%8F%D8%B9%D8%AF-%D9%81%D9%8A-%D8%B8%D9%84-%D8%AC%D8%A7%D8%A6%D8%AD%D8%A9-%D9%83%D9%88%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7-(%D9%83%D9%88%D9%81%D9%8A%D8%AF-%D9%A1%D9%A9)-.aspx
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 أو  القاسية والمعاملة التعذيب من والحماية الحياة، في للحق الحال هو  كما استثناءات، أو  قيود ألية تخضع أن األحوال

 الرق. أو  المهينة أو  الالإنسانية

 إليها لجأت التي الطارئة االستثنائية واإلجراءات التدابير  تكون  أن وجوبية على المتحدة لألمم العام األمين شدد وقد 

  تكون  وأن والتجاوب، الشفافية عنوانها الحكومات
ً
 عدم غيةب تمييز  دون  ومتناسبة وضرورية القانونية الشرعية إلى مستندة

 شأنها نم استثنائية وتدابير  توجيهات وضع إلى لجأت السامية المفوضية أن إلى ذلك الى اضف اإلنسان، حقوق  على التغول 

 بما عسفيت بشكل تفرض وال  إنسانية بطريقة اتخاذها يتم وبحيث والتناسب الشرعية بمبادئ الحكوميين المسؤولين إلزام

 لمغربا في الطوارئ  بمرحلة يسمى ما تانتقد المغربية الحقوقية المنظمات بعض أن إال  اإلنسان، حقوق  على الحفاظ يكفل

 األشخاص حريات من الحد في  للسلطات واسعة صالحيات تمنح تشريعات سن الى الدول  هذه لجوء بحجة وتونس والجزائر 

  والتعبير. الرأي حرية واهمها

 اإلنسان حقوق  على وأثرها  كورونا جائحة عن الناجمة اإلشكاليات الثاني: المبحث

ة وأوُجه الضعف في النظم المتبعة من قبل كثير من دول العالم، وذلك  من كشفت جائحة كو   رونا عن نقاط القوُّ

خالل أساليب التعاُمل مع هذه الجائحة العالمية، فقد تبّين العديد من نقاط الضعف ذات األهمية وهي عدم التأقلم السريع 

واطنين على مختلف شرائحهم االجتماعية والمهنية، من قبل الوزارات القطاعية والمؤسسات التنفيذية من جهة، والم

 موظفين وعمال، أساتذة جامعات وطلبة،  أطباء ومحامين، على هذا الوضع الجديد وبنسبة عدم رضا من قبل الطرفين.

وقد تجلى عدم التأقلم هذا في عدد من المجاالت التي لها مساس مباشر مع حقوق اإلنسان التي تسعى الدول  

 المنظمات الدولية المتخصصة لحماية حقوقه، ولعل من أبرزها ما سنتناوله في المطالب اآلتية:المتحضرة و 

 (.424)المطلب األول:  قطاع التعليم في ظل جائحة كورونا 

                                                           
 آلخر تعديالته على أحقية االنسان في التعليم، اذا تعرض لجوانب الحق في  8130وفي التشريع األردني، فقد أكد الدستور الصادر عام  (424)

ً
وفقا

لتي كرست مبدأ المساواة حيث نصت ) تكفل الدولة التعليم في ثالث مواد من بنوده وهي المادة السادسة  فبين في الفقرة الثالثة ا

( على ) يحق 81العمل والتعليم ضمن حدود امكانياتها وتكفل الطمأنينة وتكافؤ الفرص لجميع األردنيين ...الخ(، وقد نصت المادة )

ا في القانون وتخضع لرقابه للجماعات تأسيس مدارسها والقيام عليها لتعليم افرادها على ان تراعي االحكام العامة المنصوص عليه

( فهي تنص على أن ) التعليم األساس ي الزامي لألردنيين، وهو مجاني في مدارس الحكومية  02الحكومة في برامجها وتوجيهها (، أما المادة )

ع عام منسجما م(، ويظهر من تحليل هذه النصوص التي تبين أن الدستور األردني قد أقر بحق التعليم لجميع األردنيين وجاء بشكل 

المعايير الدولية من حيث المساواة وتكافؤ الفرص في التعليم ومبدأ الزاميه ومجانية التعليم األساس ي الذي نصت عليه التشريعات 

( من قانون التربية والتعليم واللتان نصتان على مجانيه التعليم، وقد عزز المشرع 82( من الدستور والمادة )02األردنية في المادة )

األردني مبدأ مجانيه التعليم من خالل النص صراحه على ضرورة توزيع الكتب المدرسية على الطلبة مجانا للمرة األولى السيما الطلبة 

( من تعليمات بيع 1/أ( من قانون التربية والتعليم وأكدته المادة )01في المراحل األساسية، وهذا ما تم النص عليه صراحه في المادة )

، حيث تبين النصوص القانونية اهتمام المشرع االردني في حق التعليم 0283( لسنه 0رسية والمواد التعليمية وتوزيعها رقم )الكتب المد

إال أن الظهور المفاج  لجانحه كورنا المستجد في أرجاء العالم ككل أدى إلى ، واستمراره بالمنهجية الصحيحة التي رسمها المشرع لها
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 بل ال  المحلية الدساتير  قررتها التي حقوقه من حق وهو  لإلنسان، الحيوية القطاعات أهم من التعليم قطاع يعتبر  

 في حق شخص لكل ) أنه على نصت اإلنسان لحقوق  العالمي االعالن من 8 / 00 فالمادة الدولية، مواثيقوال واإلعالنات

  التعليم يوفر  أن ويجب التعليم
ً
 إ االبتدائي التعليم ويكون   واألساسية االبتدائية مرحلتيه في األقل على ، مجانا

ً
 ويكون  . لزاميا

  والمنهي الفني التعليم
ً
  العالي التعليم ويكون  للعموم متاحا

ً
  للجميع متاحا

ً
 المادة من لثانيةا الفقرة أكدت كما ، لكفاءتهم( تبعا

 وحرياته حقوقه احترام تعزيز  إلى يؤدي وبما اإلنسان لشخصية الكاملة التنمية التعليم يستهدف أن على المذكورة

  .(425)األساسية

 كبيرةال والمشكالت واألوبئة الكوارث مواجهة في السابقة التعليمية الخبرات ضعف من وبالرغم فإنه حال أية على 

 أن القول  كننايم أنه إال  العالم، دول  من كثير  في التعليمية لألنظمة التحتية البنية وضعف ومقدراته، اإلنسان تستهدف التي

 من جامعيال التعليم مؤسسات تمكنت فقد اإليجابية حيث فمن والسلبية، اإليجابية بين يمزج التعليم من النوع هذا

 )هذا تدائيواالب الثانوي  التعليم مؤسسات من أفضل األردن، بينها ومن الدول، أغلب في ُبعد عن التعليمي أدائها في االستمرار 

  لمسناه ما
ً
 العملية في انقطاع أي يحُدث ولم المرموقة(، الجامعات إحدى في تدريسية هيئة عضو  باعتبارنا شخصيا

 ساعاٍت  وفي بعيدة أماكن من التعليمية المسارات بعض في جامعاتهم إلى الطلبة حضور  بأن بةالتجر  هذه وأثبتت التعليمية،

                                                           

 من غلق المؤسسات التعليمي
ً
 لهذه الظروف االستثنائية التي مرت على العالم أوجدت المملكة نمطا

ً
ة والمدارس والجامعات، ونتيجة

التعليم يمكنه التعايش مع معطيات وظروف هذا الوباء، ويعد نمط من التعليم المستجد في ظل تسجيل تقرير " اليونسكو"  أن انتشار 

 08مارس، اعلنت  80الذين انقطعوا عن الذهاب إلى المدرسة او الجامعة وحتى تاريخ  الفايروس سجل رقما قياسيا لألطفال والشباب

مليون طفل وشاب، وإذا ما لجأت هذه المدارس  208دوله في أفريقيا وآسيا وأوروبا عن إغالق المدارس والجامعات، مما أثر على أكثر من 

وهذا فإن استخدام نمط التعليم عن بعد  يون طفل وشاب آخرين،مل 322والجامعات على الصعيد الوطني فسيضطرب تعليم أكثر من 

يعتبر أحد الوسائل الناجحة في التعامل مع اشكاليات التعليم الناتجة عن جائحة كورونا، حيث هو عمليه الفصل بين المتعلم والمعلم 

ه إلى بيئة متعددة ومنفصله جغرافيا، وهو ظاهر والكتاب في بيئة التعليم، ونقل البيئة التقليدية للتعليم من جامعه او مدرسه وغيره 

حديثه للتعليم تطورت مع التطور التكنلوجي المتسارع في العالم، والهدف منه اعطاء فرصه التعليم وتوفيرها للطالب ال يستطيعون 

كة ، بحث منشور على الشبالحياري، إيمان، سلبيات وإيجابيات التعلم عن بعد الحصول عليه في ظروف تقليديه ودوام شبه يومي.راجع:

 المعلوماتية 

-https://molhem.com/@A.MOUMEN.S/%D8%A5%D9%8A%D8%AC%D8%A7%D8%A8%D9%8A%D8%A7%D8%AA

-%D8%B9%D8%AF-%D8%A8-%D8%B9%D9%86-%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B9%D9%84

-D8%A8%D9%8A%D8%A7%D8%AA%D9%87%D9%88%D8%B3%D9%84%

-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AC%D8%B1%D8%A8%D8%A9

2137-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%AE%D8%B5%D9%8A%D8%A9 
 المادة 8121الصادر عام  اإلنسانالفقرتين األولى والثانية  من اإلعالن العالمي لحقوق  00راجع المادة  (425)

ً
ي من الدستور األردن 02. وراجع أيضا

 آلخر تعديالته الصادرة عام 
ً
 . 0280وفقا

https://molhem.com/@A.MOUMEN.S/%D8%A5%D9%8A%D8%AC%D8%A7%D8%A8%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B9%D9%84-%D9%85-%D8%B9%D9%86-%D8%A8-%D8%B9%D8%AF-%D9%88%D8%B3%D9%84%D8%A8%D9%8A%D8%A7%D8%AA%D9%87-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AC%D8%B1%D8%A8%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%AE%D8%B5%D9%8A%D8%A9-2137
https://molhem.com/@A.MOUMEN.S/%D8%A5%D9%8A%D8%AC%D8%A7%D8%A8%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B9%D9%84-%D9%85-%D8%B9%D9%86-%D8%A8-%D8%B9%D8%AF-%D9%88%D8%B3%D9%84%D8%A8%D9%8A%D8%A7%D8%AA%D9%87-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AC%D8%B1%D8%A8%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%AE%D8%B5%D9%8A%D8%A9-2137
https://molhem.com/@A.MOUMEN.S/%D8%A5%D9%8A%D8%AC%D8%A7%D8%A8%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B9%D9%84-%D9%85-%D8%B9%D9%86-%D8%A8-%D8%B9%D8%AF-%D9%88%D8%B3%D9%84%D8%A8%D9%8A%D8%A7%D8%AA%D9%87-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AC%D8%B1%D8%A8%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%AE%D8%B5%D9%8A%D8%A9-2137
https://molhem.com/@A.MOUMEN.S/%D8%A5%D9%8A%D8%AC%D8%A7%D8%A8%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B9%D9%84-%D9%85-%D8%B9%D9%86-%D8%A8-%D8%B9%D8%AF-%D9%88%D8%B3%D9%84%D8%A8%D9%8A%D8%A7%D8%AA%D9%87-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AC%D8%B1%D8%A8%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%AE%D8%B5%D9%8A%D8%A9-2137
https://molhem.com/@A.MOUMEN.S/%D8%A5%D9%8A%D8%AC%D8%A7%D8%A8%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B9%D9%84-%D9%85-%D8%B9%D9%86-%D8%A8-%D8%B9%D8%AF-%D9%88%D8%B3%D9%84%D8%A8%D9%8A%D8%A7%D8%AA%D9%87-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AC%D8%B1%D8%A8%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%AE%D8%B5%D9%8A%D8%A9-2137
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 على والمادي الجسدي والُجهد الوقت وتوفير  عنها، االستغناء ُيمكن  المتأخرة الُمحاضرات أو  الباكر   الصباح من ُمبكرة

  للجامعة يأتي بعُضهم كان الذين الطلبة،
ً
ل وسيلة من أكثر  ُمستقال  في امعتهج إلى يصل حتى سكنه مكان من ومواصالت تنقُّ

  الباكر  الصباح
ً
  العودة أو  وشتاًء، صيفا

ً
 هذا أن ونعتقُد  والُجهد، الُمعاناة ظروف من بذلك يلحق وما المساء في  متأخرا

  تعود لن المواصفات بهذه التقليدية الُمحاضرات من األسلوب
ً
 .الجامعية المؤسسات ألغلب ُمستقبال

 تتمثل بحيث التعليم. حق تمس أن يمكن سلبيات  ثمة وبحق أفرزت كورونا جائحة أن إال  االيجابيات هذه رغمو  

 "التعليم التعليم من النوع هذا على الجديد النمط على التأقلم كيفية مدى هو  اليوم العالم يواجهها التي المشكلة أن في جلها

  ُبعد"، عن
ً
  الفئة ذهفه باألطفال، الخاص التعليم خاصة

ً
 أو  وب،حاس جهاز  يملك ال  منهم العظمى الغالبية تكون  فقد تحديدا

 هو  فمن األطفال، من مجموعة يملكه واحد، حاسوب جهاز  سوى  فيها يتوافر  ال  قد البيوت بعض أن كما لإلنترنت، خط

، استخدامه في واألولوية الحق صاحب
ً
 وبحاس جهاز  شراء في تكمن لةالمشك هذه حل أن األولى للوهلة اإلجابة تبدو  قد أوال

 المادية الضيقة مأزق  في للوقوع باألهل تؤدي فإنها تحققها فرض وعلى الطريقة، بهذه يكون  الحل بأن نجزم وال  طفل، لكل

 الحواسيب شراء أن االعتبار  بعين أخذنا ما اذا األسرة ميزانية يرهق أن شأنه من طفل لكل حاسوب فشراء المعيشة، وغالء

  كني لم أمرٌ 
ً
 (426)االممية المؤسسات من العديد دعت المخاطر  هذه مثل ولعل الجائحة، قبل األسرة ميزانية ضمن مدرجا

 والواي ءالكهربا مثل وخدماتها اإلنترنت شبكة لكون  البعيد، المدى على الجائحة بقيت إن االمية ازدياد من مخاوفها عن تعبر 

 العالم في المدن عن البعيدة المناطق على ينطبق ما وهو  منها، النائية صةخا العالم حول  المناطق من كثير  إلى تصل ال  فأي

 ضلألغرا فقط ليس الوسائل لهذه تفتقد واألردن وسوريا العراق في الالجئين مخيمات أن نقول  أن يفوتنا وال  العربي،

  المستجد، كورونا فايروس انتشار  من حمايته لكيفية بل التعليمية
ً
 فتقدت رثة هي الخيم هذه معظم أن علمنا ما إذا خاصة

  بعد، عن التعلم برامج لتطبيق المطلوبة التقنيات توفير  باإلمكان ليس وبالتالي والكهرباء، للماء
ً
 البرامج تبث التي تلك خاصة

  يؤثر  كله وهذا التلفزيونية، القنوات عبر  التعليمية
ً
 لعمليةا قييمت كشف فقد حال أية على التعليم، في اإلنسان حق على سلبا

 : مثل التعليم حق على تؤثر  التي اإلشكاليات من عدد وجود عن األولية التعليمية

س والتفاوت في مستويات رضا الطلبة وعدم وجود  تعُدد وسائل التعليم -8
ُ
متابعة مهنية لرصد النوعية   وعدم التجان

 ية.واإلرشاد وترك الموضوع بالكامل ألعضاء الهيئة التدريسية واجتهاداتهم الشخص

براء الحاسوب وغيابهم عن الساحة إلى حٍد كبير وصعوبة التواُصل معهم بهدف تداُول االستشارة   تفاوت مهام -0
ُ
خ

 معهم.

ُبطىء الشبكة العنكبوتية وعدم وجود حماية الكترونية للعملية التعليمية وتعرُّضها لمخاطَر متنوعة، كان من أبرزها  -0

خل بعض العابثين بأنظمة التعليم اإل لكتروني )الَهكر( بهدف تخريب العملية التعليمية الُمقّدمة للطالب عن ُبعد تدُّ

                                                           
، مطبعة اإلنسانومن هذه المؤسسات اليونيسف، األونروا، اليونسكو، راجع في هذا الشأن د، الجندي غسان، القانون الدولي لحقوق  (426)

 . 003، ص 8111التوفيق، عمان، 
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والحّد من استدامتها وإفشالها. باإلضافة إلى الضغط العالي على الشبكة والذي يجعل االتصال يتقطع ويفصل في 

 بعض األحيان

 تحتية للعديد من الجامعات في هذاغياب ثقافة التعليم اإللكتروني عن أعضاء الهيئة التدريسية وضعف الُبنية ال -2

الموضوع، على الرغم من وجود هذه التقنيات منذ ُعقود في دول العالم النامية والتي كانت تعامل معها بشكل 

( باإلضافة إلى أن هذا النوع من التعليم يغيب عنصر مهم من العناصر التعليمية  أال وهو التفاعل 427ديكوري فقط)

 ش.الصفي القائم على النقا

الوطنية واإلقليمية   األساس ي أو السريري بخصوص هذه الجائحة على المستويات  البحث العلمي  غياب -3

خالل هذه الفترة، على الرغم من أن الدول العربية تعد من الدول النامية ذات اإلمكانياُت المحدودة، إال  والدولية 

دود في المزيد من المعرفة حول هذه الجائحة التي أنه من الُممكن مساهمة بعض التجارب الوطنية ولو بشكٍل مح

استهدفت البشرية جمعاء كما تلمس المعنيون بالعمل الصحي غياب البحث العلمي الًمخبري حول هذه الجائحة 

من المستوى الذي تتوفر فيه صفات األمان للبحث العلمي حول فيروس   وطنية توفر ُمختبرات  على الرغم من 

 كورونا.

االزعاج من قبل بعض الطلبة عن قصد بهدف تضييع وقت المحاضرة وبهدف جذب ولفت نظر الطلبة الضوضاء و  -0

 اآلخرين أنهم موجودين والمشاركة في غير موضعها

اقتصار المادة العلمية التعليمية على الجزء النظري من المنهاج في أغلب األحيان، واختصار التجارب الحيه وما  -1

جهاد المتعلم بسبب ما يقضيه من وقت على الهواتف الذكية وغيرها لمتابعه مواده تحققه من فائدة للطالب، وا

 الدراسية المختلفة.

اقتصار دور المعلم على الجانب التعليمي في أغلب األحيان، واختصار دوره القيمي التربوي وفي تنشئه الطالب، وعجز  -1

 ان يسند الى المعلم في البيئة التعليمية الواقعية.الطالب عن تقييم إدائه وتحصيله بشكل مستمر وهو الدور الذي ك

 

 .الصحة في ظل جائحة كورونا قطاع الثاني: المطلب

 يكفي معيشة مستوى  في الحق شخص لكل ) أنه على اإلنسان لحقوق  العالمي اإلعالن من 8 / 03 المادة نصت 

  وألسرته له والرفاهية الصحة لضمان
ً
 الخدمات وصعيد الطبية والعناية المسكنو  والملبس المأكل صعيد على وخاصة

 والثقافية واالجتماعية االقتصادية اإلنسان بحقوق  الخاص الدولي العهد من 8 /80 المادة ونصت كما ( ....الخ االجتماعية

                                                           
  ني االتي: دعدوع، شهيرة، تعريف التعليم عن بعد، منشور على الموقع اإللكترو (427)

https://mawdoo3.com/%D8%AA%D8%B9%D8%B1%D9%8A%D9%81_%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%

8%B9%D8%AF85_%D8%B9%D9%86_%D8%A8%D . 

https://mawdoo3.com/%D8%AA%D8%B9%D8%B1%D9%8A%D9%81_%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%85_%D8%B9%D9%86_%D8%A8%D8%B9%D8%AF
https://mawdoo3.com/%D8%AA%D8%B9%D8%B1%D9%8A%D9%81_%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%85_%D8%B9%D9%86_%D8%A8%D8%B9%D8%AF
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 يمكن والعقلية الجسمية الصحة من مستوى  بأعلى التمتع في إنسان كل بحق العهد هذا في االطراف الدول  تقر  ) على

 في الحق للمعوق  ) يلي ما على 8113 لسنة المعوقين بحقوق  الخاص اإلعالن من 0 المادة ونصت كما ،(428) ه....الخ(بلوغ

 وفي تماعيواالج الطبي التأهيل في والحق التقويم وأجهزة الصناعية األعضاء ذلك في بما والوظيفي والنفس ي الطبي العالج

  يرتبط اإلنسان حقوق  من باعتباره الصحة في الحق أن شك وال  ،(429) ( لخ...ا المهنيين والتأهيل التدريب وفي التعليم
ً
 ارتباطا

 
ً
 التمييز  عدمو  والتنقل والتجمع والتعليم والمسكن والعمل الحياة، في كالحق األخرى، اإلنسان بحقوق  التجزئة يقبل ال  وثيقا

 تقبل ال  التي الصحة حق مكونات من تعتبر  والحريات الحقوق  هذه فجميع التعذيب، وحظر  المأكل وحق والمساواة،

  .(430)التجزئة

 لسياسيةا األنظمة تمارسها التي االنتهاكات من حمايتها على يقتصر  اإلنسان حقوق  حماية مفهوم يعد لم حال أية على 

 ةو الق باستعمال وذلك الخارجي العدوان نتيجة اإلنسان لها يتعرض التي تلك وال  البالد، داخل شعوبها ضد المستبدة

 في ظهرت يالت الصحية، التهديدات عليها ُيطلق بالصحة مرتبطة جديدة بتهديدات األخيرة اآلونة في ارتبط وإنما العسكرية،

 فلونزااألن الكوليرا، مثل: المعدية، واألمراض األوبئة، تشكلها التي المادية المخاطر  انتشار  نتيجة متتالية، زمنية مراحل

  كورونا. فيروس وأخيرا السارس، األيدز، االسبانية،

 ول الحص بحق االهتمام ضرورة الى اإلنسان وحقوق  الدولي القانون  مجال في واألكاديميون  الباحثون  دعا لهذا ونظرا 

 المواثيق عليها أكدت التي الحقوق  من حق الصحية الرعاية أن إذ المهمة. االنسان حقوق  مبادئ من كمبدأ الصحة على

مع العلم .صحي أمن وجود بدون  وطني ألمن وجود فال  ليعززها، جاء بل المبادئ، من أي عن يلكبد يأت لم  وهو  الدولية،

ال غنى عنه من أجل التمتع بحقوق  اإلنسانالصحة حق أساس ي من حقوق  أن تلك المواثيق الدولية أشارت إلى أن: "

 . (431)ويفض ي إلى العيش بكرامة اإلنسان األخرى. ويحق لكل إنسان أن يتمتع بأعلى مستوى من الصحة يمكن بلوغه

ويمكن السعي إلى إعمال الحق في الصحة عن طريق نهج عديدة ومتكاملة مثل وضع سياسات صحية، أو تنفيذ  

 على ذلك، يشمل الحق في 
ً
برامج الصحة التي تضعها منظمة الصحة العالمية، أو اعتماد صكوك قانونية محددة. وعالوة

،  الصحة بعض المكونات التي يمكن
ً
تجدد استخدام حق الرعاية الصحية، وما أن جاءت جائحة كورونا حتى تطبيقها قانونيا

هذا المفهوم الذي ُيعاد استخدامه كلما مرت الدول والعالم بنكبة صحية أو عند انتشار وباء أو اكتشاف مرض لم يكن 

                                                           
 .   8100االقتصادية واالجتماعية والثقافية الصادر عام  من العهد الدولي الخاص بالحقوق  80/8راجع المادة   (428)
 . 8113 عام الصادر  المعوقين بحقوق  الخاص اإلعالنراجع المادة السادسة من  ( 429)
، ص 0283، دار الثقافة للنشر والتوزيع، عمان ، اإلنسانب الثالث، حقوق د،علوان عبدالكريم ، الوسيط في القانون الدولي العام ، الكتا (430)

10 . 
خاص بالقضاة والمدعيين العامين والمحاميين، المفوضية  اإلنسان، دليل بشأن حقوق 0220في مجال اقامة العدل،  اإلنسانحقوق  (431)

 متحدة نيويورك وجنيف.السامية لحقوق اإلنسان بالتعاون مع رابطه المحامين الدولية، األمم ال
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 يؤثر على الناس ويهدد صحتهم. فالرعاية الصحية هي جزٌء من مستلزما
ً
ت األمن الصحي الذي هو جزء من األمن معروفا

  .(432) القومي والدولي، فهو أساس وركيزة اساسية تحافظ عليه الدول الستقرارها وديمومتها

 المثارة المخاوف أن إذ العالم. في تفشيها سرعة إلى يرجع المعدية األمراض من والخوف بالقلق الشعور  أن ونجد 

 ذاه وفي الصحة. قطاع من والناجمة الدول  تواجهها التي للتحديات كبيرا إسهاما تكون  قد للعدوى  المحتملة المخاطر  من

 هو  ،المعدية األمراض تشكلها التي الفعلية المادية المخاطر  وبين والتصور  االعتقاد بين الفرق  إن "  : القول  يمكن الصدد

يشكل إحدى حاجات األفراد والمجتمعات لذا فإن حق الرعاية الصحية الشاملة  "، الصحة أمننة الى الدعوة في األساس

، وتصل إلى مرتبة الضرورة، ويلحظ في الوقت الذي يتم فيه تقليص دور الدولة وتضييق مساحات سلطتها في 
ً
األكثر إلحاحا

 ر فلسفة إدارة الدولة الحديثة المتبناه في العالم الغربي الذي ينتهج سياسة السوق واالنفتاح االقتصادي الذي يكبر فيه دو 

بإدارة قطاعي التعليم والصحة بشكل مركزي، ألن هذين القطاعين ال يحتمالن  القطاع الخاص، لكن الدولة بقيت تحتفظ 

 .(433)االستغالل الفردي الجشع، وال يحتمالن سيطرة المنطق التجاري وفلسفة الربح على حساب تعليم المواطن وصحته

 إلى 
ً
حق الرعاية الصحية، وبات هذا الحق اآلن من المفاهيم المتداولة  وبهذا أعادت جائحة كورونا االعتبار مجددا

بين الباحثين والخبراء في مجاالت األمن القومي، في دول العالم المختلفة، ويتوقع أن تقوم العديد من دول العالم، وخاصة 

ائحة في التداعيات الكارثية للج التي عانت بشدة وما تزال بإعادة النظر في سياسات األمن الصحي في المستقبل كي ال تتكرر 

 المستقبل التي أصبح فيها الفيروس في حالة مستجدة.

وهناك من يذهب إلى أن الجائحة ستفرض على الحكومات ومؤسساتها الصحية أن تضع حق الرعاية الصحية على  

والصناعة والزراعة، خاصة بعد رأس أولوياتها، وبدرجة االهتمام نفسها التي تحظى بها قطاعات األمن الدفاعي واالقتصاد 

أن أثبتت األنظمة الصحية القائمة في الدول الغنية والفقيرة عدم قدرتها على التعامل الفوري واالحتوائي لجوائح مماثلة 

 .(434)لكورونا

 العمل في ظل جائحة كورونا قطاع  الثالث: المطلب

  النامية ومثلها المتقدمة الدول  من كثير  منحت
ً
  اهتماما

ً
 لتيا التهديدات كافة من لحمايته وسعت باإلنسان ملحوظا

ألطراف لذلك أقرت الدول ا األوقات، كافة في حياته على خطرا تشكل التي القيود من وتحريره وتنميته، وحقوقه حياته، تمس

أن تتاح  د فيفي العهد الدولي الخاص بالحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية، بالحق في العمل، الذي يشمل حق كل فر 

                                                           
 ، استردت من الموقع اإللكتروني:   02/80/0202البدور إبراهيم، األمن الصحي واألمن الغذائي، جريدة الغد األردنية في ( 432)

84%D8%B5 %D8%AD%D9%8A-%A3%D9%85%D9%86https://alghad.com/%D8%A7%D9%84%D8 
 ، من الموقع اإللكتروني:82/3/0208.. أستردت بتاريخ 82/3/0281د،غرايبة، رحيل محمد. األمن الصحي، جريدة الدستور األردنية، ( 433)

 %D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%8-//www.addustour.com/articles/956028https: 
 الحياري، إيمان، سلبيات وايجابيات التعلم عن بعد، مرجع سابق، منشور على اإلنترنت.  ( 434)

https://alghad.com/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%86-84%D8%B5%D8%AD%D9%8A
https://www.addustour.com/articles/956028-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%86-
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 كانت امهمله إمكانية كسب رزقه بعمل يختاره أو يقبله بحرية، وتقوم باتخاذ التدابير المناسبة لصون هذا الحق، وذلك 

  سواء الجميع من فالبد أخالقية، أو  جسمانية التهديدات هذه
ً
 (.435) اإلنسانية حقوق  ضمان مؤسسات أو  أفرادا

 هذا في األطراف الدول  تعترف ) أنه على الخاص الدولي العهد من 0  مادةال صلب في العمل حق على التأكيد وجاء 

 تنص المادة نصت حيث اإلنسان لحقوق  العالمي اإلعالن في الحق هذا على النص جاء وقبله ...الخ( العمل في بالحق العهد

 من الحماية وفي ، ومرضية دلةعا عمل شروط وفي ، عمله اختيار  حرية وفي العمل في الحق شخص لكل ) أنه على 00 المادة

  تمثل اآلفة هذه أصبحت المستجد كورونا جائحة انتشار  ضوء وعلى ،(436) ( البطالة
ً
 أدت حيث جمعاء للبشرية تحديا

  بلة الطين زاد الذي واألمر  والهند، أوروبا في خاصة األرواح من الكثير  حصد إلى الجائحة
ً
 الى صلالتو  تأخر  في تمثل وتعقيدا

 التي الجيدة والنتائج األدوية لصنع العالمية الشركات بين الشديد التنافس رغم األسواق في طرحه عدم ألحرى با أو  لقاح

 سوق  يف الذعر  من حالة خلق الذي األمر  المتبرعين، األشخاص من اآلالف على جربت التي السريرية التجربة مع إليها توصلت

 ولمةالع مستجدات منافسة ظل في العمل في خصوصيتها أنماط إنتاج ةإعاد عن المجتمعات قدرة وفقدان المجتمعي، العمل

 ذلك من وفهم والهوية، والثقافة كاللغة األخرى  االجتماعية الخصوصيات في أخرى  تداعيات بدوره أوجد الذي العنصر، لهذا

 المجتمع. داخل وجوده المفترض االستقرار  ودعم حفظ في التراجع

ير من العاملين في القطاعين الحكومي والخاص وظائفهم نتيجة جائحة كورونا، حتى وفي ظل هذه التطورات فقد كث 

على عالم العمل في العالم أدت لزيادة أعداد العاطلين عن  COVID- 19بأن آثار أن تقييم منظمة العمل الدولية األولي  أشار 

من الناس إلى البطالة دفعت الماليين  مليون شخص، وستكون لها تداعيات أخرى بعيدة المدى، كونها 03العمل بنحو 

، (437)والعمالة الناقصة وفقر العاملين، واقترحت المنظمة اتخاذ تدابير من أجل مواجهة حاسمة، منسقة وفورية لهذه اآلثار

 بنظام  العمل بالساعة مثل العمل في حضانات األطفال 
ً
فالعنصر النسائي على سبيل المثال تأثر بشكل ملحوظ خاصة

 في مجال التنظيف وفي التمريض المنزلي ومالزمة المرض ى وكبار السن. والعامالت في الحرف اليدوية والحياكة والمدا
ً
رس وأيضا

وفي المشاغل والمصانع. كما وأثر الركود االقتصادي إلى انعدام دخل بائعات البسطة والعامالت في االقتصاد المنزلي الالتي 

 ذية المنزلية.يعتشن من إعداد الطعام وتصنيع األغ

تسبب  81-وفيما يتعلق بفئات كبار السن قال األمين العام لألمم المتحدة أنطونيو غوتيريش إن جائحة كوفيد 

 12لكبار السن الذين يموتون بمعدل أعلى، و خاصة بالنسبة ألولئك الذين تزيد أعمارهم عن ” خوف ومعاناة ال توصف“ في

                                                           
)435.(roblems of p -Berenstein, A. Economic and social rights; their inclusion in the European Convention on Human Rights  

formulation and interpretation. Human rights law journal, vol. 2, 3/4, 0220. pp. 257-280. 
 . 8100راجع المادة السادسة من العهد الدولي الخاص بالحقوق االقتصادية والثقافية واالجتماعية الصادر عام ( 436)
من الموقع اإللكتروني  08/0/0208، استرد بتاريخ 0202مارس/ |آذار  81لدولية في وعالم العمل، بيان صحفي لمنظمة العمل ا 81كوفيد ( 437)

 الرسمي لمنظمة العمل الدولية :

ar/index.htm--news/WCMS_738781/langilo/newsroom/-the-https://www.ilo.org/global/about 

https://www.ilo.org/global/about-the-ilo/newsroom/news/WCMS_738781/lang--ar/index.htm
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. فيما عدا المخاطر الصحية النا
ً
تجة عن الوباء، فأنه يعرض كبار السن لخطر زيادة فقرهم خاصة في البلدان النامية، عاما

 حول تأثير كوفيد
ً
 بأن لهم  81-وكان غوتيريش في بداية الجائحة، قد أصدر بيانا

ً
نفس الحقوق في “على كبار السن مشددا

التكنولوجيا الرقمية للوصول إلى كبار  ودعا إلى تحسين الدعم االجتماعي واستخدام”. الحياة والصحة مثل أي شخص آخر

 السن الذين قد يواجهون معاناة بسبب العزلة والقيود المفروضة على تحركاتهم.

على أية حال فإن لجنة األمم المتحدة المعنية بالحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية سبق وأن قدمت  

في العمل وحمايته والوفاء به . كذلك أشارت اللجنة إلى أن هذا الحق  إرشادات مفّصلة للدول بشأن التزاماتها باحترام الحق

 السمات المترابطة واألساسية التالية :  يتضمن

 يتعين على الدول أن تكفل توافر الخدمات المتخصصة لمساعدة األفراد في تحديد فرص العمل وإيجاد  التوافر :

 . الوظائف

  إلى العمل على ثالثة عناصر أساسية هي : عدم التمييز والوصول المادي : تنطوي إمكانية الوصول  إمكانية الوصول

على عمل واالستمرار فيه. وينبغي للدول أن   والوصول إلى المعلومات . تحظر ممارسة أي تمييز في إمكانية الحصول 

ذوي  األشخاصتكفل الترتيبات التيسيرية المعقولة التي تسهل الوصول المادي إلى أماكن العمل ال سيما وصول 

 .اإلعاقة الجسدية. كذلك يحق لكل فرد التماس المعلومات المتعلقة بفرص العمل والحصول عليها ونقلها

 :يتألف الحق في العمل من عدة مقومات مترابطة ، نذكر منها الحق في اختيار العمل والقبول به  المقبولية والجودة

، ال سيما شروط العمل التي تكفل السالمة ، والحق تكوين  بحرية، والحق في التمتع بشروط عمل عادلة ومؤاتية

 .(438) النقابات

 المطلب الرابع: حرية التنقل والحركة  

يعتبر حق كل فرد في مغادرة أي بلد بما في ذلك بلده وفي العودة إليها من ضمن حزمة الحقوق األساسية الني نصت  

مواثيق الدولية، فقد اعترفت هيئات األمم المتحدة بهذا الحق، حيث جاء وقبلها اإلعالنات وال (.439)عليها الدساتير المحلية

                                                           
)438(. The International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights: a perspective on its development. Clarendon Press, 1993 ،

p169. 
 على حرية ال (439(

ً
حركة ويقصد بها منع حريه التنقل الداخلي في اطار وفي األردن ونتيجة النتشار فايروس كورونا لجأت الحكومة إلى فرض قيودا

الدولة الواحدة أي في نطاقها اإلقليمي، من أجل منع االنتشار المجتمعي لجائحه كورونا، وهذه اإلجراءات تضمنت تحديد اقامته وحركته 

 على حرية اختيار مكان اإلقامة لمن
ً
اصيب بفايروس كورنا أو مشتبه في  في البيوت وعدم مغادرتها لفتره معينه، كذلك فرضت قيودا

اصابته في جعله مقيم في المستشفيات أو مراكز العزل المخصصة لفتره زمنيه محدده كما وفرضت ثمة قيود على حريه الخروج من 

ايروس الدولة حيث تم ايقاف حركه الطيران في بداية الجائحة ومنع مغادره أو دخول أحد إلى المملكة وذلك ضمن إجراءات مكافحه ف

  على حريه العودة إلى الدولة حيث تم فرض عدم عوده المواطنين 
ً
كورنا وهذه القيود ال تخالف النصوص الدستورية، كما هناك قيودا

إلى األردن بشكل مؤقت خاصه في ظل توقف حركه الطيران وهذا ال يعتبر إبعاد او تهجير ألن أزمه كورنا فرضت على صاحب القرار اتخاذ 
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والتي نصت على أنه ) لكل فرد حق مغادرة أي بلد ، بما في  اإلنسانمن اإلعالن العالمي لحقوق  80التأكيد عليه في المادة 

 (.440)ذلك بلده، وفي العودة إلى بلده ( 

قد احتاطت كثير عند وجود حالة استثنائية أو طارئة تقض ي تعطيل  ساناإلن،ولذلك نرى أن الوثائق الدولية لحقوق 

، ووضعت شروطا صارمه على الدول ( 441)حق التنقل، حتى ال يكون هناك تأثير على بقية الحقوق األساسية الضرورية األخرى 

 نسانية التي جاء بهالتتمكن من فرض حظر التجوال على مواطنيها، حيث كان الحق في التنقل من الحقوق األساسية اإل

في اإلسالم حيث نص ) لكل إنسان الحق في اطار الشريعة في حريه التنقل، واختيار محل  اإلنساناإلعالن العالمي لحقوق 

اقامته داخل بالده أو خارجه، وله اذا اضطهد حق اللجوء إلى بلد آخر، وعلى البلد الذي يلجأ اليه أن يجيره حتى يبلغ مأمنه، 

 ( .442)ب اللجوء اقتراف جريمة في نظر الشرع (مالم يكن سب

ويتبين من النص أن اإلعالن العالمي يكفل الفرد حريه التنقل المحلي داخل الدولة  التي يعيش بها أو االنتقال منها   

حظ من ، ونال (443)إلى أي مكان أخر، وأن يغادر من بلد إلى بلد، وخاصه إذ كانت وجهته دولته فإن له الحق في العودة اليها

                                                           

ثنائية لتقييد حريه التنقل سواء بالرجوع إلى البلد أو الخروج منها، وقد اتخذت المملكة جملة من اإلجراءات االحترازية التي قرارات است

من شأنها أن تحفظ المواطنين والمقيمين فيها من هذه الجانحة التي اجتاحت العالم بأسره فقامت في ايقاف الرحالت الجوية ومنع 

وقد أجرت عزل لمدينه إربد بالكامل للظهور بعض اإلصابات فيها وكانت هذه إلجراءات  خطوات لمنع تفش ي  السفر وعدم دخول السياح

 فايروس كورنا وليس لسبب آخر.  
 وقد تم النص على هذا الحق في اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز العنصري في المادة الخامسة بفقرتيها األولى والثانية، حيث نصت( 440)

لفقرة األولى على الحق في حرية الحركة واإلقامة داخل حدود الدولة، أما الفقرة الثانية فقد  نصت على الحق في مغادرة أي بلد، بما ا

 تم التأكيد عليه في المادة 
ً
من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية. راجع  0/ 80في ذلك بلده، وفي العودة إلى بلده، وأيضا

 .   832، ص 0282، دار الثقافة للنشر والتوزيع ، عمان ، اإلنسانتالوي، سهيل حسين، موسوعة القانون الدولي، حقوق د، الف
 إن حريه تنقل االنسان لها أهميه كبيره في الفقه الدستوري، فال قيمه لبقيه الحقوق من دونها، إذ ال يتمكن الفرد من نيل حقوقه األخرى  (441(

جارة إذا لم يتمكن من التنقل بحريه كامله، بل ال يتمكن حتى من الحصول على حقوقه البسيطة وأهمها الطعام أو مثل االنتخاب أو الت

الشراب دون أن يكون له الحق في حريه التنقل، فحريه التنقل للحاجات الضرورية أمر رئيس ي يجب على الدول أن تسمح به وال بشكل 

ن بتوفير الحقوق األساسية لهم في حياتهم ومن أولياتها توفير حريه التنقل لهم. أ/ الزبيدي، ضيق، بل أن والء المواطنين لدولهم مرته

 .1، ص2، العدد 0221ياسر عطيوي، الحق في حريه التنقل، دراسة دستوريه مقارنه، مجله الفرات، المجلد 
 . 8112في اإلسالم لسنه  اإلنسانمن اإلعالن العالمي لحقوق  80المادة  (442(
هو ما أكده العهد الدولي الخاص بالحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية حيث نص ) ال يقبل فرض أي قيد أو أي تضييف على أي و  (443(

األساسية المعترف بها أو النافذة في أي بلد تطبيقا لقوانين أو اتفاقيات أو أنظمه أو اعراف بذريعة كون هذا العهد  اإلنسانمن حقوق 

ي التنقل ف اإلنسانأو كون اعرافه بها في أضيق مدى ( حيث بين العهد الحاالت التي يمكن فيها للدول فرض قيود على حق  ال يعترف بها ،

والسفر، حيث ذكرت أنه )ال يجوز تقييد الحقوق المذكورة أعاله بأية قيود غير تلك التي ينص عليها القانون وتكون ضرورية لحمايه 

ام أو الصحة العامة، أو اآلداب العامة أو حقوق اآلخرين وحرياتهم، وتكون متمشيه مع الحقوق األخرى األمن القومي، أو النظام الع
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هذا أن هذه المادة قد أعطت للدول الحق في حاله الضرورة التي منها الحفاظ على الصحة العامة بإن تحد من حريه التنقل 

األفراد شريطه أن تكون متمشيه مع الحقوق األخرى بعدم المساس بالحقوق األساسية ولكن الدول ليست طليقة األيادي 

جوال، وال بد أن تكون هناك حاله طارئه تحوي ظرفا تخول لها استخدام هذا الحق، في منع األفراد من حريه التنقل والت

حتى تبقى ثقه الناس أو األفراد القانطين فيها في توفير اإلنسانية األساسية والعدالة لهم على مر األزمان، فكانت هناك 

لتنقل. وعليه فقد لجأت أغلب حكومات أساسيات ومبادئ صارمه حتى تتمكن الدولة من تعطيل الحق في التجوال وحريه ا

 العالم إلى فرض الحظر بنوعيه الكلي والجزئي على كافة المواطنين باستثناء ما لديه ترخيص بذلك. 

فعلى سيبل المثال يعتبر األطفال وذوي االحتياجات الخاصة من أكثر الفئات المتضررة من الحظر، وذلك بسبب  

لعمل، وتوقف الخدمات التعليمية والتأهيلية والخدمات االجتماعية المقدمة لهم، حيث انقطاع مراكز التربية الخاصة عن ا

غلقت جميع المراكز المعنية بتدريبهم، فقد أجبرت جائحة كورونا وما نتج عنها من تداعيات هذه الفئة في البقاء في بيوتهم، 
ُ
أ

ل معهم عن قرب، فتم تحويل المسؤولية على عاتق وبالتالي فإنه من الصعب على الطواقم الفنية المتخصصة ممارسة العم

  .(444)أسرة  الطفل أو المعاق التي تفتقر للمهارات المطلوبة للتدريب ومساعدة الطفل بطريقة علمية صحيحة

وعليه أدت النتيجة إلى تراجع وضعهم الصحي والتعليمي، وفي بعض الحاالت طالهم التهميش، ألن هذه الفئة في  

األولوية في الرعاية الصحية. بسبب التمييز والعوائق التي واجهتها المؤسسات الرسمية والخاصة المسؤولة  المجتمع ال تنال

 وجودهم في البيوت المزدحمة بجميع أفراد األسرة سينتج عنه بعض المشاكل 
ً
عن هذا القطاع. ومن دواعي القلق أيضا

 الصحية بسبب عدم الرعاية الكافية في المنزل، وفرضية انتف
ً
ال العدوى لهم وهم بحاجة إلى رعاية ال يمكن تجاهلها، خصوصا

 .(445)للذين يعانون من مشاكل صحية بالجهاز التنفس ي

 ملحة للتأكد من إدماجهم في برامج الصحة، وإيجاد البيئة المناسبة لحمايتهم من  
ً
بناًء عليه أصبح هناك حاجة

الرعاية الصحية والدعم لهم، وكانت المنظمات اإلنسانية األممية  اإلصابة بالعدوى، وعمل برامج لضمان استمرارية تقديم

قد طالبت الحكومات ضرورة استخدام جميع القنوات المتاحة للتواصل مع ذوي اإلعاقة، ومدهم وذويهم بالمعلومات 

قدمي رة وطواقم مالصحية العامة، وتلبية احتياجاتهم بما فيها المناطق الطرفية والنائية، وكذلك ضمان حصول أفراد األس

الخدمات والرعاية لذوي اإلعاقة على معدات الوقاية الشخصية المجانية، مثل الكمامات والقفازات ومواد التعقيم، وعدم 

                                                           

، 8100من العهد الدولي الخاص بالحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية لسنه  0/3المعترف بها في هذا العهد ( راجع: المادة 

 الجمعية العامة ألمم المتحدة  
خاص بالقضاة والمدعيين العامين والمحاميين، المفوضية  اإلنسان، دليل بشأن حقوق  0220في مجال اقامة العدل،  ناإلنساحقوق  (444(

 بالتعاون مع رابطه المحامين الدولية ، األمم المتحدة نيويورك وجنيف اإلنسانالسامية لحقوق 
لنظام اإلسالمي والنظم المعاصرة، عمان، مطابع الجمعية العلمية وحرياته في ا اإلنساند، الشيشاني، عبد الوهاب عبد العزيز، حقوق  (445(

 و ما بعدها . 012، ص 0221الملكية، 
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، إلى جانب ذلك، أفرز لنا انتشار فيروس كورونا وفرض حالة 81استثناء هذه الفئة من االختبارات الدورية الخاصة بكوفيد 

السلبية نتيجة التزام االفراد بحظر التجول والتنقل من والى داخل الدولة او خارجها، ونتج عن ذلك  بعض الظواهر   الطوارئ 

 خطيرة على  المجتمعات حول العالم، إذ كشفت هذه الجائحة _كما ذكرنا _عن هشاشة األنظمة الصحية واالجتماعية 
ً
اثارا

تخاذ إجراءات من أجل تقديم مساعدات مالية خاصة وغياب المساواة االقتصادية، مما اضطرت معه الحكومات إلى ا

للفئات االجتماعية األكثر تضررا من آثار هذه الجائحة، كما أبانت هذه الظروف عن ضعف هيكلي في بعض القطاعات 

 االقتصادية.

ان، لدهذا، وقد نتج عن إجراءات الحجر الصحي بروز ظاهرة العنف المنزلي ضد النساء والفتيات في مجموعة من الب 

أن العنف الممارس ضد النساء على خلفية تفش ي  فومزيللي نكوكا إذ وصفت المديرة التنفيذية لهيئة األمم المتحدة للمرأة

فيروس كورونا راح يسجل تصاعدا في أرقام النساء اللواتي تعرضن للعنف، وأن ذلك ال يقتصر على مجتمعات بعينها بل 

ت االجتماعية، ما فرض على السلطات الرسمية في هذه الدول خلق خاليا للتوعية يمارس في كل المجتمعات وفي كل الطبقا

 ووضع أجهزة إنذار طارئة في الصيدليات ومحالت البقالة للتبليغ عن حاالت العنف.  والتحسيس، ووضع أرقام هاتفية

حقوق مطلقة ال تخضع وفي هذا السياق من المفيد التذكير، بأنه بموجب القانون الدولي لحقوق اإلنسان هناك  

لقيود أو استثناءات، مثل الحق في الحياة، والحماية من التعذيب والمعاملة القاسية أو الالإنسانية أو المهينة، أو الرق، 

فحين توجد حقوق أخرى غير مطلقة يمكن تقييدها ألسباب متعلقة بحماية الصحة العامة، وفي هذا االتجاه، شدد األمين 

دة على أن الحكومات يجب أن تكون شفافة ومتجاوبة، وأي تدابير طارئة من المفروض أن تكون قانونية العام لألمم المتح

 ومتناسبة وضرورية وغير تمييزية، وتتخذ أفضل نهج ممكن للتدخل لحماية الصحة العامة.

 الخاتمة

عالم نتيجة لتراكم لقد ألحقت جائحة كورونا خلل على المستوى الوظيفي للجسم االجتماعي في أغلب دول ال 

المخاطر واألضرار التي لحقت باإلنسان وبحقوقه الطبيعية، وهذا ما يهدد وجود المجتمع وكيانه. فأزمة كورونا هددت 

الروابط االجتماعية وكسرتها، حيث تنامي الخوف وأصبح يمثل ظاهرة اجتماعية،  كان فيها الجميع وما زال خائف من 

 الجميع. 

ذا الطرح مثال ظهور عامة الناس في المتاجر والمحالت يتدافعون عن األطعمة ومواد التنظيف وهناك مشاهد تؤكد ه 

 وال يأبهون لكبار السن واألفراد الضعفاء أي طغت األنانية في سلوكياتهم. 

والمشاهد األكثر مأساوية في المستشفيات حين يضطر األطباء الى اختيار مريض إلنقاذه بدال من آخر بسبب نقص 

معدات واإلمكانيات. هذه العادات ما كان ألحد أن يراها لوال فيروس كورونا الذي غير من العادات والتقاليد في المجتمعات ال

 .سواء الغربية أو العربية

لقد عاش ما يربو على نصف البشرية في حالة عزلة ضمن اجراءات الحظر لمواجهة الجائحة ، وخضعوا إلجراءات  

ية الحركة والتنقل وذلك من أجل االلتزام بالقيود التي فرضتها السلطات الحكومية التي اصدرت أخرى صارمة تحد من حر 
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أوامرها للعمل بقوانين الطوارئ، رافقها فرض غرامات مالية معينة واعتقاالت تعسفية بحق مخالفي تلك القوانين، األمر 

. وتعرض أفراد  الذي زاد من االنتهاكات المزمنة التي تمارسها كثير من الحكومات
ً
لمبادئ حقوق اإلنسان المعترف بها رسميا

وجماعات النتهاكات حقوقهم من قبل الخارجين عن القانون في بعض الدول من التنظيمات العنفية وعصابات الجريمة 

 بعينها ألسباب متعددة أخرى، لعل من أبرزها 
ً
 عن انتهاكات الحرية الشخصية التي شهدتها دوال

ً
مي الفقر تناالمنظمة، فضال

والعوز ومحدودية الوصول إلى سبل العيش بكرامة وفقدان الغذاء والماء الصالح للشرب، جراء تردي البنى التحتية للصرف 

 وخاصة النساء واألطفال. 
ً
 الصحي، والتي يتوقع أن تكون لها عواقب أكثر وطأة على الفئات األكثر ضعفا

  االستنتاجات

حقوق اإلنسان في العديد من دول العالم، إذ لم تعد تقتصر على االنتهاكات واألخطار برزت انتهاكات شديدة جديدة ل .8

التقليدية التي كانت تمارسها السلطات المحلية ضد مواطنيها دون سند قانوني لحماية النظم السياسية الحاكمة، إذ 

تهديدات جائحة كورونا التي  جرى تقنين بعض االنتهاكات الجديدة عبر قوانين جرى إصدارها تحت مبررات مواجهة

 تعرض لها الجنس البشري.

بعد ازدياد اآلثار الناجمة عن جائحة كورونا أصبحت مؤسسات الجيش والشرطة تقوم بدور كبير في فرض االجراءات  .0

التي تحد من حقوق اإلنسان وحرياته في مستواها اإلنساني، بعد أن أضيف لدورها في إدارة ملفات األمن الداخلي 

 فيما يسمى تعزيز األمن وال
ً
 جديدا

ً
قومي وعبر وضع مستلزمات الحرب ضد اإلرهاب، وتأمين البر والجو والبحر، دورا

 اإلنساني وتوفير أوجه الحماية لألفراد والمجتمع.

 باالقتصاد العالمي الذي  .0
ً
خذ أأدى تأثر دول العالم بتداعيات جائحة كورونا إلى تنامي الركود االقتصادي المحلي متأثرا

 .0280 – 0221يعاني من أزمة اقتصادية عالمية جاء في أعقاب أزمات عامي 

 في قيام كثير من دول العالم بتقليص ميزانياتها الخاصة بمراعاة المجاالت الخدمية   .2
ً
 مباشرا

ً
كان لجائحة كورونا دورا

 واإلنسانية، األمر الذي زاد من معاناة اإلنسان.

رونا، بشكل متسارع، اختبر جاهزية األنظمة المتبعة في مجاالت التعليم والصحة يمكن القول إن انتشار جائحة كو  .3

وشؤون العمل في عدد من دول العالم المختلفة، على نحٍو أثاَر العديد من األسئلة حول مستقبل مفهوم حقوق 

دولية،  تتمتع بضماناتاإلنسان واستراتيجيات المنظمات الدولية الحكومية وغير الحكومية لحقوق اإلنسان التي كانت 

 .بعد أن فرض الواقع الجديد تقنين االنتهاكات في الفضائين الملموس واالفتراض ي

 التوصيات 

 إلنسانا لحقوق  الكبيرة االنتهاكات من الحد أجل ومن البحثية، الورقة هذه إليها توصلت التي االستنتاجات بضوء 

  يصبح لمختلفةا العالم دول  في والعمل والصحة التعليم مجاالت في
ً
ل من للتقلي الالزمة المعالجات من مجموعة وضع لزاما

 : خالل من وذلك تداعيات جائحة كورونا  على حقوق اإلنسان،
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 حمايةل ليس والعمل والصحة التعليم مجاالت في المتبعة المحلية النظم مراقبة تراعي جديدة إستراتيجيات وضع .8

 عليميت بنظام وينعمون  جيدة، صحة يملكون  الذين األفراد بواسطة لدولةا وتقوية لتعزيز  وإنما فقط اإلنسان حقوق 

 مرموق. وتربوي 

 . وجوها من ووجه الدولة، نظام لديمومة أساس ي كضامن اإلنسان حقوق  إلى النظر  .0

 معادلةال تصبح وبالتالي للدزلة، القومي األمن في أساس ي عنصر  باعتباره الصحية الرعاية في اإلنسان حق مراعاة .0

  . واحدة لعملة وجهان الدولة وأمن لإلنسان الصحية الرعاية جعل خالل من المعالم واضحة وطنيةال

  الى للوصول  وأساس ي ضروري  شرط الراهنة األوضاع ظل في اإلنسان حقوق  من تجعل استراتيجية إلى الوصول  .2

 :األهمية غاية في جوانب ثالث مراعاة يتطلب وهذا شاملة، وطنية استراتيجية

  تشكل قد جديدة انتهاكات ظهور  منع :اإلستباقي نبالجا .أ
ً
 .المستقبل في اإلنسان حياة على خطرا

 رهاوحص احتوائها أجل من العالم دول  بقية مع التعاون  عبر  ، الصحية األزمات تفاقم منع على العمل :الوقائي الجانب .ب

 .البداية نقطة في

 والصحة عليمالت قطاعات في المتبعة النظم لتطوير  الالزمة نياتواإلمكا الوسائل كل توفير  الى السعي :العالجي الجانب .ج

 التكنولوجيا بواسطة اإلنسان لحقوق  المحتملة التهديدات عن للكشف ودراسات بحوث إجراء خالل من والعمل،

 .المتقدمة

 

 :المراجع قائمة

 
ً
 الكتب القانونية العربية. :أوال

 .8111، مطبعة التوفيق، عمان ، اناإلنسالقانون الدولي لحقوق د، الجندي، غسان، 

، دار الثقافة للنشر والتوزيع، اإلنسان، الكتاب الثالث، حقوق  الوسيط في القانون الدولي العامد،علوان ،عبدالكريم ، 

  .0283عمان ، 

ادة ل شه، أطروحة لنيفي ظل القانون الدولي لحقوق اإلنسان اإلنسانقوانين الطوارئ وأثرها على حقوق محبوبي، محمد، 

 . 0281-0280الدكتوراه في القانون العام، جامعة العربي بن مهيدي، الجزائر، 

 . 0288، دار الثقافة للنشر والتوزيع، عمان ، وحرياته اإلنسانالوجيز في حقوق حسن، غازي،  ،د

مايو  lbayan.aewww.a ،10، 0202حسين، عماد الدين ،  تقييد حرية الناس للمحافظة على أرواحهم، البيان، مارس   أ /

0202 . 

، عمان مطابع حقوق االنسان وحرياته في النظام اإلسالمي والنظم المعاصرةد، الشيشاني، عبد الوهاب عبد العزيز، 

 .0228الجمعية العلمية الملكية ، 

 (. 0221، )، القاهرة، دار النهضة للطباعة والنشرالحق في احترام الحياه الخاصةد، األهواني، حسام الدين كامل، 
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: باللغة االنجليزية 
ً
 ثانيا

Alston, Philip. U.S. ratification of the Covenant on Economic, Social and Cultural Rights; the need for an entirely 

new strategy. American journal of international law, vol. 84, No. 2, April 0223 

Berenstein, A. Economic and social rights; their inclusion in the European Convention on Human Rights - 

problems of formulation and interpretation. Human rights law journal, vol. 2, 3/4, 0220 

The International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights: a perspective on its development. 

Clarendon Press, 1993. 

: البحوث 
ً
 ثالثا

 . 2، العدد0221، مجله الفرات، المجلد  الحق في حريه التنقل، دراسه دستوريه مقارنهأ/ الزبيدي ، ياسر عطيوي ،  -8

 (. 10، مجله دراسات شرق اوسطيه ، العدد )ازمة كورونا واجراءات الحكومة األردنيةأ/  لوجي ، كرونو ،  -0

 : القوانين 
ً
 رابعا

  8130عدل الصادر الدستور األردني الم  -8

 القاهرة 8112في االسالم  اإلنساناإلعالن العالمي للحقوق   -0

 الجمعية العامة لألمم المتحدة  8110العهد الدولي الخاص بالحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية  -0

 الجمعية العامة لألمم المتحدة . 8100العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية   -2

  0221لسنه  21الصحة العامة االردني رقم  قانون   -3

  8110( لسنه  80قانون الدفاع األردني  رقم )  -0

: اإلعالنات واألدلة القانونية 
ً
 خامسا

خاص بالقضاة والمدعيين العامين  اإلنسان، دليل بشأن حقوق  0220في مجال اقامة العدل ،  اإلنسانحقوق  -8

بالتعاون مع رابطه المحامين الدولية، االمم المتحدة نيويورك  اناإلنسوالمحاميين، المفوضية السامية لحقوق 

 وجنيف 

، الحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية، 0223مكتب االمم المتحدة مفوضيه االمم المتحدة لحقوق االنسان،  -0

 نيويورك وجنيف  80دليل للمؤسسات الوطنية لحقوق اإلنسان ، سلسله التدريب المنهي ، العدد 

، دليل بشأن حقوق اإلنسان خاص بالقضاة والمدعيين العامين 0220قوق االنسان في مجال اقامة العدل،ح -0

والمحاميين، المفوضية السامية لحقوق االنسان بالتعاون مع رابطه المحامين الدولية، االمم المتحدة نيويورك 

 وجنيف

الغذائي في منطقة الشرق األدنى وشمال إفريقيا:  منظمة األغذية والزراعة، مرض فيروس كورونا وآثاره على األمن  -2

 .0202كيف تكون االستجابة القاهرة، دار النهضة العربية، 
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: المواقع االلكترونية 
ً
 سادسا

أ/ الحياري، إيمان، سلبيات وايجابيات التعلم عن بعد، بحث منشور على الشبكة المعلوماتية  -8
-https://molhem.com/@A.MOUMEN.S/%D8%A5%D9%8A%D8%AC%D8%A7%D8%A8%D9%8A%D8%A7%D8%AA

-%D8%B9%D8%AF-%D8%A8-%D8%B9%D9%86-%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B9%D9%84

-%D9%88%D8%B3%D9%84%D8%A8%D9%8A%D8%A7%D8%AA%D9%87

2137-%A7%D9%84%D8%B4%D8%AE%D8%B5%D9%8A%D8%A9%D8-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AC%D8%B1%D8%A8%D8%A9  
أ / العنزي، أماني هزاع، ايجابيات التعليم عن بعد في ظل جانحه كورنا، منشور على الشبكة المعلوماتية   -0

-kw/AR/FutureMakers/opinions/Pages/%D8%A5%D9%8A%D8%AC%D8%A7%D8%A8%D9%8A%D8%A7%D8%AAhttps://e.paaet.edu.

-%D8%A8%D9%8F%D8%B9%D8%AF-%D8%B9%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%8A%D9%85

-%D8%AC%D8%A7%D8%A6%D8%AD%D8%A9-%D8%B8%D9%84-%D9%81%D9%8A

.aspx-%D9%A1%D9%A9)-(%D9%83%D9%88%D9%81%D9%8A%D8%AF-7%D9%83%D9%88%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A  

أ / دعد وع، شهيرة، تعريف التعليم عن بعد  -0

A%D8%B9%D8%B1%D9%8A%D9%81_%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B9%D9%8https://mawdoo3.com/%D8%A

4%D9%85_%D8%B9%D9%86_%D8%A8%D8%B9%D8%AF  

، استردت من الموقع 02/80/0202البدور ، إبراهيم، األمن الصحي واألمن الغذائي، جريدة الغد األردنية في  -2

  اإللكتروني:

84%D8%B5 %D8%AD%D9%8A-https://alghad.com/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%86 

، من 82/3/0208.. استردت بتاريخ 82/3/0281، جريدة الدستور األردنيةد، غرايبة، رحيل محمد. األمن الصحي،  -3

 الموقع اإللكتروني:

 %D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%8-https://www.addustour.com/articles/956028 

 08/0/0208، استرد بتاريخ 0202مارس/ |آذار  81وعالم العمل، بيان صحفي لمنظمة العمل اللدولية في  81كوفيد  -0

 مى لمنظمة العمل الدولية :من الموقع اإللكتروني الرس

ar/index.htm--ilo/newsroom/news/WCMS_738781/lang-the-https://www.ilo.org/global/about 

، www.ecssr.ae، 0202للدراسات والبحوث االستراتيجية، أبريل  حقوق اإلنسان في عصر كورونا"، مركز اإلمارات -1

  .0202مايو  12

، الجزيرة، 0202الديمقراطية المعلقة في عهد كورونا. هل تصبح حقوق اإلنسان ضحية الجائحة؟، مارس    -1

www.aljazeera.net  ،14 ،0202مايو. 

 منظمة األمم المتحددة، من الرابط : من الموقع الرسمي ل 0208/ 08/0حقوق اإلنسان، استرد بتاريخ  -1

https://www.un.org/ar/sections/issues-depth/human-rights/index.html  
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https://e.paaet.edu.kw/AR/FutureMakers/opinions/Pages/%D8%A5%D9%8A%D8%AC%D8%A7%D8%A8%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%8A%D9%85-%D8%B9%D9%86-%D8%A8%D9%8F%D8%B9%D8%AF-%D9%81%D9%8A-%D8%B8%D9%84-%D8%AC%D8%A7%D8%A6%D8%AD%D8%A9-%D9%83%D9%88%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7-(%D9%83%D9%88%D9%81%D9%8A%D8%AF-%D9%A1%D9%A9)-.aspx
https://mawdoo3.com/%D8%AA%D8%B9%D8%B1%D9%8A%D9%81_%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%85_%D8%B9%D9%86_%D8%A8%D8%B9%D8%AF
https://mawdoo3.com/%D8%AA%D8%B9%D8%B1%D9%8A%D9%81_%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%85_%D8%B9%D9%86_%D8%A8%D8%B9%D8%AF
https://alghad.com/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%86-84%D8%B5%D8%AD%D9%8A
https://www.addustour.com/articles/956028-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%86-
https://www.ilo.org/global/about-the-ilo/newsroom/news/WCMS_738781/lang--ar/index.htm
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 إشكالية حقوق اإلنسان وضمانة األمن اإلنساني في ظل جائحة كورونا 

 برنامج االغذية العالمي  -الدكتور فارس العمارات 

 

 ُملخص

ة العالئقيـة بين حقوق اإلنســــــــــــــان واألمن اإلنســــــــــــــاني، ومـا تبع جـائحة كورونا من هـدفـت هـذه الورقـة الى بيـان الرابطـ

 لمفهوم االنتهاك. إجراءات كُمعضلة ُمرادفة

شـــكل جائحة
ُ
 واضـــحا لشـــبكة األمن اإلنســـاني، وأن تغييب كورونا وقد خلصـــت الدراســـة الى نتائج عدة منها : ت

ً
تهديدا

ـــبب التق ــــاني لألفراد والجماعات، يســـ عتبر حقوق اإلنســــــان األمن اإلنســ
ٌ
ليل في ُمســــــتوى األمن الوطني والســــــلم األهلي والدوليوت

 يقتضـــــــ ي اعتماده عند الســـــــعي لتنفيذ مفهوم األمن 
ً
 أســـــــاســـــــيا

ً
 معياريا

ً
عد أســـــــاســـــــا

ُ
األســـــــاســـــــية حقوق ال يمكن تجزئتها، وهي ت

 اإلنساني.

 للُمشــاركة في 
ً
كافة العمليات، وأن ال يتم تهميش واوصــ ى الباحث بتوصــيات منها :من الضــروري أن يكون هناك دورا

اي فئة عن اخرى في الُمجتمع خالل الجائحة،والسعي إلى اإلعتراف بُبعد الكرامة اإلنسانية وإحترامها وإشعار كل الذين لهم 

 حاجات تتعلق بحياتهم ومعيشتهم خاصة من  ُيعانون من الفقر بأن لهم حق ال يمكن أن ُيجزأ او يتم نكرانه .

Abstract  

This paper aimed to demonstrate the link between human rights and human security, and the actions 

that followed the Corona pandemic as a dilemma synonymous with the concept of violation. 

 The study concluded several conclusions: a pandemic poses a clear threat to the human security 

network, and the absence of human security for individuals and groups causes a reduction in the level of national 

security, civil peace and international, and the rights of the "human being" are considered to be indivisible, and 

are a basic normative basis that needs to be adopted when seeking to implement the concept of "human security. 

The researcher recommended such as: it is necessary to have a role to play in all processes and not to 

marginalize any group from another in society during the pandemic, to seek to recognize and respect the 

dimension of human dignity and to inform all those with life and living needs, especially those living in poverty, 

that they have an indivisible right. 
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 :ُمقدمة

د الفســــــــــــــاد او االرهــاب ، او النزاعــات الــدوليــة او غيرهــا من االزمــات من الظواهر التي تمس االمن اإلنســــــــــــــاني ،   لم يعــُ

واألمن اإلنسـاني محل إهتمام وطني او إقليمي ، وحتى الدولي بالقدر الذي يحظى به موضـوع ومعضلة جائحة كورونا ، وذلك 

 االمن اإلنساني الذي يشمل جوانب الحياة البشرية .بسبب مساسه بمختلف مستويات وأبعاد 

فمع إزدياد تفشــــــــ ي الوباء في كل مكان ، وما لحق االنســــــــان من ضــــــــرر كبير على مســــــــتويات الحياة كافة  فقد اصــــــــبح 

مصــــــــــــــطلح الجــائحــة االكثر تــداوال على مســــــــــــــتوى الكون ،وتهــديــد وبــاء كورونــا لم يقتصــــــــــــــر على مجــال معين بــل إمتــد الى كــافــة 

ت االنســــــانية ومن اهمها ما يتعلق بحقوق اإلنســــــان وامنه بشــــــكل عام  والذي ُيعتبر ضــــــمانة لألمن اإلنســــــاني ، حيث المجاال 

 أصبح األمن اإلنساني ُمهدد بصورة واضحة خاصة ما رافق جائحة كورونا من إجراءات نالت من اإلنسان اينما كان .

ـــمان حما ــ ــ ـــــاني يرتكز على ضـ ــ ية أمن وســــــــالمة أفراد الُمجتمع حيث إن هذا المفهوم ومن هنا فإن مفهوم األمن اإلنسـ

يتعدى التهديدات العســـكرية، والذي يشـــمل البيئة واألوبئة، وغيرها من األمور الماســـة بحياة اإلنســـان ،وهو يشـــمل المبادئ 

نة، والشعور طمأنيالعامة التي ترتبط بحياة اإلنسان، وما يتعلق بحرياته، وكقيمة جوهرية يسعى األمن اإلنساني إلى توفير ال

ال يمكن أن   بـــاألمن للجميع بـــدون أي تحيز إلنســــــــــــــــان عن آخر، بغض النظر عن الجنس أو العرق أو الـــدين، وهـــذا حق لـــه

يجعل االمن اإلنساني يسعى لضمان الكرامة اإلنسانية، والرفاه اإلنساني كونه   ينتقص أو يتنازل عنه مهما كان ،األمر الذي

 ل
ً
 أســـــــــاســـــــــيا

ً
ـــــتباقيةيعتمد منطقا ــ كأداة من أدوات اإلســـــــــتجابة لُمختلف الظواهر التي قد تنال منه، أو قد تمس   لوقاية اإلســ

 .(ALKIRE,2002)  بمعاير جودة الحياة

أن حقوق اإلنسـان األسـاسـية يعتمد كأسـاس   وهناك عالقة ترابطية بين حقوق اإلنسـان واألمن اإلنسـاني تتمثل في

عد بمثابة  ســـاســـية الغير قابلة للتجزئةعلى فعالية منظومة حقوق اإلنســـان األ 
ُ
 ت

ً
الســـبب   وأن انتهاكات حقوق اإلنســـان غالبا

الجذري لهشــاشــة وضــعف ُمســتوى ُمعين من ُمســتويات األمن اإلنســاني، كالعنف أو الصــراع، وأن توفير وضــمان األمن يؤدي 

ر رامة اإلنسانية ومعايير القيم واألخالق وتوفيعبر ُمختلف القطاعات، باإلضافة إلى أن ُمتطلبات الك إلى تحقيق أمن اإلنسان

عد بمثابة ركائز هامة وجوهرية لضـــــــــمان فعالية حقوق اإلنســـــــــان، وهي   كافة ُمتطلبات اإلنســـــــــان والحاجات األســـــــــاســـــــــية له
ُ
ت

 . الجوهر الحيوي لألمن اإلنساني

  :ُمشكلة الدراسة

عد جائحةكورونا  من إحدى أهم الُمعضـــــــــالت التي واجهها اإلنســـــــــ
ٌ
ان االردني منذ ســـــــــنوات طويلة ، وقد اســـــــــتقطب ت

ُمصطلح الوباء والجائحة أهمية بالغة من قبل ُمختلف الدراسات وأكد على أهميتها الُمختصين، وقد حظيت هذه الُمعضلة 

ســـعيا بذلك للتخفيف من حدتها، فبعد أن كان الوباء ُيعرف كُمرادف للنقص في ُمســـتوى  باهتمام بالغ على جميع األصـــعدة

حيث حولت العالم إلى ُمجتمع ،كنتاج إلفرازات العولمة  والتداخالت الســــياســــية في ُمســــتوى المفهوم لصـــحة، إال إنه تحول ا

 .باألمن على ُمستوى العالم فحسب، بل هي مساس مليء بالمخاطر كونها تهديد وإضعاف لألمن اإلنساني
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ـــيتم طرحه:  ــ ــــؤال الذي ســ وضــــــمانة األمن اإلنســــــاني في ظل جائحة  ما هو شــــــكل حقوق اإلنســـــانومن هنا فإن الســ

 كورنا.؟

 :أهمية الدراسة

تأتي أهمية الدراســـــة من أهمية موضـــــوع جائحة كورونا كإشـــــكالية هامة وُمعضـــــلة من المعاضـــــل التي تواجه العالم 

بـــاحثين أجمع، بــاإلضـــــــــــــــافــة إلى أنهـــا من الــدراســـــــــــــــات الغير مســــــــــــــبوقــة في هــذا المجــال، وُيمكن ان يتم البنــاء عليهــا من قبــل ال

 .والدارسين واإلستفادة منها بشكل أوسع

 :أهداف الدراسة

 :تهدف الدراسة إلى بيان ما يلي

 الرابطة العالئقية بين حقوق اإلنسان واألمن اإلنساني.؟  .أ

 لمفهوم اإلنتهاك.؟ جائحة كورونا وما تبعها من إجراءات كُمعضلة ُمرادفة  .ب

 ة للكائن البشري. ؟البيئة اآلمنة لضمان الكرامة وتحقيق جودة حيا  .ت

 منهجية البحث

ول ح اعتمد الباحث في هذه الدراســـــــة على المنهج الوصـــــــفي التحليلي، الذي يهدف إلى تحليل المعلومات المتوافرة

موضــــــــوع الدراســــــــة: إشــــــــكالية حقوق اإلنســــــــان وضــــــــمانة األمن اإلنســــــــاني في ظل جائحة كورونا ، وذلك من خالل الرجوع إلى 

 .الوصول إلى بيان حجم هذه اإلشكالية لدوريات، والُصحف من أجلالدراسات واألبحاث، وا

 اإلنسان وحقوقه، واألمن اإلنساني. المحور األول:

عتبر حقوق اإلنســـــــــــان حق يتمتع به كل فرد، فهي حقوق عامة
ُ
يمتلكها جميع األفراد بدون اســـــــــــتثناء وهي تحمل في  ت

ـــــناف من بينها حق المواطنة، وأكثر دقة هي ال حقوق المدنية، والســـــــياســـــــة التي تنشـــــــأ من خالل عضـــــــوية الفرد في طياتها أصــ

شكل جوهر وعصب االمن اإلنساني الذي يتم التعبير عنه، بمجموعة الحقوق الديمقراطية 
ُ
ُمجتمع سياس ي، والحقوق هذه ت

 (0280التي تُمكن الناس من القدرة على التمتع بحياة كريمة ومرضية ذات جودة عالية. )كأني ،

ح حقوق اإلنســـــان ُمصـــــطلح قد تم تداوله منذ القدم، وأكدت عليه كافة الديانات الســـــماوية، ثم أكدت إن ُمصـــــطل

، ولم 8121ووافقــت عليــه الُمنظمــة الــدوليــة كــاعتراف بحق اإلنســــــــــــــان في العــام  8123عليــه مواثيق األمم الُمتحــدة في العــام 

ها وهي حقوق عامة أســـــــــــــاســـــــــــــية ال يمكن تجزئتها ،أو يكن هناك تعريف لحقوق إنســـــــــــــان موحد لجميع الدول على كافة أعراق

االنتقــاص منهـــا بغض النظر عن أيـــة عوامــل أو ظروف قـــد تطرأ هنــا وهنــاك، وهنــاك تعريف لحقوق اإلنســـــــــــــــان مفــاده : إنهـــا 

ــــبــة لعموم األفراد أينمــا كــانوا ــ ــ ــ ــ ن بغض النظر ع  في ُمجتمع خــالي من التميز  مجموعـة من المطــالـب التي يجـب توفيرهــا بـالنســ

 (0281،أو أي إعتبار آخر. )مشري ،  اإلعتبارات التي تتعلق بالجنس أو اللون أو العقيدة
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 وهو يتعلق 
ً
واألمن اإلنســـــــــاني ُمصـــــــــطلح قديم من حيث المبادئ التي إحتوتها، لكنه من حيث التســـــــــمية ُيعتبر حديثا

ـــان من القهر والعنف والتهميش، والحرمـان وعـدم التمكين االجتمـاعي وا ــ ــ ــ ــ لحاجة والفقر، وهناك من ُيعرف األمن بـأمن اإلنســـ

ويعتبره آخرين أنه مجموعة من العمليات التي تحمي وتحافظ   اإلنساني على أنه ُممارسة الناس لخياراتهم بكل حرية وسالمة

على حقوق اإلنســـــان الضـــــرورية من أجل بقاءه وُمشـــــاركة في التنمية، وفي ُمجملها هي حماية حقوق اإلنســـــان من التهديدات 

 (0220وتمكينه من تطوير قرارته من أجل تحقيق الخيارات التي يسعى إليها . )البكوش،   ُمختلفة والخطيرة،ال

درات األفراد من خالل  
ُ
وهو مفهوم معياري ذو أهداف أخالقية، حيث يســـــــعى وبصـــــــفة جوهرية واضـــــــحة إلى تعزيز ق

ــــاني لتوجيه تصــــــــور أفضـــــــــل لحقوقهم في حياة كريمة ذات جودة عالية حســـــــــب المعايير ا ــ لعالمية ويهدف مفهوم األمن اإلنســـ

االهتمـام إلى جميع المخـاطر والتهـديـدات ســــــــــــــواء كـانـت ُمبـاشــــــــــــــرة او غير ُمبـاشــــــــــــــرة، تلـك الُمرتبطة بالعنف، أو ما دون ذلك أو 

ــــانية ــ ــــة بالقيم اإلنسـ ــــانها تغييب االمن والم الماســـ ــ ـــــباب التي من شـ ـــإلى جانب تركيز المفهوم على مجموع العوامل واألســ ــ اس ســ

 (0222بالكرامة اإلنسانية. )حمو، 

على أنه: األمن اإلنساني جوهر الفرد، إذ يعني بالتخلص من كافة ما يهدد  وُيعرف األمن اإلنساني من المنظور العام

أمن األفراد الســياســ ي واالقتصــادي واالجتماعي من خالل التركيز على اإلصــالح المؤســســ ي وذلك بإصــالح المؤســســات األمنية 

 (0220ة وإنشاء مؤسسات أمنية جديدة لمواجهة كل ما يهدد أمن اإلنسان. )البكوش ،القائم

والُمتكامل لمجموع حقوق اإلنســــــان الُمتكاملة  وُيعبر مفهوم األمن اإلنســــــاني في نهاية المطاف عن النســــــيج الُمترابط

ـــع ــ ــ ــ ــــانية التي يســ ــ ــ ر ى إلى الحفاظ عليها كونها بمثابة الجوهوالغير قابلة للتجزئة، ناهيك عن اعتماده على مبادئ الكرامة اإلنســ

ا ُمرتبطة فإنه الحيوي لجميع البشـر، إال أنه وأمام الُمتغيرات الجذرية التي عرفتها السـاحات الدولية والبيئة األمنية الُمعقدة

 بصعوبة تحقيق الحقوق وضمان الكرامة االنسانية
ً
 .أساسا

ـــم أل ــ ــــاني هو دمج وضـ بعاد حقوق اإلنســــــان األســــــاســــــية، حيث إن العالقة الوطيدة ومن هنا فإن مفهوم األمن اإلنســ

وذلك لعدم اقتصــار ذلك على التهديدات الُمرتبطة  والترابط الوثيق بين األمن اإلنســاني ومنظومة حقوق اإلنســان األســاســية

ـــــانبالمجاالت العســــــكرية واالقتصــــــادية فقط بل هي أبعد من ذلك كونها تشــــــمل عجز الدول على مســــــتويات التنمية  ية اإلنسـ

والبناء الديمقراطي، وهي ترتبط مع بعضه البعض في حركات صناعة اإلستقرار السياس ي والحفاظ على التجانس االجتماعي 

في ظــــل عولمــــة كــــل التحــــديــــات والمخــــاطر، وبروز مجموعــــة من المظــــاهر البنيويــــة العــــابرة لألوطــــان، كــــاإلرهــــاب، والجريمــــة 

 (0221والهجرات السرية . )برقوق،   الُمنظمة

وأمـــام التغيرات الجـــذريـــة التي عرفتهـــا الســــــــــــــــاحـــة الـــدوليـــة، واألمنيـــة الُمعقـــدة، خـــاصــــــــــــــــة فيمـــا يعرف بنظريـــات تغيير 

المفاهيم، وظهور مفهوم الشــــــبكات على مســــــتوى العالقات ما بين الدول باإلضــــــافة إلى ظهور عدة عوامل ســــــاهمت في تغيير 

ـــكل هذا اإلطار األنماط والتهديدات، الُمترابطة في إطار عالقات  ــ ــ ــ ـــعف المتبادل فيما بينهم، حيث شــ ــ ــ ــ ــــلبية والضــ ــ ــ ــ التفاعل السـ

ــــانية، فالبرم من أن االعترافات الدولية للمنظومة الحقوقية ــ ـــــمان أمن األفراد وكرامتهم اإلنســ ــ ـــعوبة في تحقيق وضـ ــ بمبدأ   صـــ

أنه ما زال هناك بعص على مســــــــــــــتوى الجهاز الحقوقي، إال   التكـامـل وعدم قابلية تجزئة الحقوق كمبدأ جهوري واســــــــــــــاســــــــــــــ ي
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العوائق واالعتراضـــــــات التي تحول دون انتفاع االفراد من ُممارســـــــتهم لبعض حقوقهم األســـــــاســـــــية، وهذا ما يجعل المســـــــاس 

 . بالحقوق والحريات والكرامة تغييب لألمن اإلنساني

ـــعي التركيز اإلنســــــــاني ُمرتبطة ثمة مســــــــئولية أخالقية، حيث تتجســـــــد أســــــــاســــــــً  إن االعتماد على مبدأ  ــ ا في وجوب الســـ

ـــــان، بــدال من التركيز على ــ ــ ــ ــ أراضــــــــــــــ ي الــدولــة، وهــذا ينســــــــــــــجم مع الصــــــــــــــكوك  إلعــادة توجيــه مفهومي الحمــايــة واألمن نحو اإلنسـ

 لفلسفة إشباع الحاجات األساسية لإلنسان، وهي ركيزة 
ً
 في مجال حقوق اإلنسان وتبنيا

ً
الُمختلفة التي تم االعتراف بها دوليا

لها لشــمو  نسـاني خاصـة بعد التحرر من العوز والجوع والفقر القائم على بعد األنســة وخطابات األمنهامة لتحقيق األمن اإل

 .(Matthew, & others,2010) .واحتضانها للُبعد اإلنساني

إن فعــاليــة حقوق اإلنســــــــــــــان ذاتهــا تعتمــد بــدورهــا على مجموعــة من المعــايير الجوهريــة، من بينهـا وجوب الربط بين  

العام   وبين القدرات الفردية والهياكل المؤســســاتية الســائدة في إطار النظام االجتماعي  فيما بينها  الفردية ُمختلف القدرات

ـــــمان   والمؤســـــــــســـــــــات من خالل تقوية القدرات  اعتمادا على الذكاء الُمشـــــــــترك فيما بين األفراد ــ ـــــل كفالة لضــ ــ حيث إنها أفضــ

ـــتندالفعالية، وهنا يكون التركيز اإلنســـــــاني من خالل ُمع ــ ـــــيلة، ويســ ية كبعد أخالقي كل من فعال  املة الفرد كغاية وليس كوســ

 : منظومة حقوق اإلنسان، وإطار األمن اإلنساني بصورة مزدوجة ليتجسد في اآلتي

دات، من ُمختلف التهدي كونه المعني بالحماية الفرد كمرجع في إطار الدراسات األمنية: حيث ُيعتبر الفرد كائن مرجعي هام -أ

مكنه من البقاء والعيش بكرامةومن 
ُ
مكنه من االنت خالل االســتجابة إلى حاجاته األســاســية والضــرورية، التي ت

ُ
فاع وت

 .حتى يتمكن من التحرر من العوز والفقر، وتوفر له األمن والسالمة من ُمختلف مصادر الخوف بها

ــــة  لتحقيق جودة الحياة وُمســــــــــتوى اعتبار الفرد صــــــــــاحب حق: فالفرد حامل لمجموعة من الحقوق والواجبات  -ب ــ ــ المعيشــ

 على معايير العدالة، ضمن أطر تنموية لتطوير القدرات الشخصية
ً
تباطهما الر  وتوسيع خيارات الفرد المقبول اعتمادا

بُممارســـــــات الحريات األســـــــاســـــــية، وذلك اســـــــتجابة لكل ُمقتضـــــــيات الحرية والكرامة اإلنســـــــانية باعتبارها ضـــــــروريات 

 .ة وإعادة البناءلتحقيق الديمقراطي

 لحياة  ومن هنا فإن األمن اإلنســــــــاني من خالل التشــــــــديد على الطابع العالمي الُمترابط لجملة الحريات األســــــــاســــــــية

 والتنمية وحقوق   ترابطه الوثيق بكل من األمن  اإلنســـــــــــــان، والتي تشـــــــــــــمل التحرر من العوز وحرية العيش بكرامة إلى جانب

ـــــان كأحد لبنات بناء أمن ا  على ضــــــــرورة ووجوب تحقيق معايير جودة الحق في الحياة، اإلنســـ
ً
الفراد، حيث أنه ُيركز أســــــــاســــــــا

هو مطلب ومســــــعى جوهري   بصــــــفة شــــــاملة لُمختلف األبعاد الضــــــرورية المؤســــــســــــية للرفاه البشــــــري، وأن الجودة في الحياة

مة االســتدا  عين، بل إنه واجب الشــموليةاو بعد ُم   على ُمســتوى قطاع ُمعين  إلى ضــمانه، وال يقتصــر  يهدف األمن اإلنســاني

 (LITTLE,2003)  . لُمختلف القطاعات

لحماية المصــــالح األســـــاســــية لألفراد ضـــــد ُمختلف التهديدات التي تمس   وتســــعى حقوق اإلنســــان كمطلب أســـــاســــ ي 

 واجبات وااللتزامات، ال المصـــــــــالح اإلنســـــــــانية، وذلك الرتباطها ببعد الكرامة اإلنســـــــــانية، وهو ما يجب أن ُيقر به كاعتراف بال

ــــتقراء منظومة   ســــــيما ان مجموع الحقوق اإلنســــــانية تعد بمثابة ـــــتحقاقات عالمية لكل فرد من األفراد، وبالتالي فإن اســـ اسـ
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عد بمثابة إطار مفاهيمي وأساس ي لمفهوم األمن اإلنساني، وذلك من جانب مجموع الحريات   حقوق اإلنسان
ُ
األساسية التي ت

 لفعالية حقوق اإلنسانومعاي  األساسية
ً
 اساسيا وهاما

ً
عد مصدرا

ُ
 .(Jones,2010) ير الديمقراطية والعدالة والحرية، وت

وهناك العديد من الدراسات التي تحاول تبيان أبعاد العالقة بين مفهوم األمن اإلنساني ومنظومة حقوق اإلنسان،  

ان يعمالن كمثير ومحرك للكثير من المشـــكالت، وعلى وجه وهذا على اعتبار أن مفهوم األمن اإلنســـاني ومفهوم حقوق اإلنســـ

الخصـــوص عندما نقوم باســـتخدام هذان الُمصـــطلحان في الدراســـات الســـياســـية على وجه االختصـــاص. كما يمثل مصـــطلح 

األمن اإلنسـاني أحد النماذج المستخدمة في توضيح العالقة بين الجزء والكل؛ وذلك من خالل كون حقوق اإلنسان الجزء 

 مقارنة بمفهوم األمن الُمجتمعي، ويعتبر حق اإلنسان في األمن الُمجتمعي واحد من أهم وأكبر الحقوق ا
ً
ألكثر شمولية وعموما

 .التي يجب أن يتمتع بها

 بمفهوم حقوق اإلنســــــــــــــان تطور بحــد ذاتــه 
ً
 وثيقــا

ً
وُيعتبر وجود كــل من مفهومي األمن الُمجتمعي الــذي يرتبط إرتبــاطــا

م التطورات التي انعكســــت على الدراســــات الســــياســــية بشــــكل عام، وعلى الدراســــات اإلســــتراتيجية بشــــكل ويعتبر ذلك من أه

خاص. يرجع ذلك إلى أن اإلنســــــــــان هو اللبنة األســــــــــاســــــــــية لبناء هيكل الدولة، ومن المفروض أن يكون اإلنســــــــــان هو الهدف 

ـــــات العامة التي يتم تطبيقها في إطار الدولة أو  ــ ــ ــ ـــــياســـ ــ ــ ــ في دائرة المجامع الدولية ومن الُمفترض إعادة تقدير النهـائي لكافة الســـ

 اإلنسان بحد ذاته ألنه هو نفسه يمثل المركز األساس ي لمبدأ عمل السياسات األمنية.

 حقوق االنسان، واألمن اإلنساني في ظل جائحة كورونا . -المحور الثاني

 : تأثير حالة الطوارئ الصحية على حقوق اإلنسان.
ً
 اوال

 حول حقوق اإلنسان، خاصة من طرف الُمنظمات الحقوقية عبر العالم، والتي أثار تفش ي 
ً
 كبيرا

ً
فيروس كورونا جدال

 عبرت عن موقفها بأن هذا الوباء يؤثر بشكل سلبي على الحقوق األساسية لإلنسان.

إلنسان ومن جهة أخرى يعتقد البعض أن شعار هذه المرحلة هو مواجهة فيروس كورونا، وأن الحديث عن حقوق ا

في ظل هذه الظروف، يعتبر نوعا من الرفاهية وهذه رؤية قاصرة، فانتشار جائحة كورونا يشكل تهديدا لحياة اإلنسان ما 

يؤدي بالضرورة إلى حماية الحق في الصحة بإعتباره أحد الحقوق األصلية لإلنسان وإن الحق في الصحة مكفول بموجب 

ص على الحق في الوصول إلى الرعاية الصحية وحظر التمييز في تقديم الخدمات اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان الذي ين

 للصحة العامة. ) 
ً
 كبيرا

ً
الطبية؛ فهذا الفيروس ُيعد حالة نموذجية من حاالت الطوارئ واسعة النطاق ،مما ُيشكل تهديدا

 (0202مركز االمارات للدراسات ، 

"أن لكل شخص  8100إلقتصادية واإلجتماعية والثقافية لسنة وفي نفس اإلطار، نجد أن العهد الدولي للحقوق ا

الحق في التمتع بأعلى مستوى ممكن من الصحة البدنية والعقلية"، كما يلزم العهد الحكومات باتخاذ خطوات فعالة من 

 أجل الوقاية من األمراض الوبائية والمتوطنة والمهنية وغيرها من األمراض.

ءات حكومية فعالة حيال هذا الفيروس، وحماية الُمجتمعات وتوفير كل أسباب وأنه من الضروري إتخاذ إجرا

التخفيف من آثار المرض وتداعياته على الصحة العامة لمواطنيها، غير أن التاريخ علمنا أن حاالت الطوارئ القصوى عادة 
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ومات العامة، كما تتشبث بعض الحكما تمثل فرصة مناسبة للسلطات التنفيذية للنزوع إلى تجاهل حقوق اإلنسان والحريات 

 (ww.aljazeera.netبالسلطات الممنوحة لها وتصر على اإلحتفاظ بها حتى بعد إنفراج األزمات.)

ن تفش ي فيروس كورونا أدى إلى بروز تأثيرات إقتصادية كبيرة في ُمعظم دول العالم، نتج عنها فقدان الوظائف إ

لحق في العمل والحصول على اإلعانات إلى حدود الحصول على وظيفة، فهذه الطائفة وتزايد نسب البطالة، وهو ما ُيثير على ا

 من الحقوق اإلنسانية تأثرت بشكل ُمقلق.

هذا، وفرضت حاالت الطوارئ حظر التجوال وعزل المدن االمر الذيإضطر األفراد للدخول في حجر منزلي وبالتالي 

قف مظاهر الحياة العامة؛ كما أدى هذا الوضع اإلستثنائي إلى تأجيل الحد من حرية األشخاص في التنقل ما ساهم في تو 

عقد االنتخابات في عدد من الدول، وهو ما ينطوي بطبيعة الحال على حزمة من التأثيرات السلبية على 

عسف للت ، أن الوباء وفر للحكومات الديكتاتورية والديمقراطية فرصة  فلوريان ( الديمقراطية، حيث إعتبر )  الصيرورة

وإساءة إستخدام القرار وتقليص الحريات المدنية، وإن اإلجراءات الحالية قد تنجح في التخفيف من إنتشار الفيروس، لكن 

 من نوع آخر، إذ ستكون العديد من البلدان أقل ديمقراطية بكثير.
ً
 (0281)محبوبي، قد يواجه العالم خطرا

عان
ُ
ي من آثار جائحة كورونا، إذ تضعف الضوابط الحكومية ويغيب وإن جميع سمات الديمقراطية حول العالم ت

المشرعون عن البرلمانات وتتأجل االنتخابات وال تتعامل المحاكم إال مع القضايا العاجلة ويمنع التجمع وتقييد الحركة 

د المخاوف بشأن ويضطر الصحفيون للعمل من منازلهم؛ ومع تزايد عدد البلدان التي أعلنت حالة الطوارئ العامة تتزاي

  انتهاك التدابير والحقوق األساسية وسيادة القانون مع بقاء ما ُيقارب من ثلث سكان العالم في العزلة الصحية.

ونظرا لإلشكاالت الكثيرة التي أنتجها انتشار فيروس كورونا، شهدت العديد من مناطق العالم ظهور خطاب الكراهية 

أو الدين ضد المواطنين اآلسيويين الصينين في الشرق األوسط وأوروبا والواليات  والعنصرية والتمييز على أساس العرق 

المتحدة؛ ففي الواليات الُمتحدة مثال تركز خطاب الكراهية على تسمية الفيروس الصيني بالتزامن مع تزايد التعصب ضد 

ع جانب في بعض وسائل اإلعالم وعلى مواقاآلسيويين، نفس الش يء عرفته كل من فرنسا وألمانيا حيث تزايدت نبرة العداء لأل 

التواصل االجتماعي نقرأ كيف ُيعاني اآلسيويون منذ ظهور أزمة فيروس كورونا، وأيضا كيف يغير راجلون مسارهم في الشارع 

 عندما يعترضهم شخص بمالمح آسيوية.

ات السلبية والخطيرة لخطاب وإنطالقا من هذه الخلفية، حذرت األمم المتحدة في شخص أمينها العام من التأثير 

الكراهية والتمييز خاصة على الفئات الضعيفة، كما أكد على أن تزايد القومية والعرقية والشعبوية وصد حقوق اإلنسان 

 في بعض البلدان يمكن يؤدي توفير ذريعة إلعتماد تدابير قمعية ألغراض ال عالقة لها بالوباء.

 خاصا فيما يتصل بحقوق اإلنسان حيث سمح وإن قضية الرقابة الرقمية لُمكافحة و 
ً
باء فيروس كورونا عرفت جدال

 على الحق في الحصول على المعلومات والتي حالت دون إمكانية تطويق الفيروس.
ً
 إعالن حالة الطوارئ الصحية حجرا

الضرورة أو وهكذا، يحضر سؤال حقوق اإلنسان بقوة في أوقات األزمات الكبرى التي تعرفها األمم، ما يستدعي 

المصلحة العامة لتعليق بعض الحقوق في فترة معينة، فحتى في مثل هذه الحاالت، المجتمعات الديمقراطية ال تخلو من 
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مساحات للنقاش تسمح بطرح األسئلة بشأن مشروعية قرارات السطلة، بالنظر للحاجة الملحة إلى احترام حقوق اإلنسان 

 في مثل هذه اللحظات الحرجة.

لى ذلك تجدر فإن التداعيات السلبية لإلجراءات الصحية تثير المخاوف، خاصة في فترة ما بعد كورونا، وبناء ع

فاإلستمرار في تطبيقها لفترة طويلة قد ُيعطي الشرعية لنظام ُمراقبة جديد، إذ يمكن لمراقبة تحركات أي شخص وحتى 

 عليه في مجاالت ال عالقة لها بحالة الطوارئ.مراقبة آرائه السياسية وميوالته، وممارسة الضغوط والتأثرات 

 ثانيا: حقوق اإلنسان في سياق جائحة كورونا.

إن جائحة كورونا ليست حالة من حاالت الطوارئ في مجال الصحة فقط، بل هي أكثر من ذلك بكثير إنها أزمة 

أن   ) غوتيريش( مين العام لألمم المتحدةاجتماعية وأزمة إنسانية أخذت تتحول بسرعة إلى أزمة لحقوق اإلنسان، وقد أكد األ 

 هناك تمييزا في تقديم الخدمات العامة للتعامل مع أزمة كورنا وهناك عدم مساواة هيكلية تعوق الوصول إليها.

وانسجاما مع هذا المنطق، أعلنت جل دول العالم حالة من الطوارئ الصحية حتى ُيسمح لها باتخاذ تدابير استثنائية 

يروس فسنت قوانين تحد من تحركات الناس وتمنح السلطات التنفيذية مساحات واسعة لتقييد حريات الناس، لمواجهة الف

ويكتسب هذا التصرف مشروعيته القانونية من الدساتير والمواثيق والمعاهدات الدولية، التي تجيز للدولة في مثل هذه 

ها قوانين الطوارئ، والتي يتطلب إعمالها التقيد بجملة من الحاالت الخروج عن ما هو مألوف من إجراءات عادية لتحل محل

الضوابط الشكلية والموضوعية التي فرضتها نصوص المواثيق واالتفاقيات الدولية، وال يتم التقيد فيها بالشروط واألوضاع 

ع وريثما ما يتطلبه الوض العادية المنصوص عليها في الدستور وإمكانية التحلل المؤقت من التزاماتها الدولية، لكن في حدود

  (0281يعود الوضع إلى حاله الطبيعي. )محبوبي،

 على التهديدات الناجمة عن إنتشار فيروس كورونا إذ نجد 
ُ
ويسمح القانون الدولي بإستخدام تدابير إستثنائية ردا

عة طوارئ منها المادة الرابمجموعة من إتفاقيات حقوق اإلنسان الدولية واإلقليمية تحتوي على فقرات تسمح بفرض حالة ال

والمادة الخامسة عشرة لإلتفاقية األوروبية لحقوق اإلنسان  8100من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية لسنة 

والمادة السابعة والعشرون من اإلتفاقية األمريكية لحقوق اإلنسان، وهذه االتفاقيات ال تضمن فقط حق الدول في تعليق 

  ( 0202االت الطوارئ بل تضع أيضا شروطا لُممارسة هذا الحق من قبل الدول األعضاء.)قادر،بعض بنودها في ح

وعليه نستطيع القول أن القانون الدولي يجيز للدولة أن تعلن حالة الطوارئ وفق اعتبارات موضوعية تتناسب مع 

نائي يهدد حياة األمة، وبشرط أال تكون التدابير الُمتخذة ويحدد الشرط األساس ي لفرض حاالت الطوارئ بوجود خطر إستث

 التدابير الُمتخذة ُمتعارضة مع التزامات الدولة المعنية بموجب القانون الدولي، وعدم إنطواء هذه التدابير على نزعة تمييزية.

 المحور الثالث : حالة األمن اإلنساني في ظل جائحة كورونا .

الُمتحدة لتفعيل دورها؛ قامت بطرح مفهوم األمن اإلنســـــــــاني من  بعد إنتهاء الحرب الباردة، وفي ضـــــــــوء ســـــــــعي األمم

ـــدر في عام  ــ ــ ــ ـــــرية الذي صــ ــ ــ  أن يقتصـــــــــــر االهتمام على األمن القومي 8112خالل تقرير التنمية البشــ
ً
م؛ حيث إنه لم َيُعْد مقبوال

لتهديدات؛ سواء من الداخل بتعريفه التقليدي القائم على حماية حدود الدولة وأراضـيها ومواطنيها ومواردها ضـد األخطار وا
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ا من األمن القومي منذ منتصف تسعينيات القرن الماض ي، ُمركًزا على أمن 
ً
أو من الخارج، ولكن ظهر األمن اإلنساني ُمنسلخ

ُبل العيش التي تضــــمن  األفراد بأبعاد ُمختلفة، واإلهتمام بالمورد البشــــري وحمايته، وإســــتثماره على النحو األمثل، وتوفير ســــُ

دها من بقاء ه؛ بما تشـــــــــتمل عليه من توفير الخدمات الصـــــــــحية واألغذية، والســـــــــالمة العامة ألرواح البشـــــــــر في مواجهة ما ُيهّدِ

 (8112مخاطر إجتماعية وإقتصادية ونفسية وبيئية.) تقرير التنمية الببشرية ،

دت األمم الُمتحـدة مـاهيـة األمن اإلنســــــــــــــاني في ضــــــــــــــرورة تلبيـة الحاجات المادية األ  ـــية، وتحقيق التنمية وحـدَّ ــ ــ ــ ــ ـــــاســـ ــ ــ ــ ســـ

الُمســـــــتدامة، وتحســـــــين حياة البشـــــــر دون إلحاق الضـــــــرر برأس المال الطبيعي، وضـــــــمان حقوق اإلنســـــــان والحكم الرشــــــــيد، 

والحصــــــــــــول على التعليم والرعاية الصــــــــــــحية للجميع، وكفالة إتاحة الفرص والخيارات لكّل فرد لتحقيق إمكاناته، إلى جانب 

تحقيق النمو اإلقتصــــادي، وضـــــرورة الحّد من الصـــــراعات وضـــــمان قدرة األفراد على التمّتع وجوب تخفيض ُمعدالت الفقر و 

ـــــانيـــة.)  ــ ــ ــ ــ ـــمن فيهـــا الكرامـــة اإلنســ ــ ــ ــ ــ ــــتـــدامـــة نتـــائجهـــا، والتي يمكن أن تضـــ ــ ــ ــ ــ ـــــريـــة في ظـــل بيئـــة آمنـــة تحقق إســ ــ ــ ــ بثمـــار التنميـــة البشـــ

covid19-coronavirus-travel-https://www.weforum.org/agenda/2020/03/world) 

ُدراتها على اإلطاحة بعدٍد كبيٍر 
ُ
ف أزمة كورونا كواحدٍة من األزمات اإلنســــــــــانية ُمتعّددة األبعاد؛ يعكس ذلك ق نَّ صـــــــــَ

ُ
وت

قت أكثر  أشــهر من ظهور أول حالة مصــابة بالفيروس، وما يقرب  0من مليون إصــابة حول العالم بعد  من البشــر؛ حيث حقَّ

ألف حـــالـــة وفـــاة في جميع أنحـــاء العـــالم، وهو األمر الـــذي كـــان لـــه نتـــائج كـــارثيـــة على المنظومـــة الصــــــــــــــحيـــة العـــالميـــة،  38من 

مليار دوالر  32عنها خســـائر عالمية تقدر بقيمة باإلضـــافة إلى ما تركته من آثار ســـلبية على القطاعات اإلقتصـــادية؛ حيث نتج 

ــــنوية، وتبديد ما يقرب من  ــ ــ ــــياحة الســ ــ ــ مليون فرصــــــــــة عمل في هذا القطاعوتراجع حجم التجارة العالمي  32من إيرادات السـ

ر بنحو  دَّ
َ

قـــة في منط ٪1.0في الواليـــات المتحـــدة و ٪2.0مليـــار دوالر أمريكيوارتفـــاع معـــدل البطـــالـــة بنســــــــــــــبـــة  32بـــانخفـــاٍض ُيقـــ

ع أن يســــــــــــــتمر حتى نهــايــة عــام 
َّ
ـــــكــان العــالم من الحمــايــة  %33، في ظــل حرمــان حوالي 0208اليورو، والــذي ِمن المتوق ــ ــ ــ من ســـ

ف 
ُّ
ي متوســــــــــــط نصــــــــــــيب الفرد من الدخل القومي، إلى جانب توق

ّ
االجتماعية وتراجع النمو االقتصــــــــــــادّي العالمّي، وبالتالي تدن

travel-https://www.weforum.org/agenda/2020/03/world-.) حــــــــركــــــــة األفــــــــراد، وإغــــــــالق الــــــــمــــــــدارس والــــــــجــــــــامــــــــعــــــــات

covid19-coronavirus ) 

في محاولٍة الحتواِء تفشــــــــــــ ي وباِء فايروس كورونا األمر  قانوِن الطوارئ  لقد شـــــــــــرعت العديُد من دوِل العالِم بتطبيِق   

ُن الســـــــلطاِت التنفيذيِة من تعطيِل القوانيِن التي قد تعيُق َعَملها في ظِل الظروِف االســـــــتثنائيِة التي تح
ّ
ـــــ ي يالذي يمك ط بتفشــ

الوباء. ومن ضـــــــــــــمن التدابير االســــــــــــــتثنائية فرِض حظِر الَتجواِل وتقييد حريِة التنقِل وإيقاِف العديِد مَن األنشــــــــــــــطِة لمكافحِة 

 و  انتشاِر الوباِء. لكن ذلك ينبغي أن يتَم بأضيِق نطاق، وأال يمَس 
َ
 للمواطنينالحقوَق المدنية

َ
 .السياسية

وان التقييدات على حرية التعبير والتجمع الســـــلمي وغيرها هي تقييدات ُمحددة، وليســــــت ُمطلقة، فينبغي أن تكون  

 وان ال تمس أمن االنسان. “شرعية ومتناسبة وضرورية“ القيود

( مَن العهِد الدولي الخاِص  2لمـادة) لقـد أجـاَز القـانوُن الـدولي والعـديـُد مَن المعـاهـداِت والصــــــــــــــكوِك الـدوليـِة، ومنهـا ا

 الطبيعيِة 
َ

بالحقوِق المدنيِة والسياسية، تقييد جزٍء من حقوِق األفراِد في حاالِت الحرب، وفي حاالِت تفش ي الوباء أو الكوارث

https://www.weforum.org/agenda/2020/03/world-travel-coronavirus-covid19-jobs-pandemic-tourism-aviation
https://www.weforum.org/agenda/2020/03/world-travel-coronavirus-covid19-jobs-pandemic-tourism-aviation
https://www.weforum.org/agenda/2020/03/world-travel-coronavirus-covid19-jobs-pandemic-tourism-aviation
https://www.weforum.org/agenda/2020/03/world-travel-coronavirus-covid19-jobs-pandemic-tourism-aviation
https://www.ohchr.org/Documents/Publications/training9chapter16ar.pdf
https://cutt.ly/XtIieyG
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 األمِة والســـــــــــــلِم المجتمعي، وهو ما ينطبق على الوضـــــــــــــع ا
َ
ـــــمل أو غيرها مَن الظروِف االســـــــــــــتثنائيِة التي تهدُد حياة ــ ــ ــ لراهن. وتشــ

الحقوق التي يمكن تقييدها، الحق في حريِة التعبيِر وحق التجمِع ألغراٍض مشروعة، لكن تلك التقييدات ينبغي أال تؤثَر على 

جوهِر الحقوِق المتأصـــــــــــلِة في  االمن اإلنســـــــــــاني، وأال يتَم المســـــــــــاُس بالحقوِق المنصـــــــــــوِص عليها في الفقرِة الثانيِة مَن المادِة 

 .ومنها الحِق في الحياِة، وعدِم إخضاِع أِي شخٍص للتعذيب العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية َن الرابعِة م

ــــلمي وغيرهــا هي تقييــ ــ ــ ــ ــ دات ُمحــددة، وليســــــــــــــت ُمطلقــة، فينبغي أن كمـا أن التقييــدات على حريــة التعبير والتجمع الســ

من أجل تلبية االحتياجات العامة التي ألجلها تم فرض حالة الطوارئ. وبالتالي،  ”شـــــرعية وُمتناســـــبة وضـــــرورية“ تكون القيود

 بفإن الحد من حرية التعبير الذي يتجاوز ذلك يمثل إنتهاكا للحقوق والحريات. ينبغي بالضـرورة أيضا عدم الخلط بين واج

الدولة في دحض الشـــــــــــــائعات واألكاذيب، وبين منع المحتوى الصـــــــــــــحفي أو المنشـــــــــــــورات العامة التي ال تتصـــــــــــــل بذلك، حيث 

 ( 0202)غريز ، .األصل في هذه أنها محمية بموجب حقوق اإلنسان، حتى في أوقات الطوارئ 

فرض ضــــمن قانون  01في المادة رقم  اإلعالن العالمي لحقوق اإلنســــان وقد نص
ُ
على أن يخضــــع الفرد للقيود التي ت

الطوارئ، على أن ال يتم إنتهاك الحقوق األســـــــــــاســــــــــــية. كما تطرقت العديد من اإلتفاقيات اإلقليمية لمفهوم حالة الطوارئ، 

، والرابط اإلتفــاقيــة األوربيــة لحقوق اإلنســــــــــــــان من 83، والمــادة اإلتفــاقيــة األمريكيــة لحقوق اإلنســــــــــــــان من 01ومنهــا المــادة 

بتطبيق حــالــة الطوارئ لإلفالت من اإللتزامــات األخرى الُمرتبطــة بــالقــانون األســــــــــــــاســــــــــــــ ي في جميع ذلــك هو أنــه ال يجوز التــذرع 

 .الدولي لحقوق اإلنسان

ـــــكــل مؤقــت  كحق التجمع  ان نفــاذ قــانون الطوارئ في كثير من الــدول أدى الى تجميــد بعض الحقوق البشــــــــــــــريــة ــ ــ ــ بشـــ

جد واالســــواق، والمرافق العامة، وهي وعدم الســــماح باســــتخدام المرافق العامة واداء العبادات بشــــكل غير تعســــفي كالمســــا

 لهم وعد القدرة على حصـــــــــــولهم على ما يتطلعون اليه حتى يمكنهم من 
ً
كلها قيود على االمن اإلنســـــــــــاني الذي ُيشـــــــــــكل تقييدا

العيش بكرامة ، ناهيك عن حرمانهم من اداء أعمالهم اليومية مما ســــاهم في تشـــــكيل حالة من الفقر والعوز والحرمان وهو 

امنهم اإلنســــــــاني بشــــــــكل ُمباشــــــــر وكبير ، وجعل ايرادهم يتوقف بشــــــــكل تام، فيما لم توفي الحكومات بواجباتهم تجاه ما مس 

ـــير الذي ال يســـــد إحتياجاتهم اليومية وإحتياجات أطفالهم ، وقد تم تهديد االمن اإلنســــــاني مرات عدة  هوالء اال بالشـــــ ئ اليســ

تجاوز المعقول في ُمقابل وقوف الدول مكتوفة االيدي بدون أي  إجراء خالل جائحة كورونا ، حيث أصبحت حاالت الوفاة ت

 عن الخطر ، حتى ان كثير من البشر ماتوا جراء قلة االدوية وعدم توافر االسرة والعالج والرعاية 
ً
يجعل أمنهم االنساني بعيدا

 اليف السفر مما جعل امنه االنساني فيالالزمة، فيما لم يتمكن البعض االخر من السفر جراء عدم قدرته على توفير ثمن تك

 ( 0202خطر جراء الجوع وعدم توافر فرص العمل . )بكوش ومرغني ،

 والتوصيات:اإلستنتاجات 

 : اإل 
ً
 :ستنتاجاتاوال

بعد ان إســــــتعرض الباحث إشـــــــكالية حقوق اإلنســـــــان وضـــــــمانة األمن اإلنســـــــاني في ظل جائحة كورونا، فقد توصـــــــل 

 :لتاليةالباحث إلى اإلستنتاجات ا

https://www.ohchr.org/AR/ProfessionalInterest/Pages/CCPR.aspx
https://www.ohchr.org/AR/ProfessionalInterest/Pages/CCPR.aspx
https://www.un.org/ar/universal-declaration-human-rights/
http://hrlibrary.umn.edu/arab/am2.html
http://hrlibrary.umn.edu/arab/am2.html
http://hrlibrary.umn.edu/arab/euhrcom.html
http://hrlibrary.umn.edu/arab/euhrcom.html
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 واضــــــــــحا لشــــــــــبكة األمن اإلنســــــــــاني، وأن تغييب األمن اإلنســــــــــاني لألفراد والجماعات، ٌيســــــــــبب   .8
ً
شــــــــــكل جائحة تهديدا

ُ
ت

 .التقليل في ُمستوى األمن الوطني والسلم األهلي والدولي

 يقتضــــــ ي إعتما .0
ً
 أســـــاســــــيا

ً
 معياريا

ً
عد أســــــاســــــا

ُ
عتبر حقوق اإلنســـــان األســــــاســـــية حقوق ال يمكن تجزئتها، وهي ت

ُ
د ده عنت

 .السعي لتنفيذ مفهوم األمن اإلنساني

ُيعتبر التركيز على الُبعــد الحقوقي، والقــانوني في إطــار الســــــــــــــعي للتخفيف من حــدة جــائحــة كورونــا  وضــــــــــــــمــان الكرامــة  .0

 .المتأصلة لألفراد والجماعات ببعديه الحرية من الخوف والخوف من الجائحة

ظهر في اكثر من إنه ُمجرد وباء بل ُيعد مفهوما أكثر شــــــــــــمولية لُمختلف تعتبر جائحة كورونا  كمفهوم ُمتعدد األبعاد ي .2

 األبعاد، وإشكال الحرمان الُمختلفة التي ترتبط بالصحة او التعليم، او الُمشاركة في شتى المجاالت .

 ر ُبعد الكرامة اإلنســــــانية وإحترامهاهو بمثابة مســــــعى ومطلب ضـــــــروري وأســــــاســـــــ ي لن يتحقق اال من خالل خلق وتوفي .3

 .جملة من الشروط الجوهرية التي تضمن التمكين الفعلي والُمتكامل وغير القابل للتجزئة

ُيشــير ُمصــطلح األمن االنســـاني، إلى مجموع الحريات االيجابية ،والفرص للرفاة اإلجتماعي اإلنســاني، ومســـتوى جودة  .0

 بصفة ُمباشرة بُبعد الكرامة اإلنسان
ً
 .يةالحياة لألفراد ،وهي ُمرتبطة أساسا

 : التوصيات:
ً
 ثانيا

بعد أن توصـــل الباحث إلى عدة اســـتنتاجات تتعلق بإشـــكالية الفقر وحقوق اإلنســـان واألمن اإلنســـاني، فإن الباحث يوصـــ ي 

 :بما يلي

 للُمشـــــــــــــاركة في كافة العمليات وأن ال يتم تهميش اي فئة عن اخرى في الُمجتمع  .8
ً
من الضـــــــــــــروري أن يكون هناك دورا

 خالل الجائحة.

ـــع .0 ــ ــ ي إلى اإلعتراف بُبعد الكرامة اإلنســــــــانية وإحترامها وإشــــــــعار كل الذين لهم حاجات تتعلق بحياتهم ومعيشــــــــتهم، السـ

 .خاصة من  ُيعانون من الفقر بأن لهم حق ال يمكن أن ُيجزأ

 على الدولة ُمجابهة التحديات لتحقيق الرفاة االجتماعي اإلنســـــــــــاني، والوصـــــــــــول إلى مســـــــــــتوى جودة الحياة لألفراد في .0

 الُمجتمع خاصة من تضرروا من جائحة كورونا .

الســـــــــعي الى تعديل قوانين الطواري وذلكلوقف كافة أشـــــــــكال الحرمان الُمختلفة ،والتي ترتبط بالصـــــــــحة أو التعليم،   .2

 بحجة وباء كورونا . .والُمشاركة في التنمية

ــــاني لألفراد والجماعات، وعدم تميز اي فئة عن اخر  .3 ى في إيصـــــال كافة انواع الدعم لهم  من التركيز على األمن اإلنسـ

 .أجل رفع وزيادة مستوى األمن الوطني والسلم االهلي

اإلعتراف بمركز قانوني للُمتضــــــررين من جائحة كورونا بشـــــــكل كبير ،وتكريس ُمختلف االليات واإلجراءات القانونية   .0

 إلعتماد مبادئ المسؤولية والُمسائلة في كافة دوائر الدولة .
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 العدد السادس الجزائر.،، دوریة فصلیة الكوننة القیمیة وھندسة عالم مابعدالحداثة،(0221) برقوق،امحند،

انعكاسات تدابير مكافحة جائحة كورونا  على ضمانن الحق في الحياة والصحة ( ، 0202بكوش ، احمد مؤمن ، ومرغني ، حيزوم بدر الدين ، )

 ( ، الجزائر .0، العدد ) 1تطبيقية على بعض التشريعات الوطنية ، مجلة الحقوق والحريات ، المجلد ، دراسة واالمن 

 ( ،الجزائر.82، المجلة العربية لحقوق اإلنسان العدد) الترابط بين األمن اإلنساني وحوق اإلنسان( ، 0220البكوش، الطيب،) 

 .www.ecssr.ae ،0202، أبريل ات والبحوث االستراتيجيةمركز اإلمارات للدراسحقوق اإلنسان في عصر كورونا"، 

 الجزائر . -، رسالة ماجسيتير غير منشورهجامعة الجزائراألمن اإلنساني مدخل جديد في الدراسات األمنية( ، 0222حموم، فريدة،) 

 https://vistointernational.org/ar/law-ar،اإلنسان بة لحقوق أزمة الكورونا والحماية الواج( ،0202غريز ، اياس ، )

 .www.elaph.com "، إيالف،حالة الطوارئ في القانون الدولي( ، "0202قادر ،كمال سيد ) 

مصر  –محمد خليل المركز القومي للترجمة ، القاهرة ( ، عدالة تتخطى الحدود ، نظرية في السياسة العالمية ،ترجمة 0280كاني ، سايمون ، )

. 

( ، قوانين الطوارئ وأثرها على حقوق اإلنســــــــــان في ظل القانون الدولي لحقوق اإلنســـــــــــان، رســـــــــــالة دكتوراه في القانون 0281محبوبي ، محمد ،)

 العام، غير منشورة  جامعة العربي بن مهيدي، الجزائر.

نســـاني وحقوق االنســـان، من االقصـــاء والتهميش، إلى التمكين  مجلة الحقوق والســـالم الســـياســـية ، العدد من اال( ، األ 0281مشـــري ، ســـلمى ، )

 الجزائر . -( ،سطيف 82)

ا  50"   : https://news.un.org/ar/story/2020/03/105053تقرير أممي متاح على –مليار دوالر خسائر تأثيرات كورونا" على قطاع التصدير عالميًّ
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Global Development, USA, Westview Press. 
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 reported in China. 

The world just passed 1 million COVID-19 infections. It's been just 3 months since the first new 

coronavirus case was reported in China:متاح على . 

 https://www.businessinsider.com/coronavirus-cases-worldwide-pass-1-million-mark-2020-4. 

 This is how coronavirus could affect the travel and tourism industry متاح 

-https://www.weforum.org/agenda/2020/03/world-travel-coronavirus-covid19-jobsعلى: 

pandemic-tourism-aviation. 

 

 

 

http://www.ecssr.ae/
http://www.elaph.com/
https://news.un.org/ar/story/2020/03/1050531
https://www.tandfonline.com/toc/fcri20/current
https://www.businessinsider.com/coronavirus-cases-worldwide-pass-1-million-mark-2020-4
https://www.businessinsider.com/coronavirus-cases-worldwide-pass-1-million-mark-2020-4
https://www.weforum.org/agenda/2020/03/world-travel-coronavirus-covid19-jobs-pandemic-tourism-aviation
https://www.weforum.org/agenda/2020/03/world-travel-coronavirus-covid19-jobs-pandemic-tourism-aviation
https://www.weforum.org/agenda/2020/03/world-travel-coronavirus-covid19-jobs-pandemic-tourism-aviation


 
 
 
 
 
 

 " " واقع حقوق اإلنسان في ظل عالم متغير -أعمال مؤتمر كلية القانون 

 جامعة اربد األهلية - 0208تموز  81

 

186 
 

 

 ةالمملكــــــــــــة األردنــــيـــــــــــة الهـــــاشـميــــــــــــ

 جــامــعــــة إربــــــد األهـــــليــــــــــة

 عمادة البحث العلمي والدراسات 

The Hashemite Kingdom OF Jordan 

            Irbid National University 

Deanship of Scientific Research and 

Higher Studies 

 

 مية تمتع الطفل المعاق بحقوقه  وفق المواثيق الدولية  األردن حت

 نموذجا في مئوية الدولة

 د .ياسر أحمد العجلوني      أ.د منى كامل تركي 

 أستاذ القانون     أستاذ القانون الدولي العام الزائر 

 غير متفرغ الجامعة األردنية    جامعة الحسن األول / المغرب 

 

 ملخص الدراسة

صدور قانون حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة عملت وزارة التنمية االجتماعية؛ على وضع خطط وطنية، تنسجم  منذ

 مع الدستور والميثاق األردني. فقد كفلت حق 
ً
مع القانون، والمعايير، واالتفاقيات الدولية، صادقت عليها المملكة، تضامنا

ه في التعليم، والتدريب، والتشغيل، والحياة الكريمة، ضمن بيئة الطفل ذي اإلعاقة في العيش ضمن أسرته، وأكدت على حق

دامجة، وطبيعية، تعكس اهتمام المملكة؛ بتوفير الحماية، والرعاية لمواطنيها، وعلى المستوى الدولي؛ هناك فئة كبيرة من 

ي ؤهلهم ممارسة الحياة مثل باقاألطفال المعاقين في جميع الدول، تلقى الرعاية واالهتمام بهم، وفق برامج وخدمات خاصة، ت

  .فئات المجتمع من غير ذوي اإلعاقة

وقد أوضحت الدراسة أنه هناك فئات من األطفال المعاقين تعاني من معوقات استخدام التكنولوجيا الحديثة، 

تعزز  لة وكريمة،وعدم التأهيل الستخدام الوسيلة التعليمية خالل سنوات الدراسية،وفترة اإلعداد، وعدم التمتع بحياة كام

اعتماد المعاق على النفس، وتيسر مشاركته الفعلية في المجتمع، وعدم وجود الفرص الترفيهية بصورة تؤدي الى تحقيق 

االندماج االجتماعي للطفل، وتحقق نموه الفردي ونموه الثقافي، والروحي على اكمل وجه ممكن، وهي الحقوق التي اقرتها 

،وإعالن حقوق الطفل لعام 8118، واتفاقية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة  لعام 8111اتفاقيات حقوق الطفل لعام 

اعتمد الباحثان على المنهج الوصفي التحليلي والمنهج المقارن لتوضيح وشرح مشاكل انتهاكات حقوق األطفال ذوي .8131

 .اإلعاقة، واختتمت الدراسة بخاتمة ونتائج وتوصيات

 -االندماج االجتماعي -الفرص الترفيهية -المعاقين -األطفال -الحماية والرعاية -فلحقوق الط الكلمات المفتاحية:

  .التكنولوجيا الحديثة -النمو
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Abstract 

Since the issuance of the Rights of Persons with Disabilities Law the Ministry of Social Development has 

worked to; to set national plans, consistent with the law, standards, and international conventions, ratified by the 

Kingdom, in solidarity with the Jordanian constitution and charter. It ensured the right of the child with 

disabilities to live within his family, and emphasized his right to education, training, employment, and a decent 

life, within an inclusive and natural environment that reflects the Kingdom's interest; to provide protection and 

care for its citizens, and at the international level; There is a large group of disabled children in all countries that 

receive care and attention, according to special programs and services that qualify them to lead life like other 

groups of society without disabilities. 

The study showed that there are groups of disabled children who suffer from obstacles to the use of 

modern technology, lack of qualification to use the educational method during the school years and the 

preparation period, and the lack of enjoyment of a full and dignified life that enhances the self-reliance of the 

disabled, facilitates their actual participation in society, and the lack of recreational opportunities. In a manner 

conducive to achieving the social integration of the child, and achieving his individual, cultural and spiritual 

development to the fullest possible extent, these are the rights approved by the Conventions on the Rights of the 

Child of 1989, the Convention on the Rights of Persons with Disabilities of 1981, and the Declaration of the 

Rights of the Child of 1959. The researchers relied on the descriptive analytical approach and the comparative 

approach to clarify and explain the problems of violations of the rights of children with disabilities, and the study 

concluded with a conclusion, results and recommendations. 

Keywords: child rights - protection and care - children - disabled - recreational opportunities - social 

integration - growth - modern technology. 
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 المقدمة  : 

المستجد إلى ظهور الفرق بين التفوق واالزدهار وبين البقاء والتأقلم ،  81أدت الظروف القاهرة لوباء كوفيد   

وخاصة عندما تعطلت مرافق الحياة العامة وعطلت إجراءات الحجر الصحي مثل إغالق المدارس والقيود على الحركة 

الذي يحصلون عليه مما  أدى ذلك إلى ضغوط جديدة على الوالدين ومقدمي الروتين اليومي لألطفال والدعم االجتماعي 

الرعاية وجعل األطفال أكثر عرضة للعنف والضغط النفس ي االجتماعي حيث وقف الجميع مكتوفي األيدي  أمام  اجتراء 

 ل واألسر األكثر احتالوباء على منصات العالم ليعلن حصر وحبس األنفاس للعوام، وزداد الخطر بصفة خاصة على األطفا
ً
ياجا

 فئات 
ً
بسبب اإلقصاء االجتماعي االقتصادي أو ألولئك الذين يعيشون في ظروف ازدحام شديد وقد كانت أكثر الفئات تأثرا

األطفال ذوي اإلعاقة وهي الفئة الغير قادرة على التعاطي بماديات الحياة  وحق التمتع بها وخاصة مع ما رافق الوباء  من 

يكن المشرع في يوم من األيام يحسب حسابه لهذا الظرف لمن هم في كوامل االصحاح دون جبر الكسور ، فقد  أزمات  لم

كان بوسع إجراءات السيطرة على المرض التي ال تأخذ باالعتبار االحتياجات ونقاط الضعف الجنسانية المحددة األطفال 

استخدام آليات سلبية للتعامل مع الوضع فكيف بها للمشرع الذي ذوي اإلعاقة أن تزيد المخاطر على حمايتهن وأن تؤدي إلى 

 ال يلهو بمن هم أصحاب الهمم والهامات من ذوي االحتياجات الخاصة واكثر حصرا لمن هم عمر الورود  فلذات االكباد . 

 لمملكةوبالرجوع إلى اهتمام المملكة بحق الطفل المعاق نجد أن فكرة حق الطفل المعاق انبثقت من فلسفة ا

والمجلس األعلى لحقوق األشخاص ذوي اإلعاقة تجاه حقوق ذوي اإلعاقة  التي بنيت على القيم العربية اإلسالمية والدستور 

األردني واإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان والمبادئ واألحكام المنصوص عليها في االتفاقيات الدولية المتعلقة بحقوق 

رام حقوق األشخاص المعوقين وكرامتهم وحرية اختيارهم واحترام حياتهم الخاصة األشخاص المعوقين وتؤكد على احت

والمشاركة في وضع الخطط والبرامج وصنع القرارات الخاصة باألشخاص المعوقين وشؤونهم وتكافؤ الفرص وعدم التمييز 

 .بين األشخاص على أساس اإلعاقة

والعهدين الدوليين الخاصين بحقوق اإلنسان لعام  8121 كما تشير مبادئ اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان لعام

، وتوصيات وقرارات منظمة 8118، واإلعالن الخاص بحقوق المتخلفين عقليا لعام 8131، وإعالن حقوق الطفل لعام 8100

ية دة لرعاالعمل الدولية ومنظمة األمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة ومنظمة الصحة العالمية ومؤسسة األمم المتح

الطفولة والوقاية من التعويق وتأهيل المعوقين إلى حماية حقوق ذوي اإلعاقة  والوقاية من حاالت العجز، والتأهيل، وتكافؤ 

الفرص وتحقيق تكافؤ الفرص وعملية تعزيز إمكانيات الوصول إلى النظام العام للمجتمع بتعزيز المشاركة الكاملة والفعالة 

 (446)ع القرار وتطوير منظمات المعوقين للمعوقين في عملية صن

وعلى الرغم من تلك المبادئ واالتفاقيات والمعاهدات التي حددت حقوق الطفل المعاق إال إنه هناك فئات من 

األطفال المعاقين تعاني من معوقات استخدام التكنولوجيا الحديثة، وعدم التأهيل الستخدام الوسيلة التعليمية خالل 

                                                           

 .102، ص Vol.1, Part 1-A.94.XIV، رقم المبيع8110( حقوق اإلنسان: مجموعة صكوك دولية، المجلد األول، األمم  نيويورك، 446(
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وفترة اإلعداد، وعدم التمتع بحياة كاملة وكريمة، تعزز اعتماد المعاق على النفس، وتيسر مشاركته  سنوات الدراسية،

الفعلية في المجتمع، وعدم وجود الفرص الترفيهية بصورة تؤدي الى تحقيق االندماج االجتماعي للطفل، وتحقق نموه الفردي 

، واتفاقية حقوق 8111التي اقرتها اتفاقيات حقوق الطفل لعام ونموه الثقافي، والروحي على اكمل وجه ممكن، وهي الحقوق 

 8131،وإعالن حقوق الطفل لعام 8118األشخاص ذوي اإلعاقة  لعام 

وأخيرا حق في الترفيه واللعب  والخروج  من البيت  في ظل جائحة كورونا السيما من هم بحالة مرضية ال يمكن 

ذه الفئة ومن  يساهم في عالجها  فقد ذهب الباحثان لكشف عورات التشريع معها البقاء بتراتيب الجدران . فمن يحمي ه

لسد ثلمة ما يمكن سده والنهوض بالتشريع  لمعالجة النقص البشري واالستفادة من محنة الوباء واعتبارها منحة لتطوير 

لمعاق ع األردني  حول حق الطفل اوتهذيب التشريع قدر المستطاع وفق هذه الكارثة الطبيعية وقد حفرا الباحثان  في التشري

وضرورة تمتعه بحياته العاديه واالستثنائية السيما وفق ظروف الوباء وما صاحبه من تقصير بحقوق فئة األطفال ذوي 

اإلعاقة بمقارنة مع المواثيق الدولية التي تعالج تلك حقوق  فئة األطفال ذوي اإلعاقة خالل أزمة كورونا  وقد أخذا بالمثل 

 ( 447يجب البحث عن حلول غير متوقعة النهم حبات العيون و النسانية الشعور)س ي القائل أمام االزمات غير المتوقعة الفرن

( التي طالبت الدول المصادقة عليها  إيالء 1وتماشيا مع ما ورد في االتفاقية الدولية لحقوق األشخاص ذوي اإلعاقة بالمادة)

خطط والبرامج والمبادرات التي تقوم بها فقد شرعت المملكة في تنفيذ مجموعة أهمية خاصة في ال قضايا  الطفل المعاق

كبيرة من المشاريع والمبادرات  الرامية إلى  تعزيز  حقوق الطفل المعاق وتحسين فرصه في التعليم والدمج  االجتماعي 

 والتربوي. 

 أهمية الدراسة

 لقوانينها تبرز أهمية الدراسة في توضيح مدى التزام المملكة األر 
ً
دنية الهاشمية في حماية حقوق  الطفل المعاق وفقا

، ومبادئ حماية األشخاص المصابين بمرض عقلي وتحسين 8118الداخلية ولإلعالن الخاص بحقوق المتخلفين عقليا لعام 

 لية:باإلضافة إلى األهمية التا 8113، واإلعالن الخاص بحقوق المعوقين لعام 8118العناية بالصحة العقلية 

ضمان امكانية حصول الطفل ذوى اإلعاقة على التعليم والتدريب وخدمات الرعاية الصحية، وخدمات اعادة  .8

 التاهيل، واالعداد لممارسة حياة طبيعية.

ضمان توفير الفرص الترفيهية مع ضمان حصوله على حقه في اللعب بالحدائق وأماكن الترفيه توفير المساحات  .0

عاقة وتلقيه ذلك بصورة تؤدي الى تحقيق االندماج االجتماعي للطفل ونموه الفردي بما في الكافية لألطفال ذوي اإل 

 ذلك نموه الثقافي والروحي على اكمل وجه ممكن.

 ضمان الرعاية الصحية الوقائية والعالج الطبي والنفس ي والوظيفي لالطفال ذوى اإلعاقة .0

                                                           

 , 02/80/0202مقال منشور بصحيفة هسبريس المغاربية بتاريخ –هة فيروس كورونا المنتصر السويني : المؤسسة التشريعية في مواج( 447(

  (hespress.com)المؤسسة التشريعية في مواجهة فيروس كورونا

https://www.hespress.com/%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%a4%d8%b3%d8%b3%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%aa%d8%b4%d8%b1%d9%8a%d8%b9%d9%8a%d8%a9-%d9%81%d9%8a-%d9%85%d9%88%d8%a7%d8%ac%d9%87%d8%a9-%d9%81%d9%8a%d8%b1%d9%88%d8%b3-%d9%83%d9%88%d8%b1-555005.html
https://www.hespress.com/%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%a4%d8%b3%d8%b3%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%aa%d8%b4%d8%b1%d9%8a%d8%b9%d9%8a%d8%a9-%d9%81%d9%8a-%d9%85%d9%88%d8%a7%d8%ac%d9%87%d8%a9-%d9%81%d9%8a%d8%b1%d9%88%d8%b3-%d9%83%d9%88%d8%b1-555005.html
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 والخدمات المهنية  ضمان نشر المعلومات المتعلقة بمناهج اعادة التاهيل  .2

توضيح أن اإلعالنات والمبادئ والقرارات وغيرها من الوثائق الدولية وإذا كان بعضها غير ملزم من الناحية القانونية،  .3

إال إنها تعبر عن التزام أخالقي وسياس ي دولي يمكن االفادة منها كمبادئ توجيهية في سن التشريعات أو وضع السياسات 

 اإلعاقة على المستوى الوطني . الخاصة باألشخاص ذوي 

 إشكالية الدراسة وتساؤالتها: 

بشأن حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة أن توفر الجهات ذات العالقة   0281( لسنة 02تضمنت مواد القانون رقم )

 ةكل حسب اختصاصها للمواطنين المعوقين الحقوق والخدمات الصحية الرياضة والثقافة والترويح والتسهيالت البيئي

ووصول األشخاص المعوقين إلى تكنولوجيا ونظم المعلومات وشبكة االنترنت ووسائل اإلعالم المختلفة المرئية والمسموعة 

 للقانون ومع ذلك يواجه األطفال ذوو اإلعاقة الفكرية في المملكة واقع مؤلم وتحديات 
ً
والمقروءة وخدمات الطوارئ وفقا

متسعة في جميع المناطق تؤهلهم لممارسة الحياة مثل باقي فئات المجتمع من غير كثيرة  أمام عدم وجود حدائق بمساحات 

 ذوي اإلعاقة. 

ومن هذا المنطلق نوضح إشكالية الدراسة في طرح السؤال الرئيس ي التالي: إلى أي مدى وفق المشرع األردني في وضع 

إلعاقة بما تمكنهم من التمتع بالحياة الكريمة السياسة التشريعية والتنظيمية والتنفيذية لحماية حقوق األطفال ذوي ا

وتضمن لهم الرعاية الصحية والنفسية واالجتماعية ال سيما بظهور عوائق  غير متوقعه مثل وباء كورونا ؟ هل يوجد أطفال 

جبروا على الذهاب إلى مدارس متخصصة بسبب طبيع
ُ
 ةذوي إعاقة من المعتبرين غير قادرين على التعلم أو من الذين أ

 وشدة إعاقتهم؟ ومنه تتفرع التساؤالت اآلتية:

 هل كفلت التشريعات األردنية توفير المساعدة الطبية والرعاية الصحية الالزمتين لجميع االطفال ذوي اإلعاقة؟ .8

ما هي األسباب التي تؤدي إلى انتهاك حقوق األطفال ذوي اإلعاقة رغم االهتمام المحض بهم من قبل األفراد ومؤسسات  .0

 جتمع سواء في المجتمع المحلي أو المجتمع الدولي؟الم

هل وفرت المملكة التدابير التشريعية واالدارية واالجتماعية والتربوية لوقاية االطفال من االستخدام غير المشروع  .0

للمواد المخدرة والمواد المؤثرة على العقل حسبما تحددت في المعاهدات الدولية ذات الصلة ولمنع استخدام 

 فال في انتاج مثل هذه المواد بطريقة غير مشروعة واالتجار بها؟االط

هل نظام الخدمات الصحي العام يحترم حقوق األطفال ذوي اإلعاقة، بما يشمل كل القضايا المتعلقة بإمكانية  .2

 صول؟و الوصول، كلغة اإلشارة، والمعلومات بخيارات وطرق مختلفة كالبرايل واللغة المبسطة، والمرافق الميّسرة ال

 هل عالج المشرع األردني  مسائلة الطوارئ لحاجيات الفئات المستضعفة بتوفير البدائل المناسبة ؟ .3

 أهداف الدراسة

 
ً
يكمن الهدف الرئيس ي للدراسة في توضيح حقوق األطفال ذوي اإلعاقة ومدى كفالة المشرع األردني لحمايتها وفقا

 ادقت عليها المملكة باإلضافة إلى تحقيق األهداف الفرعية التالية:للتشريعات المحلية واالتفاقيات الدولية التي ص
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توضيح التشريعات األردنية التي سعت إلى توفير المساعدة الطبية والرعاية الصحية لجميع االطفال ذوي اإلعاقة  .8

لحياة مجاالت اوالتدابير والبرامج والخطط والسياسات التي تحقق المشاركة الكاملة لألطفال ذوي اإلعاقة في جميع 

 على القيم العربية اإلسالمية والدستور األردني واإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان 
ً
على قدم المساواة مع اآلخرين تأكيدا

والمبادئ واألحكام المنصوص عليها في االتفاقيات الدولية المتعلقة بحقوق األطفال ذوي اإلعاقة والتأكيد على احترام 

اختيارهم واحترام حياتهم الخاصة لضمان حقوق األطفال ذوي اإلعاقة وبناء قدراتهم وتنمية  حقوقهم وكرامتهم وحرية

مهاراتهم وتعزيز دمجهم في المجتمع وتوفير التجهيزات المعقولة لتمكين الشخص المعوق من التمتع بحق أو حرية ما 

 من طبيعة التنو 
ً
ع البشري الدمج في شتى مناحي الحياة أو لتمكينه من االستفادة من خدمة معينة باعتبارهم جزءا

 والمجاالت.

بيان األسباب المؤدية إلى انتهاك حقوق األطفال ذوي اإلعاقة سواء في المجتمع المحلي أو المجتمع الدولي في حالة  .0

 ،عدم احترام التدابير المرتبطة بممارسة األهلية القانونية حقوق األطفال ذوي اإلعاقة المعني وإرادته وأفضلياته

وعدم توفير الرعاية الصحية والنفسية وفرص الترفيه وعدم توفير المساعدات اإلضافية والخدمات  لألطفال لتحقيق 

 كامل إمكاناتهم.

على الرغم من تأكيد الدول األطراف في  على حرية وحق األطفال ذوي اإلعاقة في االعتراف بهم في كل مكان كأشخاص  .0

قدم المساواة مع آخرين في جميع مناحي الحياة تنشأ معوقات الطفل المعاق من  أمام القانون بأهلية قانونية على

المشكالت يواجهها أي مجتمع من المجتمعات من عدم قدرة على استخدام التكنولوجيا الحديثة مع األطفال ذوى 

 خدامها يقلل قدرة المعلمين على استاإلعاقة، وضعف إلمامهم بقواعد استخدام الوسائل التعليمية مما 

توفير الخدمات الصحي العام  بما يحقق االحترام التام لحقوق األطفال ذوي اإلعاقة ويشمل القضايا المتعلقة بإمكانية  .2

 الوصول، كلغة اإلشارة، والمعلومات بخيارات وطرق مختلفة كالبرايل واللغة المبسطة، والمرافق الميسرة الوصول 

 منهجية الدراسة

 نهج الوصفي التحليلي والمنهج المقارن لما تقضيه الضرورة كما يلي:اعتمد الباحثان على الم

بشأن األشخاص المعاقين ورؤية  0281( لسنة 02لتفسير نصوص المواد القانونية لقانون رقم ) المنهج التحليلي (8)

من  بما تم وضعه  0202 - 0202المجلس األعلى لحقوق األشخاص ذوي اإلعاقة  في المملكة األردنية الهاشمية 

 خطط تنموية لألطفال ذوي اإلعاقة كجزء ال يتجزأ من المجتمع

بمقارنة مدى نفاذ التشريعات األردنية مقارنة بالدول األخرى التي تنتهك حقوق األطفال ذوي اإلعاقة المنهج المقارن:  (0)

، 8118يا لعام وكذلك مقارنة بما تضمنته االتفاقيات والمواثيق الدولية كاإلعالن الخاص بحقوق المتخلفين عقل

، واإلعالن الخاص بحقوق 8118ومبادئ حماية األشخاص المصابين بمرض عقلي وتحسين العناية بالصحة العقلية 

 ،8113المعوقين لعام 
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 خطة الدراسة

 المبادئ العامة في تأهيل األطفال ذوي اإلعاقة: مبحث تمهيدي

 المدلول الشرعي  المبحث األول: اعمال حماية حقوق األطفال ذوي اإلعاقة وفق

 المطلب األول: األساس التشريعي لحقوق األطفال ذوي اإلعاقة  

 األفضلية التي يوفرها التشريع   المطلب الثاني:

 المبحث الثاني: التحديات الطبيعية لحقوق األطفال ذوي اإلعاقة

 المطلب األول: االرهاصات الحقيقية النتهكات حقوق األطفال ذوي اإلعاقة 

 لثاني: الحلول التطبيقية الشكالية دفع حقوق الطفل ذوي اإلعاقةالمطلب ا

 الخاتمة

 النتائج والتوصيات

 المبحث تمهيدي: 

 المبادئ العامة في تأهيل األطفال ذوي اإلعاقة

 والتي تعبر بالتفصيل عن حقوق  
ً
تعتبر اتفاقية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة األداة الدولية األولى الملزمة قانونا

 على قدم المساواة مع األش
ً
 كامال

ً
خاص ذوي اإلعاقة وتهدف إلى تعزيز وحماية وكفالة تمتع األشخاص ذوي اإلعاقة تمتعا

اآلخرين بجميع حقوق اإلنسان والحريات األساسية، وتعزيز احترام كرامتهم المتأصلة، وقد اعتمدت االتفاقية الدولية لحقوق 

امة منها احترام الكرامة والمساواة وتكافؤ الفرص وقبول اإلعاقة كجزء من األشخاص ذوي اإلعاقة عدة أحكام ومبادئ ع

التنوع البشري والطبيعي، باإلضافة إلى مفاهيم ومصطلحات تستند إليها، مثل مفهوم اإلعاقة والترتيبات التيسيرية المعقولة 

 ( 448)والوصول الشامل

 للشخص ذوي اإلعاقة ولكنها احتوت لم تتضمن االتفاقية الدولية لحقوق األشخاص ذوي اإلعاقة ت
ً
 محددا

ً
عريفا

على مبادئ عامة والتزامات للألشخاص ذوي اإلعاقة، ومن مضمون االتفاقية يمكن تعريف اإلعاقة بأنها اإلصابة بواحدة أو 

 أكثر من اإلعاقات  البصرية، السمعية، العقلية، الجسمية والحركية، صعوبات التعلم، اضطرابات النطق والكالم،

االضطرابات السلوكية واالنفعالية والتوحد، اإلعاقات المزدوجة والمتعددة، وغيرها من اإلعاقات التي تتطلب رعاية خاصة 
أما الشخص ذا اإلعاقة بأنه كل شخص مصاب بقصور كلي أو جزئي بشكل مستقر في قدراته الجسمية أو الحسية أو   (449)

                                                           

، ثم دخلت حيز 0220كانون األول/ديسمبر  80( قرار الجمعية العمومية لألمم المتحدة باعتماد اتفاقية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة بتاريخ 448(

 بلغ مجموع الدول المصادقة عليها ستة وثمانين دولة. 0282. وفي أيار/مايو 0221أيار/مايو  0يذ بتاريخ التنف

، ص 0223، 8( محمد أبو النصر: اإلعاقة الجسمية المفهوم واألنواع وبرامج الرعاية، القاهرة،  مجموعة النيل العربية للنشر والتوزيع، ط449(

11 
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سية إلى المدى الذي يقلل من إمكان تلبية متطلباته العادية في ظروف أمثاله من العقلية أو التواصلية أو التعليمية أو النف

 غير المعوقين وكانت أهم المبادئ العامة في تأهيل المعاقين فيما يلي:

أن للمعاقين حقوق متساوية مثل باقي فئات المجتمع وإن إهمال تلك الحقوق واستثناء المعاقين من الحياة مبدأ المساواة :  

جتماعية ربما يؤدي إلى وجود عواقب اجتماعية واقتصادية وخيمة ولذلك فإن الحاجة أصبحت ماسة لمد المعاقين اال 

كما هي من المبادئ االجتماعية واالقتصادية وضمان توفير التزامات ( 450)بحقوق متساوية وأساسية من االعتبارات اإلنسانية

( وتدابير التوعية 1( واألطفال ذوي اإلعاقة )المادة 0عاقة )المادة وموجبات محددة لضمان حماية حقوق النساء ذوات اإل 

( والتعاون الدولي 08(، وجمع البيانات اإلحصائية والبحثية )المادة 1(، وإجراءات تحقيق إمكانية الوصول )المادة 1)المادة 

 (.  00( والتنفيذ والرصد الوطنيين )المادة 00)المادة 

مسؤولية مشتركة لكي يدعم كل  و المشاركة بأن يكون األطفال أو األشخاص ذوي اإلعاقة لديهممبدأ التدعيم :  التدعيم ه

 على الحاجة 
ً
 .(451)منهم اآلخر وبصفة خاصة من يحتاج المساعدة وذلك باقتسام الموارد ونقلها بين الجماعات اعتمادا

ن لكي تلبي احتياجاتهم وطموحاتهم وأهدافهم في : تتطلب المشاركة أو االندماج التعرف على قدرة المعاقي مبدأ المشاركة

 .(452)الحياة 

بشأن حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة عهد المشرع األردني على ضمان حقوق  0281لسنة  02وبصدور قانون رقم 

لتيسيرية ااألطفال ذوي اإلعاقة وتطوير قدراتهم وتنمية مهاراتهم وتعزيز دمجهم ومشاركتهم في المجتمع وضمان توفير الترتيبات 

المعقولة واألشكال الميسرة وإمكانية الوصول والتصميم الشامل لألشخاص ذوي اإلعاقة، باعتبارها من المتطلبات 

الضرورية لممارستهم حقوقهم وحرياتهم والحد من العوائق المادية والحواجز السلوكية لألشخاص ذوي اإلعاقة والتي تشمل 

عقولة أو األشكال الميسرة أو إمكانية الوصول كما تشمل السلوكيات الفردية نقص أو غياب الترتيبات التيسيرية الم

 .(453)والممارسات المؤسسية التمييزية على أساس اإلعاقة

/ اتفاقية حقوق األشخاص 2كما احتوت االتفاقية الدولية على قائمة االلتزامات العامة والتي اشترطتها بالمادة )

طرف باالتفاقية على تعزيز التمتع الكامل بحقوق اإلنسان والحريات األساسية من قبل ذوي اإلعاقة ( بأن تعمل كل دولة 

                                                           

تفاقية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة والتي تنص على أنه: فيما يتعلق بالحقوق االقتصادية واالجتماعية من ا 2من المادة   0( البند 450(

تعاون لوالثقافية، تتعهد كل دولة من الدول الطرف باتخاذ التدابير الالزمة بأقص ى ما تتيحه الموارد المتوافرة لديها، وحيثما يلزم في إطار ا

ل هذه الحقوق إعماال تاما، دون اإلخالل بااللتزامات الواردة في هذه االتفاقية والواجبة التطبيق فورا الدولي، للتوصل تدريجيا إلى إعما

 وفقا للقانون الدولي

 ( المشاركة في الحياة الثقافية وأنشطة الترفيه والتسلية والرياضة من اتفاقية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة،02( المادة )451(

، مكتب مفوضية األمم 81ذوي اإلعاقة، اإلرشاد الخاص لمراقبي حقوق اإلنسان، سلسلة التدريب المنهي، رقم ( اتفاقية حقوق األشخاص 452(

 00-81، ص 0282المتحدة السامية لحقوق اإلنسان، 

 بشأن األشخاص ذوي اإلعاقة 0281( لسنة 02( من القانون رقم )2( المادة )453(
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األشخاص ذوي اإلعاقة دون تمييز من أي نوع من خالل اتخاذ جميع التدابير التشريعية واإلدارية وغيرها من التدابير إلنفاذ 

ي ارية وغيرها من التدابير إللغاء التمييز ضد األشخاص ذو الحقوق المعترف بها في االتفاقية؛ واتخاذ التدابير التشريعية واإلد

اإلعاقة؛ وتعزيز وحماية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة في جميع السياسات والبرامج؛ االمتناع عن القيام بأي عمل أو ممارسة 

اإلعاقة؛  مييز على أساستتعارض مع االتفاقية، وكفالة تصرف القطاع العام بما يتفق معها؛ اتخاذ التدابير للقضاء على الت

إجراء أو تعزيز البحوث والتطويرات للتكنولوجيات الجديدة المالئمة لألشخاص ذوي اإلعاقة؛ وتوفير معلومات سهلة المنال 

عن المساعدة والمعونة وخدمات الدعم والمساندة والمرافق لألشخاص ذوي اإلعاقة؛ وتشجيع تدريب األخصائيين 

شخاص ذوي اإلعاقة؛  إشراك األشخاص ذوي اإلعاقة في تطوير التشريعات والسياسات في جميع والموظفين العاملين مع األ

 (454)عمليات صنع القرارات المتعلقة بهم

 المبحث األول :

 إعمال حماية حقوق األطفال ذوي اإلعاقة وفق المدلول الشرعي

مشرع األردني على ضمان حقوق بشأن حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة عهد ال 0281لسنة  02بصدور قانون رقم  

األطفال ذوي اإلعاقة، فقد أقر القانون تعديل الظروف البيئية من حيث الزمان والمكان لتمكين الشخص ذي اإلعاقة من 

ممارسة الحقوق أو الحريات أو تحقيق الوصول إلى إحدى الخدمات على أساس من العدالة مع اآلخرين وتحويل المعلومات 

والرسومات وغيرها من المصنفات إلى طريقة برايل أو طباعتها بحروف كبيرة، أو تحويلها إلى صيغة إلكترونية  والبيانات والصور 

أو صوتيه، أو ترجمتها بلغة اإلشارة، أو صياغتها بلغة مبسطة، أو توضيحها بأي طريقة أخرى، دون التغيير في جوهرها لتمكين 

مضامينها بتصميم شامل يضمن مواءمة الخدمات والسلع في مراحل تصميمها األشخاص ذوي اإلعاقة من اإلطالع عليها وفهم 

وإنتاجها وتوفيرها بما يتيح استخدامها بطريقة ميسورة للكافة وتهيئة المباني والطرق والمرافق وغيرها من األماكن العامة 

نتواصل بها فأننا نغير المجتمع بمعنى (  فعندما نغير الطريقة التي 455وفق متطلبات المعاقين والتمييز على أساس اإلعاقة )

أنها ثقافة الكون ومتطور المدلول ومتابعة الحاجة بمعنى أن يكون اإلنسان مرن ويتجه إلى المرونه  وتوفير البدائل هي سمة 

، وسوف نوضح شرعنة حقوق الطفل في المواثيق الدولية  والتشريع األردني  من حيث  حقيقة إعمال (456)الكمال الناقص 

 وعدما ومقارنتها وفق الحاجات الحقيقية التي ظهرت في جائحة العصر  وما استشرفت من حقوق ا
ً
لحماية للطفل وجودا

                                                           

تعمال الكفوء للآليات الدولية لمراقبة ورصد حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة ولحمايتها  مكتب أمانة ( ِإِلن ووكر : وثيقة اإلرشاد والتوجيه االس454(

، لجنة األمم المتحدة الخاصة بالحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية، التعليق 0282)سكرتارية( التحالف الدولي لإلعاقة جنيف، 

 ، طبيعة التزامات الدولة الطرف، 0العام رقم 

 بشأن األشخاص ذوي اإلعاقة للمملكة األردنية الهاشمية 0281( لسنة 02( من القانون رقم )8( المادة )455(

)ARBITRATION IN THE DIGITAL AGE The from ) C. Shirky, Here Comes Everybody (New York: Penguin Press, 2008), p. 17.take 456

Brave New World of Arbitration Edited by Maud Piers University of Ghent Christian Aschauer University of Graz p 59 . 
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جديده بعدما أصاب هذه الفئة خاصة من عجز في التعامل الحقيقي لحاجات األطفال ذوي االحتياجات الخاصة في المطالب 

 التالية:
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 األطفال ذوي اإلعاقةالمطلب األول : األساس التشريعي لحقوق 

تعكس جاهزية التشريعات والقوانين واألنظمة والتعليمات المعمول بها في األردن  تطور ورقي المملكة في اهتمامها 

 8101باألطفال ذوي االحتياجات الخاصة الفئة األكثر التصاقا بالقلوب واإلنسانية وبالمتابعة للدستور األردني األول عام 

لم تتوج الجهود بالحماية الفعلية لحقوق االنسان بالشكل المناسب وجاءت مختصرة  8120اني لعام مرورا بالدستور الث

مقتصرة على بعض الحقوق من المساواة والحرية الشخصية والملكية والمسكن وتشكيل الجمعيات والراي وتقديم الشكاوي 

را ومستقرأ للمواثيق الدولية المعنية بحقوق االنسان متأث 8130, سرية المراسالت  والتعليم ثم جاء الدستور الحالي لعام 

الذي تتوافق نصوصه مع الدستور األردني ونص على هذه الحقوق في   8121وبخاصة اإلعالن العالمي لحقوق االنسان لعام 

( 459ة )( والفكري458وحماية األطفال بمجمل الحماية سواء أصحاء أم غيرهم  وحرياتهم الشخصية) ( 457)  00 -3المواد من 

( وحق العمل والشروط الصحية 460وإلزامية التعليم المجاني بالمرحلة االبتدائية، والحريات االقتصادية واالجتماعية)

( فال تمييز وال ذكر لهذة الفئة وفق النص الواضح ونظم الدستور بالعموم وترك 462( والحريات السياسية)461لألطفال)

(، وقانون 464( وقانون الحماية من العنف االسري )463خاص ذوي اإلعاقة )انين وأهمها  قانون حقوق األشو التفاصيل للق

 ( 465وزراة التنمية االجتماعية والعمل وخاصة نظام رعاية الطفولة )

                                                           

,  الدستور األردني واخر التعديالت عليه , مطبوعات مجلس النواب  1/8/8130تاريخ  8210الدستور األردني نشر في الجريدة الرسمية رقم  ( 457(

 0281، 1، ط

. كل اعتداء على الحقوق والحريات العامة او حرمة 0. الحرية الشخصية مصونة 8نص على أنه:  ( من الدستور األردني والتي ت1المادة )( 458(

 الحياة الخاصة لالردنيين جريمة يعاقب عليها القانون 

 عة( من الدستور األردني " تكفل الدولة حرية الراي والبحث العلمي واالبداع االدبي والفني والصحافة واالعالم والطبا83المادة )( 459(

(  من الدستور األردني " للمساكن حرمة اليجوز دخولها اال وفق القانون , ال يستملك ملك احد اال للمنفعة العامة ومقابل 82-82المادة )( 460(

التعويض , االتفرض قروض جبرية  وال تصادر أموال منقولة او غير منقولة اال بالقانون , ال يفرض التشغيل االجباري على احد اال وفق 

 القانون , وأخيرا حالية الشعائر الدينية والعقائد محمية وفق القانون .

تعيين شروط تعيين العمل الخاصة   -من الدستور األردني تحمي الدولة العمل وتضع تشريعات له وفق المبادئ التالية: الفقرة د 00المادة ( 461(

 باالحداث

، بدون دار نشر، ص  8112، 8سة مقارنة في القانون الدولي والتشريع األردني ، طمحمد سليم الطراونه: حقوق االمسان وضمانتها، درا( 462(

818. 

 المملكة األردنية الهاشمية -02/0281قانون حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة رقم ( 463(

 .80/23/0281تاريخ ب 3202من عدد الجريدة الرسمية رقم  0023المنشور على الصفحة  83/0281( قانون الحماية من العنف االسري رقم 464(

وما انبثق عنها من أنظمة وتعليمات وخاصة نظام رعاية الطفولة من الوالدة حتى  82/8130قانون وزراة التنمية االجتماعية والعمل رقم ( 465(

د رقم الجريدة الرسمية العد 82/0281ونظام مراكز التدخل المبكر لألطفال ذوي اإلعاقة رقم  8110لسنة  02سن الثامنة عشرة رقم 

 .8/0/8110بتاريخ  8222منشور على الصفحة رقم  0002
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ثم  8121أما المواثيق الدولية وتدور حوله كل النوازل الحقوقية  بدأت باإلعالن العالمي لحقوق االنسان لعام 

(،  اإلعالن الخاص 467) 8118(،اإلعالن الخاص بحقوق المتخلفين عقليا لعام 466) 8131إعالن حقوق الطفل لعام 

(،البروتوكول االختياري التفاقية حقوق الطفل 469) 8111(، واتفاقية حقوق الطفل لعام 468)8113بحقوق المعوقين لعام 

(، وقد 471)0220ام ( واتفاقية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة لع470المتعلق باشتراك األطفال في التراعات المسلحة )

استمدت  األردن من هذه المواثيق واالتفاقيات الدولية  القوانين المرعية وكانت األردن سباقة للمصادقة عليها والعمل 

(  473( وقد صادقت المملكة األردنية الهاشمية على اتفاقية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة )472بمضامينها حب وطوعا )

تخصصة تعمل على متابعة ومراقبة ورصد ومعالجة تنفيذ االتفاقيات وتقديم المعالجات وأنشأت المملكة أجهزة وهيئات م

                                                           

 8131تشرين الثاني/نوفمبر  02( في 82-)د 8010اعتمد اعتمد ونشر بموجب قرار الجمعية العامة رقم  8131( إعالن حقوق الطفل لعام 466(

 لعام 467(
ً
 02( المؤرخ في 00-)د 0130العامة لألمم المتحدة اعتمد ونشر بموجب قرار الجمعية  8118( اإلعالن الخاص بحقوق المتخلفين عقليا

 8118كانون األول/ديسمبر 

 8113كانون األول/ديسمبر  1( المؤرخ في 02-)د 0221نشر بموجب قرار الجمعية العامة لألمم المتحدة  8113( اعالن حقوق المعوقين لعام 468(

 02المؤرخ 22/ 03تصديق عليها واالنضمام إليها بقرار الجمعية العامة اعتمدت وفتح باب التوقيع وال 8111( اتفاقية حقوق الطفل لعام 469(

 من ميثاق األمم المتحدة 21وفقا ألحكام المادة  8112أيلول/سبتمبر ، 0بدء تاريخ النفاذ في   8111تشرين الثاني/نوفمبر 

ه ت المسلحة اعتمد وفتح باب التوقيع والتصديق عليالبروتوكول االختياري التفاقية حقوق الطفل المتعلق باشتراك األطفال في التراعا )470(

 ألحكام المادة 0220شباط/فبراير 80تاريخ بدء النفاذ: 0222أيار/مايو 03المؤرخ   000/32واالنضمام إليه بقرار الجمعية العامة
ً
وفقا

 / من ميثاق األمم المتحدة(82)

. بعد التصديق عليها 0221مارس  02وفتح باب التوقيع عليها في  0220يسمبر د 80( اعتمد النص من قبل الجمعية العامة لألمم المتحدة في 471(

طرف على المعاهدة  831طرف ووقع  830صدق  0283. اعتبارا من مارس 0221مايو  0دولة فقد دخلت حيز التنفيذ في  02من قبل 

ات الدول األعضاء في النقل إلى االتحاد األوروبي. للحد من مسئولي 0282ديسمبر  00بما في ذلك االتحاد األوروبي الذي صادق عليها في 

صوت مجلس الشيوخ األمريكي للتصديق عليها. يتم رصد االتفاقية من قبل اللجنة المعنية بحقوق األشخاص ذوي  0280في ديسمبر 

 اإلعاقة.

على ما يخالف النظام العام والنظام العام مع تحفظ األردن  8118ومن االتفاقيات التي صادقت عليها األردن اتفاقية حقوق الطفل عام ( 472(

وهي المتعلقة بحرية الفكر والوجدان والدين بما يخالف التشريع اإلسالمي واحكام  82الديني المتبع في األردن وكان ذلك ضمن المادة 

ا ينسجم مع النظام العام وعدم من الدستور بهذا التحفظ حيث ورد في ذيل المادة بم 82الدستور األردني وال تناقض بما ورد في المادة 

. الجريدة ( والمتعلقة بالتبني والمخالف أيضا للقانون والنظام العام اإلسالمي08+02مخالفة االداب كما تحفظت األردن على المادتين )

ال المتعلق ببيع األطف كما تمت المصادقة على البرتوكولين االختيارين لالتفاقية , األول  . 80/82/0220تاريخ  2111الرسمية العدد رقم 

والثاني المتعلق باشتراك األطفال في المنازعات   0220واستغالل األطفال في البغاء وفي المواد اإلباحية حيث تمت المصادقة عليه في عام 

 .  0221المسلحة والمصادق عليها في عام 

 2113الجريدة الرسمية العدد رقم  08/0/0221قة بتاريخ صادقت المملكة األردنية الهاشمية على اتفاقيةحقوق األشخاص ذوي اإلعا( 473(

/0221. 
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 ووضعت المادتينوالتقرير الدولية والداخلية  ومنها المجلس الوطني لشؤون االسرة، والمجلس األعلى لشوؤن المعاقين  

اقب ويرصد أوضاع ذوي االحتياجات / من قانون حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة( اهداف واضحة بما يدعم وينسق وير 1،1)

الذي حل  81اال أنه نتيجة وباء كوفيد (  474المركز الوطني لحقوق االنسان  ) الحكوميةوالخاصة، و  الخاصة في المؤسسات

 على صحة المواطن، وكان له األثر على صحة أبدان بالعالم ومنها االردن  فرض الحظر الشامل 
ً
للحد من انتشار الوباء حفاظا

 ( .475)بعدم حصولهم على التدابير الصحية  واالجتماعية واالقتصادية فال ذوي اإلعاقة األط

 المطلب الثاني: األفضلية التي يوفرها التشريع

 بالمادة )
ً
/الدستور( وأصدر 0عمل المشرع األردني على ضمان تكافؤ الفرص لجميع المواطنين دون تمييز إعماال

للمعاق المساواة بينه وبين أمثاله من غير المعاقين وعدم التمييز بسبب اإلعاقة في  قانون خاص بالمعاقين وكفلت المملكة

جميع التشريعات  ومراعاة مسائل اإلعاقة في جميع سياسات وبرامج التنمية االقتصادية واالجتماعية، واتخاذ التدابير 

أكثر من موضع على أنه ال يجوز أن تكون اإلعاقة  المناسبة لمنع التمييز على أساس اإلعاقة وقد أكدت التشريعات األردنية في

 يحول دون تمكن المعاق من الحصول على الحقوق والخدمات، خاصة في مجال الرعاية والخدمات االجتماعية 
ً
سببا

 واالقتصادية والصحية والتعليمية والمهنية والثقافية والترويحية، وسوف نوضح ذلك كما يلي:

:  الحق في الحماية من
ً
 حاالت الخطر والطوارئ  أوال

/ قانون األشخاص المعاقين(  بتوفير الحماية واألمن لجميع األشخاص المعاقين القاطنين في 03جاءت المادة ) 

المملكة ولضمان تحقيق أقص ى درجات األمن والحماية في حاالت الخطر والطوارئ، فألزم أمانة عمان الكبرى والبلديات 

لضمان حماية وسالمة األشخاص ذوي اإلعاقة الذين يوجدون في حاالت تتسم بالخطورة،  باتخاذ كافة التدابير الممكنة

                                                           

, ويعمل لتييسير ودعم  02228/ 01المجلس الوطني لشؤون االسرة وهو برئاسة الملكة رانيا العبدالله والذي تاسس بموجب قانون رقم ( 474(

ي مجال االسرة، المجلس األعلى لشوؤن المعاقين  ومراقبة عمل الشركاء المحليين والدوليين في القطاعين الخاص والعام والعاملين ف

وهو مجلس حدد وفق هذا القانون كمؤسسة عامة .   0281( لسنة 02قانون رقم )والذي تأسس بموجب المادة السابعة من قانون 

ارة اهاليهم مع اإلد مستقلة وذات استقالل مالي  واداري يعين أعضائه من قبل رئيس الحكومة  ويتشابك به ذوي االحتياجات الخاصة مع

الحومية والخاصة في إدارة هذا المرفق ووضعت له اهداف واضحة في المواد الثامنه والتاسعه من القانون بما يدعم وينسق ويراقب 

الحكوميةوالخاصة . كما يقدم تقارير سنوية معتبرة للحكومة والمجالس  ويرصد أوضاع ذوي االحتياجات الخاصة في المؤسسات

المركز الوطني لحقوق االنسان  والذي وللعموم  عن أي تقصير او أي مقترح يدعم ويرفع من سوية هذه الفئة من المجتمع ،  التشريعية

واعتباره مؤسسة ومركز وطني مستقل إداريا وماليا لمتابعة كل ما يجري على الفضاء األردني من  38/0220تاسس بموجب القانون رقم 

ن من صحيح الى سليم  ومن كبير الى صغير  ومن اهم قضاياه نوزال األطفال ومن ضمنهم ذوي االحتياجات تعدي او انتهاك لحقوق االنسا

الخاصة ، وغيرها من مراكز االيواء   والتابعة لوزارة التنمية االجتماعية ودور الرعاية  وكلها تهدف الى حماية الفئات الضعيفة ذات 

 االحتياجات الخاصة ومنها فئة األطفال .

من عدد الجريدة  310المنشور على الصفحة  80/8110فرض الحظر الشامل على جميع أراض ي المملكة بموجب قانون الدفاع رقم ( تم 475(

 للحد من انتشار هذا الوباء 81/0/0202بعد المصادقة الملكية بتاريخ   03/0/8110بتاريخ  0183الرسمية رقم 
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فعمل على تزويد اإلشارات الضوئية بنظام تنبيه صوتي يتيح لألشخاص المكفوفين وضعاف البصر التعرف على حالة السير 

ف على بداية الرصيف ونهايته ومواقع في الطريق وعبوره بأمان ووضع إشارات إرشادية تتيح لألشخاص ذوي اإلعاقة التعر 

جسور المشاة وغيرها من معالم الطرق ووضع الحواجز واإلشارت اإلرشادية الملموسة والمرئية على المواقع الخطرة، كالحفر 

 مع  المادة )
ً
/ اتفاقية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة (  88والمنحدرات ومواقع اإلعمار واإلنشاءات وغيرها وذلك اتساقا

 االت الخطر والطوارئ اإلنسانية.لح

في توفير حماية الطفل  81إال أن المشرع األردني أغفل حالة الطوارئ اإلنسانية للمخاطر التي نتجت عن وباء كوفيد 

من مخاطر الصحة العقلية والضغط النفس ي االجتماعي في حالة نقص إمكانية الحصول على الخدمات الصحية والرعاية 

المعايير الدنيا لحماية الطفل في إطار األعمال اإلنسانية بأنه يتطلب منع تفش ي األمراض المعدية واالستجابة والتي أكدت عليها 

 وثيقين بين عدة جهات فاعلة بالمملكة وأن تشمل االستجابة عدة قطاعات بحيث تضمن تلبية احتياجات 
ً
 وتعاونا

ً
إليها تنسيقا

لهم على نحو شامل من أجل حماية الطفل ذوي اإلعاقة والتعاون مع الجهات  األطفال ذوي اإلعاقة ومقدمي الرعاية الصحية

المعنية بالمجتمع وأن تولى األولوية لإلجراءات الموحدة لتوثيق حاالت األطفال ذوي اإلعاقة التي تتطلب متابعة وإحالتها لمنع 

ذوي اإلعاقة والحد من الوصم واإلقصاء  أو تقليص أو فصل أفراد األسرة وغير ذلك من أشكال المخاطر على حماية الطفل

وذلك بنشر رسائل مجتمعية واضحة ومالئمة لألطفال ذوي اإلعاقة حول   81االجتماعي الذي ينجم عن اإلصابة بوباء كوفيد 

 األخطار ونقاط الضعف التي يواجهها األطفال ذوي اإلعاقة والمتعلقة بتفش ي المرض 

ى الحكومة أن تتعاون مع الجهات الفاعلة المعنية بحماية فئات األطفال لذلك يرى الباحثان أنه كان يتوجب عل

بحيث تتماش ى مع المعايير الدولية وأن تلتزم  81 -ذوي اإلعاقة وأن تدعو إلى ضمان اإلجراءات المطبقة للتصدي لكوفيد

تنطوي على تمييز بين فئات الحكومة بالتنبيهات الصادرة عن منظمة الصحة العالمية والقائمة على حقوق اإلنسان وأال 

 األطفال ذوي اإلعاقة متوسطي الدخل أو غيرهم من الفئات ذات الدخل العالي.

: الحق في حماية السالمة الشخصية 
ً
 ثانيا

الحق في السالمة الشخصية ويشمل المجاالت المادية والنفسية واألخالقية لكل شخص  بحالته اإلنسانية الخاصة   

الجوانب التي تشكل مجمل نزاهته وتستند هذه االعتبارات المتعلقة بالنزاهة وحقوق اإلنسان  له الحق في حماية هذه

األساسية إلى تأمالت فلسفية وأخالقية على مستوى االتفاقات الدولية ، هناك إجماع على أن هذه مظاهر أساسية لحقوق 

نفسية في ترتيب الصحة العاطفية والسالمة الشعب يهدف المجال المادي إلى حد كبير إلى الحفاظ على الجسم سليمة 

 (.476األخالقية هو حق البشر في اتخاذ قراراتهم الخاصة بما يتفق مع كرامتهم اإلنسانية )

                                                           

،  0223، 8اصة وفئة الصعوبات التعليمية ،بيروت ، شركة المطبوعات للتوزيع والنشر، ط( رانا نديم بو عجرم: دمج ذوي الحاجات الخ476(

 .81-80ص
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وبما أن الحق ينقسم بين حق عام وحق خاص فأن النظام القانوني لحماية المعوقين ينتمي  إلى طائفة الحقوق 

ويتفق ذلك التوجه للحق مع صدور العديد من التشريعات العربية التي قررت الخاصة التي تحمى مصالح خاصة ألصحابها 

حقوقا للمعاقين وتخصيص قانون خاص في كل دولة من الدول التي أصدرها لتنظيم حقوق المعاقين كما يؤكد االرتباط 

موعة من الحقوق التي الوثيق بين حق المعاق والقانون الذي يحميه ما تم وضعه من قوانين يقصد بحقوق المعاقين كمج

/ اتفاقية حقوق 81نصت عليها التشريعات العربية لحماية حقوق المعاق بوصفها من حقوق اإلنسان وهو ما أقرته المادة )

 (477األشخاص ذوي اإلعاقة()

: الحق في التأهيل وإعادة التأهيل
ً
 ثالثا

والحقوق وااللتزامات والدمج االجتماعي  حرص المجتمع الدولي على أن يأخذ المعوق نصيبُه من الرعاية واالهتمام

وعدم اتباع سياسة العزل أو التهميش ألي فرد بسبب اإلعاقة  ومن الفئات المعنية بالدمج هم األشخاص ذوي اإلعاقة حيث 

تقدم لهم مختلف الخدمات والرعاية في بيئة األفراد العاديين ، وهذا يعني عدم عزلهم في مؤسسات خاصة عن األشخاص 

وياء، وبالتالي فالدمج يمكن أن يحقق الكثير من األهداف منها إتاحة الفرصة لجميع المعاقين للتعليم المتكاف  والمتساوي األس

بصورة واضحة إلى الدفاع عن األشخاص  8110مع غيرهم من األسوياء  وقد أشار برنامج العمل العالمي للمعوقين لعام 

تحسين واقع الخدمات المقدمة لهم وتعريف الدول بأهمية المعاق كعنصر بشري ذوي اإلعاقة والعمل على تحقيق مطالبهم ب

 (. 478قادر على االنتاج ، وشعور المعاق بترابط أسري بينه وبين أعضاء أسرته ومجتمعه له تأثيرات ايجابية كبيرة )

هم مما اشكل في تقدم و هنا لم تتمكن المملكة من اعداد منصات تعليمية خاصة للمعوقين اسوة بنظرائهم االصحاء 

 الفكري والعمري نتيجة هذا الركود  .

: الحق في توفير فرص الترفيه المالئمة للعب في الحدائق العامة
ً
 رابعا

وهو أي سلوك أو نشاط أو عملية يبدؤها   الحق في توفير فرص الترفيه المالئمة للعب وهو حق األطفال في اللعب 

تيحت الفرص ويمكن لمقدمي الرعاية الصحية ويراقبها وينظمها األطفال أنفسهم و 
ُ
يحدث اللعب في أي زمن أو مكان إذا أ

لألطفال ذوي اإلعاقة أن يسهموا في تهيئة بيئة يحدث فيها اللعب على أن يكون اللعب نفسه غير إلزامي وتحدوه دوافع ذاتية 

ي رسة االستقاللية والنشاط البدني أو العقلويباشر به كغاية في حد ذاته وليس كوسيلة لبلوغ هدف وينطوي اللعب على مما

 أو على انفراد وتتغير هذه األشكال وتتكيف طوال مرحلة الطفولة 
ً
 غير محدودة إما جماعيا

ً
أو العاطفي وقد يتخذ اللعب أشكاال

تمتع في ال فاللعب متعة لألطفال ويمثل عدم اليقين والتحدي والمرونة وعدم اإلنتاجية من العوامل المجتمعةالتي تساهم 

 األحيان غير ضروري فإنه 
ً
الذي تحدثه للطفل المعاق وفي الحافز الناتج عنها لمواصلة اللعب ولئن كان اللعب يعتبر في غالبا

                                                           

 ( حماية السالمة الشخصية لكل شخص ذي إعاقة الحق في احترام سالمته الشخصية والعقلية على قدم المساواة مع اآلخرين.81( المادة )477(

تشرين الثاني / نوفمبر  02( في 03وق الطفل، المعتمدة بموجب قرار الجمعية العامة رقم )( األمم المتحدة: الجمعية العامة ، اتفاقية حق478(

 .001، ص 8110( مجموعة صكوك دولية، حقوق االنسان ، المجلد االول ، نيويورك ، 22، الدورة )8111
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 للنمو البدني واالجتماعي والمعرفي والعاطفي والروحي 
ً
 أساسيا

ً
 عن كونه عنصرا

ً
بعد أساس ي وحيوي لمتعة الطفولة فضال

 (.479لألطفال ذوي اإلعاقة )

وتعديالته اوجب على السلطة التنفيذية توفير فضاءات ومرافق  11/8100وان كان قانون تنظيم المدن والقرى رقم   

عامة للمواطنين في كل منطقة يتم تنظيمها اال ان القصور واضح في استكمال مشاريع المرافق الترفيهية اال وفق ارادات 

 طفال ذوي االحتياجات وانما يشمل العموم . .ملكية او دعم خارجي في االغلب وهذا ليس لأل 

وبالنظر إلى المواثيق الدولية فقد تدرج إمكانية الوصول إلى البيئة المادية والنقل العام مبدأ من المبادئ التي 

/ )و(( دفعت حركة الدفاع عن األشخاص ذوي اإلعاقة  0استندت إليها اتفاقية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة بالمادة ) 

ن وصول األشخاص ذوي اإلعاقة إلى البيئة المادية والنقل العام يمثل شرط مسبق لضمان حرية الحركة على النحو الذي بأ

/من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية( 80/ من اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان( والمادة )80تكفله المادة )

 لما تكفله المادة )ويعتبر الوصول إلى نظم المعلومات واالت
ً
/من اإلعالن 81صاالت شرط مسبق لحرية الرأي والتعبير وفقا

/من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية( كما تضمنت  81/ من المادة 0العالمي لحقوق اإلنسان( والفقرة )

لحق في دخول أي مكان أو مرفق االتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري الحق ألي شخص كان ا

مخصص النتفاع عامة أفراد المجتمع مثل وسائل النقل والفنادق والمطاعم والمقاهي والمسارح والحدائق العامة )المادة 

 /)و((. 3

وبالتالي فإن اإلطار القانوني الدولي لحقوق اإلنسان أرس ى اعتبار حق الوصول إلى البيئة المادية والنقل العام كحق 

حد ذاته ومن المسلم به أن العقبات التي تحول دون وصول أفراد مختلف المجموعات العرقية أو اإلثنية بحرية إلى في 

األماكن والخدمات المتاحة لعامة أفراد المجتمع هي نتيجة المواقف التحيزية واالستعداد الستخدام القوة في منع وصولهم 

، بيد أن األشخاص ذوي اإلعاقة يواجهون عقبات تقنية كالساللم في مداخل  إلى الفضاءات التي يمكن الوصول المادي إليها

المباني وعدم وجود مصاعد في المباني ذات الطوابق المتعددة وعدم وجود معلومات بأشكال تتيح الوصول إليها وتكون هذه 

ذوي اإلعاقة من الوصول إلى  العقبات نتيجة نقص المعلومات والدراية الفنية وليس نتيجة إرادة واعية لمنع األشخاص

 (.480األماكن أو الخدمات المخصصة لعامة أفراد المجتمع للترفيه واللعب)

وأكدت اللجنة المعنية بالحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية  على واجب الدول بتنفيذ قواعد األمم المتحدة 

صولهم إلى البيئة المادية المحيطة بهم ووسائل النقل بشأن تحقيق تكافؤ الفرص لألشخاص ذوي اإلعاقة وضمان إمكانية و 

                                                           

ة ووقت الفراغ ومزاولة األلعاب وأنشطة ( بشأن حق الطفل في الراح0280)81( األمم المتحدة  لجنة حقوق الطفل التعليق العام رقم 479(

 0280/أبريل/ 81( بتاريخ CRC/C/GC/17( الوثيقة رقم )08االستجمام والمشاركة في الحياة الثقافية وفي الفنون )المادة 

من جدول  82البند  0282نيسان/أبريل  88 -آذار/مارس  02( اللجنة المعنية بحقوق األشخاص ذوي اإلعاقة الدورة الحادية عشرة في 480(

 بالفقرتين 1تعليق عام على المادة  -األعمال المؤقت التعليقات العامة وأيام المناقشة العامة 
ً
من المادة  0و 8: إمكانية الوصول عمال

 (.CRPD/C/5/4من أساليب عمل اللجنة ) 32( والفقرة CRPD/C/4/2من النظام الداخلي للجنة بالوثيقة رقم ) 21
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ونظم المعلومات واالتصاالت وضمان حق الطفل المعاق في الراحة ووقت الفراغ ومزاولة األلعاب وأنشطة االستجمام 

شرط  ( فأن إمكانية الوصول تمثل481/ من اتفاقية حقوق الطفل( )08والمشاركة في الحياة الثقافية وفي الفنون بالمادة )

مسبق وحيوي لمشاركة األشخاص ذوي اإلعاقة مشاركة تامة وعلى قدم المساواة مع سواهم في المجتمع ولتمتعهم تمتع 

 للمادة )
ً
/ من اتفاقية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة( 1فعلي بجميع حقوق اإلنسان والحريات األساسية الخاصة بهم  وفقا

 لنظامها الداخلي وللممارسة المعتمدة في ويتعلق إمكانية الوصول إلى األماكن والخدم
ً
ات المتاحة لعامة أفراد المجتمع وفقا

 (482هيئات معاهدات حقوق اإلنسان)

تمكين األطفال ذوي اإلعاقة في الحصول على البرامج العامة للتوجيه التقني والمنهي وخدمات لذلك يرى الباحثان أنه 

 التوظيف والتدريب المنهي والمستمر وتعزيز فرص 
ً
العمل والتقدم الوظيفي لألشخاص ذوي اإلعاقة في سوق العمل فضال

عن تقديم المساعدة في االكتشاف والحصول عليه والمداومة عليه والعودة إلى العمل وتعزيز فرص العمل الحر وريادة 

وتشجيع  ة في مكان العملاألعمال وتطوير األعمال التعاونية والبدء وضمان توفير الترتيبات التيسيرية لألشخاص ذوي اإلعاق

اكتساب األشخاص ذوي اإلعاقة للخبرات المهنية في سوق العمل المفتوحة وتعزيز برامج إعادة التأهيل المنهي والوظيفي 

واالحتفاظ بالوظائف وبرامج العودة إلى العمل لألشخاص ذوي اإلعاقة تكفل الدول األطراف أن األشخاص ذوي اإلعاقة أن 

 تهم على قدم المساواة مع اآلخرين من القوات أو العمل اإللزامي ال يستعبدوا وحماي

 المبحث الثاني

 التحديات الطبيعية لحقوق األطفال ذوي اإلعاقة

 الحق في إجراءات خاصة للحماية 
ً
 أو بدنيا

ً
على الرغم من تأكيد المواثيق الدولية على أنه لكل طفل معاق عقليا

ة وفى ظل أي ظروف طارئه بحيث تضمن كرامته وتشجع على اعتماده على نفسه تتالءم مع حاجاته البدنية واألخالقي

                                                           

( ، مسألة واجب الدول األطراف تنفيذ قواعد 8112)3الحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية في تعليقها العام رقم اللجنة المعنية ب( 481(

، التي اعُتبرت فيها إمكانية 3األمم المتحدة بشأن تحقيق تكافؤ الفرص لألشخاص ذوي اإلعاقة. وفصل هذا المفهوم في القاعدة رقم 

م المعلومات االتصاالت بوصفها مجاالت ينبغي أن تحظى باألولوية في إجراءات الدول. وفي التعليق العام الوصول إلى البيئة المادية ونظ

( للجنة حقوق الطفل بشأن حقوق األطفال ذوي اإلعاقة، تشدد اللجنة على أن صعوبة ركوب وسائط النقل العام ودخول 0220)1رقم 

 من عناصر غيرها من المرافق العامة، بما فيها على سبيل الذ
ً
 رئيسيا

ً
كر، المباني الحكومية ومناطق التسوق ومرافق الترويح، تمثل عنصرا

تهميش الطفل المعوق واستبعاده وتحول بقوة دون استفادته من الخدمات، بما فيها الخدمات الصحية والتعليمية. وأكدت اللجنة 

حق الطفل في الراحة ووقت الفراغ ومزاولة األلعاب وأنشطة ( بشأن 0280)81أهمية إتاحة إمكانية الوصول في تعليقها العام رقم 

 (.8111من اتفاقية حقوق الطفل لعام  08االستجمام والمشاركة في الحياة الثقافية وفي الفنون )المادة 

لمعوقات أمام بأن تحدد الدول األطراف العقبات وا (0220من اتفاقية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة  /1من المادة ) 8( تقض ي الفقرة 482(

ي فإمكانية الوصول وتزيلها، بما في ذلك إمكانية الوصول إلى )أ( المباني والطرق ووسائل النقل والمرافق األخرى المغلقة والمفتوحة، بما 

ذلك المدارس والمساكن والمرافق الطبية وأماكن العمل؛)ب(نظم المعلومات واالتصاالت والخدمات األخرى بما في ذلك الخدمات 

 لكترونية وخدمات الطوارئ.اإل
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والمشاركة األنشطة في المجتمع، ولكل طفل الحق في التمتع بأفضل حالة ممكنة التحقيق للصحة البدنية والعقلية 

 األمهات الالتي ينتظرن والروحية، كما أكدت المواثيق الدولية على ضمان الرعاية الصحية المناسبة لألمهات المرضعات و 

مواليد، وأكدت على تطوير الرعاية الصحية الوقائية والثقافة األسرية وتوفير الخدمات، وأكدت على أن كافة قطاعات 

المجتمع وخاصة اآلباء واألطفال والمرشدين االجتماعيين والعاملين في المجال االجتماعي يحق لهم المساندة الستخدام 

ة الطفل المعاق، وتغذيته، والصحة العامة، والصحة البيئية، ومنع الحوادث المنزلية، والحوادث المعارف األساسية بصح

األخرى، وذلك لضمان المشاركة الفعالة من المنظمات غير الحكومية، والجمعيات المحلية، والسكان المستفيدين من 

ئة موارد المجتمع المحلي عن طريق الوسائل تخطيط وإدارة برنامج الخدمة األساسية لألطفال ذوي اإلعاقة ولدعم تعب

وتأثيراتها  81( إال أنه مع ظروف وباء كوفيد 483الفنية والمالية في تنمية العناية الصحية األولية باألطفال ذوي اإلعاقة)

صحية ، الالسلبية على المستويات المعيشية غير الكافية، والظروف غير اآلمنة أو المكتظة ، والبيئات غير المأمونة وغير 

والغذاء غير المالئم ، واألعمال القسرية الضارة أو االستغاللية  ساعدت جميعها على الحد من فرص الطفل المعاق للتمتع 

 بحقوقه ونوضح ذلك في المطالب التالية:

 المطلب األول: االرهاصات الحقيقية النتهكات حقوق األطفال ذوي اإلعاقة 

 الشكالية دفع حقوق الطفل ذوي اإلعاقة المطلب الثاني: الحلول التطبيقية

 المطلب األول:

 االرهاصات الحقيقية النتهكات حقوق األطفال ذوي اإلعاقة

من أهم اإلرهاصات الحقيقية النتهاك حقوق األطفال ذوي اإلعاقة عدم االعتراف بأهمية اللعب واالستجمام في  

 يقضيه الشخص في نشاط غير جدي أو غير منتج وال العديد من مناطق العالم حيث ُينظر إلى اللعب باعتباره 
ً
 ضائعا

ً
وقتا

قيمة له وعادة ما يولي اآلباء ومقدمو الرعاية واإلداريون للدراسة أو للعمل االقتصادي أولوية على اللعب الذي ُيعتبر في كثير 

لثقة أو المهارة أو الفهم لمساعدة من األحيان مصدر ضجيج واضطراب وإزعاج وعالوة على ذلك، عادة ما يفتقر البالغون إلى ا

األطفال في لعبهم أو التفاعل معهم عن طريق اللعب وال يحظى حق األطفال ذوي اإلعاقة في المشاركة في اللعب واالستجمام، 

واألهمية األساسية لهذين النشاطين لرفاه األطفال وصحتهم ونموهم، بما يستحقانه من الفهم والتقدير وعند االعتراف 

ية اللعب سوف يحظى النشاط الحركي البدني واأللعاب التنافسية الرياضة بالتقدير أكثر من أنشطة الخيال والدراما بأهم

 فالمراهقون عادة 
ً
االجتماعية واالعتراف بأشكال وأماكن اللعب واالستجمام المفضلة لألطفال ذوي اإلعاقة األكبر سنا

 يبحثون عن أماكن يلتقون فيها بأقرانهم ويستطل
ً
 مهما

ً
عون استقاللهم الناش ئ وتحولهم إلى مرحلة البلوغ ويمثل ذلك بعدا

                                                           

 مع تشريعات دولة اإلمارات العربية المتحدة، دراسة مقارنة، القاهرة، دار ال483(
ً
هضة ن( منى كامل تركي: حقوق الطفل في القانون الدولي تطبيقا

 813، ص 0281العربية، 
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: استغالل 484لتنمية إحساسهم بالهوية واالنتماء)
ً
(. وسوف نوضح أهم االنتهاكات لحقوق األطفال ذوي اإلعاقة في أوال

: تشغيل األطفال ذوي اإلعاقة كما يلي:
ً
 األطفال ذوي اإلعاقة ، ثانيا

: استغالل األ 
ً
يواجه أغلبية أفقر أطفال العالم مخاطر مادية مثل الماء الملوث وشبكات المجاري  طفال ذوي اإلعاقة:أوال

المفتوحة  والمدن المكتظة والمرور غير المنظم وسوء إضاءة الشوارع وازدحامها وعدم كفاية وسائل النقل العام واالفتقار 

المحلية اآلمنة لألطفال ذوي اإلعاقة  كما توجد المستوطنات  إلى أماكن اللعب والساحات الخضراء والمرافق الثقافية

العشوائية في األحياء المدنية الفقيرة في بيئات خطيرة أو عنيفة أو سامة وكذلك في البيئات الخارجة من النزاعات قد يتعرض 

اإلعاقة يتعرضون بشكل خاص  األطفال ذوي اإلعاقة للضرر من جراء األلغام األرضية والذخائر غير المنفجرة فاألطفال ذوي 

للمخاطر ألن فضولهم الطبيعي ولعبهم االستكشافي يزيدان من احتمال تعرضهم للخطر وألن تأثير أي انفجار يكون أشد على 

 (485الطفل)

بينما يتم استغالل األطفال ذوي اإلعاقة في غياب حاالت عدم تضافر العوامل البشرية لتعرض األطفال للخطر في 

مة فأن وجود الحدائق وساحات اللعب والمرافق الرياضية وغيرها من المرافق  في أماكن يكون فيها األطفال عرضة البيئة العا

للخطر لعدم إشراف الجهات المعنية على الحدائق العامة مما قد يعرضهم الرتفاع مستويات الجريمة والعنف وكذلك 

ضهم إلى العنف المتصل بالعصابات من خطر اختطاف األطفال الصراعات األهلية أو إدمان المخدرات  باإلضافة إلى تعر 

واالتجار بهم  في األماكن المفتوحة للجميع كالحدائق وساحات اللعب والمرافق الرياضية وغيرها التي يسيطر عليها الشباب 

عدم وجود الرقابة أو البالغون ذوو السلوك العدواني وقد يتم االعتداء على الفتيات أو العنف الجنس ي ضدهن في حاالت 

وتؤدي المخاطر الناتجة عن جميع هذه العوامل إلى الحد بشدة من فرص تمتع األطفال ذوي اإلعاقة باللعب واالستجمام 

بصورة آمنة مما يستدعي مزيد من التدخل الحكومي لتقلص األماكن المفتوحة من الحدائق وساحات اللعب والمرافق 

/ من اتفاقية 08على األطفال ذوي اإلعاقة من أجل حماية الحقوق المدرجة في المادة )الرياضية وغيرها التي تمثل خطورة 

 (  486حقوق الطفل ()

                                                           

 ال واستغالل األطفال في المواد اإلباحية اعتمد وفتح باب( البروتوكول االختياري التفاقية حقوق الطفل المتعلق ببيع األطفال وبغاء األطف484(

كانون 81، تاريخ بدء النفاذ: 0222أيار/مايو  03المؤرخ  000/32التوقيع والتصديق عليه واالنضمام إليه بقرار الجمعية العامة 

 ألحكام المادة 0220الثاني/يناير ،
ً
 من ميثاق األمم المتحدة 82وفقا

 مع تشريعات دولة اإلمارات العربية المتحدة، مرجع سابق، ص ( منى كامل تركي: حق485(
ً
 811وق الطفل في القانون الدولي تطبيقا

تعـترف الـدول األطراف بحق الطفل في الراحة ووقت الفراغ  -8والتي تنص على أنه:  8111( من اتفاقية حقوق الطفل لعام 08( المادة )486(

تحترم الدول األطراف وتعزز  -0سبة لسنه والمشاركة بحرية في الحياة الثقافية وفي الفنون. ومزاولة األلعاب وأنشطة االستجمام المنا

مي احق الطفل في المشاركة الكاملة في الحياة الثقافـية والفنـية وتشـجع على توفير فرص مالئمة ومتساوية للنشاط الثقافي والفني واالستجم

 وأنشطة أوقات الفراغ.
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لذلك أكدت األمم المتحدة على منع وكشف وتحري ومقاضاة ومعاقبة الجهات المسـؤولة عـن أفعـال تنطوي على  

والسياحة الجنسية التي تتناول األطفال كما تعزز الدول بيع األطفال وبغاء األطفال واستغالل األطفال في المواد اإلباحية 

( 487األطراف التعاون والتنسيق الدوليين بين سلطاتها والمنظمات غير الحكومية الوطنية والدولية والمنظمات الدولية)

اء الطفل ضويجب على كل دولة تغطية األفعال واألنشطة التي تنتهك حقوق األطفال كاالستغالل الجنس ي للطفل أو نقل أع

 للربح  أو تسخير الطفل لعمل قسري تغطية كاملة بموجب قانونها الجنائي أو قانون العقوبات فيها  سواء أكانت هذه 
ً
توخيا

 للمادة ) 
ً
 أو كانت ترتكب على أساس فردي أو منظم وفقا

ً
 أو دوليا

ً
/ البرتوكول اإلختياري التفاقية 0الجرائم ترتكب محليا

 حقوق الطفل(

 :
ً
 تشغيل األطفال ذوي اإلعاقةثانيا

كانت أهم االتفاقيات التي أقرتها مؤتمرات العمل الدولية في مجال عمل األطفال وأحدثها اتفاقية العمل الدولية  

وتعتبر األحكام التي وردت فيها معايير أساسية لحقوق اإلنسان في العمل وتلتزم بها الدول المنظمة إليها وتتم  8110/ 801رقم 

عن اإلخالل في الوفاء بااللتزامات المترتبة عليها بموجبها، كما تلتزم الدول األخرى أدبيا بأحكامها رغم عدم مصادقتها  مساءلتها

عليها وذلك بحكم عضويتها في هذه المنظمة والتزامها بدستورها وإعالن المبادئ والحقوق األساسية في العمل الذي صدر 

 أدنى لسن العمل هو سن  801م عنها وهدفت اتفاقية العمل الدولية رق
ً
للقضاء الكامل على عمل األطفال حيث وضعت حدا

إتمام التعليم اإللزامي والذي اعتبرت انه ال يجوز أن يقل عن الخامسة عشرة، كما منعت تشغيل األطفال حتى سن الثامنة 

طبيعتها أو الظروف التي تؤدى  عشرة في األعمال التي يحتمل أن تعرض للخطر صحة أو سالمة أو أخالق األحداث بسبب

فيهاوأوجبت على الدول المصادقة أن تتعهد باتباع سياسة وطنية ترمي للقضاء فعليا على عمل األطفال. أسباب عمالة 

 (488األطفال:انخفاض المستوى التعليمي لألب واألم )

ع، بما في ذلك منافع شاملة وقد دعت منظمة العمل الدولية واليونيسف إلى توفير حماية اجتماعية كافية للجمي 

لألطفال وزيادة اإلنفاق على التعليم الجيد وإعادة جميع األطفال إلى المدرسة  بمن فيهم من كانوا خارج المدرسة قبل 

وتعزيز العمل الالئق للبالغين، حتى ال تضطر األسر إلى تشغيل أطفالها للمساعدة في تحسين دخل األسرة وإلغاء  81-كوفيد

لجندرية الضارة والتمييز بين الجنسين الذي يؤثر على عمل األطفال واالستثمار في أنظمة حماية الطفل، وفي التنمية المعايير ا

الزراعية، والخدمات العامة في األرياف، والبنية التحتية، وسبل العيش وضرورة حماية األطفال في المنطقة العربية سواء 

 بالنزاع والتهجير وعلى الدول العربية أن تدرك أن عمل األطفال كان استغاللهم الخطير نتيجة لقضايا اقتص
ً
ادية بحتة أو مقترنا

                                                           

 ألحكام 0220اري التفاقية حقوق الطفل المتعلق ببيع األطفال وبغاء األطفال واستغالل األطفال في المواد اإلباحية،( البروتوكول االختي487(
ً
وفقا

 من ميثاق األمم المتحدة 82المادة 

لفورية للقضاء وهي اتفاقية بشأن حظر أسوأ أشكال عمل األطفال واإلجراءات ا 8111بشأن أسوأ أشكال عمل األطفال، 810االتفاقية رقم ( 488(

  8111/20/81تاريخ االعتماد:  11جنيف دورة المؤتمر:  0222/88/81عليها تاريخ النفاذ:  
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يفرض تحديات فورية ومستقبلية ليس فقط على األطفال أنفسهم، ولكن على دولهم ومجتمعاتهم، وكذلك على االقتصاد 

 (489األوسع )

ألطراف في حق األشخاص ذوي اإلعاقة األشخاص ذوي اإلعاقة (على الدول امن اتفاقية / 01واشترطت المادة )

بالعمل على قدم المساواة مع اآلخرين وإتاحة الفرصة لهم لكسب الرزق في عمل يختارونه أو يقبلونه بحرية في سوق العمل 

بحرية وبيئة عمل مفتوحة وشاملة ويمكن الوصول لألطفال ذوي اإلعاقة وعلى الدول حماية وتعزيز إعمال الحق في العمل 

ح لألطفال ذوي اإلعاقة بالسن القانوني بما في ذلك أولئك الذين تصيبهم اإلعاقة خالل العمل عن طريق اتخاذ المسمو 

الخطوات المناسبة ومن خالل سن التشريعات وحظر التمييز على أساس اإلعاقة بكافة أشكال اآلمن والصحة وحماية حقوق 

ى ظروف مواتية والعمل على تكافؤ الفرص والمساواة في  الرعاية األطفال ذوي اإلعاقة على قدم المساواة مع اآلخرين إل

الصحية بما في ذلك الحماية من التحرش واالستغالل الجنس ي وتكفل لألطفال ذوي اإلعاقة ممارسة حقوقهم على قدم 

 (490المساواة مع اآلخرين )

 صول والترويج للتصميم العام واستخداميجب أن يشكل التعاون الدولي أداة في تعزيز إمكانية الو ويرى الباحثان أنه  

جميع االستثمارات الجديدة في إطار التعاون الدولي للتشجيع على إزالة العقبات القائمة ومنع ظهور عقبات جديدة وأن تتاح 

إمكانية الوصول التام أمام األشخاص ذوي اإلعاقة إلى جميع األشياء والهياكل األساسية والمرافق والسلع والمنتجات 

والخدمات الجديدة والتعاون الدولي لالستثمار في السلع والمنتجات والخدمات الميسورة الوصول  وتعزيز تبادل الدراية 

الفنية والمعلومات المتعلقة بالممارسات الجيدة في تحقيق إمكانية الوصول بطرق تتيح إحداث تغييرات ملموسة يمكنها 

جميع أنحاء العالم ويكتس ي التعاون الدولي في وضع المعايير أهمية كما أن  تحسين حياة ماليين األشخاص ذوي اإلعاقة في

من المهم دعم منظمات األشخاص ذوي اإلعاقة بما يمكنها من المشاركة في العمليات الوطنية والدولية من أجل وضع 

 وتنفيذ ورصد المعايير المتصلة بإمكانية الوصول 

 المطلب الثاني:

 الية دفع حقوق الطفل المعاقالحلول التطبيقية الشك 

قانون حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة ويقع على المجلس األعلى لشوؤن  0281لسنة  02منذ صدور قانون رقم  

المعاقين مسؤولية تنفيذها بما يحقق رؤيته ورسالته وذلك باقتراح السياسة العامة لحقوق األشخاص ذوي اإلعاقة 

الخطط والبرامج الالزمة لتنفيذها وتقديم الدعم الفني للوزارات والجهات الحكومية ووصولهم إلى الخدمات المختلفة ووضع 

والمؤسسات الوطنية في وضع استراتيجياتها وخططها وبرامجها، لضمان شمولها لحقوق األشخاص ذوي اإلعاقة ومتابعة 

                                                           

الدورة العشرين للجنة -حزيران/يونيو جامعة الدول العربية  81و 82بين  -األمم المتحدة: تقرير نيويورك حماية األطفال في المنطقة العربية( 489(

 . 0282شرين الثاني الطفولة العربية في نوفمبر/ت

 0220من اتفاقية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة ( 01( المادة )490(
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وإجراء المسوحات والدراسات  ورصد تطبيق االستراتيجيات الوطنية ذات الصلة واتفاقية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة

الشاملة والمتخصصة المتعلقة باألشخاص ذوي اإلعاقة، وتقييم الخدمات المتاحة لهم، ووصولهم إليها والتنسيق مع 

 من واقع البيئة األردنية بهدف ضبط العمليات المتعلقة ببرامج مؤسسات ومراكز التربية الخاصة. 
ً
 الجهات المعنية  انطالقا

ثم  0221مجلس بإطالق معايير االعتماد العام لمؤسسات وبرامج األشخاص المعاقين في األردن عام لهذا قام ال 

اتبعها بإطالق معايير االعتماد الخاص لمؤسسات وبرامج األشخاص ذوي اإلعاقات العقلية وذوي اضطراب التوحد وغيرها 

من فئات األطفال ذوي اإلعاقة في المجتمع  األردني  المجلس األعلى لشؤون األشخاص المعوقين إال أنه ال يزال يعاني بعض

من أمراض أو إصابات تحد من قدراتهم العقلية أو الجسدية أو النفسية والتي بدورها تؤثر بشكل أو بآخر على ممارسة حياتهم 

لمشكلة التي ابشكل طبيعي لذا فهم يحتاجون إلى عناية خاصة تتناسب مع متطلباتهم واحتياجاتهم المختلفة ويختلف حجم 

 لعدد من المتغيرات أهمها المعيار المستخدم 
ً
يعاني منها هؤالء الفئة من األطفال ذوي اإلعاقة من منطقة إلى آخرى وذلك تبعا

في تحديد مفهوم ومعنى كل فئة من تلك الفئات ومن ثم تأتي المتغيرات المتعلقة بالعوامل الصحية واالجتماعية والثقافية 

 وغيرها.

توى الدول العربية يعانى  األطفال ذوي اإلعاقة من عدم التمتع بثقافتهم الخاصة والمشاركة فيها، وأن وعلى مس 

أغلبية األطفال ذوي اإلعاقة يشاركون في عمل شاق يحرمهم من حقوقهم  بل ويعمل ماليين األطفال كعمال منزليين أو في 

طفولتهم لذلك يجب أن تتخذ الدول جميع التدابير الالزمة مهن خطيرة مع أسرهم دون راحة كافية أو تعليم خالل معظم 

لحماية جميع األطفال العمال من الظروف التي تنتهك حقوقهم ويجب تحسين أطر الحوكمة لدي جامعة الدول العربية ال 

ل لوائح عمسيما من خالل مواءمة التشريعات الوطنية مع المعايير القانونية الدولية وضمان التنفيذ الفعال لقوانين و 

/ اتفاقية حقوق الطفل(  أن تكون عوامل حماية أو 08األطفال ذوي اإلعاقة والتي تؤثر على الحقوق المدرجة في المادة )

 وخاصة في األماكن التي 
ً
عوامل خطر فيما يتعلق بصحة األطفال ونموهم وسالمتهم وحماية األطفال ذوي اإلعاقة األصغر سنا

بداع ويجب تمكين اآلباء ومقدمي الرعاية من مواصلة اإلشراف على األطفال ذوي اإلعاقة تقدم لهم فرص االستكشاف واإل 

بوسائل منها الرؤية واالتصال الصوتي وأن تتاح لألطفال  ذوي اإلعاقة سبل الوصول إلى أماكن مفتوحة للجميع وخالية من 

بير لتعزيز تنقلهم اآلمن والمستقل في سياق تطور المخاطر غير المناسبة وقريبة من منازلهم وأن تتخذ الدولة كافة التدا

 (.491قدراتهم)

وعلى مستوى الدول األخرى فهناك مقاومة تعترض استخدام األطفال لألماكن العامة ألغراض اللعب واالستجمام 

ي بإقامة ر وممارسة أنشطتهم الثقافية الذاتية وفي بعض الدول توجد عقبات تنتج عن استغالل األماكن العامة استغالل تجا

                                                           

من جدول  82البند  0282نيسان/أبريل  88 -آذار/مارس  02( اللجنة المعنية بحقوق األشخاص ذوي اإلعاقة الدورة الحادية عشرة في 491(

 بالفقرتين 1ق عام على المادة تعلي -األعمال المؤقت التعليقات العامة وأيام المناقشة العامة 
ً
من المادة  0و 8: إمكانية الوصول عمال

 (.CRPD/C/5/4من أساليب عمل اللجنة ) 32( والفقرة CRPD/C/4/2من النظام الداخلي للجنة بالوثيقة رقم ) 21
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محالت ومعارض للبيع أو مقهى للجلوس فيستبعد من هذه األماكن وجود مساحات كبيرة يستمتع بها األطفال ذوي اإلعاقة 

كما ال يسمح لألطفال ذوي اإلعاقة الدخول في األماكن العامة وحظر تجول األطفال ذوي اإلعاقة فيها وإحاطة التجمعات أو 

فرض قيود صارمة بشأن سلوك اللعب  والترفيه في ساحات اللعب وفرض قيود على دخول الحدائق باألسوار وبالبوابات و 

األطفال إلى المراكز التجارية باعتبار أن األطفال ذوي اإلعاقة مصدر مشاكل أو جانحون أما المراهقون من األطفال ذوي 

 بسبب التغطية والتمثيل السلبي في وسائط اإلعالم و 
ً
لعديد ال يرحب باستخدامهم لألماكن العامة في ااإلعاقة يعتبرون تهديدا

  (492من مناطق العالم )

لهجر والنسيان أثناء الفرار من الخطر عندما تقع الهجمات العدوانية وفي أماكن أخرى يتعرض األطفال ذوي اإلعاقة ل

طفل ار صعب إما أن تساعد الفي الدول التي تتعرض للنزاعات المسلحة فتواجه العائالت التي بها أفراد مصابين بإعاقات خي

 ( 493)وتخاطر بالتعرض للقتل أو أن تفر من دونه وتنقذ نفسها وتكون النتيجة أن األطفال ذوي اإلعاقة ُيهجرون ذوي اإلعاقة

ويرى الباحثان أنه يجب أن تطالب بعثات حفظ السالم األممية وخبراء حقوق اإلنسان  بتطوير وتنفيذ خطط عمل 

طفال ذوي اإلعاقة ودعمهم وحمايتهم في معرض أنشطة حفظ السالم المختلفة وكيفية حمايتهم تستوعب كيفية دمج األ 

اقة  االت  اإلععند التعرض للهجمات العدوانية وأن تجهز بعثات حفظ السالم بخبراء معنيين ومتخصصين بالتعامل مع ح

والمعاقين وأن يتم توفير بيئة مادية في مخيمات الالجئين بما يشمل االحتياجات األساسية واإلسكان والمدارس والمرافق 

 الحتياجات األشخاص ذوي اإلعاقة 
ً
الطبية تستوعب األطفال ذوي اإلعاقة، وأن يكون معمار وتصميم المخيمات مستوعبا

ريق ضم أشخاص مصابين بمختلف أنواع اإلعاقات إلى عمليات تصميم المخيمات وخطط ويمكن تيسير هذا األمر عن ط

اإلجالء الطارئة وإمداد األطفال ذوي اإلعاقة بالمساواة في الحصول على المعلومات حول خدمات المخيم مثل الرعاية الطبية 

  ك من وسائل االتصال ذات الصلة وتوزيع الغذاء وخطط اإلجالء عند الحاجة، من خالل مواد سهلة الفهم وغير ذل

 الخاتمة:

انتهت الدراسة وبشكل واضح ان المملكة األردنية الهاشمية تدرجت تشريعيا في احاطة الطفل المعاق كامل العناية  

والرعاية منذ تأسيس االمارة الى مئويتها  من خالل التشريع الدولي وصوال الى التشريع الداخلي , حيث انسجمت التشريعات 

 وتكاملت بحفظ حقوق هوالء الفئات المهجورة والمكسورة في كثير من الدول .

كما أوضحت الدراسة أنه هناك فئات من األطفال المعاقين تعاني من معوقات استخدام التكنولوجيا الحديثة،  

عزز ياة كاملة وكريمة، توعدم التأهيل الستخدام الوسيلة التعليمية خالل سنوات الدراسية،وفترة اإلعداد، وعدم التمتع بح

اعتماد المعاق على النفس، وتيسر مشاركته الفعلية في المجتمع، وعدم وجود الفرص الترفيهية بصورة تؤدي الى تحقيق 

                                                           

، ص 0208اهرة،دار النهضة العربية، ، الق81( منى كامل تركي: حقوق اإلنسان وحالة الطوارئ الصحية في ظل جائحة فيروس كورونا كوفيد 492(

838 

 وما بعدها 801، ص 0280القانون الدولي اإلنساني والقانون الدولي لحقوق اإلنسان، القاهرة، مطبعة النصر،  ( منى كامل تركي:493(
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االندماج االجتماعي للطفل، وتحقق نموه الفردي ونموه الثقافي، والروحي على اكمل وجه ممكن، وهي الحقوق التي اقرتها 

،وإعالن حقوق الطفل لعام 8118، واتفاقية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة  لعام 8111ل لعام اتفاقيات حقوق الطف

.اعتمد الباحثان على المنهج الوصفي التحليلي والمنهج المقارن لتوضيح وشرح مشاكل انتهاكات حقوق األطفال ذوي 8131

 اإلعاقة

إلى ظهور الفرق بين التفوق واالزدهار وبين  المستجد  أدى 81وخلصت الدراسة أن الظروف القاهرة لوباء كوفيد  

البقاء والتأقلم ، وخاصة عندما تعطلت مرافق الحياة العامة وعطلت إجراءات الحجر الصحي مثل إغالق المدارس والقيود 

ن يعلى الحركة الروتين اليومي لألطفال والدعم االجتماعي الذي يحصلون عليه مما  أدى ذلك إلى ضغوط جديدة على الوالد

 فئات األطفال 
ً
ومقدمي الرعاية وجعل األطفال أكثر عرضة للعنف والضغط النفس ي االجتماعي وقد كانت أكثر الفئات تأثرا

ذوي اإلعاقة وهي الفئة الغير قادرة على التعاطي بماديات الحياة  وحق التمتع بها وخاصة مع ما رافق الوباء  من أزمات  لم 

حسب حسابه لهذا الظرف لمن هم في كوامل االصحاح دون جبر الكسور ، فقد كان بوسع يكن المشرع في يوم من األيام ي

إجراءات السيطرة على المرض التي ال تأخذ باالعتبار االحتياجات ونقاط الضعف الجنسانية المحددة األطفال ذوي اإلعاقة 

 الوضع أن تزيد المخاطر على حمايتهن وأن تؤدي إلى استخدام آليات سلبية للتعامل مع

 النتائج والتوصيات

 النتائج : من خالل الدراسة توصل الباحثان إلى النتائج التالية: -أوال

لذلك لم يستفد  0220لم تنظم حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة وحمايتها على وجه الخصوص إال في اتفاقية عام  .8

يات العامة لحقوق اإلنسان  ويجب أولئك األشخاص استفادة كاملة من مختلف آليات الحماية الواردة في االتفاق

على كافة الدول التصديق على ميثاق ادماج األشخاص ذوي اإلعاقة في العمل اإلنساني وخطة عمل الميثاق الذي 

 في إسطنبول، بتركيا 0280ُعرض على القمة العالمية اإلنسانية لعام 

ألساسية مثل التعليم والعمل والرعاية الصحية يواجه األطفال ذوي اإلعاقة  عدم المساواة في الحصول على الموارد ا .0

 وأنظمة الدعم القانوني . 

التغيير من نموذج التعامل الطبي مع األشخاص ذوي  0220عكست اتفاقية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة لعام  .0

أول وأهم اإلعاقة الى نموذج التعامل االجتماعي ، ومن مقاربة الشفقة الى مقاربة حقوقية  قانونية  ، وتعد من 

 الصكوك الدولية التي تضمنت أبعادا تنموية واجتماعية ، إضافة ألبعادها القانونية والسياسية . 

ال تتوفر لألطفال ذوي اإلعاقة سبل وصول منفصلة أو أية تدابير أخرى كفيلة بالتغلب على معوقات تحصيل  .2

 األشخاص المصابين بإعاقات للمساعدات اإلنسانية.

ذوي اإلعاقة رعاية طبية مناسبة ومالئمة وتحترم الحقوق وتشمل رعاية الصحة العقلية وخدمات  ال تتوفر لألطفال .3

بما  81المشورة والدعم النفس ي االجتماعي تخصص لألشخاص ذوي اإلعاقة وخاصة في وجود أزمة وباء كوفيد 
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 شارة أو غير ذلك من الخدماتيتطلب تحسين القدرة على الوصول للمرافق الطبية بما يشمل إتاحة مترجمين للغة اإل 

 الداعمة للتمكين من االستفادة من المرافق الطبية.

ال تتوفر لألطفال ذوي اإلعاقة  سبل تيسير حصول األطفال المصابين بمختلف أنواع اإلعاقات على التعليم، عن  .0

 طريق تدريب المعلمين وجعل قاعات الدرس كاملة االستيعاب لألطفال ذوي اإلعاقة.

 

 
ً
 : التوصيات يوص ي الباحثان بما يلي:ثانيا

حماية األطفال من الضعف االقتصادي واالجتماعي من خالل تحسين الظروف االجتماعية واالقتصادية لألسر حتى  .8

ال تلجأ إلى عمل األطفال لتوليد دخل لألسر التي يعاني فيها البالغون من الفقر والبطالة ويتطلب تحقيق ذلك تحسين 

وتوفير الحماية االجتماعية، وتسهيل الوصول إلى الخدمات األساسية بما في ذلك برامج التعليم  سياسات سوق العمل،

 والتوعية.

على الحكومات وهيئات األمم المتحدة والمانحين والمنظمات اإلنسانية العمل على ضمان حماية وأمن وكرامة  .0

ة واألزمات اإلنسانية والكوارث الطبيعية األشخاص ذوي اإلعاقات في حاالت الخطر، بما يشمل النزاعات المسلح

عن طريق عدم التمييز بأن ُيتاح لألشخاص ذوي اإلعاقات المشاركة في تحصيل المساعدات  81كحالة وباء كوفيد 

اإلنسانية  سواء من حيث الحماية والمساعدة على قدم المساواة بالغير أو عن طريق السماح لهم بالتمتع بكامل 

 حقوقهم.

ع العاملين الدوليين والمحليين بالمجال اإلنسان والسلطات المحلية والوطنية وخاصة في وجود أزمة وباء توعية جمي .0

بشأن حقوق وتدابير حماية وسالمة األشخاص ذوي اإلعاقة، مع تعزيز قدرات ومهارات مختلف األطراف   81كوفيد 

 ت الجاهزية واألعمال اإلنسانية.المذكورة للتعرف على األشخاص ذوي اإلعاقة وضمهم إلى أعمال وآليا

تشجيع وتعزيز مشاركة األشخاص ذوي اإلعاقة إلى أقص ى حد ممكن في األنشطة الرياضية العامة على جميع  .2

المستويات مع ضمان إتاحة الفرص لألشخاص ذوي اإلعاقة لتنظيم األنشطة الرياضية والترفيهية الخاصة باإلعاقة 

 لتوفير القدر المناسب من التعليم والتدريب والموارد لهم، على قدم وتطويرها والمشاركة فيها، والعمل
ً
، تحقيقا

 المساواة مع اآلخرين؛

ضمان دخول األشخاص ذوي اإلعاقة إلى األماكن الرياضية والترفيهية والسياحية وإتاحة الفرصة لألطفال ذوي اإلعاقة  .3

اللعب والترفيه والتسلية والرياضة، بما في ذلك األنشطة للمشاركة، على قدم المساواة مع األطفال اآلخرين، في أنشطة 

التي تمارس في إطار النظام المدرس ي وضمان إمكانية حصول األشخاص ذوي اإلعاقة على الخدمات التي يقدمها 

 المشتغلون بتنظيم أنشطة الترفيه والسياحة والتسلية والرياضة.
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ن أن حقوق واحتياجات األشخاص من المصابين بمختلف أنواع توفير الدعم المالي وغيره من أشكال الدعم بما يضم .0

 اإلعاقات سيتم استيعابها في الجهود اإلنسانية المبذولة.

تعيين أشخاص مصابين بمختلف أنواع اإلعاقات في لجان إدارة المخيمات من أجل ضمان أفضل لمراعاة شواغل  .1

 .األشخاص ذوي اإلعاقة من حيث تمثيل هذه الشواغل ومعالجتها

جمع بيانات مقسمة بحسب السن والنوع واإلعاقة، وتحليل هذه البيانات بحيث يتم استيعاب حقوق واحتياجات  .1

األشخاص ذوي اإلعاقة في األعمال اإلنسانية. يجب احترام خصوصية وسرية بيانات األشخاص ذوي اإلعاقات أثناء 

 عملية جمع البيانات
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 المراجع والمصادر

 الكتب
ً
 أوال

،بيروت ، شركة المطبوعات للتوزيع  دمج ذوي الحاجات الخاصة وفئة الصعوبات التعليمية،رانا نديم: بو عجرم 

  0223، 8والنشر، ط

، القاهرة،  مجموعة النيل العربية للنشر اإلعاقة الجسمية المفهوم واألنواع وبرامج الرعايةأبو النصر ، محمد: 

  0223، 8والتوزيع، ط

 8112، 8، ط األردني وق االنسان وضمانتها، دراسة مقارنة في القانون الدولي والتشريعحقالطراونه ،محمد سليم: 

 ، بدون دار نشر

 مع تشريعات دولة اإلمارات العربية المتحدة، دراسة تركي ، منى كامل: 
ً
حقوق الطفل في القانون الدولي تطبيقا

 0281، القاهرة، دار النهضة العربية، مقارنة

، القاهرة،دار 81حقوق اإلنسان وحالة الطوارئ الصحية في ظل جائحة فيروس كورونا كوفيد تركي ، منى كامل: 

 0208النهضة العربية، 

 0280، القاهرة، مطبعة النصر، القانون الدولي اإلنساني والقانون الدولي لحقوق اإلنسان تركي ، منى كامل:

صحيفة هسبريس المغاربية, نشر بتاريخ  روناالمؤسسة التشريعية في مواجهة فيروس كو السويني ، المنتصر :

 (hespress.com) المؤسسة التشريعية في مواجهة فيروس كورونا , 02/80/0202

لمراقبة ورصد حقوق األشخاص ذوي  الدوليةوثيقة اإلرشاد والتوجيه االستعمال الكفوء للآليات ووكر ، ِإِلن: 

، لجنة األمم المتحدة الخاصة بالحقوق 0282ولي لإلعاقة جنيف، مكتب أمانة )سكرتارية( التحالف الد  اإلعاقة ولحمايتها

 ، طبيعة التزامات الدولة الطرف، 0االقتصادية واالجتماعية والثقافية، التعليق العام رقم 

: القوانين والتشريعات
ً
 ثانيا

خر التعديالت عليه , ,  الدستور األردني وا 1/8/8130تاريخ  8210الدستور األردني نشر في الجريدة الرسمية رقم   .8

 0281، 1مطبوعات مجلس النواب ، ط

 المملكة األردنية الهاشمية -02/0281قانون حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة رقم  .0

 3202من عدد الجريدة الرسمية رقم  0023المنشور على الصفحة  83/0281قانون الحماية من العنف االسري رقم  .0

 .80/23/0281بتاريخ 

وما انبثق عنها من أنظمة وتعليمات وخاصة نظام رعاية  82/8130ة االجتماعية والعمل رقم قانون وزراة التنمي .2

ونظام مراكز التدخل المبكر لألطفال ذوي اإلعاقة  8110لسنة  02الطفولة من الوالدة حتى سن الثامنة عشرة رقم 

 .8/0/8110ريخ بتا 8222منشور على الصفحة رقم  0002الجريدة الرسمية العدد رقم  82/0281رقم 

https://www.hespress.com/%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%a4%d8%b3%d8%b3%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%aa%d8%b4%d8%b1%d9%8a%d8%b9%d9%8a%d8%a9-%d9%81%d9%8a-%d9%85%d9%88%d8%a7%d8%ac%d9%87%d8%a9-%d9%81%d9%8a%d8%b1%d9%88%d8%b3-%d9%83%d9%88%d8%b1-555005.html
https://www.hespress.com/%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%a4%d8%b3%d8%b3%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%aa%d8%b4%d8%b1%d9%8a%d8%b9%d9%8a%d8%a9-%d9%81%d9%8a-%d9%85%d9%88%d8%a7%d8%ac%d9%87%d8%a9-%d9%81%d9%8a%d8%b1%d9%88%d8%b3-%d9%83%d9%88%d8%b1-555005.html
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  03/0/8110بتاريخ  0183من عدد الجريدة الرسمية رقم  310المنشور على الصفحة  80/8110قانون الدفاع رقم  .3

 .للحد من انتشار هذا الوباء 81/0/0202بعد المصادقة الملكية بتاريخ 

 وتعديالته 11/8100قانون تنظيم المدن والقرى رقم  .0

 الهاشمية المملكة األردنية الجريدة الرسمية .1

1. :http://www.mosd.gov.jo/UI/Arabic/Default.aspx    

:
ً
 االتفاقيات والبرتكوالت ثالثا

، 81اتفاقية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة، اإلرشاد الخاص لمراقبي حقوق اإلنسان، سلسلة التدريب المنهي، رقم  .8

 ، 0282ب مفوضية األمم المتحدة السامية لحقوق اإلنسان، مكت

اعتمدت وفتح باب التوقيع والتصديق عليها واالنضمام إليها بقرار الجمعية العامة  8111اتفاقية حقوق الطفل لعام  .0

 21ادة وفقا ألحكام الم 8112أيلول/سبتمبر ، 0بدء تاريخ النفاذ في   8111تشرين الثاني/نوفمبر  02المؤرخ 22/ 03

 من ميثاق األمم المتحدة

تشرين الثاني/نوفمبر  02( في 82-)د 8010ونشر بموجب قرار الجمعية العامة رقم  8131إعالن حقوق الطفل لعام  .0

8131 

 لعام  .2
ً
( 00-)د 0130نشر بموجب قرار الجمعية العامة لألمم المتحدة  8118اإلعالن الخاص بحقوق المتخلفين عقليا

 8118األول/ديسمبر  كانون  02المؤرخ في 

 1( المؤرخ في 02-)د 0221نشر بموجب قرار الجمعية العامة لألمم المتحدة  8113اعالن حقوق المعوقين لعام  .3

 8113كانون األول/ديسمبر 

 8111نوفمبر  01بدأ العمل به في  8112الميثاق األفريقي لحقوق ورفاهية الطفل  .0

وهي اتفاقية بشأن حظر أسوأ أشكال عمل األطفال  8111ال، بشأن أسوأ أشكال عمل األطف810االتفاقية رقم  .1

  8111/20/81تاريخ االعتماد:  11جنيف دورة المؤتمر:  0222/88/81واإلجراءات الفورية للقضاء عليها تاريخ النفاذ:  

اب ب البروتوكول االختياري التفاقية حقوق الطفل المتعلق باشتراك األطفال في التراعات المسلحة اعتمد وفتح .1

تاريخ بدء  0222أيار/مايو 03المؤرخ   000/32التوقيع والتصديق عليه واالنضمام إليه بقرار الجمعية العامة

 ألحكام المادة )0220شباط/فبراير 80النفاذ:
ً
 / من ميثاق األمم المتحدة(82وفقا

-A.94.XIVقم المبيع، ر 8110حقوق اإلنسان: مجموعة صكوك دولية، المجلد األول، األمم المتحدة، نيويورك،  .1

Vol.1, Part 1 102، ص. 

( بشأن حق الطفل في الراحة ووقت الفراغ ومزاولة 0280)81األمم المتحدة  لجنة حقوق الطفل التعليق العام رقم  .82

( CRC/C/GC/17( الوثيقة رقم )08األلعاب وأنشطة االستجمام والمشاركة في الحياة الثقافية وفي الفنون )المادة 

 0280بريل/ /أ81بتاريخ 

http://www.mosd.gov.jo/UI/Arabic/Default.aspx
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حزيران/يونيو جامعة الدول العربية  81و 82بين  -األمم المتحدة: تقرير نيويورك حماية األطفال في المنطقة العربية .88

 .0282الدورة العشرين للجنة الطفولة العربية في نوفمبر/تشرين الثاني -

كانون األول/ديسمبر  80عاقة بتاريخ قرار الجمعية العمومية لألمم المتحدة باعتماد اتفاقية حقوق األشخاص ذوي اإل  .80

بلغ مجموع الدول المصادقة عليها ستة  0282. وفي أيار/مايو 0221أيار/مايو  0، ثم دخلت حيز التنفيذ بتاريخ 0220

 وثمانين دولة.

 02( في 03األمم المتحدة: الجمعية العامة ، اتفاقية حقوق الطفل، المعتمدة بموجب قرار الجمعية العامة رقم ) .80

( مجموعة صكوك دولية، حقوق االنسان ، المجلد االول ، نيويورك ، 22، الدورة )8111تشرين الثاني / نوفمبر 

 .001، ص 8110

 0282نيسان/أبريل  88 -آذار/مارس  02اللجنة المعنية بحقوق األشخاص ذوي اإلعاقة الدورة الحادية عشرة في  .82

: إمكانية 1تعليق عام على المادة  -امة وأيام المناقشة العامة من جدول األعمال المؤقت التعليقات الع 82البند 

 بالفقرتين 
ً
 32( والفقرة CRPD/C/4/2من النظام الداخلي للجنة بالوثيقة رقم ) 21من المادة  0و 8الوصول عمال

 (.CRPD/C/5/4من أساليب عمل اللجنة )

( ، مسألة واجب الدول 8112)3تعليقها العام رقم اللجنة المعنية بالحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية في  .83

األطراف تنفيذ قواعد األمم المتحدة بشأن تحقيق تكافؤ الفرص لألشخاص ذوي اإلعاقة. وفصل هذا المفهوم في 

 ، 3القاعدة رقم 

: المراجع األجنبية
ً
 رابعا

Shirky, C. Here Comes Everybody (New York: Penguin Press, 2008), p. 17.take from ARBITRATION IN 

THE DIGITAL AGE The Brave New World of Arbitration Edited by Maud Piers University of Ghent Christian 

Aschauer University of Graz p 59 . 
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  -ل والمأمو بين الواقع  -المحكمة العربية لحماية حقوق االنسان كألية لحماية حقوق االنسان في المنطقة العربية

 جامعة اربد األهلية-كلية القانون  -د. امجد مفلح غانم الحمد 

 الملخص

إن تنظيم عمل المحكمة العربية لحقوق اإلنسان يعتبر خطوة أساسية لضمان تحقيق حماية فعلية وفعالة لحقوق 

كم فاشلة وغير عادلة. وقد اإلنسان.فإذا كان الجانب التنظيمي للمحاكم غير مبني على أسس سليمة سيؤدي هذا  إلى محا

اهتم،واضعوالنظام االساس ي بهذا الجانب وحاولوا ارساء ووضع  نصوص قانونية تمكن  المحكمة العربية مستقبال من 

القيام بمهامها على أكمل وجه  ففي الجانب الهيكلي للمحكمة نجد أن النظام االساس ي للمحكمة العربية يبين عدد القضاة 

 ئاسة المحكمة  والضمانات المقررة لهم حتى يتمكنوا من أداء عملهم. وطريقة انتخابهم ور 

أما فيما يخص اختصاصاتها وصالحياتها فنجد أن النظام االساس ي للمحكمة  العربية ينص على وجود نوعين من 

العربية  ةاالختصاصات، النوع األول يتمثل في االختصاص القضائي وهو االختصاص األصلي للمحاكم بصفة عامة والمحكم

بصفة خاصة بإعتبارها موضوع دراستنا. ويتحدد هذا االختصاص القضائي بنطاق موضوعي وشخص ي وزماني واخيرا نطاق 

مكاني أما النوع الثاني من اإلختصاص الذي ستتمتع به المحكمة العربية عند بدئها العمل فيتمثل في االختصاص االستشاري  

 ر. وقد تم تحديد نطاق وحدود هذا االخي

 .المحكمة العربية، حقوق اإلنسان، قضاة ، اختصاصات ، تنظيمالكلمات المفتاحية : 

Abstract  

The organization of the work of the arab court of human rights is considered as an essential step to 

guarantee a real and effective protection of human rightsif the organizational aspect of the courts is not based 

on proper foundations  this will lead to unsuccessful and unfair courts .the ones who put this the statute of the 

arab court  took care of this side and they tried to lay and put legal texts that enables the arab court to fully do its 

work in the future.  

On the structural aspect of the court , we find that the statute of the arab court shows the number of the judges 

and the way of their election and the leadership of the court and the guarantees available to them so they can do 

their job. As for the court's specialities and powers , we find that the statute of the court stipulated the existence 

of two specialities , the first is the jurisdiction and it is the original specialty of courts and the second specialty 

that the arab court will have when it will start working is the advisory jurisdiction And the scope and limits of the 

latter have been determined .Keywords : the arab court, human rights,the judges , specialities ,The organization. 
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 مقدمة 

ية الحرب العالمية االولى حركة عالمية لحماية حقوق االنسان وازدادت حدة هذه الحركة بعد نهاية ظهرت بعد نها

الحرب العالمية الثانية نتيجة للمآس ي التي خلفتها هذه الحرب وادراك المجتمع الدولي أن الحفاظ على السلم واالمن في 

الدول اضافة الى انشاء اليات دولية لحماية حقوق االنسان  العالم لن يكون اال باحترام وحماية حقوق االنسان، لذا قامت

بانشاء آليات اقليمية تكون اكثر فعالية  وهذا عن طريق انشاء محاكم اقليمية تعنى بحماية حقوق االنسان وكانت البداية 

مة يكية بانشاءها المحكتلته منظمة الدول االمر  باوروبا حيث قام مجلس اوروبا بانشاء المحكمة االوروبية لحقوق االنسان،

االمريكية لحقوق االنسان و منظمة الوحدة االفريقية سابقا ) حاليا منظمة االتحاد اإلفريقي( بإنشاءها للمحكمة االفريقية 

لحقوق االنسان والشعوب ورغم كون ان جامعة الدول العربية هي اول المنظمات االقليمية اال ان المنطقة العربية لم 

باقي األقاليم رغم توفر الوسط المالئم لذلك. وكون جامعة الدول العربية اول تنظيم اقليمي  ينشأ في  تشهد تنظيم مثل

 العالم بل وسبقت في انشائها االمم المتحدة . 

حاولت الجامعة إرساء تنظيم اقليمي لحقوق االنسان بعد دعوة االمم المتحدة  الدول والمنظمات الدولية 

معالم دولي لحقوق االنسان تمخض عن هذه  االستعداد  انشاء اللجنة العربية الدائمة لحقوق  8101لالستعداد باالحتفال 

االنسان،  ومع تزايد اهتمام الجامعة بحقوق االنسان وتطور حقوق االنسان في العالم قامت الجامعة باعتماد الميثاق 

ق االنسان العربية غير ان هاتين االلتين اليكفيان بصيغته النهائية  وانشاء لجنة حقو  0222العربي لحقوق االنسان سنة 

الرساء نظام حقيقي وحماية فعالة لحقوق االنسان في المنطقة ومع زيادة تطورات الدولية واالقليمية التي تؤكد على اهمية 

كمة ما بعد بالمححقوق االنسان جاءت مبادرة ملك البحرين بالدعوة الى انشاء محكمة عربية لحقوق االنسان ) يشار إليها في

، ولم يتم الى حد اليوم بدأ عملها . فيشترط لبدئها العمل مرور سنة كاملة على 0282(  وتم اعتماد نظامها االساس ي  سنة 

دول أعضاء في الجامعة على نظامها األساس ي وقد صادقت على هذا األخير إلى غاية كتابة هذه األسطر السعودية  21مصادقة 

بالتوقيع عليه. وسنقتصر دراستنا في هذا البحث على الجانب التنظيمي للمحكمة العربية مدى فعالية فقط وقامت البحرين 

 ا في تحقيق حماية لحقوق االنسان.النصوص المؤسسة له

 هدف البحث

تهدف هذه الدراسة إلى الوقوف على النصوص القانونية التي ستحكم تنظيم المحكمة  العربية وسير عملها والدور 

يلعبه الجانب التنظيمي للمحكمة العربية في بناء نظام عربي لحقوق اإلنسان يتماش ى مع خصوصيات المنطقة العربية الذي 

 ويواكب التطورات الدولية في مجال حقوق اإلنسان.

 إشكالية البحث

هيكلها  متنظي يبدأ تحقيق الحماية الفعلية والفعالة لحقوق االنسان لحظة اختيار قضاتها وتوليهم المنصب ومن

واالختصاصات التي تضطلع عليها المحاكم . لذلك كيف سعى ،واضعوالنظام األساس ي للمحكمة العربية لبناء جانب تنظيمي 

 لها  يتماش ى مع خصوصيات المنطقة العربية ويؤهلها إلى اصدار أحكام عادلة وتحقيق حماية فعلية لحقوق االنسان؟ .
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 مناهج البحث

ية المطروحة اعاله اتبعت ثالثة مناهج هي المنهج الوصفي والتحليلي والمقارن. فالمنهجين لإلجابة على هذه اإلشكال

الوصفي والتحليلي من خالله  قمت بجمع المعلومات والنصوص القانونية  وتحليلهما وتفسيرهما  للوصول إلى نتائج مقبولة، 

المحكمتين االوروبية لحقوق االنسان والشعوب )  أما المنهج المقارن فقد قمت من خالله بمقارنة المحكمة العربية مع

يشار إليها فيما بعد بالمحكمة األوروبية( والمحكمة اإلفريقية لحقوق اإلنسان والشعوب ) يشار إليها فيما بعد بالمحكمة 

 اإلفريقية(. 

 خطة البحث

 ا تقسيمه الى الجانب الهيكليبالرجوع إلى النظام األساس ي االساس ي للمحكمة العربية وجدنا ان هذا االخير يمكنن

 .للمحكمة العربية ) المبحث األول( و اختصاصات المحكمة ) المبحث الثاني(

 المبحث االول 

 الجانب الهيكلي للمحكمة العربية

تعتبر تشكيلة عمل أي محكمة  الركيزة االساسية في ضمان الحماية الفعالة لحقوق االنسان، فهذه االخيرة، تتطلب 

فالعنصر البشري ألي محكمة محور  فعاليتها ومصداقيتها ، فكلما كان األعضاء على قدر من النزاهة والحياد و  ان تكون على

قدر من الكفاءة والتخصص واالستقاللية كانت تلك المحكمة  الجهاز أكثر عدالة . من اجل ذلك قام ،واضعوالنظام االساس ي 

ما كا اختيار القضاة ووضعوا  القواعد التي تحكم ممارستهم لوظائفهم للمحكمة العربية  باالهتمام بطريقة التي سيتم به

 بضمانات تسهل عملهم. اعترف لهم بضرورة التمتع

وال يكفي االهتمام بالقضاة فقط بل يجب االهتمام كذلك بقلم المحكمة فهم مساعدو القضاة وقد تم النص  

لتسجيل  من عدد كافي من مواطني الدول االطراف ويتم تحديد من النظام االساس ي  و سيتكون مكتب ا 80في المادة عليهم 

طريقة عملهم عن طريق الالئحة التي سيتم وضعها مستقبال . لدى فإننا سنركز في تشكيلة عمل المحكمة علىقضاة المحكمة 

 أن اللغة العربية هي) المطلب األول(  و ضمانات عملهم ) المطلب الثاني( .ولن تثير مسألة لغة المحكمة أي اشكاليات كون 

 اللغة الرسمية في جميع الدول العربية.

 المطلب االول 

 تشكيلة المحكمة

ستتشكل المحكمة من قضاة ينتمون إلى الدول األطراف المتعاقدة )الفرع األول( وسيعهدلرئيس المحكمة مهمة 

 كما قلنا اعاله قلم المحكمة.ووظيفة تسييرها  وإدارة أعمالها )الفرع الثاني( وسيساعدالقضاة ورئيس المحكمة 

 الفرع االول : قضاة المحكمة 

من النظام االساس ي من  سبعة قضاة ويمكن رفعهم إلى احد عشر  23ستتشكل المحكمة العربية طبقا للمادة 

قاضيا بناء على طلب المحكمة وموافقة جمعية الدول األعضاء، ومن األفضل لو قام ،واضعوالنظام األساس ي بوضع عدد 
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. فإقتصار العدد على سبعة قضاة  494اة يكون مساويا لعدد الدول االطراف مثلما هو عليه الحال في المحكمة االوروبيةقض

فقط يؤدي إلى نوع من الالعدالة  بين الدول العربية  من حيث التمثيل، كما أن اعتماد عدد من القضاة يساوي عدد الدول 

. مما سيجعل أحكامها أكثر 495بمختلف األنظمة القانونية للدول االطرافا االطراف سيساعد على إلمام المحكمة واحاطته

 دقة وعدالة .

 أوال : انتخاب القضاة 

(و الطريقة  التي سيتم 28نتطرق في هذه النقطة إلى المعايير التي سيتم بناء عليها  اختيارقضاة المحكمة العربية )

 ( .20انتخابهم بها ) 

 معايير اختيار القضاة  -8

النتخابهم   496تقوم مستقبال كل دولة طرف في النظام االساس ي بتقديم مرشحين على االكثر من بين مواطنيهاس 

كقضاة للمحكمة ويشترط  في تقديمهم  أن يكونوا من بين الشخصيات المشهود لها بالنزاهة واإللتزام بالقيم األخالقية 

انوني أو القضائي، وأن تتوفر فيهم المؤهالت الالزمة للتعيين في أعلى العالية، إضافة إلى الكفاءة والخبرة في مجال العمل الق

 .497المناصب

بغية ضمان أن المترشحين المعينين من طرف دولهم تتوفر فيهم الشروط الالزمة يفضل لو تقم جمعية الدول 

 ل به المحكمة االوروبيةاالطراف باستحداث لجنة مهتمها  فحص المترشحين ودراسة سيرتهم الذاتية . وهذا أسوة بما تعم

 . 498لحقوق االنسان

                                                           
 .  8131ت العمل سنة وبدأ 81من االتفاقية االوروبية  قبل تعديلها حاليا المادة  01تم انشاء المحكمة االوروبية بموجب المادة  494

 لمزيد من التفاصيل حول المحكمة األوروبية أنظر: 

 .0221عبد الله محمد الهواري، المحكمة االوروبية الجديدة لحقوق االنسان ، دار الجامعة الجديدة للنشر، اإلسكندرية، 

universty press, Oxford, 2011.édition ,oxford eme 3 , Philipe Leach, Taking a case to theeuropean court right 

la convention européenne des droits de l’homme, Bruylant Bruxelles, 1990, p  Jacques Velu et Rusen Ergec,495101. 
يمكن  وبيةاشترطت المحكمة العربية ان يكون المرشحين من  مواطنيها فقط وهذا على عكس المحكمة االوروبية واالفريقية فالمحكمة االور 496

من  00للدولة ان تقدم مترشحين من غير دولتها  كما يمكن ان يتواجد اكثر من قاض ي من الجنسية نفسها للدول االطراف فالمادة 

قاضيين من   حيث ضمت 8111االتفاقية االوروبية لحقوق االنسان جاءت مفتوحة ولم تضع شرط الجنسية  ووهذا ماحدث سنة 

رشحته دولة ليشتنشتاين وقاض سويسري آخر رشحته سويسرا. اما المحكمة االفريقية فقد نصت على جنسية واحدة: قاض سويسري 

ان يكون القضاة من بين مواطني االتحاد االفريقي وليس من الدول االطراف في الميثاق االفريقي لحقوق االنسان والشعوب أو الدول 

االمر يسمح للقاض ي بتمثيل المحكمة وتجنب االنحياز وعدم الحياد لدولته، غير االطراف في البروتكول المنشء للمحكمة االفريقية وهذا 

 من البروتكول المتضمن انشاء المحكمة االفريقية . 88/20انه وطبقا 
 من النظام االساس ي للمحكمة  21المادة  497

alino Paris, 2008, p 21le système de la convention européenne des droits de l’homme, GuLuc Sauron, -Jean498 
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ويحبد لو  499ولم يحدد النظام االساس ي سن معينة للمترشح  لتولي منصب القضاء او سن معينة  النتهاء العضوية

 تقوم بوضع سن معينة النتهاء العضوية  في النظام الداخلي للمحكمة عند وضعه.

 طريقة االنتخاب -0

انتخاب قضاة المحكمة العربية بأغلبية األصوات من بين قائمة المترشحين التي ستختص جمعية الدول األطراف ب

ستضم على األكثر مرشحين من كل دولة. وسيتم اإلختيار على أساس المترشحين الذين يحصلون على أغلبية األصوات 

ا نرى أنه سيتم العمل بنظام . ولم يحدد النظام االساس ي نوع االغلبية التي يتم االعتماد عليها اال انن 500كقضاة اصلين

 االغلبية النسبية . ألن اعمال نظام األغلبية المطلقة في هذه الحالة صعب . 

وفي حالة حصول اكثر من مرشح على عدد مساو من األصوات، يتم اعادة التصويت ويستبعد في كل مرحلة 

 تقوم الجمعية بوضع الئحة بالقضاة االحتياطيينالمترشحين الذين  سيحصلون على اصوات اقل.  وبعد االنتهاء من االنتخاب 

 .501من بين المرشحين الذين لم يتم انتخابهم شريطة ان تراعي عند وضعهم ترتيب عدد االصوات التي حصلو عليها 

 ثانيا :  مدة العضوية 

ا نرى ديد غير أننيتم انتخاب قضاة المحكمة لمدة اربعة سنوات، ويجوز اعادة انتخابهم لوالية ثانية غير قابلة للتج

أنفي تجديد العضوية مساس بفعالية ضمان االستقالل والنزاهة لذا كان يفضل لو كانت العضوية لمرة واحدة غير قابلة 

سنة فيستحسن عند تقديم  12للتجديد. من جهة اخرى فإنه اذا ماتم تحديد سن معينة إلنتهاء العضوية لتكن مثال 

 سنة اليتجاوزونها. 12اء مدة العضوية المترشحين أن يكون عمرهم عند انته

استثناء تكون مدة عضوية ثالثة قضاة أصليين من بين القضاة  الذين يتم انتخابهم في أول انتخابات سنتين فقط. 

ويقع على رئيس جمعية الدول االطراف أو من ينوب عنه  اختيار القضاة التي تنتهي مهمة عضويتهم عن طريق اجراء عملية 

 .502النتهاء من اإلنتخاباتقرعة فور ا

سيستمر القضاة في شغل مناصبهم حتى انتهاء مدة عضويتهمأو الى غاية حدوث مانع يمنعهم من مواصلة العمل و 

نتيجة الوفاة او نتيجة لالصابة بعاهة تمنعه من القيام بمهامه بصفة مستديمة  أو االعفاء من المنصب أو االستقالة وفي  

ن في دراسة القضايا التي تكون سبق واسندت إليهم إلى غاية قبول اإلستقالة بصفة نهائية .  ويجوز الحالة االخيرة  سيستمرو 

ألي قاض أن يقدم استقالته متى شاء إلى رئيس المحكمة الذي يقوم بإخطار جمعية الدول االطراف، وال تنتج االستقالة 

ي سبب من االسباب المذكورة أعاله سيتوحب ان يتم اثرها اال بعد موافقة رئيس المحكمة. وعند خلو منصب القاض ي أل 

                                                           
 .سنة 12من االتفاقية االوروبية  تنتهي والية اي قاض ي اذا بلغ سن  00/20طبقا للمادة  499
 من النظام االساس ي للمحكمة العربية  20المادة  500
 من النظام األساس ي للمحكمة العربية. 23و20/2المادة  501
 من النظام األساس ي للمحكمة العربية . 21/28المادى  502
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اجراء انتخاب في أقرب فرصة ممكنة، إال أنه في حالة خلو المنصب قبل انتهاء مدة والية القاض ي بستة اشهر أو اقل، ال يتم 

 الذين سبق تحديدهم 503اجراء انتخابات بل يقوم رئيس المحكمة بتعيين قاض من القضاة االحتياطين 

وقبل انقضاء مدة عضوية القضاة بستة اشهر ارسال مذكرة للدول األطراف يطلب فيها لى األمين العام ويتوجب ع 

من كل دولة طرف ان تعين مترشحين خالل التسعين يوما التالية. ويبلغ األمين العام الدول بقائمة المرشحين قبل ستين 

 .504عقد اجتماع النتخابهم خالل ثالثين يومايوما من بدء والية القضاة الجدد . ويقوم بدعوة الجمعية إلى 

 الفرع الثاني : رئاسة المحكمة 

تتشكل رئاسة المحكمة من رئيسها ونائبه اللذين يتم انتخابهما ) أوال( ، ويعهد اليهما بمجموعة من الوظائف ) ثانيا( 

. 

 أوال:  انتخاب  رئاسة المحكمة 

ويستمررئيس  505ن اعضائها، وهذا لمدة سنتين قابلة للتجديدتقوم المحكمة بانتخاب رئيس لها ونائبا له من بي

المحكمة ونائبه في القيام بوظائفهم إلى غاية انتخاب خلف لهم. ولم يحدد النظام االساس ي للمحكمة العربية طريقة االنتخاب 

ستتم  يمية االخرى حيثوكيفيته وال من يقوم به، غير أننا نرى ان المحكمة العربية ستسير في النهج نفسه للمحاكم االقل

االنتخابات عن طريق االقتراع السري وسيشارك فيها القضاة الذين تم انتخابهم ، وفي حالة ما إذا لم يتحصل أي من 

المرشحين على األغلبية المطلقة سيتم إجراء دورة أخرى لالنتخاب ويستمر األمر هكذا الى غاية حصول أحد المرشحين على 

م في كل دورة إقصاء المترشح الذي حصل على أقل عدد من األصوات. وفي حالة اشتراك مترشحين في األغلبية المطلقة، ويت

حسب األقدمية المنصوص عليها  506العدد نفسه من األصوات، يتم إقصاء المترشح الذي يكون ترتيبه في آخر ترتيب القضاة

 ساواة بين الجنسين في االنتخاب . من النظام االساس ي . وعلى المحكمة ان تراعي مبدأ الم 80في المادة 

 ثانيا: وظائف رئاسة المحكمة العربية 

سيكون لرئيس المحكمة وظائف متعددة فمن وظائفه أنهسيقوم بإدارة أعمالها، وسيمثلها أمام القضاء وفي عالقتها 

اولته على أساس مع مختلف الهيئات، وسيرأس جلساتها. ومن اجل ضمان قيام رئيس المحكمة بعمله جيدا سيقوم بمز 

التفرغ الكامل، وسيقيم في الدولة التي يقع بها مقر المحكمة والمتمثلة في البحرين  . و يساعد رئيس المحكمة العربية في 

أداء وظائفه  نائب يحل محله  في حالة الغياب العارض والموقت. أما إذا وجد ما يمنع النائب ايضا من القيام بمهام الرئيس، 

 .507هنا قاضيتم تعيينه وفقا لقواعد االقدمية يتولى الرئاسة

                                                           
 من النظام األساس ي للمحكمة العربية  21المادة  503
 من النظام األاساس ي للمحكمة العربية  21/20المادة  504
 من النظام االساس ي للمحكمة العربية . 88/28المادة  505
 من النظام الداخلي للمحكمة االوروبية لحقوق االنسان . 23أنظر على سبيل المثال المادة  506
 األساس ي للمحكمة العربية. من النظام 88المادة  507
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 المطلب الثاني : ضمانات عمل قضاة المحكمة العربية

على غرار قضاة المحاكم بصفة عامة والمحاكم االقليمية بصفة خاصة ستمنح لقضاة المحكمة العربية ومن اجل 

ت ) الفرع األول( كما تمنح لهم االستقاللية تمكينهم من القيام بعملهم بكل حياد و نزاهة جملة من الحصانات واالمتيازا

 الالزمة للقيام بوظائفهم على أكمل وجه ) الفرع الثاني(.

 الفرع االول :  حصانات وامتيازات القضاة 

من النظام االساس ي للمحكمة العربية ومن اجل مساعدة قضاة المحكمة في اداء مهاهم  سيتمتع  82طبقا للمادة  

بمناسبة قيامهم بأعمالهم بمجموعة من االمتيازات والحصانات وهي ذات االمتيازات والحصانات  قضاة المحكمة مستقبال 

،  من 508الممنوحة لممثلي الدول االعضاء في جامعة الدول العربية بمقتض ى اتفاقية مزايا وحصانات جامعة الدول العربية

على مكافآتهم وجميع مستحقاتهم.  كما سيتمتع ووسيتم اعفاؤهم من كافة الضرائب  هذه الحصانات الحصانة القضائية.

مقر المحكمة العربية كذلك والمباني التابعى لها والوثائق والمحفوظات والموظفين بذات الحصانات والمزايا الممنوحة 

 هلجامعة الدول العربية . وستسقط هذه االمتيازات والحصانات عند انتهاء العضو من القيام بمهامه . وال يمكن رفع هذ

 الحصانات واالمتيازات عن القاض ي إال بعد موافقة هيئة المحكمة كاملة .

 الفرع الثاني : استقاللية القضاة 

يباشر قضاة المحكمة مهامهم بحيادية واستقاللية، كما انهم يكونون في خدمة المحكمة في أي وقت. فهم يعملون 

قلون عنهم استقالال تاما. وال يجوز للقضاة القيام بأي عمل و ال يمثلون دولهم أو حكوماتهم بل هم مستبصفتهم الشخصية 

.  فأي نشاطات سياسية أو إدارية أو مهنية تؤثر على استقاللية 509أو نشاط يتداخل او يؤثر على حيادهم أو متطلبات وظيفتهم

ه أم ويتداخل في عمل القاض ي وحياده  ممنوعة عليهوستكون للمحكمة العربية سلطة الفصل في ماإذا كان هذا النشاط يؤثر 

 ال.

وحرصا من المحكمة العربية على تعزيز حماية حقوق اإلنسان في المنطقة العربية وإلبعاد القاض ي عن شبهة عدم 

الحياد واالستقاللية ومن أجل تجنب التأثير على نزاهة وحياد القضاة ، وتجنب تأثير الدوافع الشخصية على عملهموأحكامهم 

فإنه اليجوز للقاض ي أن يفحص قضية كان قد سبق له أن تعامل معها سواء كوكيل أو محامي  83/22. فأنه وطبقا للمادة 

أو مستشار الحد أطراف الدعوى، أو كان عضوا في محكمة داخلية أو دولية أو لجنة تحقيق أو تحكيم ...الخ وفي حالة الشك 

 د القرار بخصوص  ابعاده عن تلك القضية.في تداخل هذا النشاط وتأثيره سيكون للمحكمة العربية  سلطة اتخا

ولضمان نزاهة القاض ي وعدالة المحكمة كان يجدر ب،واضعوالنظام األساس ي أن ينصوا على منع القاض ي الذي 

أنتهت مدة واليته من تمثيل أحد األطراف أو المتدخلين  في دعوى ستقدم ألى المحكمة العربية قبل انتهاء مدة  واليته 

                                                           
 انظر الى اتفاقية مزايا وحصانات جامعة الدول العربية  508
 من النظام األساس ي للمحكمة العربية  20و  20-83/28المادة  509
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وا كذلك مدة زمنية  كأن تكون سنة ونصف أو سنتين بعد انتهاء مهامه يمنع فيها بأن يكون ممثال  ألحد ومهامه.وأن يضع

أطراف القضية  أو المتدخلين في الدعوى لقضية رفعتخالل هذه الفترة للمحكمة  العربية ولم يبث فيها بعد بحكم . والغرض 

 قضاة المحكمة بحيث ال يتأثر وال يؤثر فيهم. من ذلك هو أن يكون القاض ي قد ابتعد عن جو المحكمة وعن

وحتى تستطيع المحكمة تقرير إعفاء أحد القضاة وإنهاء واليته فإنه يجب أن يكون هناك موافقة من بقية القضاة 

 الغير معنيين بأن هذا القاض ي لم يعد يفي بمقتضيات وظيفته ومتطلباتها وأنه اليستوفي  معايير اختيار القضاة.

 ثانيالمبحث ال

 اختصاصات المحكمة العربية

متد اختصاص المحكمة العربية ليشمل  جميع  المسائل ستتعلق بتطبيق على غرار باقي  المحاكم االقليمية سي 

وتفسير الميثاق العربي او أي اتفاقية اخرى في مجال حقوق اإلنسان وتتمتع المحكمة بنوعين من االختصاصات اختصاص 

يشمل كافة النزاعات التي تكون الدول المتنازعة طرفا فيها واختصاص استشاري ) المطلب الثاني قضائي ) المطلب االول(  

 (  يتمثل في إبداء الرأي حول المسائل التي تتعلق بتفسير الميثاق أو أي اتفاقية عربية في مجال حقوق اإلنسان.

 المطلب األول 

 االختصاص القضائي للمحكمة العربية

للمحكمة العربية هو االختصاص األصلي لها، الذي كان وراء الرغبة في استحداثها  وسيمتد  إن االختصاص القضائي

هذا االختصاص القضائي ليضمن التمتع بالحقوق المنصوص عليها في مواثيق محددة ) الفرع االول( لفئات معينة يمكنها 

( شريطة ان يكون االنتهاك الواقع على هذه الحقوق اللجوء إلى المحكمة نتيجة انتهاك وترفع عليها الدعاوى ) الفرع الثاني 

 يقع ضمن مجال زمني معين ) الفرع الثالث(  و فوق اقليم محدد ) الفرع الرابع(.

 لفرع األول : االختصاص الموضوعي للمحكمة العربيةا

عة اقيقصد باالختصاص الموضوعي للمحكمة تحديد الحقوق التي تختص المحكمة بالنظر في االنتهاكات الو 

وبناء على هذا التعريف فإن المحكمة  تختص مستقبال بالنظر في جميع االنتهاكات الواقعة على احد الحقوق المعترف  عليها

بها في الميثاق العربي لحقوق االنسان أو اتفاقية عربية في مجال حقوق االنسان تكون الدول المتنازعة طرفا فيها وهذا 

ي ف،واضعوالنظام االساس ي وسعو من االختصاص الموضوعي للمحكمة  وبالتالي يمكن من النظام االساس  80حسب المادة 

لهم النظر في حقوق اخرى معترف بها في اتفاقيات تكون الدول المتنازعة طرفا فيها لم ينص عليها الميثاق العربي . مما يسمح 

ا النظام االساس ي وهو التوجه نفسه الذي اخد به للمحكمة بتوسيع مصادر القانون لديها هذا التوجه من المزايا التي جاء به

البروتوكول المتعلق بإنشاء المحكمة االفريقية بينما االتفاقية االوروبية فقد حددت االختصاص الموضوعي الحقوق 

 المعترف بها في االتفاقية االوروبية والبروتكوالت المعدلة والمكملة لها. 
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النظر في جميع النزاعات التي تثور حول اختصاصها كذلك اختصاص  80دة كما منح لها النظام االساس ي وفقا للما

في الدعاوى التي تنظر فيها، وذلك المتالكها كأي جهاز قضائي آخر سلطة الفصل في اإلختصاص عندما يقوم احد األطراف 

 .510بتقديم دفع بعدم اختصاصها  في القضية المعروضة عليها

ة وهو أن اليكون الحق المعترف به في الميثاق العربي او اي اتفاقية عربية غير أن هذا االختصاص له حدود معين

من الدولة المدعية والدولة المدعى عليها معا . ففي حالة  تقديم التحفظ على أحد الحقوق المنصوص أخرى متحفظ عليه 

 عليها ورفعت دعوىبخصوصإنتهاك هذا الحقفالمحكمة هنا لن تقبل هذه الدعوى 

 ي : االختصاص الشخص ي  للمحكمة العربية الفرع الثان

يقصد باالختصاص الشخص ي تحديد االطراف التي يحق لها اللجوء الى المحكمة ) اوال(، والجهة  التي يرفع ضدها 

 )ثانيا( أي الدولة المدعى عليها. 511الدعوى 

 أوال : االختصاص الشخص ي بالنظر الى الطرف المدعي 

ساس ي للمحكمة العربية يتبين لنا أن حق اللجوء إلى المحكمة عند بدئها العمل من النظام األ  81من خالل المادة 

 (.20( و المنظمات الدولية) 28سيمنح لكل من الدول االطراف )

 الدعاوى الدولية-8

استمد ،واضعوالنظام األساس ي  للمحكمة العربية الحق في رفع الدعاوى من الشكاوى الدولية كما انهم سارو على 

فسه الذي سارت عليه مختلف المحاكم اإلقليمية لحقوق االنسان التي اعطت للدول االطراف في الصك الدولي النهج ن

 المنش ئ للمحكمة االقليمية هذا الحق. 

بما أن هذا الحق مستمد من نظام الشكاوى الدولية فإنه بالضرورة اليختلف عنه ويجد هذا األخير أساسه من  

ويستوي أن تكون هذه  512لحماية الدبلوماسية، اللتان تمنحان الدول أهلية التقاض ي عن رعايهاأحكام المسؤولية الدولية وا

الدعوى المرفوعة مؤسسة على أن اإلدعاء بكون الضرر الناجم عن االخالل بالميثاق العربي أو أي اتفاقية عربية خاصة 

إنتهاك حقوق أحد رعايها. لذلك  فإنه وطبقا للمادة بحقوق االنسان  قد أصاب الدولة المدعية مباشرة أو بطريق غير مباشر ب

من النظام االساس ي  يحق ألي دولة يدعي رعايها أنه انتهكت حقوقه ان تلجأ الى المحكمة شريطة أن تكون الدولة  81/28

                                                           

, New York, american court of human rights,.: Cambridge University Press-Pasqualucci, the pratice and procedure of the interJom  510

2003, p 33. 

 
 .10، ص 0281حسن ياسين محمد، آفاق ومستقبل المحكمة العربية لحقوق اإلنسان، منشورات زين الحقوقية، لبنان، 511
 لمزيد من التفاصيل حول المسؤولية الدولية والحماية الدبلوماسية أنظر  512

 .8112غسان الجندي، المسؤولية الدولية ، مطبعة التوفيق، عمان، 

 .0223حسين حنفي عمر، دعوى الحماية الدبلوماسية لرعايا الدولة في الخارج، دار النهضة العربية، القاهرة، 



 
 
 
 
 
 

 " " واقع حقوق اإلنسان في ظل عالم متغير -أعمال مؤتمر كلية القانون 

 جامعة اربد األهلية - 0208تموز  81

 

224 
 

 

 ةالمملكــــــــــــة األردنــــيـــــــــــة الهـــــاشـميــــــــــــ

 جــامــعــــة إربــــــد األهـــــليــــــــــة

 عمادة البحث العلمي والدراسات 

The Hashemite Kingdom OF Jordan 

            Irbid National University 

Deanship of Scientific Research and 

Higher Studies 

 

او  االمدعية طرفا في النظام األساس ي أو قد اعلنت قبول اختصاص المحكمة سواء كان االعالن سينصب على حالة بعينه

قبول االختصاص ككل وال يهم هنا أن يكون قبول اإلختصاصمشروطا بالمعاملة بالمثل أو  غير مشروط او لمدة محددةهذا 

 من النظام االساس ي للمحكمة.  02طبقا للمادة  

 وما يالحظ على المحكمة العربية أنها اشترطت أن يكون الشخص المنتهك من رعايا الدولة المدعية ورعايا الدولة

حسب مفهومها هم من يحملون جنسيتها .أي انها طبقت  المفهوم التقليدي للضرر وقد سار ،واضعواإلتفاقية هنا على نفس 

، في حين أنه كان عليهم  ومن أجل تحقيق تطوير في نظام حقوق 513نهج  المحكمة االفريقية لحقوق االنسان والشعوب 

لحقوق االنسان  خاصة ان المنطقة العربية لها تراث وتاريخ مشترك االنسان ونظام الحماية ومن اجل الضمان الجماعي 

أن  تلغي شرط ان يكون من رعايا الدولة ، وتشترط ان يكون هذا الشخص خاضعا للنظام القانوني للدولة المدعية . وهو 

 . 514نفس االتجاه الذي سارت عليه المحكمة االوروبية 

ي ستصادق على  النظام االساس ي مقيدة بشرط الجنسية  فحتى يمكنها لذلك فإنه ستبقى حرية الدول العربية  الت

رفع الدولة يجب ان يكون ضحية االنتهاك يحمل جنسيتها  وهو الشرط الذي تخلى عنه النظام االوروبي لحقوق االنسان، 

ي ترفع دعوى ترك، فالدولة التتجسيدا للمثاليات التي يتطلبها النظام العام في الدول الديمقراطية الحرة وحماية لتراثهم المش

امام المحكمة االوروبية التهدف الى حماية حقوقها الخاصة، وانما تطرح امام المحكمة مسألة تتعلق بالنظام العام االوروبي، 

 515فاالتقافية االوروبية تضع نظاما جماعيا لحماية الحقوق الواردة فيها، فحرية كل فرد هي مسؤولية الجميع

 دية الدعاوى الفر  -0

منه لم تمنح حق اللجوء اال  81/20ضيق النظام األساس ي للمحكمة العربية من نطاق الدعاوى الفردية فالمادة 

للمنظمات الوطنية غير الحكومية العاملة في مجال حقوق االنسان لدى الدولة التي يدعي احد افرادها أنه ضحية حق من 

 اف عند تصديقها على النظام االساس ي. حقوق االنسان بعد موافقة واجازة من الدول االطر 

في الوقت الذي نرى فيه أن النظام االوروبي قد منح لالفراد سواء كانو اشخاص طبيعين  دون اشتراط رابطة 

الجنسية او منظمات غير حكومية على انواعها واختالفها ولمجموعة االشخاص حق اللجوء الى المحكمة االوربية،كما قامت 

ية بالتوسع كذلك في منح االفراد حق اللجوء حيث سمحت هي االخرى  لالشخاص الطبيعين والمنظمات المحكمة االفريق

غير الحكومية و مجموعة األشخاص حق اللجوء إما عن طريق اللجنة االفريقية لحقوق االنسان والشعوب واما مباشرة امام 

                                                           
 من البروتكول المنشء للمحكمة االفريقية لحقوق االنسان والشعوب. 23المادة  513
 انظر بهذا الخصوص :  514

 .081-083، ص ص 8113االقليمي، مطبعة العاصمة، القاهرة،  عزت سعد السيد البرعي، حماية حقوق االنسان في ظل التنظيم الدولي

 
 012ص   0220مصطفى عبد الغفار، ضمانات حقوق اإلنسان على المستوى اإلقليمي،  مركز القاهرة لدراسات حقوق االنسان، القاهرة،  515
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ى عليها الخصاص النظر في دعاوى االفراد . تبقى المحكمة شريطة ان تصدر الدولة الطرف اعالنا بقبول الدولة المدع

 المحكمة العربية تقصر هذا الحق على فئة محددة جدا .

 ثانيا : االختصاص بالنظر الى الدولة المدعى عليها 

 حتى تختص المحكمة العربية عند بدئها العمل بالدعوى يجب أن تكون الدعاوى التي ستقدم اليها مرفوعة ضد 

االساس ي للمحكمة او ان تكون قد قبلت اختصاص المحكمة سواء انصب االعالن على حالة بعينها او  دولة طرف النظام

من النظام االساس ي . وعليه يجب أن تنسب الوقائع التي أسست عليها  02و 81قبوال عاما باالختصاص طبقا للمادتين 

الوقائع على اقليم دولة اخرى غير طرف، فأنه  الدعوىلهذه الدولة، فإذا ما ستقدم دعوى ضد دولة طرف لكن جزء من تلك

ستتم مساءلة الدولة بقدر الوقائع التي ستحدث على افليمها ، اما الوقائع التي لم تحدث على اقليمها فأنه ال تكون مسؤولة 

ج تلك عنها . اضافة الى ان الدول االطراف ستكون مسؤولة خارج حدودها اإلقليمية متى كان األشخاص والممتلكات خار 

 .516الحدود خاضعين لرقابتها وسلطتها الفعلية

وطبقا لقواعد القانون الدولي فانه وحتى يقبل اختصاص المحكمة يجب أن التكون الدولة المرفوع عليها الدعوى 

قد تحفظت على احد الحقوق المنصوص عليها في الميثاق او االتفاقية العربية التي يدعى بإنتهاكها، فالتحفظ يحجب 

 .517ص المحكمة وصالحيتها في النظر في الدعوى اختصا

 الفرع الثالث : االختصاص المكاني 

يقصد باالختصاص المكاني الدول التي تكون المحكمة مختصة بالنظر في القضايا والدعاوى المتعلقة بها سواء 

غير أنه وطبقا للقواعد ،ولم ينص النظام األساس ي صراحة على االختصاص االقليمي 518كانت الدولة مدعية أو مدعى عليها

العامة المعمول بها في قواعد اختصاص المحاكم اإلقليمية  سيشمل  هذا اإلختصاص جميع  أراض ي الدول األطراف في 

النظام األساس ي للمحكمة العربية ، ويمتد هذا اإلختصاص ليشمل مباني البعثات الدبلوماسية للدولة الطرف باعتبار أن 

م الدولة في الخارج.  اضافة إلى  الطائرات والسفن التي ترفع علم الدولة الطرف. هذا ويمتد السفارة هي امتداد إلقلي

اختصاص المحكمة العربية خارج إقليمها في حالة ممارستها لسلطة فعلية خارج اقليمها غير أن هذا االمتداد يخضع لشروط 

 .519معينة

                                                           

Luc Sauron, Op.Cit, p 26.-Jean516 
 لمزيد من التفاصيل حول التحفظات الدولية انظر: 517

 .121-180، ص ص 0223ل مصطفى ابراهيم خليل، آليات الحماية الدولية لحقوق اإلنسان، دار النهضة العربية، القاهرة، نبي
خير الدين اللطيف  محمد، اللجنة االوروبية لحقوق اإلنسان ودورها في تفسير وحماية الحقوق والحريات األساسية لألفراد والجماعات،  518

 .832،  ص 8118تاب ، القاهرة،الهيئة المصرية العامة للك
 .13 -12حسن ياسين  المحمد ، المرجع السابق ، ص ص  519
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 الفرع الرابع : االختصاص الزمني

. 520ي الوقت التي ستكون المحكمة العربية مختصة بالنظر في الدعاوى التي سترفع اليهايقصد باالختصاص الزمن

وستختص المحكمة  العربية عند بدئها العمل بالنظر في الدعاوى المرفوعة أمامها زمنيا، إذا وقع اإلنتهاك المزعوم على أحد 

ذ، الذي سيبدأ العمل به بعد مرور سنة من تصديق الحقوق المشمولة بالحماية من تاريخ دخول النظام االساس ي حيز التنفي

استنادا إلى مبدأ عدم سريان االتفاقيات بأثر  من النظام األساس ي. وهذا 00و  81سبعة دول عليه  وهذا طبقا للمادتين 

اك االنته كما تختص كذلك بالنظر في القضايا التي يكون في .521رجعي،  وفقا لمبادئ القانون الدولي المعترف بها بصفة عامة

المزعوم قد وقع قبل دخول النظام األساس ي حيز التنفيذ  اذا كان االنتهاك مستمرا أو ترتب عنه آثار ونتائج بعد دخوله 

للمحكمة حيز التنفيذ وهذا طبقا لقواعد القانون الدوليفاالنتهاكات المستمرة هي " تلك  اإلنتهاكات التي تمتد طوال فترة 

 . 523. أي أنه يمتد على مدى فترة زمنية وله طبيعة دائمة522ير المطابق لإللتزام الدولي"إستمرار الفعل و بقائه غ

من نظامها األساس ي  بعد  03أما بخصوص انتهاء اختصاص المحكمة الزمني  فينتهي حسب مانصت عليه المادة 

 مرور سنة من تسليم الدولة الخطار اإلنسحاب لألمين العام.  

 االستشاري للمحكمة العربيةاالختصاص : المطلب الثاني

تمنح للمحاكم الدولية بصفة عامة والمحاكم االقليمية لحقوق االنسان  بصفة خاصة االختصاص االستشاري، 

غير أنه وفي اطار ممارسة المحاكم الدولية واالقليمية الختصاصها االستشاري اليكون لها سلطة إلزامية اتجاه اي دولة كون 

، ولها قيمة أدبية فقط . والهدف األساس ي من منح هذا االختصاص يرتبط 524ال ينش ئ التزاما دوليا أن هذا الرأي االستشاري 

ارتباطا دقيقا بأهداف اإلتفاقيات المراد تفسير نصوصها. فالمقصود من ورائها هو مساعدة الدول األطراف في النهوض 

زة التي انشأت في اطارها االتفاقيات الدولية للقيام بمهامها والوفاء بإلتزاماتها الدولية في مجال حقوق االنسان، وتنوير االجه

 .  525وواجباتها على أحسن وجه لكن دون اضعاف لنظام الحماية

بالرجوع الى النظام االساس ي للمحكمة العربية نجده قد نص على الجهات التي يحق لها طلب الرأي االستشاري ) 

 ي ) الفرع الثاني(.الفرع االول(  واختصاص المحكمة في موضوع الرأ

                                                           
بوالقمح يوسف، تطور آليات حماية حقوق اإلنسان في افريقيا، رسالة مقدمة لنيل شهادة دكتوراه دولة في الحقوق ، كلية الحقوق والعلوم  520

 .018ص ص  ،0221-0221السياسية، جامعة منتوري، قسنطينة، الجزائر، 
 001عزت سعد السيد البرعي، المرجع السابق،  ص  521
 من مشروع المسؤولية الدولية  82/20المادة   522
كوثر قنطار، تنفيذ احكام المحكمة االوروبية لحقوق اإلنسان، مذكرة مقدمة لنيل شهادة الماجسثير في القانون، تخصص حقوق اإلنسان،  523

 .20، سكيكدة ، الجزائر، ص 8133اوث  02معة كلية الحقوق والعلوم السياسية،  جا

Jom Pasqualucci, Op.Cit, 524 
 .010بوالقمح  يوسف، المرجع السابق، ص  525
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 الفرع األول : الجهات التي يحق لها طلب الرأي اإلستشاري 

حدد النظام األساس ي للمحكمة العربية الجهات التي يحق لها تقديم  طلب الرأي االستشاري وقد قصرها على مجلس 

 .526لحقوق اإلنسانكاللجنة العربية الدائمة جامعة الدول العربية  والمنظمات والهيئات التابعة لها فقط ،

ويرجع السبب في منح مجلس الجامعة  والمنظمات والهيئات التابعة لها لصالحية تقديم طلب رأي استشاري كون 

ان جامعة الدول العربية تضم ممثلي كافة الدول  التي ستكون اطراف في النظام االساس ي اضافة الى ضمها كافة الدول 

رها  على تقدير المسائل التي ستحتاج إلى فتوى من المحكمة العربية ، إضافة إلى أنه العربية مما سيجعلها قادرة اكثر من غي

سيكون من السهل على أي دولة، عن طريق ممثلها في مجلس جامعة الدول العربية  أن تطلب رأي المحكمة بشأن أي مسألة 

 ة تعنى بحقوق االنسان.تعرض لقضائها الوطني عند تطبيقه ألحكام الميثاق العربي أو أي اتفاقية عربي

وقد سار ،واضعوالنظام االساس ي للمحكمة العربية على النهج نفسه الذي كانت تسير عليه المحكمة االوروبية حيث  

للبروتوكول   28، غير أن المحكمة وطبقا للمادة 527كانت تمنح هذه االخيرة صالحية تقديم طلب استشاري للجنة الوزراء فقط 

قد توسعت في الجهات التي لها صالحية تقديم طلب فتوى اذ منحت هذا 528 28/21/0281 فيذ فيالذي دخل حيز التن 80

، وبالتالي فالبروتوكول حصرها في المحاكم الدستورية ومحاكم الدرجة االخيرة . وقد   529الحق للمحاكم الوطنية العليا

 530لمحكمة الدستورية االرمينيةراي استشاري ردا على طلب ا 01/23/0202اصدرت المحكمة االوروبية بتاريخ 

منه فقد توسعوا اكثر في منح هذه الصالحية  22اما ،واضعوالبروتوكول المنش ئ للمحكمة االفريقية فطبقا للمادة ال

فلم يجعلوها محصورة في جهاز معين او جهة معينة بذاتها بل منحوه لكافة الدول األعضاء في االتحاد االفريقي وليس فقط 

في الميثاق االفريقي لحقوق اإلنسان والشعوب أو البروتكول المنش ئ للمحكمة . اضافة الى جميع اجهزة الدول االطراف 

 .531المنظمة وجميع المنظمات التي يعترف بها اإلتحاد االفريقي

                                                           
بناء على  0/21/8101تعتبر اللجنة العربية الدائمة الجهاز السياس ي األساس ي. تم تأسيسها بموجب قرار صادر عن مجلس الجامعة بتاريخ 526

الموافقة على إنشاء لجنة إقليمية عربية دائمة لحقوق اإلنسان في نطاق الجامعة "سة والتي نصت علىتوصية من لجنة الشؤون السيا

 حسبما تضمنه تقرير األمانة العامة في الموضوع . أنظر 

Jinan for -om Al06/2012, Retrieved 11 02, 2019,  p 114. frhuman rights bodies in the ligue of arabe state.Midani, Mohamd amin,-Al

http://www.jinan.edu.lb/pages/ar/publications#/8human rights journal:  

 
 من االتفاقية االوروبية  21و  21المادتين  527

, (30/05/2020).https://www.echr.coe.int/Pages/home.aspx?p=basictexts&c=528 

Art 01 the protocol N°16 to the convention on  the protecetion  of human rights and fundamental freedoms, strasbourg,  529

, 30/05/2020.https://www.echr.coe.int/Documents/Protocol_16_ENG.pdf 

( 30/05/2020)https://www.echr.coe.int/Pages/home.aspx?p=home&c=530 
 االستشارية للمحكمة االوروبية والمحكمة االفريقية انظر:  لمزيد من التفاصيل حول االراء 531

http://www.jinan.edu.lb/pages/ar/publications#/8
https://www.echr.coe.int/Pages/home.aspx?p=basictexts&c=
https://www.echr.coe.int/Documents/Protocol_16_ENG.pdf
https://www.echr.coe.int/Pages/home.aspx?p=home&c=
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 الفرع الثاني: االختصاص االستشاري الموضوعي 

تمارس اختصاصها اإلستشاري في جميع من النظام االساس ي للمحكمة فإنه المحكمة العربية س 08طبقا للمادة 

المسائل القانونية المتعلقة بالميثاق العربي، أو أية إتفاقية عربية مرتبطة بحقوق اإلنسان، حيث تقوم الجهة المختصة 

جنة العربية اللبتقديم طلب للحصول على الرأي اإلستشاري الى المحكمة العربية البداي الرأي في موضوع الفتوى، كأن تقوم 

من خالل تقديم المعلومات والشروح فيما يعرض عليها من  لدائمة لحقوق اإلنسان ان تطلب من المحكمة ابداء رأيهاا

الميثاق أو أية اتفاقية متعلقة بحقوق اإلنسان. وستكون هذه اآلراء مسببة ويمكن للقضاة  مسائل قانونية تتعلق بتفسير 

 .مستقلالذين لهم رأي مخالف من تقديم ذلك الرأي بشكل 

 الخاتمة 

ان ،واضعوالنظام االساس ي للمحكمة العربية  قد حاولوا ان تواكب هذه المحكمة عند بدءها العمل باقي المحاكم 

االقليمية األخرى إال أنه هناك العديد من النقائص من الجانب التنظيمي لها والذي سيؤثر بدوره على عملها واحكامها وبالتالي 

 وق االنسان في الدول األطراف . ومن خالل بحثنا توصلنا إلى مجموعة من النتائج أهمها:على فعالية حمايتها لحق

قضاة فقط سيشكل مستقبال ازمة عند دراسة القضايا وستأخد وقت طويل وبالتالي  21قصر عدد القضاة على  .8

 سيؤدي هذا الى التقليل من جودة األحكام الصادرة.

االتفاقيات العربية في مجال حقوق االنسان من شأنه ان يوسع نطاق   توسيع اختصاص المحكمة للنظر في جميعا .0

 حماية الحقوق اذ قد يغفل الميثاق العربي عن بعض الحقوق وال يذكرها .

على المنظمات غير عدم منح المحكمة اختصاص النظر في الدعاوى المرفوعة من طرف االشخاص الطبيعية  .0

حكام الميثاق أو اية اتفاقية عربية أخرى. وقصر االختصاص على حق الدول الحكومية العاملة في الدولة المنتهكة أل 

 االطراف في  حماية رعاياها يجعل من المحكمة آلية فارغة ويدفعنا للتساؤل عن جدوى تأسيس هذه المحكمة.  

ل التوصيات كما رأينا من خالل هذا البحث أنه لتحقيق فعالية للمحكمة  من جانبها التنظيمي عندنا بدأها العم .2

 التالية من خالل تعديل النظام االساس ي :

رفع عدد القضاة من سبعة قضاة الى عدد قضاة يساوي جميع الدول االطراف حتى يتمكنوا من معالجة الدعاوى  .3

 التي سترفع اليهم  وعدم تراكم الدعاوى عليها مستقبال

                                                           

Frédéric Sudre, droit européen et international des droits de l’homme, 10 édition, Presses universitaires de France, 2011, p p 718-

720.  

Alain Ondoua, « Avis consultatifs » ,Maurice Kamto, la charte africaine des droits de l’homme et des peuples et le protocole y relatif 

portant création de la cour africaine des droits de l’homme, Commentaire article par article, éditions Bruylant, 2011, p p 

1255-1268. 
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 ستقاللية وحياد اكثر.جعل مدة عضوية القضاة مرة واحدة غير قابلة للتجديد مما يضمن ا .0

توسيع االختصاص الشخص ي للمحكمة إلى اختصاص النظر في الدعاوى المرفوعة من االفراد والدعاوى المرفوعة  .1

 .من المنظمات الدولية غير الحكومية المؤسسة بصفة قانونية 

 

 قائمة المراجع

 باللغة العربية  : أوال

 الكتب  -8

 ،0281لبنان، ، منشورات زين الحقوقيةكمة العربية لحقوق اإلنسانآفاق ومستقبل المححسن ياسين ، ،محمد 

 .0223، دار النهضة العربية القاهرة، دعوى الحماية الدبلوماسية لرعايا الدولة في الخارجعمر ، حسين حنفي ، 

فراد ت األساسية لأل اللجنة االوروبية لحقوق اإلنسان ودورها في تفسير وحماية الحقوق والحريامحمد ، خير الدين اللطيف ، 

 .8118، الهيئة المصرية العامة للكتاب ، القاهرة،والجماعات

 .0221، دار الجامعة الجديدة للنشراإلسكندرية،  المحكمة االوروبية الجديدة لحقوق االنسانالهواري ، عبد الله محمد ، 

 8113، مطبعة العاصمة، القاهرة، يميحماية حقوق االنسان في ظل التنظيم الدولي االقلالبرعي ، عزت سعد السيد ، 

 .8112، مطبعة التوفيق، عمان،  المسؤولية الدوليةغسان الجندي، 

،  مركز القاهرة لدراسات حقوق االنسان، القاهرة، ضمانات حقوق اإلنسان على المستوى اإلقليميعبد الغفار ، مصطفى ، 

0222. 

 .0223، دار النهضة العربية، القاهرة، ة لحقوق اإلنسانآليات الحماية الدوليخليل ، نبيل مصطفى ابراهيم ، 

 الرسائل والمذكرات  -0

 الرسائل  -أ

، رسالة مقدمة لنيل شهادة دكتوراه دولة في الحقوق ، كلية تطور آليات حماية حقوق اإلنسان في افريقيابوالقمح، يوسف، 

 .0221-0221الحقوق والعلوم السياسية، جامعة منتوري، قسنطينة، الجزائر، 

 المذكرات  -ب 

، مذكرة مقدمة لنيل شهادة الماجسثير في القانون، تخصص تنفيذ احكام المحكمة االوروبية لحقوق اإلنسانقنطار ، كوثر ، 

 .0282-0280، سكيكدة ، الجزائر، 8133اوث  02حقوق اإلنسان، كلية الحقوق والعلوم السياسية،  جامعة 

 المواثيق والصكوك الدولية  -0

 المواثيق العربية  –أ 

 اتفافية مزايا وحصانات جامعة الدول العربية 

 الميثاق العربي لحقوق اإلنسان
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 النظام األساس ي للمحكمة العربية لحقوق االنسان 

 المواثيق  العالمية و االقليمية  –ب 

 االتفاقية االوروبية لحقوق االنسان  وحرياته األساسية

 فريقية لحقوق اإلنسان والشعوب البروتوكول المنش ئ للمحكمة اإل  -

 .0228مشروع المسؤولية الدولية 

 المراجع باللغة االجنبية  ثانيا: 

ouvrages 

Philipe Leach, Taking a case to theeuropean court right, 3 eme édition ,oxford universty press, Oxford, 2011. 

Jacques Velu et Rusen Ergec, la convention européenne des droits de l’homme, Bruylant Bruxelles, 1990.  

Jean-Luc Sauron, le système de la convention européenne des droits de l’homme, Gualino Paris, 2008. 

Jom Pasqualucci, the pratice and procedure of the inter-american court of human rights, Cambridge University 

Press, New York, 2003. 

Frédéric Sudre, droit européen et international des droits de l’homme, 10 édition, Presses universitaires de 

France, 2011 

Maurice Kamto, la charte africaine des droits de l’homme et des peuples et le protocole y relatif portant création 

de la cour africaine des droits de l’homme, Commentaire article par article, éditions Bruylant, 2011. 

Textes Juridiques 

the protocol N°16 to the convention on  the protecetion  of human rights and fundamental freedoms, 

strasbourg. 

Rules of Court , european  court of human rights. 

Site internet  

Al-Midani, Mohamd amin, human rights bodies in the ligue of arabe state. 06/2012, Retrieved 11 02, 2019. from 

Al-Jinan for human rights journal: http://www.jinan.edu.lb/pages/ar/publications#/8 

https://www.echr.coe.int/Pages/home.aspx?p=basictexts&c=, (30/05/2020). 

https://www.echr.coe.int/Pages/home.aspx?p=home&c=( 30/05/2020) 

 

 

  

http://www.jinan.edu.lb/pages/ar/publications#/8
https://www.echr.coe.int/Pages/home.aspx?p=basictexts&c=
https://www.echr.coe.int/Pages/home.aspx?p=home&c=
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 أحكام المحاكم االقليمية لحقوق االنسان كضمانة لحماية حقوق االنسان في المنطقة العربية

 الدكتور: أمجد غانم مفلح الحمد األستاذة : كوثر قنطار

 كلية القانون جامعة إربد األهلية، األردن  كلية الحقوق والعلوم السياسية

 ، سكيكدة8133اوث  02جامعة 

 الملخص 

تلعب أحكام المحكمة العربية والمحكمة اإلفريقية دورا أساسيا وفعاال في حماية حقوق االنسان في المنطقة 

ددة تتمثل في وضع قواعد محالعربية فهي الضمان األساس ي لتحقيق ذلك. تقوم هده الحماية على ركيزتين الركيزة األولى 

إلصدار هذه األحكام، ووجوب اتباع القضاة لهذه القواعد. تمكن هذه القواعد أطراف الدعوى والجمهور من التأكد من 

عدالة الحكم وحياد القضاة واتباع القضاة لجميع اإلجراءات ودراستهم لجميع الوثائق بطريقة جدية.أما، الركيزة الثانية 

األحكام من طرف الدول األطراف الصادر الحكم ضدها. فأحكام المحكمتين العربية واإلقليمية هي أحكام  فتتمثل في تنفيذ

ملزمة ونهائية يجب على الدول األطراف تنفيدها. ستعمل أحكام المحكمة العربية مستقبال على حماية حقوق االنسان 

اإلنسان بطريقة غير مباشرة من خالل قيام الدول  بطريقة مباشرة في حين أن أحكام المحكمة االفريقية ستحمي حقوق 

العربية الواقعة في قارة افريقيا والمنظمة إلى المحكمة االفريقية بتنفيذ األحكام الصادرة ضدها وتعديل نظمها الداخلية 

 وممارستها طبقا لما جاء في االحكام وتأثر بقية الدول العربية االخرى بهده التعديالت.

Abstract  

The judgements of the arabic and african courts are going to play an important role in protecting human 

rights in the arabic region, becauce it is the guarantee to realizing that .This protection stands on two pillars , the 

first one is putting specific rules to issue these judgments and judges should follow these rules . These rules 

enables the lawsuit parties to ensure the justice of the judgment,impartiality of  judges and that judges follow all 

the procedures and they study all the documents seriously , the second pillar is that parties countries implement 

the judgments for the arabic and regional courts judgments are final and obligatory and parties countries should 

implement them. The judgments of the arabic court will play in the future on protecting human rights in a direct 

way while the judgments of the african court will protect human rights in an indirect way since the arabic 

countries situated in africa and who are part of the african court will implement the judgments against them and 

regulate their nternal systems and  their application according to what came in the judgments and they will  

influnce other arabic countries by these rugulations . 
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 مقدمة:

 تعتبر المحاكم اإلقليمية أهم آلية استطاع المجتمع الدولي انشاءها في مجال حماية حقوق االنسان وتوجد حاليا

ثالثة أنظمة اقليمية مؤسسة بصفة نهائية،تعنى بحماية حقوق االنسان.اضافة إلى وجودآليات لحماية حقوق االنسان في 

المنطقة العربية. وتتمثل المحاكم االقليمية المنشأة في ظل هذه األنظمة اإلقليمية  في: المحكمة األوروبية لحقوق اإلنسان 

وروبية( والمحكمة األمريكية لحقوق االنسان والمحكمة االفريقية لحقوق اإلنسان ) يشار إليها فيما بعد بالمحكمة األ 

 والشعوب )يشار اليها فيما بعد بالمحكمة اإلفريقية (.

إن ضمان حمايةفعلية لحقوق االنسان في المنطقة العربية، لن يتم إال عن طريق وجود أحكام قضائية صادرة عن 

في المنطقة العربية. هذه المنطقة التي تقع بين قارتين هما افريقيا وآسيا. وتمثلها  محكمة اقليمية تعنى بحقوق االنسان

كتنظيم اقليمي يضم جميع الدول العربية.غيرأنها عرفت تأخرا كبير في مجال  8121جامعة الدول العربية التي تأسست عام 

 0221ودخل حيز النفاذ سنة  0222اإلنسان سنة ارساء آليات لحماية لحقوق االنسان إذ تم اعتماد الميثاق العربي لحقوق 

بينما انشاء محكمة اقليمية اليزال إلى غاية اليوم غير موجود وكل ماتم القيام به هو اعتماد النظام االساس ي للمحكمة 

 ولم يدخل حيز النفاذ بعد. 0282العربية لحقوق االنسان ) يشار إليها فيما بعد بالمحكمة العربية( سنة 

ه المحكمة العربية عند بدءها العمل بإنشاء نظام اقليمي عربي لحقوق االنسان وحماية حماية اقليمية ستسمح هذ

قضائية لحقوق االنسان تلجأ لها الدول العربية المنظمة إليها.  اضافة إلى هذه المحكمة فإنه توجد محكمة اقليمية أخرى 

ول اللجوء إليها هذه المحكمة وإن كانت ال تقوم بحماية حقوق يمكن لبعض الدول العربية ولألفراد القاطنين في هذه الد

اإلنسان وتطويرها في كألرجاء المنطقة العربية مباشرة إال انها تساهم وستساهم في حماية حقوق االنسان في بعض الدول 

باشرة مح بحماية غير مالعربية المنظمة إليها حاليا أو التي ستنضم لهامستقبال والتي تعتبر جزء من هذه المنطقة.مما يس

من  8بموجب المادة  لحقوق اإلنسان في المنطقة العربية.هذه المحكمة تتمثل في المحكمة االفريقية. التي تم إنشاءها

بروتوكول الميثاق األفريقي لحقوق اإلنسان والشعوب المتعلقبإنشاء محكمة إفريقية لحقوق اإلنسان والشعوب ) يشار إليه 

آنذاك في واجادوجو  (OAU) ول اإلفريقي(،الذي اعتمدته الدول األعضاء في منظمة الوحدة األفريقيةفيما بعد بالبروتوك

 08وقد صدقت إلى غاية كتابة هذه األسطر  .0222يناير  03. دخل البروتوكول حيز النفاذ في 8111بوركينا فاسو، في يونيو 

الجزائر، جزر القمر، ليبيا الجمهورية العربية الصحراوية ( دول عربية تتمثل في:  23دولة افريقية عليه منها  خمسة )

ا في البروتوكول اإلعالن الذي يعترف 08( دول فقط من إحدى وثالثين )0بينما أودعت ستة ) .الديمقراطية، تونس
ً
( دولة طرف

  .سط عربية وهي تونباختصاص المحكمة لتلقي القضايا مباشرة من األفراد والمنظمات غير الحكومية. منها دولة واحدة فق

 أهمية البحث 

تكمل أهمية هذا البحث في معرفة الدور الذي ستلعبةأحكام المحكمة العربية مستقبال في حماية حقوق االنسان في 

المنطقة العربية واآلثار الناتجة عنأحكام كل من المحكمة العربية مستقبال والمحكمة اإلفريقية على األنظمة الداخلية 

 ة.للدول العربي
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 أهداف البحث

يهدف هذا البحث إلى تسليط الضوء على األثر التي تحدثه أحكام المحكمة العربية عند بدءها العمل مستقبال وكذا 

معرفة نقاط قوة وضعف هذه األحكام ومعرفة الدور الذي تلعبة أحكام المحكمة االفريقية في حماية حقوق االنسان في 

نية تطوير هذهاألحكام بناء على أحكام المحكمة االفريقية.فالدول العربية التي يصدر الدول العربية المنظمة إليها وامكا

ضدها حكم عند تنفيذه ستعدل نظامها القانوني وممارستها الداخلية مما سيؤدي إلى تطوير حماية حقوق اإلنسان في تلك 

 ستها مما سيساهم في حماية حقوق اإلنسان.الدولة فتؤثر على باقي الدول العربية األخرى وتعدل نظمها القانونية وممار 

 اشكالية البحث 

إن الوضع الحالي الذي تعاني منه الدول العربية في مجال حماية حقوق االنسان والتأخر الذي تشهده المنطقة 

يقية في ر العربية في تطوير نظام حماية حقوق االنسان يدفعنا إلى التساؤل عن مدى فعالية احكام المحكمتين العربية واالف

 حماية حقوق االنسان وتطويرها؟ .

 المنهج المتبع 

لإلجابة على اإلشكالية المذكورة أعاله اعتمدنا على كل من المنهج التحليلي والمقارن، المنهج التحليلي قمت فيه 

و االنسب ربية وهبتحليل مواد البرتوكول اإلفريقي والنظام الداخلي للمحكمة اإلفريقية وكذا النظام األساس ي للمحكمة الع

 لمثل هذه الدراسة، أما المنهج المقارن حيث قمت بمقارنة احكام المحكمة العربية التي ستنشأ مستقبال .

 خطة الدراسة 

اتساقا مع منهجية البحث ولالجابة على االشكالية قمت بتقسم الخطة الى مبحثين المبحث االول  تناولنا فيه القواعد 

 والمبحث الثاني تناولنا فيهتنفيذ األحكام. العامة األحكام القضائية 

 المبحث األول :  القواعد العامة لألحكام القضائية 

تعتبرأحكام المحاكم غاية الدعوى والهدف الرئيس ي لها وهي تعبر عن الموقف المتخد من القضاة  وال تقوم المحاكم 

عملية اصدار األحكام عملية دقيقة جدا وعلى إثرها يتقرر  بإصداره إال بعد أن يتكون لديها عن قناعة الرأي القضائي. وتعتبر 

 حدوث االنتهاك من عدمه. وتمتاز بطبيعة خاصة تختلف عن باقي القرارات التي تصدرها هيئات ولجان حماية حقوق االنسان.

 وعليه نتطرق في هذا المبحث إلى : 

 اصدار األحكام القضائية ) المطلب األول(.

 ية ) المطلب الثاني(.طبيعة األحكام القضائ

 المطلب األول: اصدار األحكام القضائية

لمعرفة مدى توفر أحكام المحكمة العربية واالفريقية على ضمانات لحماية حقوق االنسان تنطرق في هذا المطلب 

) الفرع  إلى إجراء المداوالت الذييسبق عملية اصدار واعالن الحكم القضائي ) الفرع األول(، ثم مضمون هذه األحكام

 الثاني(وأنواعها ) الفرع الثالث(.
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 الفرع األول: المداوالت 

بعد االنتهاء من دراسة الدعوى ويقتنع القضاة المعروضة عليهمأن الدعوى مهيئة للفصل فيها يقومون بغلق باب 

عامة طبقا للقواعد ال المرافعات ويجرون المداوالت هذه األخيرة تجرى  في جلسات مغلقة وبسرية تامةواليمكن الحضور فيها

. 532إال للقضاة المعنيين بالدعوى وقلم المحكمة أو نائبه والمترجمون الفوريون وأي موظف آخرتعتبر مساعدته ضرورية

 والغاية من ذلك هو ضمان استقاللية القضاة وحيادهم وعدم التأثير عليهم. 

دورات المداوالت التي يتم بعدها  بدورتين منه عدد 01/20وحدد النظام الداخلي للمحكمة االفريقية في المادة 

عاديتين متتاليتين ولفظ دورة عادية يعني أنه يمكن عقد دورات استثنائية اذا مادعت الحاجة لذلك بينما لم يقم النظام 

 ذاالساس ي للمحكمة العربية بتحديد عدد الدورات وهو األمر نفسه الذي سار عليه النظام األساس ي للمحكمة األوروبية ا

 تركت دوراتها مفتوحة .

بعد كل مداولة يعد قلم المحكمة محضر ويذكر فيه التصويت المؤقت أو النهائي اذا كانت المداولة النهائية، واي  

قرار اخر يكون القضاة قد اتخذوه. بعدها يوقع هذا المحضر من طرف رئيس التشكيلة وقلم ويشكل هذا المحضر بعد 

 .533والتامضاءه التقرير الرسمي للمدا

يوما من تاريخ انتهاء المداوالت وتقوم  02بعد انتهاء المداوالت يجب على المحكمة العربية أن تصدر حكمها في أجل 

يوما بالنسبة المحكمة اإلفريقية. تصدر  12يوم بالنسبة للمحكمة العربية وفي أجل  02بإيداعه لدى قلم المحكمة في أجل 

اضرين ومنع النظام الداخلي للمحكمة االفريقية إمتناع القضاة عن التصويت في حالة األحكام بأغلبية األصواتالقضاة الح

.غير أن النظام الداخلي للمحكمتين وإن حدد االجل التي يجب على المحكمتين 534تساوي االصوات يرجح صوت الرئيس

 اصدار الحكم اال انه لم ينص على الجزاء المترتب على مخالفته .

 ن الحكم الفرع الثاني : مضمو 

بعد اعتماد الحكم تقوم التشكيلة المعروض الحكم أمامها بتالوة الحكم عالنية وتبيلغ هذا الحكم لألطراف 

 :  536ويتضمن الحكم مثله مثل اي حكم قضائي صادر عن هيئات قضائية اقليمية جملة من البيانات تتمثل في535كتابة

                                                           
 . 03/21/0202من النظام الداخلي للمحكمة االفريقية  المعتمد بتاريخ  01لمواد  من النظام االساس ي للمحكمة العربية، وا 00المادة  532

ers Claire Dubois, Ellen Penninckx, La procédure devant la cour européenne des droits de l’homme et le comité des ministres, Wolt533

Kluwer, Belgique, 2016 

 534االساس ي للمحكمة العربية و النظام الداخلي للمحكمة االفريقية على الترتيب.من النظام  01و 03المادتين   

 535من النظام االساس ي للمحكمة العربية 03/20المادة  
من النظام الداخلي للمحكمة االفريقية، لم يحدد النظام االساس ي للمحكمة العربية مضمون الحكم  ترك ذلك للنظام الداخلي  18المادة  536

 ه.عند تاسيسي

 : الحكم الصادر في قضية   من أمثلة األحكام التي اصدرتها المحكمة االفريقية  نذكر 
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ر هذه ديباجة الحكم ،أسماء القضاة الذين شاركوا بالمداوالت. وتشكلوا تاريخ النطق بالحكم واسماء االطراف وممثليهم وتعتب -

 هذه البيانات ديباجة الحكم. 

ملخص لإلجراءات: وحسب احكام المحكمة االفريقية المنشورة على موقعها االلكتروني أنه عمليا يسبق ملخص اإلجراءات  -

 عرض لموضوع الدعوى يتضمن الوقائع واالنتهاكات المزعومة

 عرض لمذكرات وطلبات األطراف المقدمة للمحكمة. -

مذكرات اصدقاء المحكمة اذا لزم األمر. وقد قامت المحكمة بتفسير مفهوم األشخاص المعنيين المتدخلين بأصدقاء  -

يشمل جميع األشخاص األجانب عن النزاع   « amici curiae »المحكمة حسب المعنى الواسع ألن هذا المصطلح

تدخال للمحكمة بشأن الوقائع الواردة في الدعوى أو بشأن اإلعتبارات القانونية المتعلقة بموضوع الذين قدموا 

. ويتضمن المصطلح األشخاص االشخاص الطبيعية وكل شخص معنوي له مصلحة خاصة واختصاص 537الدعوى 

 بالمسائل المطروحة أمام المحكمة. 

ر أساس األحكام القضائية، وهو أصعب مهام القضاة، فصياغته تتطلب تسبيب الحكم: أي األسس والدوافع القانونية.ويعتب -

. فهو 539.  كمايعتبر ضمان لحسن سير العدالة538اقتناع القضاة به واقناع أطراف الدعوى به،واقتناع الجمهور به

م ديحمي من تعسف القضاة ،من خالل كونه يعكس التفكير الذي اعتمدوه ودفعهم العتماد هذا الحكم من جهة. ويق

 540الدليل بأن فحص دعوى المدعي واألدلة التي قدمها كان بجدية

 القرار حول الرسوم والمصروفات ان وجد  -

يتضمن منطوق الحكم ملخص للنتائج المتوصل لها بخصوص اإلنتهاكات المزعومة. فمن خالله يتم اإلقرار منطوق الحكم:  -

العربية مستقبال ما إذا كان يوجد هناك إنتهاك للحقوق وتستخلص المحكمة اإلفريقية أو بوجود انتهاك من عدمه.

اذا ماوجدت أن هناك اجراءات في الدولة المدعى عليها غير متوافقة مع الحقوق والحريات المحمية. هذا اإلنتهاك قد 
                                                           

Sebastien Germain Marie Aikoue Ajavon  c. République du Bennin, N° 065/2019, 29/03/2021, sur le site 

, consulté le 15/06/2021.decisions/judgments-court.org/cpmt/latest-https://www.african: internet 

Larsen, les intervention éclairées devant la cour européenne des droits de l’homme ou le role stratégique  -Laurence Burgorgue537

des AMICI CURIAE, in Jean Paul Costa, la conscience des droit melanges en l’honneur, Dalloz, Paris, 2011, p 71. 

Demande de réformation du jugement N° 158 du tribunal administratif des Recueil des arrêts, avis consultatifs, et ordonnances, 538

Nation-Unies , avis consultatifs du 12/07/1973, p 210, sur le site internet: https://www.icj-cij.org/files/case-

related/57/057-19730712-ADV-01-00-FR.pdf, consulté le 01/04/2019. 

, 63457-http://hudoc.echr.coe.int/fre?i=001:  30544/96, 21/1/1999 , § 26,  sur le site internet Arrêt Garcia c. Espagne,  N°539

consulté le 15/06/2021. 

, roits de l’homme, edition A.Pedone, Paris,2014Aurélia Schahmaneche, la motivation des décisions de la cour européenne des d540

p 70. 

https://www.african-court.org/cpmt/latest-decisions/judgments
https://www.icj-cij.org/files/case-related/57/057-19730712-ADV-01-00-FR.pdf
https://www.icj-cij.org/files/case-related/57/057-19730712-ADV-01-00-FR.pdf
http://hudoc.echr.coe.int/fre?i=001-63457
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يكون في عبارات واضحة ومباشرة يتضمنها التشريع، وقد يكون في األسلوب الذي يتم من خالله تطبيق التشريع 

 .541اتهذ

منه على الرأي المنفرد  يكون في وثيقة مستقلة  03الرأي المنفرد: أشار النظام األساس ي للمحكمة العربية في المادة 

ترفق بالحكم وأطلق عليه اسم الرأي المخالف . وباستقراءنا الحكام المحكمة االفريقية وجدنا أن الحكم المنفصل يكون 

حظ على النظام الداخلي للمحكمة اإلفريقيةأنه قد قسم الرأي المنفرد إلى ثالثة أنواع في وثيقة مستقلة ترفق بالحكم. ومايال 

 فإما رأي منفصل، أو رأي مخالف أوتصريح في حين أن النظام االساس ي للمحكمة العربية جاء فقط بمصطلح رأي مخالف.

لرأي الشخص ي للقاض ي للحكم الذي نجده يعرفبأنه البيان الرسمي والمكتوب لوبالعودة إلى مفهوم الرأي المنفرد 

وهو مايعرف بالرأي المتوافق أو برفض الحكم ومبرراته  شارك فيه. إما بالموافقة على الحكم المتخذ ولكن ألسباب أخرى 

. والرأي المنفرد مرادف لمصطلح الرأي المنفصل.وهو يكون إما متوافق،أو مخالف، في كلتا 542وهو مايعرف بالرأي المخالف

جب ابداء األسباب التي دفعت القاض ي أو القضاة إلى تبني هذا الرأي. غير أن المالحظ أن واضعي النظام الداخلي الحالتين ي

للمحكمة اإلفريقية قد اضافوا نوع آخر وهو التصريح)اإلعالن(. هذا األخير، اليتطلب فيهأن يبدي القاضياألسباب التي دفعته 

الرأي المنفرد والمتمثل فيتقييم مدى صحة ومالئمة وقوة التسبيب المعتمد  إلصداره. وفي هذا مخالفة للهدف المرجو من

من طرف األغلبية. مما يساهم في تفسير منطوق الحكم، لذلك فهي تعتبر من عناصر التسبيب هذا ادا كانالرأي المنفرد 

لي فإننا نرىأن هذا اإلعالن لن يحقق وبالتا 543متوافق أو إلقتراح بديل عن الحكم الصادر كليا أو جزئيا اذا كانت آراء مخالفة

 أي اضافة في مجال حماية حقوق االنسان. 

بينما، مصطلح الرأي المخالف الذي جاء به النظام األساس ي للمحكمة العربية فلسنا ندري ماإذا كان يقصد به الرأي 

خالفة. ونأمل عند وضع النظام المنفرد بصفة عامة. سواء كان متوافق،أو مخالف،أم يقصد به فقط اآلراء المنفردة الم

 . الداخلي للمحكمة العربية أن يأخذ بالحالة األولى وهي األفضل لحماية حقوق اإلنسان

 الفرع الثالث : أنواع االحكام 

األصل في أحكام المحاكم اإلقليمية لحقوق االنسان أن تكون أحكام كاشفة فقط، تقر فيها المحكمة  بوجود إنتهاك 

. غير أن هذا النوع من األحكام 544تلزم الدولة المدعى عليها بإتخاد اجراءات معينة لمحووإزالة آثار اإلنتهاك لألحكام، دون أن

لم يعد كافيا لحماية حقوق اإلنسان، لذلك أصبحت المحاكم اإلقليمية تقوم بإصدار أحكام منشئة ينص في منطوق حكمها 

،أو كيفية التي يتم بها جبر الضرر.هذا التحديد قد يكون في الحكم نفسهعلى الوسيلة التي سيتم خاللها تنفيذ الحكمكتحديدال

                                                           
 .082،ص 8113عزت سعد سيد البرعي، حماية حقوق االنسان في ظل التنظيم الدولي اإلقليمي، مطبعة العاصمة، القاهرة، سنة  541

mme, Bruylant, Bruxelles, 2004, p 05.Florence Rivière, Les opinions séparées des juges à la cour européenne des droits de l’ho542 

Aurélia Schahmaneche, Op.Cit, p 123. 543 
 .018، ص 0220مصطفى عبد الغفار، ضمانات حقوق اإلنسان على المستوى اإلقليمي، مركز القاهرة لدراسات حقوق اإلنسان، القاهرة  544
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ونتمنى أن تسير عليها المحكمة العربية مستقبال  545في حكم منفصل. وهذا ماوجدناه عند استقرائنا ألحكام المحكمة االفريقية

ه ذ الحكم ستساعد الدولة إلى تنفيذوأن ال تتوقف أحكامها عند مجرد اقرار حدوث االنتهاك من عدمهفالنص على كيفية تنفي

 بسرعة.

وقام النظام الداخلي للمحكمةاإلفريقية في اطار تطوير عمل هذه االخيرةوبما يتناسب مع حماية حقوق االنسانوأسوة 

بالمحكمة األوروبية،بالنص على نوع آخر من األحكام يسمى باألحكام النموذجية.وتتخذ المحكمة اإلفريقية هذا النوع من 

حكامفي الحاالت التي تكشف فيها الدعاوى المحالة إليها على مشكلة هيكلية/ نظامية في الدولة المدعى عليها.ويتم في هذه األ 

األحكامتحديد طبيعة المشكلة الهيكلية / النظامية التي تعاني منها الدولة المدعى عليها وتحدد التدابير الالزمة إلزالة المشكلة 

من النظام الداخلي 00والمدة التي يجب أن يتم تنفيذ الحكم فيها. وهذا حسب مانصت عليه المادة  وانهاء اإلنتهاك الحاصل

للمحكمة اإلفريقية. تساهم هذه األحكام في تحسين تطبيق الميثاق اإلفريقي على المستوى الداخلي للدول من خالل معالجته 

 . 546للمشاكل النظامية والهيكلية لحقوق االنسان

 ي: طبيعة االحكام المطلب الثان

تمتاز أحكام المحكمة االفريقية والمحكمة العربية مستقبال أنها احكام علنية اضافة ونهائية ) الفرع األول( وملزمة ) 

 الفرع الثاني(

 الفرع االول : أحكام نهائية 

ية أنها أحكام ستتميز أحكام المحكمة العربية مستقبال، على غرار ماهي عليه اآلن أحكام المحكمة اإلفريق 

.والسبب فيذلكأنه اليوجد على المستوى الدولي أو اإلقليمي تعدد جهات التقاض ي فأحكام المحكمتين اليمكن 547نهائية

استئنافهما أو الطعن فيهما أمام جهة قضائية أخرى. ووجود إجراءات تفسير األحكام ) أوال( ومراجعتها ) ثانيا( وإلتماس اعادة 

 الطبيعة النهائية فهي اجراءاتال تمس بأصل الحق وموضوع الدعوى.النظر )ثالثا( التمس ب

                                                           
 أنظر على سبيل المثال: 545

-https://www.african:  tanzanie, N° 022/2016, 26/02/2021, sur le site internetunie de -Mussa Zanzibar c. Rebuplique

consulté le  15/06/2021, consulté le 15/06/2021. ,court.org/cpmt/finalised 

-https://www.african:  , 07/12/2018, sur le site internet 003/2014Rwanda, N° Republic of  Ingabire Victoire Umuhoza v. 

, consulté le 15/06/2021.court.org/cpmt/finalised 

ensuring enhanced protection of human human rights: Pilot judgments of the european court of -Y.Sushko, Pilot and Quasi546

sur le site :  . 2019, p 54, sur le site internetюридична Серія. ВісникЛьвівськогоуніверситетуrights,

06/2021consulté le 216/ https://www.researchgate.net/:  internet 
من البرتكول االفريقي المنشء للمحكمة والنظام الداخلي للمحكمة  10و 01من النظام األساس ي للمحكمة العربية و المادتين  03المادة  547

 االفريقية .

https://www.african-court.org/cpmt/finalised
https://www.african-court.org/cpmt/finalised
https://www.african-court.org/cpmt/finalised
https://www.african-court.org/cpmt/finalised
https://www.researchgate.net/
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 أوال: تفسير االحكام 

منه.  03/22نص النظام االساس ي للمحكمة العربية على اختصاص المحكمة في تفسير األحكامالتي تصدرها في المادة 

 غير أنه لم يوضح من هي األطراف التي يمكن لها تقديم تفسير الحكم .

لى مختلف األنظمة الداخلية للمحاكم اإلقليمية والتي من بينهما النظام الداخلي للمحكمة اإلفريقية في برجوعنا إ

. وجدنا أن  تفسير الحكم تصدره المحكمة في شكل حكم، بعد أن يقوم أحد أطرافالدعوىاذا ماوجدوا عند تنفيذ 11مادته 

 80لطلب.تقبل المحكمة اإلفريقية الطلب،إذا رفع لها في أجل الحكم نقطة أو أكثر في منطوق الحكم غير مفهومة بتقديم ا

شهر من تاريخ النطق الحكم مالم تقرر المحكمة خالف ذلك.إذا رأت أن مصلحة العدالة تقتض ي ذلك. وأن يشير هذا الطلب 

يس قلم بوضوح إلى النقاط الموجودة في منطوق الحكم التي تحتاج إلى تفسير. بعدها يرسل هذا الطلب من قبل رئ

المحكمةاإلفريقية إلى جميع األطراف األخرى ويطلب منها تقديم مالحظاتها الكتابية في المهملة المحددة لذلك ولها ان استدعى 

األمر أن تعقد جلسة استماع.والمحكمة االفريقية ملزمة بتوضيح المعنى والنطاق الذي تنوي اسناده إلى حكم سابق ناش ئ 

 .548ا اقرته في منطوق الحكم بقوة الملزمةعن مداوالتها وتحدد فيها م

 ثانيا: طلب تصحيح االخطاء 

من النظام الداخلي للمحكمة اإلفريقية  11من النظام األساس ي للمحكمة العربية والمادة  03/22منحت المادة 

ابية فقط ء الكتصالحية تصحيح االخطاء التي تقع في الحكم دون قصد.وحصر النظام الداخليللمحكمة اإلفريقية في األخطا

، بينما جاء النظام األساس ي للمحكمة العربية بعبارة طلبات اإلغفال. وبالتالي يمكن أن يشمل هذا الطلب وجود تعقيدات 

في الظروف الواقعية أخطاء في الحساب شريطة أن تكون هذه األخطاء طفيفية وأن ال تكون ذات تأثير كبير على جوهر الحكم 

 االوروبية .مثلما اخد به المحكمة 

 ثالثا: طلب مراجعة حكم 

على الترتيب  11و 01 منح النظام النظام األساس ي للمحكمة العربية والنظام الداخلي للمحكمة اإلفريقية في المادتين

بمراجعة واعادة النظر في األحكام. وبالعودة إلى هاتين المادتين نجد أن النظام االساس ي للمحكمة العربية قد حدد لحاالت 

لتي يمكن فيها استخدام هذا االجراء.والمتمثلة في اكتشاف واقعة جديدة على مسار الدعوى، مخالفة لقاعدة اجرائية ا

اساسية، إذا لم يوضح الحكم االسباب التي استند عليها، اذا وقع غش أو تدليس أو تزوير كان من شأنه التأثير في الحكم، 

إلى تغيير وجهة الرأي في الدعوى . هذا التفصيل في الحاالت جعل من هذا االجراء إذا وقع تأثير على أحد أعضاء المحكمة أدى 

شبيه باجراء التماس اعادة النظر والطعن بالنقض في القوانين الداخلية . ويجعل من المحكمة العربية كأنها جهة حكم 

                                                           

:  Arret Ringeisen c. Autriche ( interprétation),N°2614/65, 23/06/1973, § 13, sur le site internet 548

http://hudoc.echr.coe.int/fre?i=001-62124 . 
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حاالت مراجعة االحكام من جهة وأن ونقض في آن واحد فكان على وضعي النظام األساس ي أن يكنوا اكثر صرامة في تحديد 

 تكون دراسة القضايا بدقة وصرامة مستقبال وأي حكم يثبث فيه التدليس او التزوير او عدم حياد القضاة يتم ابطاله.

في حين حصره النظام الداخلي للمحكمة االفريقية في حالة اكتشاف واقعة، أو ظهور دليل جديد ذا تأثير حاسم على  

يطة، أن ال تكون تكن هذه الواقعة أو الدليل معلوما وقت صدور الحكم رغم بدل هذا الطرف العناية مسار الدعوى شر 

الالزمة.  وحتى تقبل المحكمة االفريقية النظر في طلب مراجعة الحكم على الطرف الذي يهمه األمر أن يقوم بتقديم الطلب 

سنوات على صدور الحكم وعلى الطرف الذي  23د مرت خالل مهلة ستة أشهر من تاريخ اكتشاف الواقعة وأن التكون ق

قدم الطلب أن يذكر في طلبه الحكم المراد مراجعته بالتحديد وأن يحدد جميع المعلومات الضرورية  التي تثبث أن الواقعة 

صلة  ذيلم تكن معلومة لديه وقت صدور الحكم وأن مدة اكتشافها ال تتجاوز ستة أشهر وأن يرفق طلبه بكل مستند مؤيد 

وتتبع فيه المحكمة عند دراسته نفس االجراءات المتبعة عند تفسير الحكم كما ان ليس له أي اثر موقف على تنفيذ الحكم 

 مالم تقرر المحكمة خالف ذلك.

 رابعا: اعادة تسجيل الدعوى بعد شطبها 

لى طلب المدعي اذا رأت يمكن للمحكمة اإلفريقية أن تقوم باعادة تسجيل دعوى بعد شطبها من الجدول بناء ع

والمالحظ أن المحكمة اإلفريقية منحت هذا الحق  للمدعي فقط في حين وضمانا لحقوق األفراد المنتهكة  549مايبرر ذلك

حقوقهم  وتحقيقا للغاية المرجوة من هذا اإلجراء والمتمثلة في الحفاظ على مصلحة وحقوق المدعي أن تمنح هذا الحق 

مدعي اذا كان فردا وبسبب ضعفه وقلة درايته عن األسباب التي تمكنه من اعادة تسجيل دعواه لنفسها كذلك فقد يغفل ال

 مما يضيع حقه ويستمر االنتهاك الواقع عليه.

بينما، النظام األساس ي للمحكمة العربية فإنه ال ينص على هذا اإلجراء لكنه وأسوة باألنظمة اإلقليمية األخرى وتماشيا 

في مجال حماية حقوق اإلنسان نعتقد أنه سيقوم بالنص عليه في النظام الداخلي للمحكمة العربية  مع التطورات الحاصلة

عند وضعه ونأمل عند األخد به أن يمنح هذا الحق لكلمن المدعي والمحكمة حتى يحقق الهدف المرجو منه بفعالية اكثر 

 وهو حماية حقوق االنسان.

 الفرع الثاني : إلزامية األحكام 

ز أحكام المحكمة العربية مستقبال على غرار ماهي عليه األن احكام المحكمة األفريقية أنها ذات طبيعة ستتمي

ملزمةألطراف النزاع، يجد هذا اإللتزام أساسه في نقطتين هما قبول اإلنضمام إلى اإلتفاقية المنشأة للمحكمة ) أوال( وقواعد 

 المسؤولية الدولية ) ثانيا(

  

                                                           

 549من النظام الداخلي للمحكمة اإلفريقية . 03/20المادة  
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 ى االتفاقية المنشأة للمحكمة أوال : االنضمام ال

يعتبر النظام االساس ي للمحكمة العربيةوالبرتوكول المنشأ للمحكمة االفريقية اتفاقيتين دولتين واإلنضمام إليهما 

اختياري من الدول. غير أنه اذا قبلت دولة ما االنضمامإليهما فهذا يعني قبولها بإختصاص المحكمة واإللتزام باألحكام التي 

 نهما وهذا حتى تكون هناك جدوى وفائدة من انشاء المحاكم واللجوء إليها.تصدر ع

 ثانيا : قواعد المسؤولية الدولية 

يستمد اإللتزام باألحكام أساسه كذلك من قواعد المسؤولية الدولية. وبالرجوع إلى مشروع المسؤولية الدولية 

ن قيام الدولة المدعى عليها بجبر الضرر الحاصل جراء انتهاك الصادر عن لجنة القانون الدولي، نجد أن هذا اإللتزام يتضم

أحكام اإلتفاقية .هذا األخير يتوافق مع اعادة الحال إلى ماكان عليه قبل وقوع اإلنتهاك. لذلك فعلى الدولة الصادر الحكم 

ضع دم استطاعتها اعادة الو ضدها أن تضع حدا لإلنتهاك الحاصل عن طريق وقفه. وتمحي النتائج المترتبة عليه. وفي حالة ع

 550إلى ماكان عليه فإنها تكون ملزمة بإصالح الوضع وفي كلتا الحالتين السابقتين عليها أن تلتزم بعدم تكرار مثل هذا االنتهاك

 وهذه االلتزامات ليست منفصلة عن بعضها البعض بل كل التزام يكمل االخر.

 المبحث الثاني: تنفيذ احكام المحاكم االقليمية 

 .تتمتع األحكام بأثر قانوني في مواجهة أطراف النزاع، و الذي يعتبر النتيجة المنبثقة عن مبدأ إلزامية تنفيذ األحكام

ويجد هذا األخير أساسه في كل من قاعدة العقد شريعة المتعاقدين و مبدأي حسن النية وحجية األمر المقض ي به.  فاألحكام 

 و إنما هم ملزمون بتنفيذها عندما تصبح نهائية.  (551)األطراف لها فقط تتمتع بحجة ذاتية ال تتوقف على قبول 

 وعليه نتطرق في هذا المبحث إلى : 

 طرق تنفيذ األحكام ) المطلب األول(.

 رقابة تنفيذ االحكام ) المطلب الثاني(.

 المطلب األول: طرق تنفيذ األحكام 

وإن كانت ملزمة إال أن تنفيذها يتم بإرادة حرة من جانب  إن أحكام المحكمة العربية مستقبال والمحكمة اإلفريقية

الدول الصادر الحكم ضدهافالدول لها حرية إختيارالوسائل التي يتم من خاللها تنفيذ األحكام، فالتنفيذ اإلرادي يعد هو 

                                                           
أحكام المسؤولية الدولية في ضوء قواعد القانون الدولي العام، دار الهدى، لمزيد من التفاصيل حول هذا الموضوع أنظر : زازة لخضر،   550

   0288الجزائر، 
ضا الخير ي. أنظر أ001- 002، ص ص 0221الدولي ، الطبعة الثانية، دار النهضة العربية، القاهرة، حسين حنفي عمر، الحكم القضائي 551

، 0222شكالية تنفيذ أحكام المحاكم الدولية، الطبعة األولى، المؤسسة الجامعة للدراسات و النشر والتوزيع،  لبنان، بيروت، إقش ي،

 .         02-88ص ص 
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كمة العربية ) الفرع . ولتبيان طرق تنفيذ االحكام نتطرق إلى طرق التنفيذ في كل من المح(552)القاعدة في القانون الدولي

 األول( والمحكمة االفريقية ) الفرع الثاني(.

 الفرع االول: طريقة تنفيذ االحكام في ظل المحكمة العربية 

عندما ستصدر المحكمة العربيةأحكاما تقض ي فيها بوجود إنتهاك ألحكام الميثاق العربي أو أية اتفاقية عربية في 

من النظام األساس ي للمحكمة  80تنازعة طرفا فيها  حسب مانصت عليه المادة مجال حقوق االنسان تكون الدول الم

العربية. فإنهاتترك للدول المدعى عليها حرية إختيار الوسائل التي يتم من خاللها تصحيح وضع وانهاء االنتهاك الحاصل ومنع 

. فالحكم يعتبر اذن كحكم وطني وللدولة  حدوث إنتهاكات جديدة له مع بقاء هذه الوسائل تحت رقابة جمعية الدول االطراف

. ويعود السبب وراء منح الدولة حرية اختيار 553الصادر الحكم ضدها حرية اختيار الوسيلة التي تراها مناسبة وتنفذه بها

ت االحكم الصادر الى جملة من االعتبارات تتمثل في سيادة الدول، وان المحكمة العربية لن تكون هيئة قضائية مكملة للهيئ

 وإنما هيئات مستقلة فوق الدول. 554القضائية الوطنية

وحتى يكون التنفيذ بفعالية يجب على الدولة الصادر الحكم ضدها عند اختيارها للوسيلة التي ستنفذ بها الحكم  

بالتطبيق  أن تتسم بالفعالية التي تسمح (555)مراعاة جملة من المعايير تتمثل في أن تتناسب  هذه الوسائل مع محتوى األحكام

، وأخيرا أن تكون هذه الوسائل تحقق النتيجة أو النتائج المطلوبة. فاإللتزام بتنفيذ األحكام هو إلتزام (556)الفعلي لألحكام

  .(557)بتحقيق غاية وليس بدل عناية فالعبرة هنا بالنتيجة وليس بالوسيلة

 الفرع الثاني : طريقة تنفيذ األحكام في ظل المحكمة االفريقية  

يجة إلعتبارات معينة تتعلق بظروف القضية كأن ترى المحكمة اإلفريقية مثال أنه من المستحيل الوصول إلى نت 

الهدف المرجو من الحكم والمتمثل في  اإلصالح  وإعادة الوضع إلى ما كان عليه قبل وقوع اإلنتهاك، فإن المحكمة االفريقية 

دي تلجأ إليه بمجرد اقرارها لوجود انتهاك لحق من حقوق االنسان ويشمل اعتبرت تدخلها في تحديد طريقة التنفيذ اجراء عا

من البروتكول المتعلق بإنشاء المحكمة  01/28ذلك دفع تعويض عادل للطرف المضرور وهذا حسب مانصت عليه المادة 

                                                           
، 0222أحكام المحاكم الدولية، الطبعة األولى، المؤسسة الجامعة للدراسات و النشر والتوزيع  لبنان، بيروت، شكالية تنفيذ إخير القش ي، 552

 .   083-082، 11 – 10ص ص

 553من النظام األساس ي للمحكمة العربية. 00المادة  
ماجسثير، تخصص حقوق إنسان، كلية الحقوق كوثر قنطار، تنفيذ أحكام المحكمة األوروبية لحقوق اإلنسان، مذكرة مكملة لنيل شهادة ال 554

 .  80-80، ص ص 0282، سكيكدة، الجزائر،  8133اوث  02والعلوم السياسية ، جامعة 

:https://hudoc.echr.coe.int. 31443/96 , sur le site internet° , 22/06/2004, NPologneArret, Broniowski c. 21   

ن وحريات نساإنسان في بريطانيا ، مذكرة مكملة لنيل شهادة الماجستير في القانون العام فرع حقوق اإلبهلول زكية، تطبيق معاهدات حقوق  556

 . 80.، ص0282،0288جامعة فرحات عباس سطيف ، الجزائر، كلية الحقوق و العلوم السياسية، عامة، 
557(1049. -mme, Brylant Bruxelles,1990, p p1048Jacques velu, Rusen ergec , La convention européenne des droits de l’ho  
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فيذ ام.وعند تحديد وسائل التناإلفريقية. ويهدف لجوء المحكمة لهذا االجراء  إلى مساعدة الدول المدعى عليها في تنفيذ األحك

 . 558من قبلها، فإن اإللتزام الواقع على عاتق الدول المدعى عليها يكون إلتزام بسلوك وليس بوسائل

 المطلب الثاني : رقابة تنفيذ االحكام 

درك أإن فعالية أي نظام يعنى بحماية حقوق اإلنسان تقاس بدرجة تنفيذ األحكام الصادرة عن المحاكم التابعة له. و 

واضعي النظام األساس ي للمحكمة العربيةوبروتوكول انشاء المحكمة اإلفريقية ذلك فقاموابالنص على رقابة تنفيذ األحكام 

 الصادرة عنهما.

ورقابة تنفيذ األحكام ال تتم من قبل هيئات ذات طبيعة واحدة، بل تتم من قبل الهيئات السياسية للمنظمة التي 

من جهة والهيئة القضائية للمنظمة. والمتمثلة في المحكمة العربية واإلفريقية من جهة أخرى. انشأت في ظلها المحكمتين 

ويعود السبب الرئيس ي في إدراج التنوع في الهيئات، لرغبة المجلس في التخفيف من الطابع السياس ي والضغوطات السياسية 

 التي قد تمارس على رقابة تنفيذ األحكام.

 محكمةالفرع األول : رقابة ال

ستقوم أحكام المحكمة العربية مستقبال على غرار ماهي عليه األن المحكمة األفريقية برقابة تنفيذ األحكام التي 

يهدف إلى اإلنقاص من الطابع السياس ي لعملية التنفيذ . وتتمثل ( 560)وتلعب دورا وقائيا فقط( 559)ستصدرها وهي رقابة ذاتية

 من الرقابة في:األساليب المتبعة للقيام بهذا النوع 

الفصل بين حكم الذي تقر فيه باالنتهاك وحكم التعويض العادل : بين الحكمين  مستمد من مبدأ اإلحتياطية الذي يعتبر  -

أحد الخصائص التي يقوم عليها القضاء االقليمي. والذي يعني ان المحاكم االقليمية ال تحل محل اجهزة وسلطات 

المكلفة باحترام وحماية الحقوق المعترف بها في اإلتفاقيات والمواثيق على المستوى  الدول األطراف. فهذه االخيرة هي

الداخلي، لذلك يتوجب أوال السماح للدولة المدعى عليها مرتكبة اإلنتهاك المزعوم أن تقوم بوقف اإلنتهاك وإصالح 

خلي يمكن للضحية اللجوء إلى الوضع طبقا لقوانينها الداخلية، وعندما تفشل جميع محاوالتها في النظام الدا

 . 561المحكمة

                                                           

 558. 80كوثر قنطار، مرجع سابق، ص  

 833.559.، ص0228وسيلة شابو، الوجيز في قواعد المنازعات أمام محكمة العدل الدولية، دار هومة  الجزائر، 
560(Conseil de l’ Édition  eme2 oits de l’hommeElisabeth Lambert Abdelgawed, L’exécution des arrêt  de la cour européenne de dr 

Europe,  2008,p47. 

Pierre Marguénaud, La cour européenne des droits de l’homme  Dalloze   Paris ,1997, p 06. -Jean561 
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تنازل المدعي عن الدعوى: عندما يظهر المدعي نيته في التنازل عن الدعوى وبعد موافقة الدولة المدعى عليها،  يجوز 

للمحكمة العربية أن تقوم بشطب القضية من الجدول.و تظهر رقابتها هنا من خالل اشارتها إلى التدابير التي من شأنها 

  .562تلعب دورا فعاال عند تنفيذ األحكام، في حالة ما إذا رفعت من جديد دعوى مشابهةأن 

من النظام األساس ي والمحكمة  01التقرير السنوي: ستقوم المحكمة المحكمة العربية عند انشائها بموجب المادة   -

ريقية بإعداد تقرير سنوي عن من بروتوكول الميثاق اإلفريقي إلنشاء المحكمة اإلف 08االفريقية بموجب المادة 

اعمالهما، يتضمن قائمة بالحاالت التي صدرت فيها أحكام وبيان باألحكام التي لم يلتزم األطراف بتنفيذها. هذا التقرير 

يتم تقديمه إلى كل من مؤتمر رؤساء الدول وحكومات اإلتحاد اإلفريقي والجمعية العامة بالنسبة للمحكمة العربية. 

رق في هذه التقارير إلى تفاصيل قد تحرج الدول التي لم تقم بعد بتنفيذ األحكام، خاصة تلك الحاالت وسوف يتم التط

التي يتم إدراجها أكثر من مرة في التقرير السنوي، فتعتبر من الدول المنتهكة لحقوق اإلنسان مما سوف يضعف من 

كثر من مرة في التقرير السنوي بإعتبار أننا في عالم مصداقيتها وسمعتها الدولية. خاصة تلك الدول التي يتم إدراجها أ

، ويمكن اعتبار التقرير السنوي 563يدعوا إلى إحترام حقوق اإلنسان في جميع المحافل واألصعدة  بصفة مستمرة

 كجزاء غير مباشر يطبق على الدول اكثر من وسيلة رقابة على تنفيذ االحكام.

تبر مشاركة المحكمة في تحديد تدابير تنفيذ األحكام، سواء كانت تعويض عادل أو المشاركة في تحديد تدابير التنفيذ: تع -

تدابير فردية أو تدابير عامة المرحلة األولى من إجراءات التنفيذ.فتنفيذ األحكام يمكن تقسيمه إلى مرحلتين: المرحلة 

جنة أو ا
ّ
لدولة المدعى عليها. أما المرحلة الثانية األولى يتم فيها تحديد تدابير التنفيذ سواء من طرف المحكمة أو الل

. ويعود السبب الذي يدفع بالمحكمتين العربية مستقبال 564فتتمثل في تطبيق هذه التدابير من قبل الدولة المدعى عليها

واإلفريقية للمشاركة في تحديد التدابير الظروف الخاصة بقضايا حقوق االنسان، أو بسبب طبيعة االنتهاك التي 

 .565اال لخيار اخر لتصحيح هذا االنتهاكالتضع مج

 الفرع الثاني : رقابة هيئات المنظمة المنشأة للمحكمة 

أوال: رقابة جمعية الدول نتطرق إلى رقابة جمعية الدول األطراف ) أوال( ثم إلى رقابة مؤتمررؤساء االتحاد االفريقي ) ثانيا( 

 األطراف 

ي اشارة صريحة وواضحة لدور جمعية الدول االطراف في تنفيذ لم يتضمن النظام األساس ي للمحكمة العربية ا

الحكم وعلى عكس باقي االنظمة االقليمية األخرى فإن جمعية الدول األطراف لم تنشأ بموجب ميثاق المنظمة التي أنشأت 

                                                           

 822.562كوثر قنطار، مرجع سابق، ص  
دمة لنيل شهادة دكتوراه في الحقوق، فرع القانون الدولي والعالقات فريقيا، رسالة مقإنسان في ليات حماية حقوق اإلآتطور يوسف بوالقمح، 563

 .020ص 0221-0221الدولية، كلية الحقوق والعلوم السياسية جامعة منتوري، قسنطينة ،الجزائر، 

, p69.,2009 ellesBruylant, Brux, Exécution des arrêts de la cour européenne des  droits de l’hommeXavier Baptiste Ruedin,  564 
 .801، ص 0281حسن ياسين محمد، افاق ومستقبل المحكمة العربية لحقوق االنسان ، منشورات زين الحقوقية، لبنان، 565



 
 
 
 
 
 

 " " واقع حقوق اإلنسان في ظل عالم متغير -أعمال مؤتمر كلية القانون 

 جامعة اربد األهلية - 0208تموز  81

 

245 
 

 

 ةالمملكــــــــــــة األردنــــيـــــــــــة الهـــــاشـميــــــــــــ

 جــامــعــــة إربــــــد األهـــــليــــــــــة

 عمادة البحث العلمي والدراسات 

The Hashemite Kingdom OF Jordan 

            Irbid National University 

Deanship of Scientific Research and 

Higher Studies 

 

ي ام األساس المحكمة بل أنشأت بموجب النظام األساس ي للمحكمة. وتتكون من ممثلين عن جميع الدول األطراف في النظ

للمحكمة العربية وتجتمع مرة كل عام على األقل،  إال اذا اقتض ى العمل خالف ذلك أو حدد النظام الداخلي عند انشاءه 

حاالت أخرى لإلجتماع.  وكل مانص عليه هذا األخير عن دورها في رقابة تنفيذ األحكام هو أنها تختص بوضع آلية لضمان 

 تنفيذ األحكام. 

الدول األطراف اذن أن تختص بدراسة الشكاوى التي ترفعها الدولة التي صدر الحكم لصالحها عند فيمكن لجمعية 

امتناع الدولة المدعى عليها عن تنفيذ الحكم الصادر ضدها ويتم  دراستها في االجتماع السنوي للجمعية ويكون قرار اإلجتماع 

التي تراها مناسبة  كممارسة الضغوط الدبلوماسية وتعليق وإنهاء بمثابة جزاء للدولة المدعى عليها ولها أن تتخد القرارات 

عضوية الدولة في النظام االساس ي للمحكمة العربيةمستندة في ذلك على كون احترام النظام األساس ي وتنفيذ القرارات 

وإنهاء عضوية  واألحكام شرط من شروط االنضمام للمحكمة العربية ويمكن حتىأن تصل هذه اإلجراءات إلى غاية تعليق

الدولة في جامعة الدول العربية على اعتبار أن المحكمة نشأت بموجب قرار من جامعة الدول العربية وهذا أسوة باالجراءات 

 المتبعة في النظام األوروبي.

كما يمكن لجمعية الدول األطراف وأسوة بالنظام األوروبي أن تطور منصالحياتها أكثر وتقوم برفع شكوى للمحكمة 

العربية عند امتناع الدولة المدعى عليها عن تنفيذ الحكم الصادر ضدها وتصدر المحكمة من جديد حكم يقر باالنتهاك من 

 .566عدمه

 ثانيا: رقابة مؤتمر االتحاد 

في حالة عدم تنفيذ الدول المدعى عليها لألحكام الصادر ضدها تقوم المحكمة بإخطار مؤتمر رؤساء اإلتحاد اإلفريقي 

 .567توفر له مختلف المعلومات الضرورية التي يراها مناسبة وله أن يتخد القرارات التي يراها مناسبةبذلك و 

 خاتمة 

من خالل دراستنا لموضوع أحكام المحاكم اإلقليمية لحقوق االنسان كضمانة لحماية حقوق اإلنسان في المنطقة 

يذ األحكام. ورغم أنه والى غاية كتابة هذه االسطر لم تنشا العربية  يتبين لنا أن اهم ضمانة لحماية حقوق االنسان هي تنف

المحكمة العربية إال انه يمكننا القول أن انشاء محكمة عربية بحد ذاته سيشكل انجاز كبير ونقطة تحول في مسار حماية 

 حكمة العمل. حقوق االنسان في المنطقة ونأمل أن تسارع الدول العربية باالنضمام الى النظام االساس ي لتبدء الم

 وقد استطعنا خالل هذا البحث التوصل إلى مجموعة من النتائج نذكرها فيما يلي : 

                                                           
 بخصوص هذا الموضوع أنظر:      566

Claire Dubois, Ellen Penninckx, Op.Cit, p 26. 

 567من النظام الداخلي للمحكمة اإلفريقية. 18/22المادة 
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يمكن للدول العربية الواقعة في قارة افريقيا االستفادة من نظامين اقليميين لحماية حقوق االنسان، مما سينعكس  .8

ميزة ال تتوفر لدى اية دول اخرى في أية نظام  ايجابا على حماية حقوق اإلنسان لديها وعلى المنطقة العربية ككل وهي

 آخر.

النظام األساس ي للمحكمة العربية بشكله الحالي، اليتضمن ضمانات كبيرة إلصدار أو تنفيذ أحكام المحكمة وطريقة  .0

 الرقابة على تنفيذ األحكام التزال غير واضحة.

م المحكمة تتماش ى هذه األخيرة مع استطاعت المحكمة االفريقية وضع ضمانات حقيقة عند اصدارها ألحكا .0

 خصوصية الدول االفريقية. غير أن جانب الرقابة على التنفيذ اليزال ناقصا مما يؤثر على حماية حقوق االنسان.

ستلعب األحكام النموذجية التي اخدت بها المحكمة االفريقية دور كبير في حماية حقوق اإلنسان اذ تمنع حدوث  .2

 انتهاكات مماثلة.

 على ماسبق نقترح مايلي: وبناء .3

 تشجيع الدول العربية على االنضمام للمحكمة العربية وانشاء النظام الداخلي للمحكمة العربية. -8

أن تقوم المحكمة العربية عند انشاءها للنظام الداخلي على األخد بعين االعتبار طريقة عمل المحكمة األوروبية   -0

 مة اإلفريقية التي بدأت بالنجاح والتطور.نظرا للتطور الهائل الذي وصلت إليه والمحك

تعديل النظام األساس ي للمحكمة العربية والنص في نظامها الداخلي عند وضعه على مدة معينة لتنفيذ األحكام  -0

 خاصة دفع قيمة التعويض العادل وعدم تركها مفتوحة.

سيسه على االحكام النموذجية لما لها تعديل النظام األساس ي للمحكمة العربية أو النص في نظامها الداخلي عند تأ -2

 من دور كبير في تعديل القوانين والممارسات الداخلية ومنع حددوث انتهاكات مماثلة

 وضع آلية واضحة لرقابة تنفيذ االحكام . -3

 النص على جزاءات تطبق على الدول في حالة رفضهم االمتثال لتنفيذ احكام المحكمة العربية. -0

 

 قائمة المراجع

 اللغة العربيةأوال : ب

 الكتب -28

، المؤسسة الجامعة للدراسات والنشر والتوزيع،  لبنان، شكالية تنفيذ أحكام المحاكم الدولية، الطبعة األولىإقش ي ، الخير ،

 .0222بيروت، 

 ،0281، منشورات زين الحقوقية لبنان افاق ومستقبل المحكمة العربية لحقوق االنسانمحمد، حسن ياسين ، 

 .0221، دار النهضة العربية، القاهرة، الحكم القضائي الدولي ، الطبعة الثانيةن حنفي ، عمر ، حسي

   0288، دار الهدى، الجزائر أحكام المسؤولية الدولية في ضوء قواعد القانون الدولي العاملخضر، زازة ، 
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 .8113طبعة العاصمة القاهرة، سنة ، محماية حقوق االنسان في ظل التنظيم الدولي اإلقليميالبرعي ، عزت سعد سيد ،  

، مركز القاهرة لدراسات حقوق اإلنسان  القاهرة ضمانات حقوق اإلنسان على المستوى اإلقليميعبد الغفار، مصطفى ، 

،0220 

 .0228، دار هومة  الجزائر، الوجيز في قواعد المنازعات أمام محكمة العدل الدوليةشابو ، وسيلة ،  

 رسائل ومذكرات  -20

 رسائل الدكتوراه  -أ

، رسالة  مقدمة لنيل شهادة دكتوراه دولة في الحقوق، فريقياإنسان في ليات حماية حقوق اإلآتطور بوالقمح ، يوسف ، 

-0221فرع القانون الدولي والعالقات الدولية، كلية الحقوق والعلوم السياسية جامعة منتوري قسنطينة ،الجزائر، 

0221 

 ب مذكرات ماجستير

، مذكرة مكملة لنيل شهادة الماجستير في القانون العام فرع  نسان في بريطانياتطبيق معاهدات حقوق اإل، بهلول ، زكية 

جامعة فرحات عباس سطيف ، الجزائر، كلية الحقوق و العلوم السياسية، نسان وحريات عامة، إحقوق 

0282،0288. 

، مذكرة مكملة لنيل شهادة الماجسثير تخصص حقوق إلنسانتنفيذ أحكام المحكمة األوروبية لحقوق اقنطار ، كوثر ، 

 0282، سكيكدة، الجزائر  8133اوث  02إنسان، كلية الحقوق والعلوم السياسية ، جامعة 

 المواثيق الدولة  -0

 لنظام االساس ي للمحكمة العربية لحقوق االنسان. .8

 عوبالبروتكول المتعلق بانشاء المحكمة االفريقية لحقوق االنسان والش .0

 النظام الداخلي للمحكمة االفريقية لحقوق االنسان والشعوب .0

 ثانيا باللغة الفرنسية 

OUVRAGES 

Aurélia Schahmaneche, la motivation des décisions de la cour européenne des droits de l’homme, edition 

A.Pedone, Paris,2014 

Claire Dubois, Ellen Penninckx, La procédure devant la cour européenne des droits de l’homme et le comité des 

ministres, Wolters Kluwer, Belgique, 2016. 

-Elisabeth Lambert Abdelgawed, L’exécution des arrêt  de la cour européenne de droits de l’homme , 2eme Édition 

Conseil de l’ Europe,  2008. 
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Laurence Burgorgue- Larsen, les intervention éclairées devant la cour européenne des droits de l’homme ou le 
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 واقع حقوق ذوي اإلعاقة في التشريع اإلسالمي والمواثيق الدولية والقوانين الوضعية 

 الدكتورة عائشة عيس ى الشحي

 جامعة اإلمارات -دولة اإلمارات العربية المتحدة

 الملخص:

ي يحتاج إلى المزيد من الجهود إلنجاح يتناول البحث واقع حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة في العالم العربي، والذ

دمج ذوي اإلعاقة في المجتمع ، ومماسة كافة حقوقهم التي كفلها لهم القانون ،ليكونوا عناصر فاعلة في بناء المستقبل 

وتتمثل إشكالية البحث في الواقع الذي يعيشه ذوي اإلعاقة والصعوبات التي تواجههم في كافة  كغيرهم من أفراد المجتمع.

لمجاالت واألنشطة المجتمعية ، وعلى رأسها التهميش واإلقصاء وتهيئة البيئة المناسبة لهم،وحقهم في التعليم والصحة ا

والرياضة والمشاركة في اتخاذ القرار ، وممارسة حياتهم بصورة طبيعة أسوة بغيرهم، على الرغم من مناشدة المنظمات 

ه حق أساس ي من حقوق اإلنسان . فجاء هذا البحث ليكشف عن حقوق الدولية على ضرورة  إدماجهم في المجتمع  كون

ذوي اإلعاقة  في التشريع اإلسالمي والمواثيق الدولية ويسلط الضوء على واقع حقوق دوي اإلعاقة في الدول العربية كالحقوق 

ا أن البحث علم اية  والحماية لهم.االجتماعية والتربوية والعالجية والقانونية، وكيفية ادماجهم في المجتمع وتوفير سبل الرع

تتطلب استخدام مصطلحات متعدد كاإلعاقة ، الدمج، احتياجات، مواثيق، اتفاقيات. تم تحديها عمليا في مواضع 

 استخدامها، لتسهيل المعنى على القارئ العادي والمتخصص على السواء.

 

The research deals with the reality of the rights of persons with disabilities in the Arab 

world, which requires more efforts to ensure the successful integration of persons with 

disabilities into society, and to exercise all their rights guaranteed to them by law, to be 

active elements in building the future like other members of society . The problem of research 

is represented in the reality experienced by people with disabilities and the difficulties they 

face in all areas and societal activities, on top of which is marginalization and exclusion and 

creating a suitable environment for them, their right to education, health, sports, participation 

in decision-making, and their lives in a natural manner similar to others, despite the appeal 

of international organizations to The necessity of integrating them into society is a basic 

human right. This research came to reveal the rights of people with disabilities in Islamic 

legislation and international conventions and shed light on the reality of the rights of people 

with disabilities in Arab countries such as social, educational, therapeutic and legal rights, 

and how to integrate them into society and provide means of care and protection for them .. 

Note that the research requires the use of multiple terms such as disability, inclusion, needs, 

charters, agreements. They have been practically challenged in their places of use, to 

facilitate the meaning for the lay and professional reader alike. 
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 تساؤالت البحثأوال:

 وتتفرع عن هذه المشكلة  تساؤالت كثيرة كان على الباحثة أن تفي باإلجابة عنها

 مي.ما حقوق ذوي اإلعاقة في التشريع اإلسال  -8

 ما واقع حقوق ذوي اإلعاقة في الدول العربية.. -0

 ما الحقوق االجتماعية لذوي اإلعاقة. -0

 ما الحقوق التربوية والعالجية لذوي اإلعاقة. -2

 ما الحقوق القانونية لذي اإلعاقة. -3

 ثانيا: أهمية البحث:

إلسالمي وقوانيين يسلط الضوء على واقع حقوق دوي اإلعاقة في التشريع ايكتسب الموضوع أهميته في أنه 

واتفاقيات  الدول العربية كالحقوق االجتماعية والتربوية والعالجية والقانونية، وكيفية ادماجهم في المجتمع وتوفير سبل 

 الرعاية  والحماية لهم.

 :ثالثا منهج البحث

اقع حماية ل و اعتمدت الباحثة على المنهج الوصفي التحليلي للمشكلة ألن البحث يتطلب تتبع واستقراء وتحلي

 ورعاية حقوق ذوي اإلعادة لوضع الحلول المناسبة للصعوبات التي تواجههم حياتهم اليومية  

علما أن البحث تتطلب استخدام مصطلحات متعدد كاإلعاقة ، الدمج، احتياجات، مواثيق، اتفاقيات.تأهيل تم 

 ي والمتخصص على السواء.تحديها عمليا في مواضع استخدامها، لتسهيل المعنى على القارئ العاد

 رابعا:خطة البحث

 قسم البحث إلى مقدمة وثالث مباحث فخاتمة ثم النتائج والتوصيات وهي كالتالي

 المبحث األول مفهوم اإلعاقة وحقوق المعاقين في التشريع اإلسالمي والمواثيق الدولية.

 المطلب األول :تعريف اإلعاقة في اللغة واالصطالح.

 حقوق الشرعية لذوي اإلعاقة في اإلسالم.المطلب الثاني:ال

 المطلب الثالث: الحقوق االجتماعية لذوي اإلعاقة في اإلسالم

 المبحث الثاني:حقوق ذوي اإلعاقة في المواثيق الدولية.

 المطلب األول: الحقوق القانونية لذوي اإلعاقة.

 المطلب الثاني: الحقوق االجتماعية لذوي اإلعاقة

 قوق التعليمية والصحية لذوي اإلعاقةالمطلب الثالث: الح

 المطلب الرابع :خدمات التأهيل المنهي لذوي اإلعاقة.

 المبحث الثالث: واقع حقوق ذوي اإلعاقة في الدول العربية
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 المطلب األول نظرة المجتمع لذوي اإلعاقة.

 المطلب الثاني: واقع ذوي اإلعاقة في الدمج االجتماعي.

 إلعاقة في التعليم والصحة.المطلب الثالث: واقع ذوي ا

 

 :المقدمة

حظيت قضية ذوي اإلعاقة باالهتمام الكبير على الصعيد الدولي عبر الكثير من االتفاقيات والمؤتمرات التي حاولت 

 الوقوف على أسبابها ووضع الحلول المناسبة لها على اعتبارها من المكونات األساسية لحقوق االنسان.

 وق هؤالء األشخاص في خدمات مناسبة وااللتفات إلى حاجاتهم من جميع النواحي .فقد أصبح ضروريا ضمان حق

على الرغم من وجود  فاليزال واقع حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة في العالم العربي بحاجة إلى المزيد من التركيز

ذه الشريحة في أغلب الدول جهود كبيرة في هذا الجانب في بعض الدول العربية، إال أن هناك الكثير من القصور تجاه ه

 العربية

فعلى األطراف المسؤولة عن رعاية ذوي اإلعاقة العمل على دمجهم في المجتمع من أجل اإلنتاج واإلبداع في مختلف 

 األنشطة التي يمكن أن يسهموا فيها ويكونوا عناصر فاعلين في بناء المستقبل كغيرهم.

 المبحث األول 

 سالمي والمواثيق الدوليةمفهوم اإلعاقة في التشريع اإل 

 المطلب األول: تعريف اإلعاقة في اللغة واالصطالح 

 اإلعاقة لغة:-8

 .(568)من العوق والحبس والصرف والتثبيط، والجمع:أعواق، وعاقني عائق وعوٌق بالفتح والضم 

 صرفه وحبسه، والعوق: األمر الشاغل، وع ،
ً
وائق الدهر، ورجل عوق: ال خير عنده، وعاقه عن الش يء يعوقه عوقا

َواِنِهْم  ، ومنه قوله تعالى: (569)الشواغل من أحداثه، والتعويق التثبيط
ْ
اِئِليَن إِلِخ

َ
ق

ْ
ْم َوال

ُ
ِقيَن ِمنك ُمَعّوِ

ْ
ُه ال

َّ
ُم الل

َ
ْد َيْعل

َ
ق

ِليًل 
َ
 ق

َّ
َس ِإال

ْ
َبأ

ْ
وَن ال

ُ
ت
ْ
 َيأ

َ
ْيَنا ۖ َوال

َ
مَّ ِإل

ُ
 .(570)َهل

 

 

 

                                                           

 .12، ص 0220-8202، ت  0الفيروز أبادي، مجد الدين محمد بن يعقوب، القاموس المحيط، دار احياء التراث العربي، ط( 568) 

 . 012، ص  1( ابن منظور ، ابي الفضل جمال الدين محمد بن مكرم، لسان العرب، دار صادر ، م  569) 

 81( األحزاب:  570) 
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0-:
ً
 اإلعاقة اصطالحا

ذي يمنع الفرد أو يحد من قدرته على أداء دور طبيعي بالنسبة للسن والجنس والعوامل عيب يرجع إلى العجز ال -

 (571) االجتماعية والثقافية.

حالة انحراف أو تأخر في النمو الجسمي، أو النفس ي، أو العقلي، أو الخلقي، أو التعليمي مما ينجم عنه حاجات فريدة  -

 (572) تقتض ي من المجتمع تقديم خدمات خاصة لرعايتها.

 تعريف اإلعاقة في المواثيق الدولية-0

منظمة الصحة العالمية: اإلعاقة هي: العجز أو عدم القدرة في سياق النشاط البشري إلى وجود عاهات جسمانية أو  -

عقلية نشأت نتيجة لمرض، أو حادث، أو عنف أو سبب وراثي يؤدي إلى إعاقة الوظائف الحياتية، أو مستويات أدائها 

 لفرص إحراز التقدم في العناية بالنفس، أو التعلم، أو العمل، المرتبطة بمك
ً
 أو إقالال

ً
ان ونوع العاهة وهو ما يعني فقدا

 (573) وغيرها من األنشطة اإلنسانية.
هيئة األمم المتحدة: عرفت األمم المتحدة اإلعاقة بأنهم:"كل من يعانون من عاهات طويلة األجل بدنية أو عقلية أو  -

د تمنعهم لدى التعامل مع مختلف الحواجز من المشاركة بصورة كاملة وفعالة في المجتمع على ذهنية أو حسية ق

 (574) قدم المساواة مع اآلخرين".

 مفهوم اإلعاقة في الشريعة اإلسالمية )القرآن والسنة(: -

حاور الكالم عنهم تنوعت مباحث أصحاب اإلعاقة وذوي االحتياجات الخاصة في القرآن الكريم والسنة النبوية واختلفت م

 باالسم ثم الوصف.
ً
 بدءا

 بأوصافهم، أو ما 
ً
فذكر القرآن الكريم المعوق وذوي االحتياجات الخاص بتسميات عدة مراعاة لواقع حال أغلبهم،أواعتبارا

 (575) لحقهم في الحياة.

 وقد وردت كلمة اإلعاقة وّعبرعنها بعدة مفردات في القرآن الكريم منها 

                                                           

 .01، ص 8111الضطرابات االرتقائية ، مطبعة فيكتور كيرس، القاهرة، مليكة الويس ي كامل، اإلعاقة العقلية وا ( 571) 

( أبو الكاس، رائد محمد ، رعاية المعاقين في الفكر التربوي اإلسالمي في ضوء المشكالت التي يواجهونها ، الجامعة اإلسالمية ، رسالة  572) 

 .02، ص  0221 – 8202ماجستير، 

الطفل المعاق في الشريعة اإلسالمية والمواثيق الدولية واإلقليمية المعاصرين، مجلة المؤتمر الثامن  الزبون ، أحمد محمد عقلة، حقوق  ( 573) 

 .82، ص  0280للشريعة والقانون، جامعة البلقاء ، المجلد ج ، 

 .1اتفاقية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة والبروتوكول االختياري ، أألمم المتحدة ، ص  ( 574) 

 .1نجم الدين جميل ، المعقو واالهتمام به في الشريعة اإلسالمية، جامعة صالح الدين، العراق ، ص  المفتي ، أمين ( 575) 
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َس إِ ى عوق في قوله تعال-
ْ
َبأ

ْ
وَن ال

ُ
ت
ْ
 َيأ

َ
ْيَنا ۖ َوال

َ
مَّ ِإل

ُ
َواِنِهْم َهل

ْ
اِئِليَن إِلِخ

َ
ق

ْ
ْم َوال

ُ
ِقيَن ِمنك ُمَعّوِ

ْ
ُه ال

َّ
ُم الل

َ
ْد َيْعل

َ
ِليًل ق

َ
 ق

َّ
قال الطبري (576).ال

 في تفسير هذه اآلية: قد يعلم الله الذين يعوقون الناس عن رسول الله 
ً
، فيصدونهم عنه، عن شهود الحرب نفاقا

 عن اإلسالم وأهله.
ً
وهو أما القرطبي فذكر أن المعوقين هم المعترضين الذين يصدون الناس عن النبي (577) وتخذيال

 (578) مشتق من عاقني عن كذا أي صرفني عنه، والعوق المنع والصرف، وقال من يثبط ويعّوق.

مِ أولو الضرر، قال تعالى:  -
ْ
ُمؤ

ْ
اِعُدوَن ِمَن ال

َ
ق

ْ
 َيْسَتِوي ال

َّ
نُفِسِهْم ۚ ال

َ
ْمَواِلِهْم َوأ

َ
ِه ِبأ

َّ
ُمَجاِهُدوَن ِفي َسِبيِل الل

ْ
َرِر َوال وِلي الضَّ

ُ
ْيُر أ

َ
ِنيَن غ

ُحْسنَ 
ْ
ُه ال

َّ
 َوَعَد الل

ًّ
ال

ُ
 ۚ َوك

ً
اِعِديَن َدَرَجة

َ
ق

ْ
ى ال

َ
نُفِسِهْم َعل

َ
ْمَواِلِهْم َوأ

َ
ُمَجاِهِديَن ِبأ

ْ
ُه ال

َّ
َل الل ضَّ

َ
ُمَج ف

ْ
ُه ال

َّ
َل الل ضَّ

َ
ىىَٰ ۚ َوف

َ
 اِهِديَن َعل

ْجًرا َعِظيًما
َ
اِعِديَن أ

َ
ق

ْ
فسر القرطبي الضرر هو الزمانه، وقال العلماء: أهل الضرر هم أهل األعذار إذ قد أضرت  (579).ال

 (580)بهم حتى منعتهم الجهاد.

ك ارهم وغير ذلوقال الطبري: ال يعتدل المتخلفون عن الجهاد في سبيل الله من أهل اإليمان اال أهل العذر منهم بذهاب أبص

 (581) من العلل التي ال سبيل ألهلها للضرر الذي بهم إلى قتالهم وجهادهم.

اِعِديَن القاعدون،  -
َ
ق

ْ
ُعُدوا َمَع ال

ْ
 القاعدون بمعنى أولي الضرر والعميان والزمني.َوِقيَل اق

 الضعفاء، قال تعالى : -
َ

ىَٰ َوال َمْرض َ
ْ
ى ال

َ
 َعل

َ
َعَفاِء َوال ى الضُّ

َ
ْيَس َعل

َّ
ِه َوَرُسوِلِه ۚ ل

َّ
َصُحوا ِلل

َ
ا ن

َ
 َيِجُدوَن َما ُينِفُقوَن َحَرٌج ِإذ

َ
ِذيَن ال

َّ
ى ال

َ
َعل

ِحيٌم  ُفوٌر رَّ
َ
ُه غ

َّ
ُمْحِسِنيَن ِمن َسِبيٍل ۚ َوالل

ْ
ى ال

َ
ذكر القرطبي في تفسيره أن هذه اآلية أصل في سقوط التكليف  (582)َما َعل

 (583.)عن العاجز ، فكل من عجز عن ش يء سقط عنه"

وذكر ابن كثير في تفسيره لهذه اآلية فقال: "ثم بين تعالى األعذار التي ال حرج عن من قعد معها عن القتال، منها ما 

هو الزم للشخص ال ينفك عنه وهو الضعف في التركيب الذي ال يستطيع معه الجالد في الجهاد، ومنه العمى والعرج ونحوها، 

وظاهر اآلية وأمر الشريعة ( 584)مرض عّن له  في بدنه شغله عن الخروج في سبيل الله، ولهذا بدأ به، ومنها ما هو عارض بسبب 

                                                           

 81األحزاب :  ( 576) 

 .012، ص  82، ج  0220 – 8200، ت  2ابن جرير الطبري، أبي جعفر محمد ، تفسير الطبري، دار الكتب العلمية، ط ( 577) 

  822-11، ص  1، ص  8111 – 812. ت :  8مد ، الجامع ألحكام القرآن ، دار الكتب العلمية ، طالقرطبي، أبو عبد الله محمد بن أح ( 578) 

   13النساء :  ( 579) 

 001، ص  2القرطبي ، تفسير القرطبي ، ج (580)

 001، ص  2الطبري، تفسير الطبري، ج  ( 581) 

 22التوبة :  ( 582) 

 .822، ص  2القرطبي ، تفسير القرطبي، م ( 583) 

 .222، ص  0كثير، عماد الدين أبي الفداء اسماعيل ، تفسير القرآن العظيم ، دار األندلس ، ط . غ ، ت . غ ، ج  ابن( 584) 
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يدلعلى أن الحرج عن األعمى واألعرج: "المريض مرفوع في كل ما يضطرهم اليه بذعر وتقتض ي نيتهم فيه اإلتيان باألكمل، 

 (585) ويقتض ي العذر أن يقع منهم األنقص؛ فالحرج مرفوع منهم في هذا.

سنة النبوية فقد وردت بعض األلفاظ التي تشير إلى الضعف، والعجز وعدم القدرة مثل أصحاب األعذار أما ال

 لمن حبسه العذر عن المشاركة في الجهاد فقال: كوصف الرسول 
ً
 وال قطعتم واديا

ً
 ما سرتم مسيرا

ً
إن في المدينة أقواما

 . (586)ل: وهم بالمدينة حبسهم العذراال كانوا معكم، قالوا: يا رسول الله، وهم في المدينة قا

الشخص الذي فقد عقله بالمصاب وذلكعندما مر بجماعة فقال: "ما هذه الجماعة؟ قالوا: مجنون، وسمى النبي 

 (587) قال: ليس بالمجنون ولكنه مصاب إنما المجنون المقيم على معصية الله تعالى".

 المالمطلب الثاني:الحقوق الشرعية لذوي اإلعاقة في اإلس

انطلقت البداية الحقيقية لالهتمام بذوي اإلعاقة من اإلسالم الذي نادى وحث على ضرورة االهتمام بكل فئات 

 في مراعاة المعوق واعتبار 
ً
 مستقيما

ً
المجتمع وتقديم الرعاية الكاملة للضعفاء وذوو االحتياجات الخاصة كما انتهج نهجا

ا، ومن الحقوق التي كفلها اإلسالم لذوي اإلعاقة.أدميته واعتبار األخوة واإلنسانية، ولم يفر 
ً
 (588) ق بين الناس سليما أو معاق

- 
ً
حسن اختيار اسمه : من أهم الحقوق التي أوجبها اإلسالم على ولي المعاق حسن اختيار اسمه وعدم تسميتهاسما

 
ً
 .(590)كمانكم تدعون يوم القيامة بأسمائكم وأسماء آباءكم فأحسنوا أسماء:لقوله ( 589)قبيحا

اثبات النسب:أوجبت الشريعةاإلسالمية اثبات النسب، إذ بهذا اإلثبات يصان من الضياع والتشرد، كما يترتب -

 (591) عليه حقوق أخرى كالوالية في الصغر،واالنفاق واإلرث وغيرها من األمور الشرعية.

 المطلب الثالث:الحقوق االجتماعية لذوي اإلعاقة في اإلسالم

التي جاء بها اإلسالم مبدأ التكافل االجتماعي، من كفالة المستوى الالئق لمعيشة كل فرد وهو ما  من أهم المبادئ

عبره عنه فقهاء اإلسالم بحد الكفاية يميزا له عن حد الكفاف، فكل فرد وجدفي المجتمع اإلسالمي له احتياجات ضرورية 

                                                           

 .020، ص  0القرطبي، تفسير القرطبي، م ( 585) 

 .8082،ص 2.،ج2808البخاري،أبي عبدالله محمد بن إسماعيل،  كتاب المغازي، باب نزول النبي صلى الله عليه وسلم ، حديث رقم  ( 586) 

الزبون، أحمد محمد عقله، حقوق الطفل  المعاق في الشريعة اإلسالمية، والمواثيق الدولية واإلقلمية المعاصر، مجلة المؤتمر العمل  ( 587) 

 .80، ص  0يالثاني للشريعة والقانون ، المجلد ج

علوم التربوية والنفسية ، باإلشترك مع الجمعية اللفلسطينية الحولي، ماهر محمد ، المعاق في الفكر اإلسالمي ، الجمعية الفلسطينية لل ( 588) 

، الكاس ، رعاية المعاقين في  00، نجم الدين. أميد ،المعوق واالهتمام به في الشريعة اإلسالمية، ص  3، ص  0221لتأهيل المعاقين، 

 .28الفكر اإلسالمي، ص 

 .81مية ، والمواثيق الدولية واإلقليمية، المجلد الثاني ، ص الزبون،أحمد،  حقوق الطفل المعاق في الشريعة اإلسال  ( 589) 

 .823، حديث رقم  8ابن األثير ، كتاب في األسماء والكنى ، باب في تحسين األسماء المحبوب منها  والمكروه ، ج  ( 590) 

 .81ية ،  المجلد الثاني،ص الزبون، أحمد،  حقوق الطفل المعاق في الشريعة اإلسالمية ، والمواثيق الدولية واإلقليم ( 591) 
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الخاصة كمرض أو شيخوخة في تحقيق المستوى الالئق لمعيشته تختلف باختالف الزمان والمكان، فإن لم تسعفه ظروفه 

تكفلت خزينة الدولة بذلك أيا كانت جنسية هذا الفرد أو ديانته.وحد الكفاية هو أول مراتب الغنى حيث تشبع جمع الحاجات 

، جتماعيةاألساسية المشروعة لإلنسان، ومقدار ما ينتقل به المحتاج إلى أول مراتب الغنى واختلف باختالف الحالة اال 

 (592) واالقتصادية للمسلمين، فيعطي المحتاج ما يتم به كفايته.

 الرعاية االجتماعية .

تمتاز الرعاية االجتماعية في اإلسالم بأنها تشمل كل ما هو في حاجة اليها، ومنحت تعاليم اإلسالم كل انسان حقوقا 

مة اإلنسانية واهتم بقضية اإلعاقة فنادى بضرورة تعليم طبيعية ال يجوز اهمالها كحقه في الحياة والحرية والتعليم والكرا

 
ً
 ال يتجزأ من البيان اإلنساني واالجتماعي وحرم كل ما يخل بتكريم اإلنسان فهو مكرما

ً
وتدريب المعاقين عموما وجعلهم جزءا

ِذيَن ، قال تعالى: ( 593)في آدميته، وجعل من المحرمات السخرية واالستهزاء به
َّ
َها ال يُّ

َ
ن  َيا أ

َ
ىَٰ أ ْوٍم َعس َ

َ
ن ق ْوٌم ّمِ

َ
ْر ق

َ
 َيْسخ

َ
آَمُنوا ال

ْنُهْم  ْيًرا ّمِ
َ
وا خ

ُ
ون

ُ
 (594)َيك

إن الله ال ينظر إلى أجسامكم، وال إلى صوركم، ولكن ينظر إلى  :وأوجب النظرإلىأعمال الناس ال أجسادهم فقال 

  " .(595)قلوبكم

ْعَمىَٰ َحَرٌج لتزامات الشرعية قال تعالى :كما رفع الحرج والمشقة عن المعاقين وخفف عنهم في بعض اال
َ ْ
ى األ

َ
ْيَس َعل

َّ
ل

َمِريِض َحَرٌج 
ْ
ى ال

َ
 َعل

َ
ْعَرِج َحَرٌج َوال

َ ْ
ى األ

َ
 َعل

َ
  . (596)َوال

ومن أبرز حقوق ذوي اإلعاقة في اإلسالم إشراكه في نشاط أشقائه وأقرانه األسوياء الترفيهية والتثقيفية، وعدم 

البن أم مكتوم من التخلفعن صالة لما له من أثر بالغ في نفسية المعاق، ولم يأذن الرسول عزله ونبذه بسبب اعاقته 

الجماعة في محاولة لدمج المعاق في المجتمع وعدم استبعاده من األنشطة االجتماعية وحث بقية المسلمين على قبولهم 

                                                           

.الكأس 381 – 382، ص 0222، 81القدومي، مروان، حقوق المعاق في الشريعة اإلسالمية، مجلة جامعة النجاح لألبحاث، المجلد رقم  ( 592) 

 28،رائد محمد،رعاية  المعاقين في الفكر اإلسالمي ،

  300 – 302، ص 0222، 81جامعة النجاح لألبحاث، المجلد رقم  القدومي، مروان، حقوق المعاق في الشريعة اإلسالمية، مجلة( 593) 

  88الحجرات :  ( 594) 

،صحيح مسلم، كتاب البر والصلة واآلداب، باب النهي عن مسلم بن الحجاج بن مسلم القشيري النيسابوري، أبو الحسينأخرجه مسلم،( 595) 

 (.0080(، رقم: )0202/ 2اإلشارة بالسالح إلى مسلم )

 08:النور ( 596) 
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ي رجٌل ضري قاَل:في صفوفهمفعن ابن أم مكتوم  ِ
ّ
ِه، إن

َّ
َهل لي يا رسوَل الل

َ
اِر، ولي قائٌد ال يالئُمني ف ُر الَبصِر شاسُع الدَّ

 
ً
َك ُرخصة

َ
داَء، قاَل: نَعم، قاَل: ال أجُد ل َي في بيتي ؟، قاَل: َهل تسمُع الّنِ ِ

ّ
 أن أصل

ٌ
 (597)رخصة

وقد جعل لهم الوليد بن عبد الملك النفقات الالزمة والعطاء المناسب وبني مستشفى للمجذومين، وبنى جعفر 

 (598) صور مأوى للمجذومين وملجأ للعجائز في بغداد.المن

 الضمان االجتماعي .

سبقت الشرعية اإلسالمية غيرها في وضع الركائز، واألسس والقواعد التي يقوم عليها التأمين االجتماعي وهي المؤاخاة 

اُس قال تعالى: ( 599)بين جميع أفراد الشعوب، وحث على التعاون بينها،  َها النَّ يُّ
َ
ُعوًبا  َيا أ

ُ
ْم ش

ُ
َناك

ْ
ىَٰ َوَجَعل

َ
نث

ُ
رٍ َوأ

َ
ك

َ
ن ذ م ّمِ

ُ
ْقَناك

َ
ل
َ
ا خ ِإنَّ

ِبيٌر 
َ
َه َعِليٌم خ

َّ
ْم ۚ ِإنَّ الل

ُ
اك

َ
ق

ْ
ت
َ
ِه أ

َّ
ْم ِعنَد الل

ُ
َرَمك

ْ
ك

َ
وا ۚ ِإنَّ أ

ُ
َباِئَل ِلَتَعاَرف

َ
  (600).َوق

ة اإلسالم وانفتاحه في الظروف مثال في مرونوبرزت تجربة المؤاخاة في بداية عهد الدولة اإلسالمية وضرب الرسول 

 المناسبة على أشد اشكال العالقات االجتماعية مساواة وعدال.

كما تكفل المجتمع المسلم ووالة أمر المسلمين على كفالة المعاقين من العجزة وذوي األعذار والعاهات ممن ال 

حين واله على مصر وأعمالها إذ قال له ثم الله لمالك بن األشتر معيل لهم من األهل واألقارب، وقد كتب علي بن أبي طالب 

 
ً
الله في الطبقة السفلى من الذين ال حيلة لهم من المساكين والمحتاجين وأهل البؤس والزمن فإن في هذه الطبقة قانعا

، واحفظ لله ما استحفظك.
ً
 (601) ومعترا

ون والتكافل والمحبة واالستقرار واألمان ومن أشكال الضمان االجتماعي الصدقة والزكاة، ألنها عنوان للتأخي والتعا

َراِء  فقال تعالى: ) (602)فيما بين المسلمين وجعل ذوي اإلعاقة من أصحاب مصارف الزكاة الثمانية
َ
ُفق

ْ
اُت ِلل

َ
َدق َما الصَّ ِإنَّ

ارِ 
َ
غ

ْ
اِب َوال

َ
وُبُهْم َوِفي الّرِق

ُ
ل
ُ
َفِة ق

َّ
ل
َ
ُمؤ

ْ
ْيَها َوال

َ
َعاِمِليَن َعل

ْ
َمَساِكيِن َوال

ْ
ُه َعِليَوال

َّ
ِه ۗ َوالل

َّ
َن الل  ّمِ

ً
ِريَضة

َ
ِبيِل ۖ ف ِه َواْبِن السَّ

َّ
ٌم ِميَن َوِفي َسِبيِل الل

 (603)(.َحِكيٌم 

                                                           

.،ص 330، حديث رقم  8أبو داود، سليمان ابن األشعث السجستاني، سنن أبي داود، كتاب الصالة ، باب التشديد في ترك الجماعة، ج  ( 597) 

821 

 .08الكاس،رائد ، رعاية المعاقين في الفكر اإلسالمي ، ص  ( 598) 

 . 301 – 003الزبون، أحمد ، حقوق الطفل المعاق في الشريعة اإلسالمية ، ص  ( 599) 

 .80الحجرات :  ( 600) 

 . 301 – 300القدومي ، حقوق المعاق في الشريعة اإلسالمية ، ص  ( 601) 

، القدومي ، حقوق المعاق في الشريعة  00الكاس، رعاية المعاقين في الفكر التربوي اإلسالمي ، في ضوء المشكالت التي يواجهونها ، ص  ( 602) 

 .301اإلسالمية ص 

 02 التوبة : ( 603) 
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فقال بعض الفقهاء بأن المعاقين هم جزء من المساكين وتوسع البعض اآلخر فيمعنى مصرف الزكاة في سبيل الله، 

 (604)ألمراض المزمنة.فأدخل فيه المقعدين والمشلولين والمجذومين، وأصحاب ا

 حق ذوي اإلعاقة في العالج والتداوي .

كفل اإلسالم الرعاية الصحية للمسلم قبل زواج أبويه عندما دعا إلى حسن اختيار الزوج والزوجة من ذوي األخالق 

 لتوريث المرض والهزال لألوالد.
ً
 والصالح في الدين، والصفة، وحبذ خلو الزوجين من األمراض، تجنبا

ْيِهْم :فقال  (605)ت السنة تخير النطفكما حث
َ
ِكُحوا ِإل

ْ
ن
َ
َفاَء َوأ

ْ
ك

َ
ِكُحوا األ

ْ
ْم َوان

ُ
ِفك

َ
ُروا ِلُنط يَّ

َ
خ

َ
 (606)ت

ويعد هذا التحصين من أهم سبل الوقاية من اإلعاقة واألمراض كما اهتم خلفاء المسلمين وحكامهم بالمرض ى 

عبد العزيز وغيرهم من خلفاء المسلمين، فقاموا بتوفير الرعاية والمعوقين كعمر بن الخطاب وعبد الملك بن مروان وعمر بن 

 لكل مقعد ال يقوى على القيام. 
ً
 لكل كفيف وخادما

ً
االجتماعية لهم وأخص عمر بن عبد العزيز المعوقين وخصص مرافقا

(607) 

 الرعاية النفسية.

 لم يغفل اإلسالم الجانب النفس ي للمعاقين، قال تعالى: 
َ ْ
ى األ

َ
ْيَس َعل

َّ
َمِريِض ل

ْ
ى ال

َ
 َعل

َ
ْعَرِج َحَرٌج َوال

َ ْ
ى األ

َ
 َعل

َ
ْعَمىَٰ َحَرٌج َوال

فقد كان األوائل يتحرجون من األكل مع العميان والمرض ى، إما تقززا منهم، أو ألنه ال يرى الطعام وما فيه من (608)َحَرٌج 

 ليه جليسه، والمريض ال يستوفي منالطيبات فربما سبقه غيره إلى ذلك، واألعرج ألنه ال يتمكن من الجلوس فيفتات ع

َمِريِض َحَرٌج الطعام كغيره، فأنزل الله: 
ْ
ى ال

َ
 َعل

َ
ْعَرِج َحَرٌج َوال

َ ْ
ى األ

َ
 َعل

َ
ْعَمىَٰ َحَرٌج َوال

َ ْ
ى األ

َ
ْيَس َعل

َّ
 (609)رخصة في ذلك. ل

 المبحث الثاني

 حقوق ذوي اإلعاقة في المواثيق الدولية

على الصعيد الدولي عبر الكثير من االتفاقيات والمؤتمرات التي حاولت حظيت قضية ذوي اإلعاقة باهتمام كبير 

 (.610،)الوقوف على أسبابها ووضع الحلول المناسبة لها على اعتبارها من المكونات األساسية لحقوق اإلنسان

  

                                                           

 .032القدومي، حقوق المعاق في الشريعة اإلسالمية، ص  ( 604) 

 .31الكاس، رعاية المعاقين في الفكر اإلسالمي، ص  ( 605) 

 8،8101. سنسن بن ماجة دار الفكر،ج081ابن ماجة ،محمد بن يزيد ، باب األكفاء، حديث رقم  ( 606) 

 030القدومي ، حقوق المعاق في الشريعة اإلسالمية، ص  ( 607) 

 08النور :  ( 608) 

 .31، الكاس رعاية المعاقين في الفكر اإلسالمي، ص 800، ص  3ابن كثير ، تفسير ابن كثير ، ج  ( 609) 

 0حقوق أصحاب الهمم ، هيئة تنمية المجتمع ، دبي، ص  ( 610) 
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 المطلب األول: الحقوق القانونية لذوي اإلعاقة

عوامل عديدة دفعت إلى صدور عدد من المواثيق شهدت حقوق اإلنسان نهضة كبيرة في العصر الحديث بفضل 

 (611) والشرائع كرست لحقوق ذوي اإلعاقة.

فحماية حقوق ذوي اإلعاقة واالعتراف بها من أهم االلتزامات المترتبة لحقوق اإلنسان كون أن هذه الشريحة تحتاج 

 (612)قانونية. إلى حماية ورعاية وتأهيل مما استوجب االعتراف بحقوقهم ضمن جملة من النصوص ال

والذي بدأ بديباجة  8121-80-83وقد صدر اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان عن الجمعية العامة لألمم المتحدة في 

ذكرت "أنه لما كان االعتراف بالكرامة المتأصلة في جميع أعضاء األسرة البشرية وبحقوقهم المتساوية الثابتة هو أساس 

وبالتالي كان من الضروري أن يتولى القانون حماية حقوق اإلنسان كي ال يضطر المرء إلى الحرية والعدل والسالم في العالم 

 (613") التمرد على االستبداد والظلم.

وقد ساد المجتمع الدولي صمت استمر أكثر من ربع قرن بعد اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان فلم تصدر وثيقة أو 

لتنفيذ اإلعالن العالمي أو يضع قواعد تفصيلية تتناول جوانبها المختلفة  اعالن يتحدث عن حقوق اإلنسان أو يضع آليات

بحقوق األطفال المعاقين في التعليم 8108مثل حماية حقوق المعاقين، وجاء اعتراف الميثاق االجتماعي األوروبي الصادر 

من هذا الميثاق على أنه  83المادة  والتأهيل والتدريب ليعيد األمل لهذه الفئة في الدمج والتعايش في المجتمع، فقد نصت

من: "حق األشخاص المصابين بعجز جسدي أو عقلي في الحصول على تدريب منهي وتأهيل، وإعادة االستقرار في المجتمع" 

وبموجب هذه المادة يكون من حق الطفل المصاب بعاهة عقلية أو جسدية أن يحصل على التدريب والتأهيل حتى يستطيع 

 (614) قي األطفال العاديين في المجتمع.أن يندمج مع با

والصادر عن الجمعية العامة لألمم المتحدة، ويعد  8118-80-02وفي 
ً
تم اإلعالن الخاص بحقوق المتخلفين عقليا

 الحق في الحصول على الرعاية والعالج 
ً
أول اعالن يصدر عنها ويختص بحقوق المعاقين ونص على "أن للمتخلفين عقليا

 الحق بالتمتع بمستوى الطبيين المناسب
ً
ين، وعلى قدر من التعليم والتدريب والتأهيل والتوجيه إلنماء قدراته وطاقاته، وأيضا

 (615) معيش ي الئق. وضم اإلعالن الحماية من االستغالل والتجاوز.

                                                           

 01، ص  0280سعيدة بن عيس ى، حميدي، الحماية القانونية ألصحاب االحتياجات الخاصة، جامعة د. الطاهر موالي،  ( 611) 

 0، ص  0220( عواده ،رنا، اإلعاقة والتأهيل المجتمعي، المؤتمر الفلسطيني للتنمية وإعادة اإلعمار في الضفة  الغربية،  612) 

 .01بن عيس ى، حميدي ، الحماية القانونية ألصحاب االحتياجات الخاصة، ص  ( 613) 

 .03إلسالمية والمواثيق الدولية واإلقليمية المعاصرة، صالزبون، أحمد حقوق الطفل المعاق في الشريعة ا ( 614) 

، غمور لعزله، سياسات الحماية االجتماعية لذوي االحتياجات  00بن عيس ى، حميدي، الحماية القانونية لذوي االحيتاجات الخاصة، ص  ( 615) 

 .00الخاصة، مرجع سابق، ص 
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 لإلعالن عن الح 8113وتبنتمنظمة األمم المتحدة سنة 
ً
قوق سياسة االعتراف بحقوق األشخاص المعوقين استكماال

 (616) والذي تناول حقوق المعاق بغض النظر عن نوع اإلعاقة. 8121العالمية لحقوق اإلنسان لسنة 

 أطلق عليه "البرنامج العالمي للمعوقين: "يمثل  8110وفي عام 
ً
أصدرت الجمعة العامة لألمم المتحدة برنامجا

 (617)تكافؤ الفرض.  استراتيجية عالمية لتعزيز الوقاية من اإلعاقة وتحسين التأهيل وتحقيق

عقد مؤتمر خاص بحقوق الطفل تم االعتراف من قبل الدول األطراف فيه بوجوب تمتع الطفل  8111وفي عام 

 بحياة كاملة وكريمة في ظروف تكفل له كرامته وتعزز اعتماده على النفس وتيسير مشاركته واندماجه 
ً
 وعقليا

ً
المعاق جسميا

: لألطفال المعوقين مجانية توفير الخدمات والمساعدات مع مراعاة الموارد  00دة من الما 0في المجتمع، وحضت الفقرة 

المالية للوالدين أو غيرها ممن يقومون برعاية الطفل، وينبغي ان نهدف إلى ضمان امكانية حصواللطفل ذوو اإلعاقة على 

ممارسة عمل، والفرص الترفيهية بصورة التعليم والتدريب، وخدمات الرعاية الصحية، وخدمات اعادة التأهيل واإلعداد ل

 (618)تؤدي إلى تحقيق االندماج االجتماعي للطفل ونموه الفردي، بما في ذلك نموه الثقافي على  أكمل وجه". 

أصدرت منظمة األمم المتحدة االتفاقية الدولية لحماية وتعزيز حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة التي  0220وفي عام 

 وليس اصدار قوانين جديدة.تركز على اإلجراءات الك
ً
 فيلة بتنفيذ القوانين الموجودة أصال

وتناولت االتفاقية مجمل القضايا ذات العالقة بتعزيز حقوق ذوي اإلعاقة وتوضح ديباجة االتفاقية في البند "ت 

 (619)"األهمية البالغة لتوفير فرص الوصول الميسر واآلمن لألشخاص ذوي اإلعاقة 

 بهذه الفئة ووضعت قوانين لحماية حقوق ذوي اإلعاقة، واألخذ بعين االعتبار أما الدول العربية فق
ً
د أولت اهتماما

، والذي ارتفع  عددهم في البلدان العربية بحسب  منظمة العمل العربية ، والغالبية العظمى 
ً
التكفل بهم ودمجهم اجتماعيا

االجتماعية والنفسية والمهنية لتمكينهم من المساهمة منهم بحاجة إلى التعليم والتدريب والتأهيل والرعاية الصحية و 

لتخدم ما يقارب أربعة عشر ألفا وستمائة 8101ولم تظهر الخدمات في كثير من الدول العربية إال بعد عام (620)الفاعلة.

ثيقة وشكلت و (،621)( معاق من عدد المعاقين في الدول العربية البالغ عددهم سبع ماليين في ذلك الوقت.82082وعشرة)

اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان ووثيقتي العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية ، ووثيقة العهد الدولي الخاص 

معا ما يسمى بـ"الئحة الحقوق الدولية " التي أخذت قوة 8100بالحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية الصادر سنة

                                                           

 .00حتياجات الخاصة، ص غمور ولعزله، سياسات الحماية االجتماعية لذوي اال  ( 616) 

 المرجع السابق، نفس الصفحة. ( 617) 

، غمور ولعزله ، سياسات الحماية االجتماعية لذوي االحتياجات  02بن عيس ى، حميدي ، الحماية القانونية لذوي االحتياجات الخاصة، ص  ( 618) 

 00الخاصة، ص 

 .02، ص  0280اصة ، وزارة تنمية المجتمع ، ( معايير جودة خدمات أصحاب الهمم في المؤسات الحكومية والخ 619) 

 0( عوادة ، رنا محمد،اإلعاقة والتأهيل المجتمعي ،ص 620) 

 0( المرجع السابق، 621) 
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من الدول العربية قانون خاص بالمعاقينينظم شؤون حياتهم العملية والعلمية  كما وضعت العديد(622)القانون الدولي.

والمهنية والتأهيلية، فمن الناحية القانونية فالمشكلة محلولة اال أن الناحية التنفيذية والتطبيقية فيوجد قصور  في التنفيذ 

 والتطبيق.

المملكة العربية السعودية من إصدار قامت به  فقد وقامت الدول العربية بوضع عدة قوانين للمعاقين، منها ما

ا مع التزاماتها الدولية  العديد من األنظمة وتحديث وتعديل القائم منها؛ وذلك مواكبة للتطورات والمستجدات، وتمشيًّ

قة لالمترتبة على انضمامها إلى بعض االتفاقيات الدولية. وقد تضمنت تلك األنظمة العديد من النصوص اإليجابية المتع

باستكمال البنية التشريعية والتنفيذية لضمان حقوق اإلنسان بشكل عام وما تتضمنه تلك النصوص من أحكام تتعلق 

بتحقيق المساواة ومناهضة التفرقة والتمييز وضمان حصول جميع األشخاص على حقوقهم كافة على قدم 

كما (624)أصحاب الهمم  الصادر في دولة اإلمارات بشأن حقوق  0220لسنة  01القانون االتحادي رقم وأيضا (623)المساواة.

مادة  تم تعديله بقانون  02بشأن تنظيم بعض حقوق ذوي اإلعاقة والذي ضمن  21صدر في دولة الكويت القانون رقم 

1/0282  .
ً
مادة،  81والمكون من  0222لسنة  02وقانون المعاقين السوري المرقم  ( 625)وهو القانون المعمول به حاليا

لسنة  81مادة وقانون المعاقين األردني المرقم  02والمكون من  8111ون حقوق المعاقين الفلسطيني المرقم بالسنة وقان

تحت رعاية وزارة الشؤون االجتماعية  13لسنة  01مادة وصدر قانون التأهيل االجتماعي للمعاقين رقم  80والمكون من  8110

 ( .627) المتعلق بحماية األشخاص المعوقين. 21-20نون القا 0220وأصدر في الجزائر سنة  (626)المصرية

أما فيما يتعلق بالمواثيق واالتفاقيات اإلقليمية والدولية العربية الخاصة بحماية ذوي اإلعاقة،فتعتبر ذات أهمية 

إلقليمي ا حيث أنها اتفقت على الحماية القانونية لهذه الفئة مسايرة للنهج الذي سارت عليه الدول الكبرى.فعلى الصعيد

" من الميثاق العربي لحقوق اإلنسان على ضمان تمتع األشخاص ذوي اإلعاقة بكافة الحقوق والحريات  0أكدت المادة "

المنصوص عليها في هذا الميثاق دون تمييز، وأن تضمن الدولة المساواة الفعلية واتخاذ ما يلزم من تدابير الحماية من 

"فقرة 22" من الميثاق على حق األشخاص ذوي اإلعاقة بالعمل، وجاءت المادة"02دة"جميع اشكال التمييز،كما أكدت الما

"لتأكد على أهمية توفير الدول األطراف كل الخدمات التعليمية المناسبة لألشخاص ذوي اإلعاقات آخذة بعين االعتبار 0"

 أهمية الدمج في النظام التعليمي، وأهمية التدريب والتأهيل المنهي.

                                                           

 02(حميدي بن عيس ى، الحماية القانونية لذوي االحتياجات  الخاصة ،ص-622) 

 1بتنفيذ اتفاقية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة،ص  التقرير األول المقدم من المملكة العربية السعودية لألمم المتحدة المعني(623) 

 1معايير الجودة للخدمات أصحاب الهمم في المؤسسات الحكومية والخاصة، ص  ( 624) 

 .2، ص  0283تقرير الرابطة الوطنية لألمن األسري ، رواس ي الرابطة الوطنية لألمن اٍلري  ( 625) 

 االحتياجات الخاصة، دراسة ميدانية، المؤتمر العربي الثاني.القصاص، مهدي محمد، التمكين االجتماعي لذوي  ( 626) 

 .81بن عيس ى، حميدي، الحماية القانونية لذوي االحتياجات الخاصة، ص  ( 627) 
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بالطلب من دول األعضاء تعزيز اندماج األشخاص  0222د العربي للمعوقين في قمة الجامعة العربية وسعى العق

المعاقين في التعليم وسوق العمل عبر تأهيلهم في ضوء المستجدات العلمية والتكنولوجية بما يضمن فرص عمل متكافئة 

ربية في مجاالت تدريب العاملين ومناهج التربية لهم، كما سعى العقد إلى وضع برامج لتبادل الخبرات بين الدول الع

 (628)المختصة وتسيير مراكز تدريب وتأهيل األشخاص المعاقين.

وهناك دول عربية تبنت وصادقت على االتفاقية الدولية لحقوق األشخاص ذو اإلعاقة وعلى رأسهم دولة اإلمارات 

المعنية بحقوق أصحاب الهمم فهي من أوائل الدول التي العربية المتحدة السباقة دوما في تبني االتفاقيات الدولية 

فعملت على  0221 880بموجب المرسوم االتحادي رقم  0221صادقت على االتفاقية الصادرة عن األمم المتحدة عام 

اظ على فتفعيلها في المجتمع االماراتي، ودعمّتها بالقوانين والمبادرات العملية لتغدو واقعا ملموسا يؤثر إيجابيا في الح

 (629)حقوق أصحاب الهمم وحمايتهم.

بشأن حقوق أصحاب الهمم المساواة  0220" لسنة 01وكفلت دولة اإلمارات من خالل القانون االتحادي رقم"

بينه وبين أمثاله من األشخاص العاديين، ومراعاة ذلك في جميع التشريعات وسياسات وبرامج التنمية االقتصادية 

دابير المناسبة لمنع التمييز على أساس اإلعاقة، وإيجاد برامج التوعوية ألصحاب الهمم وأسرهم واالجتماعية واتخاذ الت

 وبيئتهم المحلية .

أما من الناحية القانونية فقد نص القانون على كفالة الدولة للمساعدة القانونية ألصحاب الهمم بكل األحوال 

 التي تقيد فيها حريته ألي سبب قانوني.

على توفير الخدمات وانشاء المراكز والمؤسسات والمعاهد الخاصة برعاية وتدريب أصحاب الهمم  وركز القانون 

 (630)وتأهيلهم .

 المطلب الثاني: الحقوق االجتماعية لذوي اإلعاقة

تعتبر الحماية االجتماعية لذوي االحتياجات الخاصة من أكثر المواضيع أهمية على الساحة الدولية والوطنية لما 

تأثير على تنمية المجتمعات وتحقيق العدالة االجتماعية، وحظي مفهوم سياسة الحماية االجتماعية على اهتمام كبير لها من 

 ألهميتها في تطوير المجتمعات وتقدمها حيث تساهم في تلبية حاجات األفراد وضمان حقوقهم 
ً
في األوساط الدولية نظرا

 (631) وحرياتهم.

                                                           

 22-20بن عيس ى، حميدي،الحماية القانونية لذوي االحتياجات  الخاصة،ص  (628) 

سات الحماية االجتماعية لذوي االحتياجات الخاصة في الجزائر،ص ،غمور ولعزلة، سيا0(حقوق أصحاب الهمم، هيئة تنمية المجتمع،ص629)

00-01 

 0(حقوق أصحاب الهمم، هيئة تنمية المجتمع،ص630) 

غمور ليديه ولعلزه حمود، والسياسات الحماية االجتماعية لذوي االحتياجات الخاصة في الجزائر ، جامعة مولود معمري ، تيرزي وزور ،  ( 631) 

 .02، ص  0281 -  0281



 
 
 
 
 
 

 " " واقع حقوق اإلنسان في ظل عالم متغير -أعمال مؤتمر كلية القانون 

 جامعة اربد األهلية - 0208تموز  81

 

262 
 

 

 ةالمملكــــــــــــة األردنــــيـــــــــــة الهـــــاشـميــــــــــــ

 جــامــعــــة إربــــــد األهـــــليــــــــــة

 عمادة البحث العلمي والدراسات 

The Hashemite Kingdom OF Jordan 

            Irbid National University 

Deanship of Scientific Research and 

Higher Studies 

 

مشكلة مست جميع المجتمعات، فهي ظاهرة اجتماعية أخذت مكانة بارزة في فاإلعاقة بمختلف أنواعها تعتبر 

 لتفاقمها في مختلف أنحاء العالم، حيث أولى المجتمع الدولي أهمية خاصة لها وأبرمت في هذا الشأن 
ً
اهتمامات الدول نظرا

 (632) العديدمن االتفاقيات والمصادقة على الكثير من المعاهدات للتكفل بهذه الشريحة.

 الدول العربية وتعد المواثيق 
ً
لم تقتصر الحماية االجتماعية على الصعيد الدولي فقط بل مست أيضا

واالتفاقياتاإلقليمية العربية الخاصة بحماية ذوي االحتياجات الخاصة ذات أهمية حيث انها اتفقت على الحماية القانونية 

 (633) لهذه الفئة مسايرة للنهج الذي سارت عليه الدول الكبرى.

وتحتاج البلدان العربية إلى القيام بالتخطيط بصورة كافية ومناسبة لالنتقال إلى نموذج من الخدمات المرتكزة 

على المجتمع مع توافر الموارد المالية والبشرية الكافية حتى يمكن الخروج بنتائج أفضل في مجال تقديم الخدمات لذوي 

 (634) اإلعاقة.

لذوي اإلعاقة، الدمجاالجتماعي، حيث يوفر فرص التطبيع االجتماعي لألطفال  ومن أشكال الحماية االجتماعية

ويشجع الشخص المعاق على الشعور بأنه جزء (635) المعاقين التي تعكس المعايير واألنماط الثقافية للمجتمع بشكل عام.

 عليه، والثقة بالنفس ، مما يشعره بقيمته في الحياة ويجعله يت
ً
قبل إعاقته، ويدرك قدراته من المجتمع وليس عبئا

وامكاناته في وقت مبكر، ويشعر بانتمائه إلى أفراد المجتمع الذي يعش فيه، كما يكسبه مهارات جديدة وفرص تعليمية 

ونماذج اجتماعية مما يساعد على حدوث نمو اجتماعي أكثر مالئمة ، ويقلل من االحتياجات التي سيحتاج اليها للعيش 

واألنشطة الترفيهية ، كما يمد الدمج الطفل ذو اإلعاقة بنموذج شخص اجتماعي ويتيح الفرصة  والمشاركة في األعمال

ذات العالقة بالعيش  81وهذا ما نصت عليه المادة (636) إلقامة عالقات مع أقرانه وزيادة التفاعل واالتصال مع اآلخرين.

والمناسبة لتيسير تمتع األشخاص ذوي اإلعاقة على المستقل واالندماج في المجتمع مع مراعاة اتخاذ التدابير الفعالة 

 طائفة من الخدمات المؤازرة في المنزل ومحل اإلقامة.

والخاص بمستوى المعيشة الالئقة والحماية االجتماعية فدعت إلى ضمان مساواة األشخاص ذوي  01أما المادة 

على الخدمات واألجهزة المناسبة ذات األسعار  اإلعاقة مع اآلخرين في فرص الحصول على المياه النقية وضمان حصولهم

 المعقولة .

على المشاركة في الحياة الثقافية وأنشطة الترفيه والتسلية والرياضة، فعلى الدول األطراف  02ونصت المادة

ير اإلقرار بحق األشخاص ذوي اإلعاقة في المشاركة في الحياة الثقافية على قدم وساق مع اآلخرين واتخاذ كل التداب

                                                           

 02غمور لدييه ولعلزه ، مرجع سابق، ص  ( 632) 

 02المرجع السابق، ص  ( 633) 

 .80التقري العالمي حول اإلعاقة، منظمة الصحة العالمية، ص  ( 634) 

 .20الزهرة بجادة ، واقع دمج األطفال ذوي اإلعاقة العقلية البسيطة بالمدارس االبتدائية، ص  ( 635) 

 .0عواده، ربنا محمد اإلعاقة والتأهيل المجتمعي، ص ،  22-28المرجع السابق، ص  ( 636) 



 
 
 
 
 
 

 " " واقع حقوق اإلنسان في ظل عالم متغير -أعمال مؤتمر كلية القانون 

 جامعة اربد األهلية - 0208تموز  81

 

263 
 

 

 ةالمملكــــــــــــة األردنــــيـــــــــــة الهـــــاشـميــــــــــــ

 جــامــعــــة إربــــــد األهـــــليــــــــــة

 عمادة البحث العلمي والدراسات 

The Hashemite Kingdom OF Jordan 

            Irbid National University 

Deanship of Scientific Research and 

Higher Studies 

 

المناسبة لكي تكفل لألشخاص ذوي اإلعاقة التمتع بالمواد الثقافية بأشكال ميسرة، والتمتع بدخول األماكن المخصصة 

للعروض أو الخدمات الثقافية، وضمان إمكانية حصول األشخاص ذوي اإلعاقة على الخدمات المقدمة من المشتغلين 

 (637)بتنظيم أنشطة الترفيه والسياحة والرياضة 

 لب الثالث: الحقوق التعليمية والصحية لذوي اإلعاقةالمط

: الحقوق التعليمية 
ً
 أوال

 بعد يوم وينبع من قاعدة توحيد المجرى التعليمي للطفل 
ً
 يتزايد يوما

ً
 جديدا

ً
 تربويا

ً
يمثل الدمج التربوي اتجاها

، يجابي للطفل المعاق والطفل العاديالمعاق القابل للتعلم والتدريب ليكون بين األطفال العاديين كنوع من التغيير اإل 

 في بيئة تربوية مهيأة مشجعة على هذا الدمج الشامل حتىاذاخرج الطفل المعاق إلى 
ً
والتدريب على التفاعل والتعامل معها

 عن الرهبة والخوف واالنعزال.( 638)الحياة 
ً
 (639) االجتماعيةاستطاع التعامل مع العاديين بعيدا

 بدرجة كبيرة وتبرزأهمية الدمج التعليم
ً
 مقبوال

ً
ي في أن األطفال ذوي اإلعاقة في نظام الدمج يحققون انجاز أكاديميا

في الكتابة وفهم اللغة، واللغة االستباقية أكثر مما يحققونه في مدارس التربية الخاصة في نظام العزل، كما يعتبر عمل المعلم 

 (640) ات التخطيط في العمل التربوي والعمل الجماعي.فرصة لزيادة الخبرات التعليمية والشخصية واكتسابه لمهار 

التي تناولت الحق في التعليم اذ نصت  00/8كما كفلت االتفاقيات الدولية حق التعليم لذوي اإلعاقة فجاءتالمادة 

، اعلى أن لكل شخص الحق في التعليم،ويجب أن يكون في مراحله األولى واأٍلساسية بالمجان، وأن يكون التعلم األولي 
ً
لزاميا

وينبغي أن يعمم التعليم المنهي والفني، وأن ييسر القبول للتعليم العالي على قدم المساواة التامة للجميع وعلى أساس 

 (641)الكفاءة. 

 ثانيا: الرعاية الطبية لذوي اإلعاقة. 

لجتها ، قييمها ومعاوتشمل الرعايةالطبية تزويد المعاقين بالرعاية الطبية الفعالة والكشف المبكر عن العاهات وت

وضمان حصول المعاقين خاصة الرضع واألطفال على الرعاية الطبية وبنفس المستوى الذي يحصل عليه سائر أفراد 

المجتمع، وأن تضمن الدول حصول المعاقين على أي عالج منتظم أو أدوية قد يحتاجون إليها في الحفاظ على مستوى أدائهم 

 (642) أو تحسينه.

                                                           

 00معايير جودة خدمات أصحاب الهمم في المؤسسات الحكومية والخاصة ، وزارة تنمية المجتمع، ص -(637)

 .012محمد، هبه عاطف ، دور الجمعيات األهلية في تفعيل حماية المعاقين ، دراسة ميدانية، ص  ( 638) 

 .013الجمعية األهلية في حماية المعاقين، ص  محمد،هبة عاطف ، دور ( 639) 

 .20الزهرة بجادة ، واقع دمج األطفال ذوي اإلعاقة العقلية البسيطة بالمدارس االبتدائية، ص  ( 640) 

 02بن عيس ى، حميدي،  الحماية القانونية إلصحاب االحتياجات الخاصة، ص  ( 641) 

 .02المرجع السابق، ص  ( 642) 
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" والخاصة 03اء في االتفاقية الدولية لحماية وتعزيز حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة جاءت المادة"وبناء على ما ج

 بالخدمات الصحية لتؤكد علىضرورة :

 توفير الخدمات الصحية في أقرب مكان ممكن من مجتمعاتهم المحلية، بما في ذلك المناطق الريفية. -أ

إلى األشخاص ذوي اإلعاقة بنفس جودة الرعاية التي يقدمونها إلى  الطلب إلى مزاولي المهن الصحية تقديم الرعاية -ب 

 االخرين 

 (643)منع الحرمان على أساس التمييز من الرعاية الصحية أو الخدمات الصحية أوالغذاء والسوائل بسبب اإلعاقة  -جـ 

ص ترتيبات تيسير  معقولة لألشخا" من ذات االتفاقية والمتعلقة بالعمل والعمالة على أهمية كفالة توفير 01ونصت المادة"

 (644)ذوي اإلعاقة في أماكن العمل.

 المطلب الرابع: خدمات التأهيل المنهي لذوي االعاقة

تهدف خدمات التأهيل المنهي لذوي اإلعاقة إلى اعادة تأهيل األشخاص المعاقين من بلوغ حفظ المستوى الوظيفي 

و على الصعيد االجتماعي، بحيث يمكنون من األدوات الالزمة لتغيير حياتهم األمثل على الصعيد البدني أو الذهني أو النفس ي أ

ورفع مستوى استقاللهم ويمكن أن تتضمن إعادة التأهيل تدابير ترمي إلى التمكين من أداء الوظائف أو استعادة الوظائف 

 (645)المفقودة أو التعويض عن فقدانها أو انعدامها. 

يكون أهال لمزاولة العمل الذي يليق به، فالتأهيل عملية تكييف اإلنسان مع ويقصد بتأهل المعاق اعداده ألن 

البيئة أو إعادة اإلعداد للحياة ومن حق ذوي اإلعاقة الحصو ل على فرص إلنماء اإلمكانيات الموجودة لديه عن طريق التعليم 

 .(646)المناسب والتدريب المالئم

المناهج الهادفة إلى تحسين نوعية الحياة لذوي اإلعاقة ضمن ويعتبر مشروع التأهيل في المجتمع المحلي أحد 

مجتمعاتهم على اعتبار أن هذا المشروع ينطلق من تحمل المجتمع مسؤولية أحداث التغيير في التعامل مع قضايا اإلعاقة 

 إلى اشراك المعاقين من ذوي االحتياجات الخاصة في أنشطة ا
ً
ته لمجتمع وفعاليبدأ من التدخل في مستوى المعيشة وصوال

لتحسين طبيعة حياتهم اليومية وتحقيق نظام دعم من المجتمع المحلي مثل قطاعات التعليم والصحة والتنمية والمشاركة 

في تقديم الخدمات االجتماعية مثل التدريب والتوظيف والرياضة واألنشطة الشبابية والنسائية والتركيز على تعزيز وتمكين 

 (647) وعة هامة قادرة على المساهمة في صنع القرارات لخبراتهم الشخصية في هذا المجال.األفراد المعاقين لمجم

                                                           

 08مات أصحاب الهمم في المؤسسات الحكومية والخاصة ، وزارة تنمية المجتمع،صمعايير جودة خد (  643) 

 .08المرجع السابق، ص ( 644)  

 .02بن عيس ى، حميدي ، الحماية القانونية األصحاب االحتياجات الخاصة، ص  ( 645) 

 .301القدومي، حقوق المعاق في الشريعة اإلسالمية، ص  ( 646) 

 .0ة والتأهيل المجتمعي، ص رنا محمد عواده، اإلعاق ( 647) 
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" من االتفاقية الدولية لحماية وتعزيز حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة الدول األطراف باتخاذ 00وطالبت المادة"

ية والمحافظة عليها، وتحقيق تدابير فعالة ومناسبة لتمكين األشخاص ذوي اإلعاقة من بلوغ أقص ى قدر من االستقالل

امكاناتهم البدنية والعقلية واالجتماعية والمهنية على الوجه األكمل واشراكهم ومشاركتهم بشكل تام في جميع نواحي 

الحياة.وتحقيقا لتلك الغاية تقوم الدول األطراف بتوفير خدمات وبرامج شاملة وإعادة التأهيل وتعزيزها وتوسيع نطاقها، 

 (648)جاالت الصحة والعمل والتعليم والخدمات االجتماعية .وبخاصة في م

 المبحث الثالث

 واقع ذوي اإلعاقة في دول العربية

سنتناول في هذا المبحث واقع ذوي االعاقة في الدول العربية والمتمثلة في الحماية والدمج االجتماعي والتعليمي 

 والصحي، والتأهيل المنهي.

 ذوي اإلعاقة:المطلب األول: نظرة المجتمع ل

تنظر معظم المجتمعات العربية إلى ذوي اإلعاقة نظرة شفقة وإقصاء عن المجتمع فاالعتقاد السائد أن األشخاص 

ذوي اإلعاقة أفراد يفتقدون إلى الحياة،على الرغم من مناشدة المنظمات الدولية على ضرورة ادماجهم في المجتمع إال أن 

األسرة العربية وتمنعها من المساهمة في البرامج والخدمات المقدمة للفرد من ذوي هناك العديد من العوائق التي تعيق 

 (649) اإلعاقة تحت المظلة االجتماعية المقدمة من مؤسسات الدولة.

ومن أهم تلك المعوقات واالتجاهات السلبية نحو اإلعاقة المنتشرة في المجتمعات العربية، وما يرتبط بتلك 

خاطئة مما يؤثر على األسرة ويشكل مصدر ضغط كبير لها فتلجأ إلى إخفاء طفلها ذوي اإلعاقة مما االتجاهات من اعتقادات 

يؤدي إلى حرمانه من فرص التدريب والتعليم المناسب، باإلضافة إلى مردود الفعل السلبية التي قد تولدها إصابة الطفل 

وكشف التقرير (650) الت األسرية التي قد تصل إلى الطالق.باإلعاقة لدى الوالدين كالشعور بالذنب والحزن، والكأبة والمشك

العالمي لمنظمة الصحة والخاص بذوي اإلعاقة بيانات واسعة النطاق حول العوائق والعقبات التي تواجه ذوي اإلعاقة، 

 (651) ومنها قصور السياسات والمعايير القائمة بالفعل.

لهم من بلد آلخر بحسب استقرار ذلك البلد وُبعده عن ويتفاوت أعداد المعاقين ونسبتهم والخدمات المقدمة 

الحروب الداخلية أو الخارجية وبحسب امكانياته االقتصادية ومستويات الوعي االجتماعي. فعدم توافر الوعي االجتماعي 

                                                           

 08معايير جودة خدمات أصحاب الهمم في المؤسسات الحكومية والخاصة ، وزارة تنمية المجتمع، ص  (648) 

طه الراوي، واقع ذوي االحتياجات الخاصة في البلدان العربية ،عواده ،رنا، اإلعاقة والتأهيل المجتمعي ، المؤتمر الفلسطيني للتنمية  ( 649) 

العمري، سليمة ، أهميته التمكين االجتماعي لذوي االحتياجات الخاصة في  1، ص ،0220-3-82ألعمال في الضفغة الغربية، وإعادة ا

 .01، ص  11المجتمع ، مقال منشور في مجلة العلوم اإلنسانية واالجتماعية ، ألعدد 

 1عواده،رنا، إلعاقة والتأهيل المجتمعي، ص ( 650) 

 وي االحتياجات الخاصة في البلدان العربية، طه الراوي ، واقع ذ ( 651) 
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ى راكز الدعم أو حتوالعلمي، ووجود بعض العوائق النفسية أدى إلى احجام األسر من ارسال أبنائها أو بناتها ذوي اإلعاقة إلى م

 (652)تسجيل حاالت عوِقهم في اإلحصاءات الرسمية. 

 المطلب الثاني: واقع ذوي اإلعاقة في الدمج االجتماعي

تعتبر الحماية االجتماعية لذوي اإلعاقة من أكثر المواضيع أهمية على الساحة الدولية والوطنية لما لها من تأثير 

 الجتماعية.على تنمية المجتمعات وتحقيق العدالة ا

وترتفع معدالت اإلعاقة في البلدان النامية بسبب األوضاع االجتماعية واالقتصادية، حيث يعاني حوالي مليار شخص 

 (653)من سكان العالم من اإلعاقة %83أي 

 الدول القريبة، حيث يتعذر على 
ً
 %02ولم تقتصر الحماية االجتماعية على الصعيد الدولي فقط بل مست أيضا

إلعاقة في العالم العربي تحمل تكاليف حياتهم الشهرية، وتفتقر غالبية المدن العربية للبنية التحتية المهيأة من ذوي ا

، فرعاية األشخاص ذوي اإلعاقة تقع على عاتق الدولة بمؤسساتها (654)والموصالت لتيسير ممارسة المعاقين حياتهم اليومية 

في تأمين الطرق التي تساعدهم على التعايش واالندماج في المجتمع لالستفادة وحكوماتها وأصحاب القرارات والمراكز األهلية 

 (655) من قدراتهم وامكانياتهم حتى وإن كانت بسيطة مما يساعد على اكسابهم الثقة بالنفس وإكساب المجتمع الثقة بهم.

 رعاية المعاقين، لما لها منولالرتقاء بدور المجتمع في هذا المجال، البد من تفعيل دور المؤسسات المجتمعية في 

دور كبير في يتوفير الخدمات الالزمة لهم على اختالف اعاقتهم وقدراتهم، لتحقيق التنمية الشاملة لذوي اإلعاقة كما يستلزم 

رعاية المعاقين اتخاذ كافة اإلجراءات في مختلف المجاالت ودعم السياسيات بأهمية عالجهم من األمراضوتعليمهم 

 (656) مان حقوقهم اإلنسانية والتربوية والنفسية والصحية، واالجتماعية حتى تتحسن حياتهم لألفضل.وتشغيلهم، وض

كمايجب توفير مراكز خاصة بحيث ال يقتصر دورها على توفير أساليب التشخص لحاالت اإلعاقة بل يتعدى ذلك 

 لخدمات أسرة المعاق بعدة دورات تثقيفيةعلى تأهيل المعاقين وتدريبهم وتمكينهم ضمن المجتمع واألسرة، كما تستهدف ا

 وتوعوية بأهمية دورهم في المنزل، مع االستمرار بتقديم خدمات التأهيل والدعم للفرد المعاق ودمجهم مع باقي المجتمع.

وتواجه ذوي اإلعاقة صعوبات منها عدم توفر الخدمات اآلزمة لهم بتوفير بيئة مؤهلة بالموصفات العالمية المناسبة (657)

                                                           

 .2عواده ، رنا، اإلعاقة والتأهيل المجتمعي، المؤتمر الفلسطيني للتنمية وإعادة اإلعمار في الضفة العربية، ص  ( 652) 

، ص  0281 -  0281ز، غمور ولعزله، سياسة الحماية االجتماعية  لذوي االحتياجات االخاصة في الجزائر، جامعة مولود معمري يرزي و ( 653) 

00. 

 irfaarsautak.com13-12-2019غمدان الدقيمي، موقع  ( 654) 

. العمري سليمة، أهميتة التمكين االجتماعي لذوي االحتياجات  mafahem.com   ،82-3-0208دور المتمع في رعاية المعاقين، موقع  ( 655) 

 ، سالم الزبون، ذوي االحتياجات الخاصة. 01 ، ص 10الخاصة ، مجلة العلوم اإلنسانية واالجتماعية، ألعدد 

 .mofhahem.com  82-3-0208اسالم الزبون ، ذوي االحتياجات الخاصة دور المجتمع في رعاية المعاقين ، موقع  ( 656) 

 .mofhahem.com  82-3-0208موقع  (المرجع السابق، 657) 
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التي تتيح لهم الحصول على كافة الخدمات الي أقرها لهم القانون واالتفاقات الدولية ، وذلك عن طريق تحديد المعايير 

والمواصفات الهندسية الخاصة بتأهيل المنشآت والمرافق العامة والخاصة بوسائل التواصل واستخدام التكنولوجيا ، 

 (658)المواصفات واالستثناءات  الواردة عليها.وتحديد الضوابط اآلزمة لتطبيق هذه المعايير و 

 المطلب الثالث: واقع ذوي اإلعاقة في التعليم والصحة

: واقع الرعاية الصحية لذوي اإلعاقة
ً
 أوال

يواجه األشخاص ذوي اإلعاقة طائفة من العقبات في سعيهم إلى الحصول على الرعاية الصحية فغالبية الدول 

 على المريض.العربية لم تقم بتأسيس نظام ت
ً
 كبيرا

ً
 (659) أمين صحي خاص بذوي االحتياجات الخاصة األمر الذي يشكل عبئا

 يحول دون حصول األشخاص ذوي اإلعاقة 
ً
 رئيسيا

ً
وتعد القدرة على تحمل تكاليف الخدمات الصحية ووسائل النقل مانعا

ثر من نصف هؤالء عن تحمل تكاليف على الرعاية الصحية التي تمس حاجاتهم في البلدان المنخفضة الدخل ويعجز أك

 (660) الرعاية الصحية.

كما أن هناك عوائق تحول دون وصول ذوي اإلعاقة إلى مرافق الرعاية الصحية والوصول إلى المباني والمستشفيات 

على  ةوالمراكز الصحية، وصعوبة استعمال المعدات الطبية ورداءة الالفتات وضيق األبواب والساللمالداخلية، وعدم القدر 

 االستفادة من مواقف السيارات.

 من فحص الكشف عن سرطان الثدي وسرطانعنق الرحم 
ً
كما تعاني النساء المعاقات من عدم االستفادة غالبا

 (661) ألن مناضد الفحص ال يمكن ضبط ارتفاعها ومعدات تصوير األشعة مصممة للنساء القادرات على الوقوف فقط.

رف العاملين الصحيين مما يؤدي إلى عجز مقدم الرعاية الصحية عن تلبية كما يوجد قصور في مهارات ومعا

 (662) احتياجات ذوي اإلعاقة ورفض تزويدهم بالرعاية من قبل مقدمي الرعاية الصحية.

وفيما يتعلق بدمج اإلعاقة في قطاع الصحة فأنه في كثير من األحيان ال ينظر إلى اإلعاقة على أنها من مشاكل الصحة 

لذلك ال تتخذ اجراءات بشأن دمجها في قطاع الصحة، وغالبا ما تغفلها االستراتيجيات وخطط العمل الوطنية العامة 

المتعلقة باإلعاقة لتنفيذ اتفاقية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة، فما زال دمج اإلعاقة في قطاع الصحة يشكل فجوة في 

إلعاقة في قطاع الصحة الذي ينطوي على اتخاذ اجراءات بشأن برامج عمل البلدان، ويلزم أن تتعهد وزارات الصحة بدمج ا

 تحقيق المساواة بين األشخاص ذوي اإلعاقة في المجاالت التالية:

                                                           
،دور المجتمع في 0283-8-08جاتمسؤولية مجتمعية، جريدة اإلتحاد،،دعم ذوي االحتيا82كتيب أصحاب الهمم، هيئة تنمية المجتمع ،ص-658

 mafahem.com،82-3-0208رعاية المعاقين، موقع

 طه الراوي ، ذوو االحتياجات الخاصة حقوقهم وواقعهم في العالم العربي. ( 659) 

 0202-80-8اإلعاقة والصحة، موقع منظمة الصحة العالمية،  ( 660) 

  0202-80-8الحتياجات الخاصة حقوقهم وواقعهم فيا لعالم العربي، اإلعاقة والصحة، موقع منظمة الصحة العالمية، طه الراوي ، ذوي ا ( 661) 

 . sheetsidisability-fact 8-80-0202األعاقة والصحة موقع  ( 662) 
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 اتاحة الخدمات الصحية الفعالة. -8

 توفير الحماية أثناء الطوارئ الصحية. -0

لصحية لتحقيق أعلى مستوى اتاحة تدخالت الصحة الشاملة لعدة قطاعات مثل خدمات المياه واإلصحاح والنظافة ا -0

 (663) صحي يمكن بلوغه.

:
ً
 واقع التعليم لذوي االعاقة ثانيا

 على الرغم من أهمية الدمج وايجابياته الكثيرة اال أنه يواجه مشكالت وتحديات تحول دون تحقيق الهدف منه:

ة ذوي اإلعاقة، وعدم ومن التحديات التي تواجه دمج التعليم عدم وجود ميزانيات خاصة للصرف علىأنشطة الطلب

توافر الظروف الصحية المناسبة، والصفوف المدرسية الكافية ووجود أماكن مخصصة ومجهزة لممارسة األنشطة 

 .(664)المدرسية للطلبة ذوي اإلعاقة

ومنها تحديات تتعلق بالمناهجالدراسية الحالية والتي ال تسهم في تعزيز الدمج وال تنمي االتجاهات اإليجابية نحو 

طلبة ذوي اإلعاقة، باإلضافة إلى عدم وجود تعليمات واضحة لتقييم أداء الطلبة ذوي اإلعاقة باختالف إعاقتهم وصعوبة ال

التعرف إلى الحاجات التعليمية للطلبة بصورة عامة وذوي اإلعاقة بصورة خاصة، أضف على ذلك عدم وجود برامج تتابع 

لفاقد. أما فيما يتعلق باألنشطة الالصفية فانه ال يتم تدريب الطالب ذوي الطالبة بعد المدرسة أو اثناء الفصل لتقليل ا

اإلعاقة على مهارات الحياة اليومية وال يتم تشجيعهم على المشاركة في الرحالت والزيارات الميدانية، كما أن هناك صعوبات 

ختلفة ككيفية ارتداء مالبسهم واستخدام تواجه ذوي اإلعاقة وهو تدريبهم على شتى أنواع المهارات الحياتية اليومية الم

 (665) المواصالت والشراء من المحالت التجارية، وتسهيل ممارستهم ألنشطة تتناسب مع نوع إعاقاتهم.

كما أن هناك تحديات وصعوبات متعلقة باألساليب والوسائل التعليمية المستخدمة حيث ال يؤخذ بعين االعتبار 

 يشجع التعلم النشط والمشاركة اإليجابية لهم، فالوسائل المستخدمة ال تساعد على احتياجات الطالب ذوي اإلعاقة وال 

تنمية مهارات التفكير لديهم وال تنمي جوانب التعلم اإلنسانية واالجتماعية وال تعكس الحياة الحقيقية لهم في تنوع بيئاتهم، 

 (666) وعدم فعالية استخدام التقنيات الحديثة في التعليم.

لتقرير العالمي حول اإلعاقة لمنظمة الصحة العالمية فيما يتعلق بالسياسات التعليمية الشاملة أن وجاء في ا

 وجد أن  01البلدان المشاركة في مبادرة المسار السريع للتعليم للجميع وعدها 
ً
  81بلدا

ً
 إما قدمت تفصيال بسيطا جدا

ً
بلدا

 حول اإلعاقة والدمج حول االستراتيجيات المقترحة لدمج ذوي اإلعاقة من األط
ً
فال في المدارس أو لم تذكر أية تفاصيل أصال

                                                           

 موقع منظمة الصحة العالمية  ( 663) 

 – 0281لبسيطة بالمدارس االبتدائية ، جامعة الشهد حمد لخضر ، بالوادي، الزهرة بجادة، واقع دمج األطفال ذوي اإلعاقة العقلية ا ( 664) 

 .21، ص  0281

 .21الزهرة بجادي،  المرجع السابق، ص  ( 665) 

 .013، كذلك انظر، محمود ، هبه، دور الجمعيات األهلية في تفعيل حماية حقوق المعاقين، ص  801المرجع السابق، ص  ( 666) 
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بالمدارس، أما فيما يتعلق بالثغرات الشائعة في السياسات التعليمية، فتتضمن نقص الحوافز المالية وغيرها من الحوافز 

ماعية وخدمات الدعم المقدمة المستهدفة لألطفال ذوي اإلعاقة من أجل الحاقهم بالمدارس عالوة إلى افتقاد الحماية االجت

 (667) إليهم والى ذويهم.

 -الخاتمة:

 وفي ختام هذا البحث توصلنا إلى النتائج التالية

 النظرة الشاملة لإلسالم فيما يتعلق بإنسانية البشر وحقوقهم، وتحقيق المساواة والعدالة بين البشر. -8

 تمام بهم .اإلسالم أول من سن حقوقا لذوي اإلعاقة  وأمر برعايتهم وااله -0

 بأقرانهم من األسوياء. -0
ً
 اهتمام المجتمع الدولي بذوي اإلعاقة ووضع قوانين لحمايتهم ورعايتهم أسوة

وضع اتفاقيات ومواثيق لحماية ذوي اإلعاقة واعطاءهم كافة حقوقهم الصحية والتعليمية  وتدريبهموتأهيلهم  -2

 ودمجهم في المجتمع ليصبحوا عناصر فاعلة فيه.

ن القوانيين واالتفاقيات الدولية التي وضعتها الدول والخاصة بحقوق ذوي اإلعاقة وآلية تنفيذ هناك فجوة بي -3

 القوانين واالتفاقيات على أرض الواقع.

الصعوبات التي يواجها ذوي اإلعاقة في الدول العربية نتيجة صعوبة تنفيذ ما جاء في القوانين واالتفاقيات الدولية  -0

 ة للظروف التي تمر بها بعض الدول العربية.الخاصة بحقوق المعاق نتيج

 عدم تهيئة البنية التحتية ألغلب الدول العربية بحيث تالءم حاالت ذوي اإلعاقة . -1

نظرة المجتمع في الدول العربية لذي اإلعاقة وعدم تمكنهم من إيجاد فرص عمل وممارسة حياتهم بشكل طبيعي  -1

 كاألفراد العاديين.

تي تتناول ذوي اإلعاقة والصعوبات التي تواجههم في مجال التعليم والصحة والتأهيل قلة الدراسات والبحوث ال -1

 والتدريب المنهي ودمجهم في المجتمع .

 وبناء على ذلك نوص ي باآلتي.

المسارعة في تنفيذ ما جاء في قوانين الدول العربية فيما يتعلق بحماية حقوق ذوي اإلعاقة، االجتماعية والتعليمية -8

 والتأهيل والتدريب المنهي.  والصحية

تطوير الخدمات المقدمة لذوي اإلعاقة والمتعلقة بالمباني والطرق، ووسائل النقل والمرافق اآلخرى داخل البيوت  -0

 وخارجها.

 تمكين ذوي اإلعاقة من العيش في استقاللية والمشاركة بشكل كامل في جميع جوانب الحياة. -0

 ن العاملين مع األشخاص ذوي اإلعاقة في مجال الحقوق المعترف بها دوليا.تدريب األخصائيين والموظفي -2

                                                           

 .1، ص  022حول اإلعاقة، منظمة الصحة العالمية التقرير العالمي  ( 667) 
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إجراء المزيد من البحوث والدراسات.المتعلقة بذوي اإلعاقة وكيفية معالجة الصعوبات التي تواجه القائمين على هذه  -3

 الفئة.

صة بذوي اإلعاقة، وإنشاء اتفاقيات تدريب تبادل الخبرات بين الدول العربية عن طريق إقامة الندوات والمؤتمرات الخا -0

 وتأهيل المتخصصين برعاية ذوي اإلعاقة.

 فهرس المصادر

 82،د8200-0220،ت2ابن جرير الطبري،ابي جعفر محمد، تفسير الطبري، دار الكتب العلمية،ط

 .0ابن كثير، عماد الدين أبي الفداء إسماعيل، تفسير القرآن العظيم، دار األندلس غ،ت غ،ج

 1ن منظور، أبي الفضل جمال الدين محمد بن مكرم، لسان العرب دار صادر، ط غ، ت غ،ماب

أبو الكأس ، رائد محمد رعاية المعاقين في الفكر التربوي اإلسالمي في ضوء المشكالت التي يواجهونها،  رسالة 

 8202-0221جامعية

الصفوف العادية من وجهة نظر المعلمين في بيت  أبو حيان وغيره، الصعوبات التي تواجه دمج الطلبة ذوي اإلعاقة في

 .0281المجلة العربية للنشر العلمي، العدد الثالث عشر AJSPلحم،

بجادة،الزهرة،واقع دمج األطفال ذوي اإلعاقة العقلية البسيطة بالمدارس االبتدائية من وجهة نظر أخصائي المركز النفس ي 

 .0281-0281لخضر بالوادي ، البيداغوجي رسالة جامعية، جامعة الشهيد حمه

بن بردزبة،الجامع  ،دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع  ابن المغيرة محمد بن إسماعيل بن إبراهيم أبي عبد الله البخاري،

 3،ح8228-8118غ، ت

 0223حبايب وعبدالله، علي حسن،عثمان،اتجاهات المدراء والمعلمين نحو دمج المعاقين في الصفوف العادية،

ولي، ماهر محمد المعاق في الفكر اإلسالمي الجمعية الفلسطينية للعلوم التربوية والنفسية باالشتراك مع الجمعية الح

 الفلسطينية لتأهيل المعاقين .

الزبون، أحمد عقلة، حقوق الطفل المعاق في الشريعة اإلسالمية والمواثيق الدولية واإلقليمية المعاصرة مجلة المؤتمر 

 .0280ي للشريعة والقانون ،جامعة البلقاء المجلد  الثاني،العالمي الثان

أبو داود سليمان بن األشعث بن إسحاق بن بشير بن شداد بن عمرو األزدي سنن أبو داود، المكتبة   السجستاني،

 8العصرية،،ج

دراسة ميدانية، السالمي  وبن شهرة،،باهي، قرنيات ،المشكالت النفسية واالجتماعية والصحية لدى المعاقين حركيا 

 00،0280العدد

 11العمري،سليمة،مقال منشور في مجلة العلوم اإلنسانية واالجتماعية، العدد

 0220-0-82عوادة، رنا محمد، اإلعاقة والتأهيل المجتمعي، المؤتمر الفلسطيني للتنمية وإعادة االعمار في الضفة الغربية،

 .0283-0280سعيد، –لخاصة ،جامعة  د.طاهر موالي عيس ى، حميدي،الحماية القانونية لذي االحتياجات ا
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 .8202-0220،ت 0الفيروزآبادي، مجد الدين محمد بن يعقوب، القاموس المحيط ، دار إحياء التراث العربي،ط

 0222، 81القدومي، مروان، حقوق المعاق في الشريعة اإلسالمية، مجلة جامعة النجاح لألبحاث ،مجلد رقم 

 .1،م8221-8111،ت 8محمد بن أحمد، الجامع ألحكام القرآن ،دار الكتب العلمية،ط القرطبي، أبو عبدالله

القصاص، مهدي محمد، التمكين االجتماعي لذوي االحتياجات الخاصة دراسة ميدانية، المؤتمر العربي الثاني لإلعاقة 

 الذهنية بين التجنب والرعاية.

عية لذوي االحتياجات الخاصة في الجزائر، جامعة مولود معمري لعزلة وغمور، حمزه، ليديه، سياسات الحماية االجتما

 .0281-0281تيزي وزو،

 المفتي، أميد نجم الدين جميل، المعوق واالهتمام به في الشريعة اإلسالمية رسالة جامعية، جامعة صالح الدين.

 8111ط غ، ت مليكة، لويس كامل، اإلعاقة العقلية واالضطرابات االرتقائية، مطبعة فيكتور كيرس، 

هادف، نجاة ساس ي،دور التكوين المنهي في تأهيل ذوي االحتياجات الخاصة من وجهة نظر اإلدرين واألساتذة ،دراسة علمية 

 .0280-0282جامعة محمد خيضر بسكرة،

 .0282هبة، عاطف السيد،دور الجمعيات األهلية في تفعيل حماية حقوق المعاقين ،دراسة ميدانية جامعة المنصورة،

 معايير جودة خدمات أصحاب الهمم في المؤسسات الحكومية والخاصة ،وزارة تنمية المجتمع.

 حقوق أصحاب الهمم، وزارة تنمية المجتمع.

 التقرير األول المقدم من المملكة العربية السعودية لألمم المتحدة المعني بتنفيذ اتفاقية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة.

من األسري "رواس ي" الموازي لتقرير دولة الكويت الدوري األول المقدم إلى اللجنة المعنية بحقوق تقرير الرابطة الوطنية لأل 

 الرابطة الوطنية لألمن األسري "رواس ي "األشخاص ذوي اإلعاقة،

National Association of Familial Security“ Rawasi 

  tps://www.noonpost.com/content/35118ht. 

https://www.irfaasawtak.com/world 

https://mawdoo3.com/. 

https://mafahem.com/. 

health-and-sheets/detail/disability-room/fact-https://www.who.int/ar/news. 

 

 
 

 

  

https://www.noonpost.com/content/35118
https://www.irfaasawtak.com/world
https://mawdoo3.com/
https://mafahem.com/
https://www.who.int/ar/news-room/fact-sheets/detail/disability-and-health
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 واقع حماية المهاجرين في ظل األزمات العالمية

 الدكتورة خيرة عبد الصدوق 

 -الجزائر-لعلوم السياسيةكلية الحقوق و ا–جامعة تيارت - 

 الملخص:

تصاعد عدد المهاجرين في زمن الكورونا حتى بلغ أقصاه األمر الذي دفع عدة دول إلى غلق حدودها و تشديد الحراسة 

عليها خوفا من انتشار العدوى اللعينة و تفاديا لزيادة عدد المهاجرين بأرضهم لذا أضحت اليوم مناطق العبور ال تفرق بين 

ين و الالجئين و الوافدين حيث قد تم تقديم مساعدات طارئة للفقراء ، ولكن ليس للمهاجرين. وقد أدى االحتواء المهاجر 

الذي تم فرضه في معظم  البلدان إلى تفاقم الوضع. "في غضون أسابيع قليلة ، انتقلنا من حالة الطوارئ الصحية إلى حالة 

االجتماعية و االقتصادية للدفاع عن األجانب والمهاجرين  للدفاع عنهم  الطوارئ اإلنسانية" ،  خاصة مع تدهور األوضاع

 ؟ ودعمهم ماديا و معنويا.فالسؤال المطروح ما مصير المهاجرين في ظل الوباء العالمية

بالرغم من الهجرة ظاهرة قديمة إال انه استفحلت مع انتشار الوباء و كان الظروف مناسبة لذلك من خال ذلك 

 ته الورقة البحثية معرفة :نحاول في ها

 أسباب الهجرة المتصاعدة أثناء جائحة كورونا -8

 تداعيات الهجرة على الشعوب المتضررة من الوباء-0

 الوضعية القانونية و االجتماعية للمهاجرين في ظل جائحة كورونا -0

 مهاجراألوضاع القانونية لل–األسباب االجتماعية و الصحية -الكلمات المفتاحية: الهجرة

Abstract 

The number of immigrants increased during the time of the Corona until it reached its maximum, which 

prompted several countries to close their borders and tighten their guard over them for fear of the spread of the 

damned infection and to avoid an increase in the number of immigrants on their lands. Emergencies for the poor, 

but not for immigrants. The containment imposed in most of the countries has exacerbated the situation. "In a 

few weeks, we moved from a health emergency to a humanitarian emergency," 

Especially, with the deterioration of social and economic conditions to defend foreigners and immigrants 

to defend them and support them financially and morally. So the question is what will happen to immigrants in 

light of the global epidemic? 

Despite immigration is an ancient phenomenon, but it increased with the spread of the epidemic, and 

conditions were suitable for that. Through this, we try in this research paper to know: 

1- The causes of the escalating migration during the Corona pandemic 
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2- The implications of migration for peoples affected by the epidemic 

3- The legal and social status of immigrants in light of the Corona pandemic 

Key words: Immigration - the social and health reasons - the legal status of the immigrant 

Résumé : 

Le nombre d'immigrants a augmenté pendant le temps de la Corona jusqu'à atteindre son maximum, ce 

qui a incité plusieurs pays à fermer leurs frontières et à resserrer leur garde sur eux par peur de la propagation de 

la maudite infection et pour éviter une augmentation du nombre d'immigrants. sur leurs terres. Urgences pour 

les pauvres, mais pas pour les immigrés. Le confinement imposé dans la plupart des pays a aggravé la situation. 

"En quelques semaines, nous sommes passés d'une urgence sanitaire à une urgence humanitaire", 

Surtout, avec la détérioration des conditions sociales et économiques pour défendre les étrangers et les 

immigrés pour les défendre et les soutenir financièrement et moralement. La question est donc de savoir ce qui 

va arriver aux immigrés à la lumière de l'épidémie mondiale? 

Bien que l'immigration soit un phénomène ancien, mais elle a augmenté avec la propagation de 

l'épidémie, et les conditions s'y prêtaient. À travers cela, nous essayons dans ce document de recherche de savoir: 

1- Les causes de la migration croissante pendant la pandémie Corona 

2- Les implications de la migration pour les populations touchées par l'épidémie 

3- Le statut juridique et social des immigrés face à la pandémie Corona 

Mots clés: Immigration - les raisons sociales et de santé - le statut juridique de l'immigrant 
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 مقدمة:

تعتبر الهجرة بكل أنواعها نوعا من التغيير في نمط حياة الفرد كليا او جزئيا و ذلك ألسباب عديدة اقتصادية اجتماعية 

فراد. لمكان حياة األ  إزاحةالهجرة البشرية هي فسياسية وحتى بيئية أما المهنية فهي مرتهنة بمدة انجاز المهام المناط بها 

مليون عدد المهاجرين الدوليين  810و  813ربما تكون هذه ظاهرة قديمة قدم البشرية. تقدر اإلحصاءات الرسمية ما بين 

، لألشخاص الذين غادروا بالدهم للعيش واالستقرار في دولة أخرى لمدة عام على األقل. يتزايد هذا الرقم بنسبة  0228لعام 

 أيًضا ، لكننا نتحدث يقيس المخزون ويشمل الهجرة الطوعية والقسرية. تتزايد الهجرة الداخلية داخل البلدان  سنوًيا 0٪

جًدا قد تضاءلت  تشير اإلحصاءات إلى أن موجات الهجرة الكبيرة .(أكثر عن نزوح السكان )الذي هو أيًضا طوعي أو قسري 

العقول والمهارات من البلدان الفقيرة ، على حساب األخيرة. من سمات مؤخًرا ، لصالح اتجاه هجرة مختارة مواتية لهجرة 

ظاهرة الهجرة الحالية تنوع بلدان المنشأ والمقصد ، وكذلك األشكال التي تتخذها الهجرة. وتشير التقديرات إلى أن األموال 

ة بر بكثير من حجم المساعدة الماليإن لم تكن أك التي يتم ضخها إلى بلدان المنشأ من البلدان المضيفة تساوي على األقل

يًرا الديموغرافيون أن الهجرة ستكون متغ التي تقدمها ما يسمى بالدول "الغنية" إلى البلدان الفقيرة. ]المرجع. ضروري[. يعتبر

مليارات شخص إضافي على هذا  0أو  0، وفي ذلك الوقت من المتوقع أن يكون هناك  0232مهًما للتكيف بحلول عام 

حيث من المحتمل أن تكون آثار تغير المناخ محسوسة بالفعل وبعضها المناطق لن تكون قادرة على إطعام المزيد  كب ،الكو 

 .من السكان

تهدف الورقة البحثية إلى ضبط المصطلحات حول المهاجرين و التعريف بأنواع الهجرة عبر العالم على حسب  

 فقد القديمة الهجرات عن الحديث بالمفهوم الهجرة اختلفت صادية  حيثاالجتماعية و االقت الكثافة السكانية و الظروف

 حضارات تدمير إلى أدت التي الجديدة األراض ي تدهور العدالة االجتماعية و البحث عن اكتشاف بنتائج ناجمة عن ارتبطت

 . رعفي المزا للعمل رخيصة كعمالة استغاللهم بغرض إفريقيا من العبيد طرد شعوبها لجلب و قديمة

 الدولية القضايا من السرية الهجرة قضية كانت أن فبعد ، الشرعية غير بالهجرة العالم دول  أغلب تأثرت عصرنا في و

 الهجرة لسياسات الجديدة للتوجهات نظرا خاصة أهمية على استحوذت التي القضايا من أصبحت الماضيين العقدين خالل

 . ) انتقائية هجرة ( أنفسهم المهاجرين مصلحة و إليها المهاجر دالبال  مصلحة تحقيق األمر بادئ في تهدف التي

منذ  موجودة كانت بل حديثة ظاهرة تعد ال الشرعية غير الهجرة ظاهرة فإن المتوسط البحر بمنطقة يتعلق فيما و

 : أمرين ذلك في السبب و الشرعية الهجرة مع بالتوازي  ذلك زمن طويل و

 في بدايته من اجل التغيير في أوروبي القتصاد ضخمة عاملة أيدي إلى المستمرة و الحاجة الهجرة كذلك مراقبة غياب أوال:

 التفاوت بسبب ذلك و غير الشرعية الهجرة ظاهرة تنتهي لم أوروبا مع الحدود إغالق تم عندما وحتى ، أوروبا إلى الهجرة سياسات

معظم  في االقتصادي التقدم تقهقر إلى تؤدي التي المسلحة النزاعات و المتوسط األبيض البحر دول  بين التنمية مستوى  في

 الهجرة في تزايدا ولدت أوروبا دول  دخول  تمنع التي النصوص سن و الحدودية الرقابة ذلك ما أدى إلى سياسات البلدان الجنوب

على ترتيب  تعمل بذاتها قائمة شبكات و منظمات  قبل من الشرعيين غير تمرير المهاجرين عمليات في اتساعا و الشرعية غير
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بامتياز   استثماري  مشروع إلى الشرعية غير الهجرة تحولت حيث ، الرحالت السرية تنظيم و البشر تهريب ضمان اتصاالت و

 .بأموال طائلة  للربح تحقيقها أجل من و مشاريع للتمويل مصادر إيجاد يقتض ي

 بالمخدرات المتاجرة بعد الثالثة المرتبة في تصنف علهاج مما عالميتها و الشرعية غير الهجرة ظاهرة لخطورة ونظرا

 من البد بل وحدها لها التصدي إمكانياتها حجم كان مهما دولة ألي يمكن ال ، 0202 لعام الالجئين دراسات بحسب األسلحة و

 و ، ) الشرعية غير جرةلله التصدي مجال في التنسيق طريق عن الدولية و الوطنية ( المستويات جميع على تعاون امني و دولي 

 الهجرة ظاهرة انتشار من للحد المحلي مستواها على الجزائر تتخذها التي األمنية و الوقائية اإلجراءات نتساءل عن يجعلنا ما هو

 المتخذة الدولية اآلليات أهم و الشرعية غير

 الهجرة غير ظاهرة بمواجهة الكفيلة المناسبة اآلليات ما هي من خالل محتوى الدراسة يتبادر إلينا تساؤالت عديدة 

الظروف االستثنائية  ظل في غير الشرعية الهجرة لمكافحة الدولي التعاون  تحقيق يمكن هل و في ظل جائحة كورورنا الشرعية

 منذ أكثر من سنة ؟ الدولي المجتمع يعرفها التي و الطارئة 

ما تفرضه الظروف الطارئة و االستثنائية بالنسبة اعتمدنا في هاته الورقة البحثية على جميع شرائح المجتمع ل-

 لدول العالم و للمهاجرين خاصة

تعتمد دراستنا على المنهج التحليلي و الوصفي انطالقا من مؤشرات األمن النفس ي العالمي للمجتمع الدولي و 

 مؤشرات منظمة العمل الدولية و الوضعية الصحية التاي ترصدها المنظمة العالمية للصحة 

 لمبحث األول : دوافع و تداعيات الهجرة على المهاجرين في ظل جائحة كورونا:ا

 فعلى األمن والتهديد حول  واإلدراك التصورات من جديدا نمطا و طريقا الباردة الحرب بعد ما ساهمت التحوالت

 الجديدة المقاربة أصبحت ذال ومركبا، الجديد شامال التهديد صار األولى بالدرجة عسكريا كان الذي الشيوعي التهديد عكس

 .الجنوب من القادم طبيعة التهديد تحديد ضرورة على تركز األوروبي األمن لمسائل

 التهديدات أن إلى الوثيقة حيث أشارت ، 2003 األوروبية األمنية اإلستراتيجية وثيقة حسب التهديدات هذه رصد يمكن

 تعكس الدولة، فشل الشامل، الدمار أسلحة الجريمة المنظمة، الدولي، اإلرهاب الشرعية، غير الهجرة :هي أوروبا تواجه التي

 الباردة الحرب أثناء السابق في كان حيث األوروبية األمنية االهتمامات تحول  للحدود واألوطان العابرة الجديدة التهديدات هذه

 األولى الصلب بالدرجة األمن على تركز ألوروبيةا األمنية المقاربة وكانت السوفياتي العسكري  والتهديد الشيوعي على الخطر يركز

ضعف كفاءة النظم المالية المحلية والدولية شكل عائقا هاما في جنب العسكرية و كذلك  والمواجهة العسكري  العمل أي

ة للتصدي قوي (668)األزمات المالية وهذا ما يدعو إلى إعادة بناء استراتيجيات الدول في السياسات المالية وخلق أنظمة مالية

                                                           
 ةالجميل، سرمد كوكب علي، "األزمات المالية العالمية: قياس ومحاكاة ألزمات مالية في بلدان عربية مختارة"، مجلة تنمية الرافدين، جامع (668)

 2010/413073MDكلية اإلدارة واالقتصاد، رقم  -الموصل
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لألزمات في أي وقت كان فجائحة كورونا كانت بمثابة إشارة مبكرة إلى أهمية وجود هاته األنظمة لذا من بين أهم بوادر األزمة 

 المالية نذكر ما يلي:

تسريح بنسبة كبيرة  للعمال في معظم الدول معظمهم من النساء مقارنة بنسبة التسريح للرجال لما تعانيه المرأة من  (8

امات عائلية كالتربية والطبخ وإعالة من هم أكبر سنا وفي ظل هاته الجائحة فغن تسريح العمال كان له أثر سلبي التز 

 على انخفاض مستوى الدخل الفردي، ناهيك عن صعوبات إيجاد فرص عمل بديلة في ظل هاته الجائحة.

ألمر حال دون مزاولة معظم العمال اصطحاب جائحة كورونا لعديد من األمراض الصدرية وااللتهابات الرئوية ا (0

 والمعامالت ممارسة أعمالهم اليومية مما أدى إلى انقطاع وتيرة وسيرورة العمل.

 بشكل كبير لما. 669تأثر الوظائف التابعة للقطاع الخاص (0

 تزايد عدد المهاجرين إلى بلدان مختلفة و األقل تضررا من جائحة كورونا  (2

لدان العالم و بدرجات متفاوتة للحجر الصحي على حسب نسب العدوى و تفش ي ظهور إجراءات جديدة ألول مرة في ب (3

 المرض

 المطلب األول : الحالة الصحية و االجتماعية  للمهاجرين في ظل األزمة العالمية .

في أزمة صحية واجتماعية واقتصادية ذات أبعاد غير مسبوقة. حيث اثر  علينا جميًعا ،  81-تسبب مرض كوفيد 

الفئات السكانية الهشة بشكل خاص ، حيث يوجد الالجئون والمهاجرون غالًبارغم الحهود التي أظهرتها منظمة  ولكن على

الصحة العالمية للدفاع عن حق الجميع ، بمن فيهم الالجئون والمهاجرون ، في التمتع بأعلى مستوى يمكن بلوغه من 

 الصحة البدنية والعقلية.

والوقاية  COVID-19لتأثير االجتماعي واآلثار على الصحة العامة أمًرا ضرورًيا لالستعداد لـ الحالة الصحية : يعد تقييم ا-8

أن قوة نظامنا تقاس بقوة أضعف حلقاته لذلك ، فإن حماية صحة الالجئين  COVID-19منه واحتوائه حيث  أظهر لنا 

 جميع السكان في مختلف بلدان العالموالمهاجرين من خالل السياسات والتدخالت السليمة أمر ضروري لحماية صحة 

يستخدم المتاجرين معلومات كاذبة إلقناع اليائسين بالسعي للحصول على خدماتهم بتكلفة شخصية ومالية أكبر 

: "من الضروري أن تواصل وكاالت إنفاذ القانون  670واختتم رئيس اإلنتربول  .السفر أكثر صعوبة ألن قيود السفر تجعل
ً
قائال

من أجل مواصلة عملنا الحيوي لمنع الرجال والنساء واألطفال اليائسين من أن  اصل على الصعيد الدوليالتعاون والتو 

 ، جميعهم رجال ،  02في نهاية شهر مارس ، على سبيل المثال ، تم العثور على  ".يصبحوا ضحايا محتملين للعنف
ً
مهاجرا

شاحنة أثناء عبورهم الحدود إلى موزمبيق.إلى مالوي. وتم انقاذ ميتين ، ربما بسبب االختناق ، داخل حاوية محملة في مؤخرة 
                                                           

قتصاد العربي تحت وطأة األزمات المركبة .الطبعة األولى مجلس الوحدة االقتصادية العربية بجامعة علي محمد الخوري .مستقبل اال 669669

 808ص.0202الدول العربية.القاهرة.

 

 670   0202تقرير األمين العام جوردن ستوك للنتربول 



 
 
 
 
 
 

 " " واقع حقوق اإلنسان في ظل عالم متغير -أعمال مؤتمر كلية القانون 

 جامعة اربد األهلية - 0208تموز  81

 

277 
 

 

 ةالمملكــــــــــــة األردنــــيـــــــــــة الهـــــاشـميــــــــــــ

 جــامــعــــة إربــــــد األهـــــليــــــــــة

 عمادة البحث العلمي والدراسات 

The Hashemite Kingdom OF Jordan 

            Irbid National University 

Deanship of Scientific Research and 

Higher Studies 

 

مع اإلغالق شبه الكامل لالتصاالت الدولية بين مارس  .ناجيا كانوا يسافرون داخل الحاوية ونقلوا الى مستشفى محلي 82

ا رية في القطاع البحري أيضً عن طريق الجو ، وخاصة عبر القارات ، تماًما. كان للقيود السا وأبريل ، توقف تهريب المهاجرين

ريقيا من شمال إفتداعيات قصيرة المدى على طرق التهريب عبر هذا الطريق ، مثل تلك التي تعبر البحر األبيض المتوسط 

تى استغلت ح إلى أوروبا نستنتج من ذلك أن رغم حالة الطوارئ العامية إال أن المنظمات السرية للهجرة استغلت الظروف و

 . األكثر هشاشة المهاجرين

على الرغم من هذا االنخفاض الفوري ، يستمر تهريب المهاجرين عن طريق البر والبحر في جميع أنحاء العالم في 

خطورة. تظل طرق الهجرة البرية الرئيسية ، على سبيل المثال تلك التي تربط أمريكا الوسطى بأمريكا  ظل ظروف أكثر

يقيا ، نشطة ، مع استمرار المهربين في مراقبة إدارة الحدود من أجل التهرب من إفر  الشمالية والقرن األفريقي بجنوب

، الوجهات األكثر شيوًعا للهجرة غير النظامية وتهريب المهاجرين ، أيًضا من بين  تعد أوروبا وأمريكا الشمالية .الضوابط

فإن المعلومات المتاحة توفر بوضوح االعتقاد وعلى الرغم من مخاطر العدوى ،   .COVID 19المناطق األكثر تضرًرا من تفش ي

بشكل عام ، في حين أن إغالق الحدود  .هناك ، أو من محاولة القيام بذلكإلى  بأن المهاجرين لم يتم ثنيهم من الذهاب

يًضا أ واحتوائها ربما يكون قد أدى إلى منع المهاجرين مؤقًتا في طريقهم ، فإن هذه اإلجراءات التقييدية نفسها قد أتاحت

 .فرًصا للمهربين والمتاجرين بالبشر المستعدين لتحمل المزيد من المخاطر مقابل زيادة التعويض

في هذا المجال على وجه اليقين.  COVID- 19بسبب  الطبيعة السرية لالتجار بالبشر من الصعب تقييم آثار جائحة 

عالمي لن يؤدي إال إلى زيادة عدد السكان المعرضين للخطر كل األسباب لالعتقاد بأن الوباء وعواقبه على االقتصاد ال هناك

االتجار على المدى المتوسط أكيدة مئة  النهاية ضحايا هذا األشخاص واستغاللهم ، وفي واحتمال أن يتم خداع هؤالء

 بالمائة

 اعي نظرا النتشار العدوى الوضعية االجتماعية : لقد كان أصعب شيئ على المهاجرين في جائحة كورونا و هو اإلدماج االجتم-0

بسرعة رهيبة و نظرا للعنف المتزايد اتجاه كل مهاجر على انه يشكل خطرا حتميا لعدم االحتكاك بهم و على أنهم سبب  كل 

 اآلفات االجتماعية 

قتصادي اليساهم العدد الكبير من المهاجرين في أوروبا في تنوعها الثقافي وتنميتها االجتماعية واالقتصادية. اندماجهم ا

واالجتماعي يشكل عامل التماسك االجتماعي لبلدان المقصد و في معظم المجتمعات األوروبية ، والتنوع الثقافي والعرقي 

الناجم عن الهجرة يتعارض أحيانا مع التعريفات التقليدية ، والتي غالًبا ما تكون أحادية الثقافة وأحادية العرق للهوية 

جتماعي إذ يعد التنوع الثقافي أحد العوامل الرئيسية التي يجب مراعاتها حتى يتسنى للترابط الوطنية وأساس التماسك اال 

 0281االجتماعي ممكن في أوروبا 

 .  المطلب الثاني: اإلجراءات القانونية لتنقل المهاجرين أثناء جائحة كورونا 

بية و األدوية التي تساعد على تحسين لقد ساعدت المنظمة العالمية للصحة معظم البلدان المتضررة باألطقم الط

مناعتهم الجسدية و للتقليل من اإلصابات استعانت الدول ببرامج الحجر الصحي او المنزلي و التقليل من ساعات العمل و 
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غلق المطارات و الجامعات لتفادي التنقل حيث أصبحت الحياة جد قصيرة لو ال  مختلف وسائل اإلعالم المرئية و الصوتية 

لشبكات الدولية لالتصاالت و انتشار قنوات تلفزيونية لتمضية الوقت كقناة ناتفليكس و االعتماد على التعليم عن بعد و ا

في مختلف جامعات العالم عن طريق تطبيقات الزووم و قوقل مييت التي أصبحت بمثابة غرف للمحادثات و الملتقيات 

 العلمية و إلقاء المحاضرات .

 ي البلدان المستقبلة :تنقل المهاجرين ف-8

إن عملية تنقل المهاجرين في ظل الجائحة ازداد صعوبة مع التاكييد على أن معظمهم فقدوا عملهم اليومي ضف 

إلى ذلك لم يستفيدوا من إعانات الدول المستقبلة لعدم انخراطهم في نظام الضمان االجتماعي و كذا أنواع التأمينات األخرى 

و هروبا من واقعهم المفقر و المجاعة و الطالق و  671مهاجرات فأكثرهن يهاجرن بحثا عن العملخاصة بالنسبة للنساء ال

التشرد أفات اجتماعية ال حدود لها األمر الذي أدى إلى انخفاض مؤشر األمن النفس ي لما يعيشه المهاجرون من خوف و 

 مرض و موت 

 األخطار التي يشكلها المهاجرون على اآلخرين: -0

خدمات و  المهاجرين و األشخاص والراغبين في الحصول على عمل وسكن ى المرتفع نسبًيا من التمييز ضدإن المستو 

كان  هذا الوضع  موضوع العديد من المنشورات في أوروبا كلها المهاجرون من خطر على باقي أفراد المجتمع  حيث يصادف 

 ع المدني لديهم  محدودة جدا .المشاركة في المجتم المهاجرون أيضا معوقات الوصول إلى التعليم والتدريب ، و فرص

 :تم تسليط الضوء على التوترات بين الهجرة والتماسك االجتماعي في عدة نقاط من بينها

  672احتمال دمج االضطرابات المدنية والمظاهرات العنيفة في المناطق الحضرية حيث يتركز السكان األصليون -

  يضعف االقتصاديات الهشة الضغط على الموارد الطبيعية مما-

 ارتفاع نسبة البطالة بسبب هجرة األدمغة التي تحتل المناصب العليا و المرموقة -

 الج المناسب لكورونا أو الحصول على اللقاح كباقي السكان األصليين الع احتمال خطر عدم تلقي-

 المبحث الثاني: الوضعية القانونية للمهاجرين في ظل جائحة كورونا.

لمنظمة الدولية للهجرة في أخر تحديث لتقاريرها أكدت أن الوضعية الحالية للمهاجرين في ظل جائحة كورونا إن ا

خاصة في مناط العبور و البلدان التي  673في خطر كبير لما يعانون من استغالل و معامالت ال تليق بحفظ كرامة اإلنسان

                                                           

 671 0280 00ية.مصر.صمجدي احمد محمد عبدا لله.أزمة الشباب و مشاكله بين الواقع و الطموح..دار المعرفة الجامع

    672 0283ص.  00وائل رفعت خليل إشكاليات اإلعالم و معطيات الواقع.دار غيداء للنشر و التوزيع .األردن. ص

الجئو المناخ بين المسؤولية الدولية و المخاطر البيئية بالتركيز على منطقة الشرق األوسط.سلسلة إصدارات –عبد الرحمن عاطف ابوزيد  673 

 80.ص.0202للدراسات و التخطيط.بغداد.مركز البيان 
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رة عن رد على قضية ميؤوس  منها لذلك ال من معرفة الجوانب تعاني من الحروب و الفقر و المجاعة فالهجرة هي عي عبا

 القانونية المتعلقة بالهجرة الغير شرعية

 المطلب  األول: اإلطار القانوني لتهريب المهاجرين.

فان تهريب المهاجرين يعد جريمة في نظر القانون  674المعدل و المتمم لقانون العقوبات 28-21طبقا للقانون رقم 

 83بموجب قرارها المؤرخ في  ر السلوكيات الدولية المجرمة حيث أكدت الجمعية العامة لألمم المتحدةو يعد من اخط

و كذا البروتوكول المتعلق بمكافحة تهريب المهاجرين  عن طريق البر و البحر و الجو المكمل لهذه االتفاقية و  0222نوفمبر  

و نظرا لغياب الصفة التنفيذية   0222نوفمبر  83قرارها المؤرخ في  المعتمد من قبل الجمعية العامة لألمم المتحدة بموجب

 020لالتفاقيات الدولية  و استجابة للبروتوكول المذكور اعاله  قام المشرع الجزائري بتجريم تهريب المهاجرين طبقا للمادة 

تهريبا للمهاجرين القيام بتدريب  التي جاء مضمونها كما يلي:"يعد 0221فيفري  030المؤرخ في  28-21من القانون 02مكرر 

الخروج غي المشروع من التراب الوطني لشخص أو عدة أشخاص من اجل الحصول بصورة مباشرة او غير مباشرة على 

 منفعة مالية او أي منفعة اخرى ..."من خال ذلك يجب التطرق إلى نقطتين أساسيتين:

 م القانونياستراتيجيات مكافحة الهجرة عي الشرعية في ظل التضخ-8

ان تداعيات الهجرة غير شرعية على األمن الجزائري جعل الجزائر  تعمل جاهدة التخاذ عدة استراتيجيات لمواجهة 

فمن الناحية القانونية قرر المشرع معالجة الظاهرة بمختلف أبعادها  .الهجرة غير شرعية وتحقيق األمن واالستقرار

 675المتعلق بدخول األجانب إلى الجزائر 28-21الثقافية، وذلك بموجب قانون  االجتماعية االقتصادية و السياسية و حتى

وإقامتهم وتنقلهم فيها، الذي نص على معاقبة المهاجر غير شرعي األجنبي لحبس من ستة أشهر إلى سنتين، وبغرامة مالية من 

قبة على مستوى مراكز الحدود أن المكلفة لمرا 1السلطات المختصة  28-21دج. كما مكن قانون  02.222دج إلى  82.222

 8مكرر 813المادة  830-00المعدل والمتمم لألمر 0221وتم التأكيد على ذلك بموجب تعديل .ترفض دخول األجنبي إلى أرضيها

دج 02.222" دون اإلخالل ألحكام التشريعية األخرى السارية المفعول، يعاقب لحبس من شهرين إلى ستة أشهر، وبغرامة من

دج، أو إحدى العقوبتين، كل جزائري أو أجنبي مقيم يغادر اإلقليم الوطني بصفة غير شرعية، أثناء اجتيازه أحد 02.222إلى 

مراكز الحدود البرية أو البحرية أو الجوية، وذلك انتحاله هوية استعماله وئائق مزورة أو أي وسيلة احتيالية أخرى للتملص 

القيام إلجراءات التي توجبها القوانين واألنظمة الدولية من خالل ما تطرقنا إليه من تقديم الوئائق الرسمية الالزمة أو من 

 يجب معرفة أنواع نقاط التفتيش الموجودة على الحدود الجزائرية:

                                                           

أوت  23المؤرخ في  830-00يعدل ويتمم األمر رقم  0221فبراير  03المؤرخ في  28-21الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، ) قانون رقم -

 674 21مارس.0221، 83والمتضمن قانون العقوبات(. الجريدة الرسمية، ع. 8100

يتعلق بشروط دخول األجانب إلى الجزائر وإقامتهم  0221حوان  03المؤرخ في  88-21ديمقراطية الشعبية، ) قانون رقم الجمهورية الجزائرية ال

 675 جوي  20، 00الجريدة الرسمية، ع. .(0221جويلية  20ا وتنقلهم فيها
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حراس السواحل: مهمتها حراسة الشواطئ الجزائرية وحمايتها من كل محاوالت التهريب البحري، فيقوم الحراس لتدخل  -8

 والت ريب األشخاص والسلع وضمان حراسة البواخر األجنبيةوإحباط كل محا

مجموعة حراس الحدود: وهي مجموعة معينة  لوحدات الجيش الوطني الشعبي، تعمل على طول الحدود البرية الجزائرية،  -0 

 676بوتضمن الحراسة الدائمة بفضل وجود وحدات راجلة وأخرى متنقلة، تقوم بمالحقة وإفشال كل محاوالت التهري

تعمل على مراقبة حركة عبور األشخاص والبضائع عبر مختلف الحدود، ومكافحة التهريب والهجرة  :مصالح شرطة الحدود-0 

غير شرعية، ومراقبة وئائق السفر وكشف األشخاص الذين هم محل بحث أو فرار او شك من طرف السلطات ، 

حديدية، ومراكز المراقبة الستشعار أي حركة مشبوهة إضافة إلى ضمان حراسة وأمن الموانئ والمطارات، والسكك ال

 ترصدها األجهزة الخاصة بذلك.

 إجراءات التحقيق المتعلقة بالمخالفين -0

الذین یثبت مخالفتهم ألحـــــــــــــكام التشریع الجزائري المتعلق بالهجرة الغير شرعیة والمتعلق بشروط دخول األجانب  

 متهم بها وتنقلهم فيها، وأو الفرق المهام التالیة:إلى الجزائر وا كل لهذه ٕ قا

 التعرف والبحث وتوقیف أعضاء شبكات الناقلين والموزعين للمهاجرین غير الشرعیين . -

  التعرف والبحث وتوقیف األفراد المزورین لوثائق السفر الخاصة بالمهاجرین الغير شرعیين–

 عیة غبر قانونیة .التعرف والبحث وتوقیف األجانب الذین هو في وض 

اكتشاف نقاط العبور التي یسلكها المهاجرین غير الشرعیين إلى داخل اإلقلیم الجزائري وكشف طریقة العمل المتبعة في -

 دخول المهاجرین . 

 المطلب الثاني : التعاون الدولي لمكافحة الهجرة غي الشرعية .

ية أساسية تجلت صعابها مع انتشار الجائحة على نطاق يعتبر التعاون الدولي اليوم في مجال مكافحة الهجر ة قض

الى بلدانهم األصلية هذا األمر الذي قلب الموازين و الول مرة في التاريخ  677و اسع مما أدى إلى عدم إمكانية إجالء المهاجرين

أي فرصة بسبب في وجود 678الحظنا الهجرة العكسية إلى البلدان األصلية  من خالل معطيات قنوات التواصل االجتماعي

                                                           
/العدد األول.الجزائر. 80و القانون .المجلد: أوكيل محمد أمين.النموذج القانوني لجريمة تهريب المهاجرين .مجلة دفاتر السياسة-هارون نورة676

  021-811ص.0208.

 ىإيمان فتحي عبد المحسن..حمالت التوعية اإلعالمية بقضايا المجتمع للشباب..المكتب العربي للمعارف..مصر الجديدة.القاهرة.الطبعة األول 677 

 0.ص0281

 

 678 11. ص0281نشر و اإلنتاج اإلعالمي .الجيزة  وفيق صفوت مختار .األطفال و الشباب و إدمان االنترنت.أطلس لل
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خوفا 679هشاشة اقتصاديات البلدان المهاجر إليها و انعدام شروط الحياة الكريمة و صعوبة اإلدماج االجتماعي و الثقافي 

 من انتشار العدوى لذلك نجدان من بين االليات الدولية للتصدي لهاته الظاهرة مايلي:

ديوان 680ازالت رائدة يف مكافحة الهجرة الغير  شرعية اآلليات الدولية الخاصة: من بين اآلليات الدولية التي  وم -8

موظف موزعة  322يشتغل في قرابة  8111ذا الديوان عام هاألمم المتحدة لمكافحة المخدرات والجريمة: أنش ئ ى

وكما قام الديوان بتعزيز مجهودات  بروتوكول مكافحة  .مكتبا  08على نطاق العامل، يقع مقره يف فيينا ويشمل 

 مهاجرين  عبر البر و البحر.تهريب ال

منظمة الشرطة الجنائية الدولية االنتربول التي تعد آلية دولية فعالة تصدت للعديد من الجرائم الدولية الغير قانونية  -0

 : يكمن دورها في ما يلي 8100،وتجسدت عام  8182حيث تعود فكرهتا لوائل عام 

 الدولي.تجميع المعلومات المتعلقة بالجرائم ذات  الطابع -

 المساعدة  في القبض على المجرمين الفارين . -

إنشاء فريق دولي  متخصص مختص في مكافحة  تهريب المهاجرين  والذي تم إنشاءه في  مدينة ليون الفرنسية يختص  في - 

 مكافحة تهريب المهاجرين و في تفكيك الشبكات اإلجرامية  و تكوين ضباط شرطة مهمتهم التعرف و التحقق من 

استخدام قاعدة بيانات االنتربول المتعلقة  بوثائق السفر المسروقة و المفقودة أسست هذه الفرق في  جويلية 

0288 

في هذا الصدد أبرمت الجزائر عدة اتفاقيات دولية  من اجل مكافحة أنواع الهجرة غير الشرعية إال أنها تفتقد 

 الصيغة التنفيذية من أهمها :

المؤرخ   10-20الرئاس ي المرسوم بموجب عليها المصادق و02/20/0222بتاريخ روما في الجزائر و يطالياإ بين اتفاقية إبرام-8

 جنسياتهم  من التحقق بعد 44 / 8 / الشرعيين غير الجزائريين المهاجرين ترحيل تم بموجبها و 0220-20-88في 

 .0220-82-03في  تاريخ  الجزائر و فرنسا بين اتفاق 2

المؤرخ في /00-20الرئاس ي المرسوم بموجب عليها والمصادق 82/20/8111 بتاريخ بون  في الجزائر و مانياأل بين اتفاق 3

88/20/0220 

 88/21/0220بتاريخ  لندن في عليه وقع الجزائر و بريطانيا بين اتفاق4.

 0220لسنة  20/210رقم   يالرئاس  المرسوم و المصادق عليه بموجب 08/21/0220 في موقع الجزائر و اسبانيا بين اتفاق  5.

                                                           

زيوش سعيد، بومدفع الطاهر، دور المنظمات المجتمع المدني لتوعية المجتمع أثناء األزمات الصحية، فيروس كرونا نموذجا، د. ونوغي  679 

لألنشطة االقتصادية وأثرها على  (، الطبعة األولى، وحدة البحث القوانين الناظمة81نبيل، تحديات القانونية لفيروس كورنا )كوفيد

 00.ص..0202التنمية، بريكة، الجزائر، ديسمبر 

كتاب صادر عن مفوضية األمم المتحدة لشؤون الالجئين .تصدر عن االسكوا .بيت األمم المتحدة .ساحة رياض الصلح .بيروت لبنان  680 

 0..ص.0202
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 اآلليات اإلقليمية الخاصة في مكافحة الهجرة الغير شرعية  -0

 طريق عن فيكون  ذلك المقابلة الضفة إلى الوصول  وهو واحد الحلم و الشرعية غير الهجرة طرق  و وسائل تتعدد .

 شروط أدنى إلى تفتقر قوارب الشرعيون  في إما غير م المهاجرون فيمتطي البحر طريق عن يتم ومعظمها الجو، أو البحر أو البر

 الهجرة تتم و ،682االستقبال بدول  الشواطئ حراس بأيدي أو البحر األمر عمق ينتهي الحياة قيد على البقاء ضمان و 681األمان

 له يكتب من و منظما، إجراما فتشكل جماعية هجرات أو القوانين مخالفة إطار في ويكون ذلك فرادى إما الشرعية غير

 منظمة 684أيدي عصابات بين ضحية يصبح الشواطئ حرس بأيدي يقع أو البحر في يهلك أن دون  األخرى  إلى الضفة 683نجاحال

الشرعية إن اآلليات اإلقليمية الخاصة  بمكافحة الهجرة  غير الهجرة .686يكون  ما أسوء عاقبته يكون  685بالبشر االتجار تمتهن

  :آلليات الغت  شرعية تعدد آليات رادعة ومن بين هذه ا

و أصبحت هذه  الفكرة آلية تم  8111منظمة الشرطة األوروبية: تعود فكرة إنشائها بمناسبة قمة لوكسنبورغ عام  -8

التصديق عليها  تكمن مهمتها في مناهضة و محاربة  التجار و المنظمات السرية  باتخاذ اإلجراءات الالزمة من التحقيق 

الدولي كالفيتنام، العراق، أفغانستان، إيران، آسيا الجنوبية ومشال و التصدي لشبكات التهريب على المستوى 

 ، 687إفريقيا

الوكالة األوروبية إلدارة الحدود: تعد هذه الوكالة آلية مهمة  في مكافحة الهجرة الغير  شرعية التي  مرت بعدة مراحل  -0

و قد أصدر االتحاد األوروبي  قراره  2280و0222والثانية ُبت في عامي 688في  إنشاءها من خالل  اتفاقية دبلن األولى  

ويقع مقرها في بولونيا  .0223ماي في  82(بإنشاء الوكالة األوروبية لمراقبة الحدود  و التي  جسدت في  0222-0221(

                                                           

  681المؤسسة العربية للتربية و العلوم و االداب .تداعيات ازمة كورونا على مجالي :التربية الخاصة و الصحة النفسية.مصر .ص01..ص0202
الجئو المناخ بين المسؤولية الدولية و المخاطر البيئية بالتركيز على منطقة الشرق األوسط.سلسلة إصدارات –عبدالرحمن عاطف ابوزيد  682

 00.ص0202مركز البيان للدراسات و التخطيط.بغداد.

و آثارها االجتماعية و التربوية و النفسية.منشورات مركز تكامل لالبحاث و الدراسات.الطبعة االولى  81-جائحة كوفيد  .احمد شراك . 683 

 21.ص0202.فاس.

 0202684..00...ص.-8112ترة حيزية خالد .السياسات االقتصادية لتحقيق األمن الغذائي في الجزائر خالل ف 

  685 جامعة الجزائر0221-جستيرحالة الجزائر رسالة ما-في ظل العولمة في العالم الثالث يحي مسعودي.إشكالية التنمية المستدامة 

 20.ص.0280بنها.الطبعة األولى.-دار الفيروز -حلم اليقظة في مجتمع اإلقصاء-محمد زكي ابو النصر "العدالة االجتماعية  686 

، مركز الدراسات اإلستراتيجية، اإلسكندرية، 0202ائحة كرونا لعام .بدر الدين زايد، تداعيات الجائحة: رؤى تحليلية ونقدية لتداعيات ج 

 .0202مصر، 
، مركز الدراسات اإلستراتيجية، اإلسكندرية، 0202.بدر الدين زايد، تداعيات الجائحة: رؤى تحليلية ونقدية لتداعيات جائحة كرونا لعام 687

 1.ص0202مصر، 

  688 30،.ص0280اإلعالم األمني، مصر، الحاجة، مركز حمدي شعبان، الهجرة غير المشروعة والضرورة و . 
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وقد خصه هذه الوكالة لعبت  دورا بارزا في  مكافحة الهجرة الغير شرعية خاصة بتنامي التمييز ضد المهاجرين من 

 .زاب  اليمنية المتطرفةطرف األح

 الخاتمة:

 من شراكة اقتصادية بناء حول  تتمحور  متكاملة و متجانسة إستراتيجية وضع من البد ظاهرة الهجرة  هذه لمحاصرة

 مجال في التفاوت و الهوة يقلص شأنه أن من هذا و ، الجنوب لدول  مالية إعانات تقديم و الحر للتبادل منطقة إقامة خالل

 خاصة و األجنبية االستثمارات تشجيع و بتوجيه شغل دائمة مناصب خلق طريق عن ذلك و المتوسط ضفتي بين التنمية

 واإلرهاب 690السرية الهجرة مشكلتي من بالتخلص األوروبي الطرف لدى 689االستقرار و السلم مفهوم منها حيث ارتبط األوروبية

 لظروف المستمر أهمها التدهور  و المنطقة في العنف و راراالستق لعدم العميقة لألسباب يذكر اهتمام أي يعر لم لكنه

 و الحقوق  تطور  و المعنية في المجتمعات الديمقراطية تجسيد و ترسيخ مجال في المنشود التقدم إحراز عدم و المعيشة

 الحريات

 من بين النتائج التي توصلنا إليها:

ب الظاهرة هذه مكافحة مستويات ألنال جميع على الشرعية غير الهجرة ظاهرة انتشار أسباب دراسة .8
ّ
 مواجهة تتطل

 األمنية و األهم الوضعية الصحية المزدرية . وكذا واإلعالمية السياسية و منها سواء االقتصادية لها المؤّدية األسباب

 رةالهج تسهيل شبكات وتفكيك لتعقب األمني والقضائي المجال في العربية خاصة و الدول  بين التعاون  تنسيق ضرورة .0

 الحدود . لمراقبة مشتركة ووسائل آليات الحدود وإيجاد عبر المشروعة غير

مصحوب بتدابير وقائية مناسبة وقدرة طبية كافية )تحضير وتدخل(. هذه التصدي لمشاكل الهجرة   يجب أن يكون  .0

يزيد من معدالت ، مما قد   Covid-19للآخرين المصابين بـالتدابير مهمة للغاية لتجنب تعريض األشخاص األصحاء 

االعتالل والوفيات التي يمكن الوقاية منها بين المهاجرين والموظفين والسكان المحليين كما  إن حماية العاملين ، 

 .وال سيما العاملين الصحيين ، أمر حاسم بالفعل في مكافحة الوباء

ن من الممكن تطبيق تدابير يجب على السلطات تجنب إنشاء مخيمات جديدة عندما يمكن أن يتوقعوا أنه لن يكو  .2

وقائية مناسبة  كما  يجب عليهم أن يفكروا بجدية  خاصة في حالة االكتظاظ أو الظروف المعيشية غير المستقرة  

واألشخاص  Covid- 19إما في إزالة االزدحام في المواقع المعنية ، عن طريق إخالء الحاالت المشتبه بها من

 رسمي أو مؤقت(. المخيمات والمستوطنات بالكامل ) ، أو إخالءالمستضعفين ، على سبيل األولوية 

                                                           

 689 0281..ص02احمد محيي خلف صقر .المسؤولية المجتمعية في العالم العربي و العالمي .دار التعليم الجامعي .االسكندرية.. ..ص  

 690 0221 00سغيد االوندي.الهجرة غير الشرعية.نهضة مصر للطباعة و التوزيع .القاهرة. .ص
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يجب التخطيط بعناية إلغالق المعسكرات كإجراء طارئ للسماح لألشخاص بمغادرة المناطق المزدحمة ووفًقا  .3

ليات لعم أعاله على أنها تشجيع أي من النتائج  المذكورة لتوصيات  منظمة الصحة العالمية كما ال ينبغي تفسير

  طردال

القيود السفر يحق للدول اتخاذ تدابير لتقييم وإدارة مخاطر الصحة العامة ، بما في ذلك تلك التي قد  بالنظر الى  .0

تنشأ عن وصول الرعايا األجانب إلى حدودها. يجب أن تمتثل القيود المفروضة على الحركة وكذلك اإلجراءات 

ولة وتحترم مبادئ عدم التمييز والضرورة والتناسب فيما يتعلق الحدودية الطارئة للقانون الدولي. يجب أن تكون معق

بالهدف المنشود ، وهو حماية الصحة العامة. عندما يتعذر ضمان الحماية داخل بلد معين ، غالًبا ما يكون السفر 

نف االت الععبر الحدود هو الخيار الوحيد المتاح لتجنب انتهاكات حقوق اإلنسان ، ال سيما في النزاعات المسلحة وح

 األخرى ، لذلك من الضروري الحفاظ على قنوات مفتوحة لطالبي اللجوء للوصول إلى الحماية الدولية.

 من خال النتائج المتوصل اليها يمكن اقتراح بعض التوصيات التي قد تكون مفيدة في المستقبل:

 والدول  المصدر دول  مع التعاون  خالل من المشروعة غير الهجرة لمعالجة مشتركة عربية خطة تبني على العمل .8

في ظل هاته الظروف الصعبة و  ألوطانهم الشرعيين غير المهاجرين إلعادة المالئمة اآلليات وإيجاد المستقبلة،

 .االستثنائية

 سفرها وثائق حماية إلى ودعوتها المهاجرين تهريب لمكافحة واألجنبية العربية الدول  بين الثنائية االتفاقيات تعزيز .0

 المهاجرين . تهريب شبكات قبل من لها تتعّرض أن يمكن التزوير التي عمليات من نهاوتحصي

 يحتم دراسة بما التنمية و الهجرة بين الوثيقة بالعالقة االعتراف الهجرة ضرورة تيارات لمراقبة مرصد تكوين ضرورة .0

 و التنمية بأوضاع المرتبطة و صحراءال جنوب من دول  القادمة العبور  هجرة و الشرعية غير للهجرة الحقيقية األسباب

 البلدان إلى العبور  في المهاجرين الراغبين تستغل التي المنظمة التهريب شبكات مكافحة االجتماعية ضرورة األوضاع

 األوروبية 

بالنسبة للمهاجرين الذين يعتمد بقاؤهم على الخدمات االجتماعية والمساعدات اإلنسانية ، يجب ضمان استمرارية  .2

 .دمات والمساعدة اإلنسانية بطريقة تحمي كل من هؤالء المهاجرين والموظفين الخ

لألزمة  يجب إشراك المهاجرين في السياسات التي تضعها الدول للتخفيف من اآلثار االجتماعية واإلنسانية .3

 . االقتصادية الناجمة عن الوباء على العمال ، وكذلك على الفئات الضعيفة أو المهمشة 

خطط طوارئ شاملة تتبع توصيات الصحة العامة وتطبيقها دون تأخير في أماكن اإلقامة الجماعية يجب وضع  .0

الحجر الصحي أو أو  ومراكز االحتجاز اإلداري للمهاجرين. أي إجراء لالحتواء والمخيمات المؤقتة والمخيمات الرسمية

 .  العزل 

نقل المهاجرين ، وكما فعلت العديد يد من مخاطر من أجل تجنب أكبر قدر ممكن من ظروف االحتجاز  التي قد تز  .1

من الدول بالفعل ، ينبغي للسلطات: اتخاذ جميع التدابير الممكنة لتقليل عدد المهاجرين الخاضعين ألوامر االحتجاز 
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 ؛ و / أو النظر 
ً
ري ل اإلدامراكز االعتقافي إغالق  اإلداري الجديدة ؛ النظر في إطالق سراح المهاجرين المحتجزين إداريا

 .، وال باإلدارة الجيدة للمرض ى التي ال تسمح بالوقاية من العدوى ومكافحتها 

يجب أن يحصل أي شخص يتم التنازل عنه أو إطالق سراحه من قبل السلطات على المأوى والرعاية الصحية  .1

المهاجرين ، من  تجازفي جميع هذه الحاالت ، وعند تطبيق بدائل الح• والخدمات األساسية األخرى حسب الحاجة. 

 لهجرة .با المرتبطة المهم عدم الخلط بين القيود المفروضة ألسباب تتعلق بالصحة العامة والتدابير التقييدية

كما هو الحال   Covid-19في سياق تنفيذ التدابير االستثنائية وتدابير إدارة الحدود الطارئة المتخذة لمنع انتشار وباء .1

 إال كمالذ أخير ووفًقا لمعايير  فإن القوة ال تفعل ذلك. ال يمكن استخدامها -إلنفاذ القانون بالفعل في أي حالة أخرى 

مع مبادئ ومتطلبات الشرعية والضرورة  ، يجب أن يتوافق أي استخدام للقوة  DIDHوقواعد حقوق اإلنسان. وفًقا لـ

 .والتناسب والحيطة والمسؤولية 

 

 قائمة المراجع و المصادر:

 للغة العربية:المراجع با

 الكتب:

مجلس الوحدة االقتصادية العربية بجامعة الدول  ، الطبعة األولى مستقبل االقتصاد العربي تحت وطاة األزمات المركبةالخوري ، علي محمد ،  

 0202العربية.القاهرة.

 .  0283ردن . ، دار غيداء للنشر و التوزيع ، األ إشكاليات اإلعالم و معطيات الواقع خليل ، وائل رفعت ،  

 0221، نهضة مصر للطباعة و التوزيع .القاهرة. الهجرة غير الشرعيةاالوندي، سغيد ، 

 . 0280، دار المعرفة الجامعية.مصر.أزمة الشباب و مشاكله بين الواقع والطموحعبدالله ، مجدي احمد محمد ،  

 . 0281للنشر و اإلنتاج اإلعالمي ، الجيزة ، أطلس  ، األطفال و الشباب و إدمان االنترنت مختار ، وفيق صفوت 

 . 0281، دار التعليم الجامعي ، االسكندرية. المسؤولية المجتمعية في العالم العربي و العالميصقر ، احمد محيي خلف ،  

الدراسات، الطبعة األولى ، فاس ، منشورات مركز تكامل لألبحاث و و آثارها االجتماعية و التربوية و النفسية  81-جائحة كوفيد شراك ، احمد .  

.0202 . 

 . 0280بنها.الطبعة األولى ، -دار الفيروز -حلم اليقظة في مجتمع اإلقصاء" -العدالة االجتماعية ابو النصر ، محمد زكي ، " 

دارات ، سلسلة إص ق األوسطالجئو المناخ بين المسؤولية الدولية و المخاطر البيئية بالتركيز على منطقة الشر ابوزيد ، عبدالرحمن عاطف ،  

 .   0202مركز البيان للدراسات و التخطيط ، بغداد .

،المكتب العربي للمعارف ، مصر الجديدة ، القاهرة ، الطبعة حمالت التوعية اإلعالمية بقضايا المجتمع للشبابعبد المحسن ، إيمان فتحي ،  

 . 0281األولى 

 .0202الالجئين .تصدر عن االسكوا .بيت األمم المتحدة ، ساحة رياض الصلح ، بيروت لبنان كتاب صادر عن مفوضية االمم المتحدة لشؤون 

، مركز الدراسات اإلستراتيجية، اإلسكندرية، 0202تداعيات الجائحة: رؤى تحليلية ونقدية لتداعيات جائحة كرونا لعام زايد ، بدر الدين ، ، 

 .0202مصر، 
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 .ه8228، 0280، مركز اإلعالم األمني، مصر، روعة والضرورة والحاجةالهجرة غير المششعبان ، حمدي ،  

، فيروس كرونا نموذجا، د. ونوغي دور المنظمات المجتمع المدني لتوعية المجتمع أثناء األزمات الصحيةزيوش ، سعيد، بومدفع ، الطاهر، 

حث القوانين الناظمة لألنشطة االقتصادية وأثرها على ، الطبعة األولى، وحدة الب(81تحديات القانونية لفيروس كورنا )كوفيدنبيل، 

 .0202التنمية، بريكة، الجزائر، ديسمبر 

 .0202، مصر تداعيات ازمة كورونا على مجالي :التربية الخاصة و الصحة النفسية المؤسسة العربية للتربية و العلوم و االداب .

 . www.iom.int/wmr 0202التقرير الدولي للهجرة 

  

http://www.iom.int/wmr
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 المجالت:

-المجلد الخامس و العشرون–، مجلة جامعة بدمشق للعلوم الهندسية  التخطيط من اجل التنمية المستدامةديب ، ريدة و مهنا ،  سليمان . 

 . 0221-العدد االول 

، مجلة ملفات اقتصادية ، ملف العدد : اقتصاد ما بعد الحرب اع تحديات االنعاش االقتصادي و اعادة االعمار لفترة ما بعد الصر لوال ا.دينق ، 

 . 0288 -0223في السودان التحديات خالل الفترة االنتقالية 

/العدد األول.الجزائر ، 80، مجلة دفاتر السياسة و القانون ، المجلد: النموذج القانوني لجريمة تهريب المهاجريننورة ، هارون أوكيل ، 

  021-811ص.0208

 . 0202-8112، خالل فترة  السياسات االقتصادية لتحقيق األمن الغذائي في الجزائرحيزية ، ، خالد 

سبتمبر   ، إشكالية األمن الغذائي في الدول المغاربيةمجلة صادرة عن أعمال الملتقى الدولي للمركز الديموقراطي العربي ألمانيا الموسوم بعنوان : 

0202 . 

لعلوم القانونية و االقتصادية  ، مجلة جامعة دمشق ل األمن اإلنساني و أبعاده في القانون الدولي العاميازجي ، امل ،  - يوسف ، خولة محي الدين

. 

 الرسائل و األطروحات:

 .جامعة الجزائر 0221-حالة الجزائر رسالة ماجستير-إشكالية التنمية المستدامة في ظل العولمة في العالم الثالثمسعودي ، يحي ، 

.المجلد الثاني و الجائحة إلى االنكماش االقتصادي : أي مخرج للدول العربية.مجلة التنمية و السياسات االقتصاديةعبد مواله ، وليد، من 

 0202المعهد العربي للتخطيط.-العدد الثالث–العشرون 

 

Impact of the covid -19 pandemic on early childhood care and education: early childhood education journal 2020.Springer Nature 

B.V2020 

 مواقع االنترنيت:

 01إرشادات مبدئية، -81موقع منظمة الصحة العالمية، االعتبارات المتعلقة بالحجر الصحي لألفراد في سياق احتواء فيروس كرونا كوفيد -

 .0202فبراير

 -w.addustouar.comww  

-www.afu-ac.ae/ar/posts. 

-www.algarida.com/article . 

-www.ar.wikipedia.org.wiki  

 www.iom.int/wmr 0202التقرير الدولي للهجرة -
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 دور القانون الدولي في حماية المرأة زمن النزاعات المسلحة

 بنـه معمـري د.ل

 (الجزائر) ورقلة بجامعة متعاقدة أستاذة

 

 الملخص:

تشكل المرأة الحلقة األضعف خالل النزاعات المسلحة، وذلك يعود لتكوينها الفزيولوجي، وعاطفتها الجياشة، فهي 

ذا وقد يكون هقد تتعرض لالعتداء المباشر على جسدها، وقد تتعرض لالعتداء غير المباشر بحرمانها من مقومات الحياة، 

االعتداء أشد ألما، وان ابرز ما تتعرض له المرأة أثناء النزاعات المسلحة جرائم العنف الجنس ي، الذي أصبح عبارة عن 

 إستراتيجية من استراتيجيات الحرب، إلذالل الطرف اآلخر وإجباره على االستسالم.

بالدفاع عن حقوق المرأة وحمايتها من أجل أن  ولتفادي مثل هذه المعانات أو للتقلیل منها سعت الجهات المعنیة

تها هذه وأثمرت وحمای -سواء بصفتهن من المدنيين أو المقاتلين-توفر لهن الحمایة القانونیة الدولیة زمن النزاعات المسلحة 

 الجهود بإقرار العدید من النصوص القانونیة المتعلقة بذلك.

 المسلحة؛ القانون الدولي؛ العنف الجنس ي.حماية المرأة؛ النزاعات  الكلمات المفتاحية:

Abstract: 

Women constitute the weakest link during armed conflicts, due to their physiological composition and 

intense emotion, as they may be exposed to direct attack on her body, and may be exposed to indirect attack by 

depriving her of the necessities of life, and this attack may be more painful, and the most prominent thing that 

women are exposed to during armed conflicts Crimes of sexual violence, which has become a strategy of war, to 

humiliate the other party and force it to surrender. 

In order to avoid or reduce such suffering, the authorities concerned with defending and protecting 

women's rights sought to provide them with international legal protection in times of armed conflict - whether 

as civilians or fighters - and these efforts resulted in the adoption of many relevant legal texts. 

Key words: protection of women; armed conflicts; international law; sexual violence. 
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  :مـقـدمـة

كریة العملیات العدائیة العساتجه الفقه والقانون والقضاء الدولي إلى استخدام مصطلح النزاع المسلح للتعبير عن 

بدال من مصطلح الحرب بمفهومها التقلیدي الشكلي الذي لم یعد صالح لمعالجة حاالت النزاعات المسلحة بكل صورها 

 منها النزاعات المسلحة غير الدولیة.

ة بعد خاصمهما كانت التسمیة فتنفیذ العملیات العسكریة یرتب آثار مدمرة ووخیمة على األشخاص والممتلكات،  

تنامي ظاهرة استعمال القوة في العالم وتطور أسالیب ووسائل القتال المدمرة التي تسبب في هالك األشخاص المقاتلين 

وغير المقاتلين بأعداد مروعة، وتتفاوت درجة التعرض لألضرار حسب طبیعة وظروف الضحایا، وتعتبر النساء من األشخاص 

لضعفها الجسدي، ووضعها الجنس ي؛ فالنساء الالتي یعشن في األقالیم التي تدور فيها  األكثر تعرضا لمثل هذه اآلثار نظرا

النزاعات المسلحة سواء الدولیة أو غير الدولیة تحیط بها تهدیدات وتحدیات ال حد لها، كفقدان األحباء والحرمان من مصادر 

 .ل ذلك االعتداء الجنس ي بمختلف صورهالعیش والهجر والجروح البدنیة والنفسیة وحتى الموت، ولعل أخطر من ك

لتفادي مثل هذه المعانات أو للتقلیل منها سعت الجهات المعنیة بالدفاع عن حقوق المرأة وحمايتها من أجل أن 

توفر لهن الحمایة القانونیة الدولیة، وأثمرت هذه الجهود بإقرار العدید من النصوص القانونیة المتعلقة بذلك؛ كتلك التي 

راف النزاع المسلح باحترام النساء وضمان توفير سبل حیاتهن وإبعادهن عن مخاطر األعمال العدائیة مثلهن مثل تلزم أط

السكان المدنیين، بمعنى أنهن من  یستفدن من الحمایة المتعلقة بالمدنیين بصفة عامة. ویكفل لهن حمایة خاصة حالة 

رب، وفي كل األحوال یركز القانون الدولي اإلنساني على حمایتهن ضد مشاركتهن في األعمال العدائیة كمقاتالت أو أسيرات ح

إلذالل الخصم  692، خاصة أن ذلك أضحى وسیلة حرب شرسة تستعمل في العدید من النزاعات المسلحة691العنف الجنس ي

 .مثل هذه النصوص تعتبر جزء من أحكام القانون الدولي اإلنساني .693و إخضاعه

                                                           
 اإلضافي والملحق 1949الرابعة جنیف اتفاقیة من خالل المسلحة النزاعات زمن في المدنیين لحمایة القانوني النظام رضا، دراسة مدمح أحمد -691

 .31 ص ، 2011 القاهرة، العربیة، النهضة دار المحتلة، األراض ي الفلسطینیة الوضع في على التطبیق مع 1977 األول 

 والفتیات النساء تفتیش عن هؤالء الشباب واألطفال الحتجاج النساء أمام ألباني شابا  17الصرب قوات قتلت كوسوفو أحداث إحدى خالل -692 

 . خلیعة بطرق 

 .03ص ، 2000 مصر، عیان، مكتب البابرس، شهود لسان على الصربي العدوان إبان الدامیة كوسوفو أحداث بكرا إسماعیل، ذلك: في راجع-

 الصحة إحصائیات وزارة ثبتت فقد على الرحیل الجماعي، وجبرهم السكان بين الذعر لخلق كوسیلة الصرب مارسه الذي االغتصاب ویعتبر -693 

 النزاع. هذا خالل ألف امرأة  38 ما یقارب اغتصاب تم أنه البوسنة برئاسة العامة

، 2003مصر،  الدكتوراه ، درجة لنیل سالةر  الحرب، وقت المدنیة واألعیان المدنیين حمایة األشخاص شباط، شحود جمعة :إلى ذلك في أنظر -

 .187 ص
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ایة التي تقررها بعض نصوص القانون الدولي خاصة بعد أن أضحى ضرورة االلتزام كما تستفید النساء من الحم

باحترام محتوى هذا القانون في حاالت النزاعات المسلحة إلى جانب القانون الدولي الجنائي الذي یحتوي في طیاته نصوص 

حظر ارتكاب األعمال العدائیة وإنما رسم كثيرة تخدم وتعزز حمایة النساء كغيرها من الضحایا، ألن هذا القانون لم یكتفي ب

خطة أكثر إفادة بإقرار المسؤولیة الدولیة ضد مرتكبيها قصد ردعهم وإنصاف الضحایا. لكن المشكل: ما مدى فعالية 

 مختلف الوثائق الدولية التي تهتم بحماية المرأة زمن النزاعات المسلحة ؟

ضوع من ناحیتين؛ تكمن األولى في قواعد حمایة النساء أثناء لإلجابة على هذه اإلشكالیة اخترنا أن ندرس المو 

النزاعات المسلحة ضد مختلف األضرار التي قد تلحق بهن، ونكتفي االعتماد على بعض نصوص القانون الدولي اإلنساني 

متعلقة بحمایة المتعلقة بحمایة ضحایا الحرب والبروتوكوالن اإلضافیان ال 8121وبالضبط، اتفاقيات جنیف األربعة لعام 

على أساس أنها النصوص التي تناولت هذه الحمایة بشكل أوسع وألنه القانون  ،1977ضحایا النزاعات المسلحة لعام 

المتخصص بحمایة ضحایا النزاعات المسلحة بوجه عام )المبحث األول(، أما الناحیة الثانیة فتتمثل في دراسة حمایة 

العتداء الجنس ي الذي یترك آثار على الصحة الجسدیة والنفسیة للنساء ويفقد شرفهن النساء ضد أشد مظاهر المعاناة وهي ا

ولخطورة هذه النوع من المعاناة ارتأیت أن أبين أوجه  بالعار.  في المجتمع الذي یزید من حدة هذه المعاناة بنبذهن ووسمهن

 مبحث الثاني(.حمایتهن منها في القانون الدولي اإلنساني والقانون الدولی الجنائي)ال

 المبحث األول : حمایة النساء المقاتالت وغير المقاتالت أثناء النزاعات المسلحة 

تعتبر المعاملة القاسیة ضد النساء جریمة من جرائم القانون الدولي اإلنساني، فیجب معاملتهن وفي جمیع األحوال 

تفاظهن بالمدنیة )المطلب األول( ألن بمشاركتهن في معاملة إنسانیة، وتظل حمایة النساء غير المقاتالت مستمرة شرط اح

 األعمال العدائیة سیتغير مركزهن القانوني ویصبحن مقاتالت، لكن هذا ال یعني أنه ال حمایة لهن )المطلب الثاني(.

 المطلب األول: حمایة النساء غير المقاتالت أثناء النزاعات المسلحة

تال كغيرها من ضحایا النزاعات المسلحة من الحمایة العامة الواردة في تستفید النساء اللواتي ال یشاركن في الق

إلى جانب الحمایة الخاصة بهن )الفرع  )الفرع األول( 8111والبروتوكولين الملحقين لعام  . 8121اتفاقیة جنیف الرابعة لعام 

 الثاني(.

 الفرع األول: الحمایة العامة للنساء كجزء من السكان المدنیين

ا لما ورد في الباب الثالث من اتفاقیة جنیف الرابعة فان األشخاص المحمیين أي المدنیين ومنهم النساء تطبیق  

 .لديهم حق االحترام ألشخاصهم وشرفهم وحقوقهم العائلیة وعقائدهم الدینیة وعاداتهم وتقالیدهم

  694عمال العنف أو التهدید.ویجب معاملتهم في جمیع األوقات معاملة إنسانیة وحمایتهم بشكل خاص ضد جمیع أ

                                                           

 . 1949األربعة لعام جنیف اتفاقیة من ،  34و  33و  32و  31المواد راجع -694 
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كما یحظر ممارسة اإلكراه سواء البدني أو المعنوي أو التعذیب أو العقوبات الجماعیة أو التهدیدیة أو اإلرهاب أو 

  695االنتقام ضد األفراد وممتلكاتهم أو أخذهم كرهائن.

عذر بسرعة وبدون إبطاء إال إذا تویجب توفير تسهیالت لممارسة األشخاص المدنیين الحق في تبادل الرسائل العائلیة 

 ذلك بواسطة البرید العادي.

ویلتزم أطراف النزاع بتوفير التسهیالت للبحث عن المفقودین والمشتتين بسبب الحرب والعمل على جمع شمل 

  696العائالت.

ولضمان حمایة  وكذا تسهیل مرور رسائل األدویة والمهمات الطبیة ومستلزمات العیادة واألغذیة الضروریة والمالبس.

المذكورة في الباب الثاني من االتفاقیة الرابعة  697فعالة للمدنين ومنهم النساء یلتزم أطراف النزاع المسلح بالقیود والضوابط

  تحت عنوان الحمایة العامة للسكان من بعض عواقب الحرب والمتمثلة فیما یلي:

نزاع بالمناطق والمواقع التي تكون قد أنشأتها، ویمكن ألطراف إنشاء مناطق ومواقع استشفاء وأمان منظمة بين أطراف ال -

النزاع طلب المساعدة من الدول الحامیة واللجنة الدولیة للصلیب األحمر لتقدیم مساعيها الحمیدة لتسهیل إنشاء 

  698مناطق ومواقع االستشفاء واألمان واالعتراف بها.

  699القتال بقصد حمایة الجرحى والمرض ى من المقاتلين وغير المقاتلين. إنشاء مناطق محایدة في األقالیم التي یجري فيها -

العمل على توفير التسهیالت لنقل المرض ى والجرحى والمسنين واألطفال والنساء النفاس من المناطق المحاصرة أو المطوقة  -

النقل المخصصة لهذا  ، وال یجوز الهجوم على وسائل700ولمرور رجال الخدمات الدینیة والطبیة إلى هذه المناطق

 الغرض سواء في البر أو البحر أو في الجو.

ال یجوز الهجوم على المستشفیات المدنیة وعلى أطراف النزاع أن تسلم لهذه المستشفیات شهادات تثبت أنها ذات طابع  -

  701مدني وأن تميزها بالعالمة المميزة، والحرص على أن تكون بعیدة عن أماكن األهداف العسكریة.

والبروتوكول اإلضافي الثاني فان الحمایة العامة  702وحسب مضمون الباب الرابع المشترك بين البروتوكول اإلضافي األول 

  :للمدنیين في ظل هذین البروتوكولين تقوم على ما یلي

                                                           

 .1949لعام  الحرب ضحایا بحمایة المتعلقة األربعة جنیف اتفاقات بين المشتركة الثالثة المادة راجع -695 

 .1949لعام  الرابعة جنیف اتفاقیة من  26المادة راجع -696 

 .812 ص ،  2005المعارف، اإلسكندریة، منشأة اإلنساني، الدولي القانون  ربیع، محمد عماد الفتالوي، حسين سهیل -697 

 .82ص ،  2005اإلسكندریة، المعارف، منشأة اإلنساني، الدولي القانون  الشاللدة، فهاد محمد -698 

 . 15ص نفسه، المرجع الشاللدة، فهاد محمد -699 

 . 1949وقت الحرب في المدنیين األشخاص بحمایة المتعلقة جنیف الرابعة اتفاقیة من  17المادة عراج -700 

 . 1949الرابعة لعام جنیف اتفاقیة من  18المادة راجع -701 

 . 86ص  ،8111تونس،  المعهد العربي لحقوق اإلنسان، اإلنساني، الدولي القانون  إلى مدخل الزمالي، عامر -702 
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جه عملیاتها أن تو  ضرورة التمیيز بين السكان المدنين والمقاتلين وبين األعیان المدنیة واألهداف العسكریة وبالتالي یجب -

 703ضد األهداف العسكریة دون سواها.

سواء كانت هذه العملیات دفاعیة  704یتمتع السكان المدنیون بحمایة عامة ضد األخطار الناجمة عن العملیات العسكریة -

  705أو هجومیة.

 یة:على ضرورة مراعاة القواعد التال 706ومن أجل فعالیة هذه الحمایة نص البروتوكول اإلضافي األول 

 ال یجوز أن یكون المدنیون محال للهجوم وتحظر أعمال العنف والتهدید الرامیة أساسا إلى بث الذعر بين السكان المدنیين. -

 .تظل حمایة السكان المدنیين مستمرة ما لم یقوموا بدور مباشر في األعمال العدائیة -

توجه إلى هدف عسكري محدد، أو التي ال یمكن حصر آثارها تحظر الهجمات العشوائیة كتلك التي ال توجه أو ال یمكن أن   -

  707كالهجوم بالقنابل أیا كانت الطرق والوسائل أو الهجوم الذي یتوقع منه أن یسبب خسارة في أرواح المدنیين.

كري سكما ال یجوز استخدام السكان المدنیين لتغطیة تحرك قوات أحد أطراف النزاع أو االستفادة منهم لتحقیق مكسب ع -

  708في العملیات العسكریة.

 تحظر هجمات الردع ّضد السكان المدنیين أو األشخاص المدنیين. -

ضرورة اتخاذ التدابير الوقائیة وذلك بأن یبذل أطراف النزاع ما بوسعهم للتحقق من أن األهداف المقرر مهاجمتها لیست  -

 مدنیة.

 ائر في أرواح المدنیين أو إصابتهم باألضرار.یتم اختیار وسائل وأسالیب القتال التي ال تحدث خس -

  .یمتنع أطراف النزاع من اتخاذ قرار بشأن أي هجوم یتوقع منه بصفة عرضیة أن یحدث خسائر في أرواح المدنين -

  .إلغاء أي هجوم إذا تبين أن الهدف لیس عسكري أو أنه مشمول بالحمایة -

 یمس بالسكان المدنیين، ما لم تحول الظروف دون ذلك.توجیه إنذار مسبق للهجوم الذي یتوقع منه أن -

  .یجب نقل السكان المدنیين واألشخاص المدنیين بعیدا عن المناطق المجاورة لألهداف العسكریة -

 ضرورة  تجنب إقامة أهداف عسكریة داخل المناطق المكتظة بالسكان أو بالقرب منها.  -

                                                           

 . 1977لعام األول  اإلضافي البروتوكول  من  48ةالماد راجع -703 

 .  1977لعام األول  اإلضافي البروتوكول  من 38/8راجع المادة  -704 

بيروت ،  الحقوقیة، المسلحة، منشورات الحلبي النزاعات في المدنیة واألعیان المدنیين وحمایة اإلنساني الدولي بسج، القانون  أحمد نوال -705 

 .85 ص ، 0282

 . 1977لعام األول  اإلضافي البروتوكول  من  51المادة راجع -706 

 . 1977لعام األول  اإلضافي البروتوكول  من  49المادة راجع -707 

 . 17السابق، ص المرجع الشاللدة، فهاد محمد -708 
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بروتوكول اإلضافي األول نص على ضرورة التزام أطراف النزاع المسلح على غرار اتفاقیة جنیف الرابعة فبدوره ال

لألشخاص الذین یقعون في قبضة أحدهم دون أي تميز مجحف یقوم على  -في كل األحوال -بضمان المعاملة اإلنسانیة 

آلراء أو االنتماء القومي أو أساس العنصر أو اللون أو الجنس أو اللغة أو الدین أو العقیدة أو اآلراء السیاسیة أو غيرها من ا

االجتماعي أو المولد أو الثروة أو أي وضع آخر، كما یجب أن یحترم األشخاص المدنیين في شخصهم وشرفهم ومعتقداتهم و 

 709. شعائرهم الدینیة

ودائما في إطار المعاملة اإلنسانیة لألشخاص المدنیين تحظر ممارسة العنف إزاء حیاتهم أو صحتهم أو سالمتهم 

  710البدنیة أو العقلیة و خاصة القتل أو التعذیب البدني أو العقلي أو العقوبات البدنیة أو التشویه.

كذلك من جملة األعمال المحظورة وفقا لهذا البروتوكول انتهاك الكرامة الشخصیة وبوجه خاص المعاملة المهینة 

 711خدش الحیاء، أو أخذ الرهائن والعقوبات الجماعیة. لإلنسان والمحطة من قدره واإلكراه على الدعارة وأیة صورة من صور 

وفیما یخص الضمانات في المجال القضائي، في حالة القبض على أي شخص أو حجزه أو اعتقاله ألسباب تتعلق 

بالنزاع المسلح یجب أن یبلغ بصفة عاجلة باألسباب المبررة التخاذ هذه التدابير ویجب إطالق سراحه في أقرب وقت 

ال یجوز إصدار أي حكم أو تنفیذ عقوبة حیال أي شخص تثبت إدانته في جریمة مرتبطة بالنزاع المسلح إال بناءا ، و 712ممكن

على حكم صادر من محكمة محایدة تشكل هیئتها تشكیال قانونیا، و تلتزم بالمبادئ التي تقوم عليها اإلجراءات القضائیة 

  713المعترف بها عموما.

 اصة للنساء كجزء من السكان المدنیينالفرع الثاني: الحمایة الخ

تجيز اتفاقیة جنیف الرابعة لألطراف المتعاقدة في وقت السلم وألطراف النزاع المسلح أثناء نشوب العملیات   

  714العدوانیة أن تنش ئ مناطق ومواقع استشفاء وأمان للنساء الحوامل وأمهات الصغار دون السابعة من العمر.

                                                           

 . 1977لعام األول  اإلضافي البروتوكول  من 75/8راجع المادة المادة  -709 

 .  1977لعام األول  اإلضافي ول البروتوك من )أ (13/0راجع المادة  -710 

 .  1977لعام األول  اإلضافي البروتوكول  من )ب، ج، د (13/0راجع المادة  -711 

 . 1977لعام األول  اإلضافي البروتوكول  من 75/0راجع المادة المادة  -712 

 . 1977لعام األول  اإلضافي البروتوكول  من 75/2راجع المادة المادة  -713 

 . 1949الرابعة لعام جنیف اتفاقیة من من 82/0 راجع المادة المادة -714 

 العدائیة العملیات ببدء العدو إخطار ضرورة 8100عام  الجیوش األمریكي أبراهام لينكون لقادة الرئیس تعلیمات بها جاءت التي العامة المبادئ ومن

 العسكریة. الهجمات آثار عن بعیدة أمان إلى مناطق واألطفال النساء خاصة منهم المقاتلين غير إجالء له لیتسنى

 العدد لألمن، مبارك أكادیمیة بحوث الشرطة، مركز مجلة ،"اإلنساني الدولي القانون  قواعد إطار في النساء حمایة"الوفا، أبو أحمد :ذلك في راجع -

 .01ص ، 2007 القاهرة، ، 32
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فان النساء الحوامل وحاالت الوالدة تعتبر  8111ره في البروتوكول الضافي األول لعام وحسب المفهوم الوارد ذك

ضمن فئة المرض ى والجرحى بالتالي یستفدن من كل األحكام المتعلقة بحمایة هؤالء األشخاص إلى جانب األحكام الخاصة 

 715بالمعاملة التفضیلیة بالنساء كونهن في حالة الحمل أو الوضع.

یة جنیف الرابعة األطراف المتعاقدة التكفل بحریة مرور جمیع الرسائل المتعلقة باألغذیة الضروریة وتلزم اتفاق

وأثناء توزیع أي إمدادات إنسانیة  والمالبس والمقویات المخصصة للنساء الحوامل والمرضعات وأمهات األطفال الصغار.

وتصرف للنساء الحوامل المعتقالت أغذیة إضافیة ّ  ،716من هذا القبیل یجب أن تعطى األولیة لهذه الفئة من األشخاص

  .تتناسب مع احتیاجاتهن

، بمعنى أن المعیار المعتمد 717ويمنع نقلهن إذا كانت الرحلة تعرض صحتهن للخطر إال إذا كانت سالمتهن تحتم ذلك

 لنقلهن هو سالمة النساء الحوامل وليس للدواعي العسكریة.

، لضمان اإلفراج عنهن 718إعطاء األولویة القصوى للنساء الحوامل وحاالت الوالدةوعند اإلفراج عن المعتقلين یجب 

  719في أسرع وقت ممكن.

في بعض الحاالت یقر القانون الدولي اإلنساني بالمعاملة التفضیلية للنساء لكونهن أمهات أو مرضعات األطفال 

ن واستشفاء لحمایة أمهات األطفال دون السابعة من الصغار، وفي سبیل ذلك أقرت اتفاقیة جنیف الرابعة إنشاء أماكن أما

  720العمر.

و هذا ما یؤكد علیه البروتوكول  721ویجب أن تصرف للمرضعات أغذیة إضافیة تتناسب مع احتیاجاتهن الصحیة

منه على إعطاء األولویة عند توزیع إرسال الغوث للمرضعات، ویجب أن تلقى معاملة  12الضافي األول، إذ نصت المادة 

 تفضیلية وحمایة خاصة وفقا لما تقتضیه اتفاقية جنيف والبروتوكول اإلضافي األول.

                                                           

 . 1977لعام األول  اإلضافي البروتوكول  من 82/0راجع المادة المادة  -715 

 . 1949الرابعة لعام جنیف اتفاقیة من من 00/8راجع المادة المادة  -716 

 . 1949الرابعة لعام جنیف اتفاقیة من من 801/0راجع المادة المادة  -717 

، 2302، 80الدراسات العليا، كلية مبارك لألمن، العدد  كلیة مجلة ،"اإلنساني الدولي القانون  في النساء حمایة"خلف، محمد الرحمان عبد -718 

 .001القاهرة، ص

 . 13ص ،  1985دیسمبر األحمر، جنيف، الدولیة للصلیب ، المجلة"اإلنساني الدولي القانون  في النساء حمایة "كريل،فرنسواز  -719 

 . 1949الرابعة لعام جنیف اتفاقیة من من 82/8راجع المادة المادة  -720 

 . 1949لعام الرابعة جنیف اتفاقیة من من 11/2راجع المادة المادة  -721 
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وحالة النساء أمهات األطفال الصغار اللواتي یعتمد عليهن أطفالهن المقبوض عليهن والمحتجزات والمعتقالت 

تعمل عن اإلفراج عنهن  وأن 722ألسباب تتعلق بالنزاع المسلح، یجب أن تعطى لهن األولوية القصوى للنظر في قضاياهن

 723وإعادتهن إلى أوطانهن وأماكن إقامتهن.

كما یجب أن تحاول أطراف النزاع تجنب إصدار الحكم باإلعدام على أمهات صغار األطفال اللواتي یعتمد عليهن  

 عليهن .أطفالهن بسبب جریمة تتعلق بالنزاع المسلح، و اذا حدث و أن صدر ضدهن مثل هذا الحكم فال یجوز أن ینفذ 

وتطبیقا لمبدأ المساواة في المعاملة اإلنسانیة لضحایا النزاعات المسلحة ّ تقض ي اتفاقیة جنیف الرابعة بضرورة 

المعاملة التفضیلية للنساء الحوامل وأمهات األطفال دون السابعة من العمر اللواتي اخترن  المكوث في إقلیم الدولة التي 

 724لم يعدن إلى أوطانهن. يدور فيها النزاع المسلح ما دمن 

 ، ويوكل تفتیشهن واإلشراف عليهن725یجب تخصیص أماكن نوم منفصلة عن الرجال ومرافق صحية خاصة لهن

واللغة والعادات في نفس المكان وال یفصل بعضهن عن األخريات بمجرد  726إلى نساء. وتحجز النساء من نفس الجنسية

احتجاز النساء وأفراد عائلتهن فيجب أن تخصص لهن وحدات عائلية  اختالف لغتهن مادمن من نفس الجنسية. وإذا تم

  727مراعاة لمبدأ جمع شمل األسر.

 المطلب الثاني: المعاملة الخاصة بالنساء المقاتالت

ال یمكن ألحد أن ینكر الدور الذي تؤدیه المرأة في سير وتنفیذ العملیات العدائیة في أي  نزاع مسلح، ألن التاریخ  

ذلك منذ القدم، ومع هذا فقد أغفل القانون الدولي اإلنساني عن اإلشارة إلى الوضع القانوني للنساء المقاتالت یشهد لها 

)الفرع األول( رغم تكریسه نصوص متعلقة بقواعد معاملة النساء األسيرات أو المحتجزات لسبب النزاع المسلح )الفرع 

 الثاني(.

 تالت فرع األول: الوضع القانوني للنساء المقا

                                                           

 . 1977لعام األول  اإلضافي البروتوكول  من 10/0راجع المادة المادة  -722 

 . 1977لعام األول  اإلضافي البروتوكول  من 10/0راجع المادة المادة  -723 

 . 1949الرابعة لعام جنیف اتفاقیة من من 800/0راجع المادة المادة  -724 

 .1949الرابعة لعام نیفج اتفاقیة من من 13/2راجع المادة المادة  -725 

 . 1949لعام الرابعة جنیف من اتفاقیة  141إلى  79المواد: ،-المعتقلين معاملة قواعد- الرابع القسم من الثالث الباب راجع -726 

 . 1977لعام األول  اإلضافي البروتوكول  من 10/0راجع المادة المادة  -727 

 .001، ص0228دكتوراه ، جامعة عين شمس، القاهرة،  رسالة الدولیة، غير المسلحة نزاعاتال أثناء المدنیين حمایة عواشریة، أنظر إلى: رقیة -
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لم تستبعد النصوص القانونية المتعلقة بتعريف المقاتل إمكانية كون المقاتل امرأة، فاتفاقية جنیف الثالثة ّ 

الذي حدد  729عددت فئات األشخاص المقاتلين دون تمييز بين الرجال والنساء، وكذلك البروتوكول اإلضافي األول  8121728

، وكذلك النصوص المتعلقة بالحمایة العامة للمرض ى 730هذه المسألة شروط اعتبار الشخص مقاتل لم تأتي بأي جدید في

والجرحى واألسرى من المقاتلين یفهم أیضا من خالل مضمونها أنه یمكن أن تكون المرأة مقاتلة بدلیل نصوص تكفل الحمایة 

دون أي تمیيز مجحف العامة لكل شخص لم یعد یقدر على القتال أو كل شخص تأثر بالنزاع المسلح على قدم المساواة ب

 731مبني على أي أساس ومنها أساس الجنس.

وفیما یخص حالة النزاعات المسلحة الداخلیة فان األحكام القانونیة المتعلقة بالحمایة العامة للضحایا الذین 

المادة  صیكفون عن المشاركة في األعمال العدائیة الواردة في نص المادة الثالثة المشتركة بين اتفاقات جنیف وكذلك ن

من البروتوكول اإلضافي الثاني تكفل الحمایة لهم وفقا لمبدأ المساواة في المعاملة اإلنسانیة وبدون أي تمييز مجحف  2/8

 . قائم على الجنس

فاحتمال شمول القوات المسلحة على النساء المقاتالت وارد سواء في صفوف قوات الحكومة أو قوات الجماعات 

ال، إذا شاركت النساء في األعمال العدائیة فال یعاملن كأشخاص مدنیين وإنما مقاتالت، أي یمكن وفي كل األحو  .المسلحة

 اعتبارهن هدف عسكري .

 الفرع الثاني: معاملة النساء األسيرات

إذا حدث وأن وقعت النساء المقاتالت بمفهوم اتفاقیة جنیف الثالثة والبروتوكولين اإلضافیين في قبضة العدو 

و محتجزات فعلى الطرف الذي قام بهذا األسر أن یلتزم بضمان الحمایة العامة لهن كغيرها من الرجل األسرى أو كأسيرات أ

هذا إلى جانب المعاملة اإلنسانية والكرامة  732المحتجزین تطبیقا لمبدأ عدم التمیيز ضد المرأة أو المساواة بين الجنسين

 صة بهن.الشخصية هذا إلى جانب المعاملة التفضيلية الخا

فمن حیث الرعایة اإلنسانیة فالقانون الدولي اإلنساني یمنع قتل األسيرة بجمیع أشكاله وال یجوز االعتداء على  

، وال یعرضن للتجارب الطبية 733كرامتها البدنیة بالخصوص التعذیب والتشویه والمعاملة القاسية. وال یجوز أخذهن كرهائن

                                                           

 . 1949الثالثة لعام جنیف اتفاقیة /أ من من2راجع المادة المادة  -728 

 . 1977لعام األول  اإلضافي البروتوكول  من 20راجع المادة المادة  -729 

 الحلبي منشورات اإلنساني، الدولي القانون  ، "واالحتالل فترات النزاع المسلح في قافیةالث الممتلكات حمایة أحكام "عمرو، سامح محمد -730 

 .276 ص ، 2004 لبنان، الحقوقیة،

 . 1949األربعة لعام جنیف اتفاقیات بين المشتركة الثالثة المادة راجع -731 

 . 39ص السابق، المرجع الوفا، أبو أحمد -732 

 . 1194لعام الثالثة یفجن اتفاقیة من  13المادة راجع -733 
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الطبية لألسير. ويجب حمايتهن ضد جمیع صور العنف أو التهدید أو فضول الجماهير، أو العلمية التي ال تبررها المعالجة 

 734وتحظر تدابير االقتصاص منهن.

كما یقر القانون الدولي لألسيرات، بضرورة الحمایة التفضیلية لألسيرات، إذ نصت اتفاقیة جنیف الثالثة على  

 "الخبراء الحكومیين المشاركين في إعداد مشروع االتفاقیة فمعنىوحسب رأي  وجوب معاملتهن بكل االعتبار الواجب لجنسهن.

قائمة على معیار الضعف الفيزیائي لبنیتهن ومعیار   735االعتبار الواجب لجنسهن"  أن المعاملة التفضیلية للنساء األسيرات

من هذه االتفاقية نصت  21 الحیاء والشرف، ومعیار الحمل واألمومة. بالنسبة لمعیار الضعف الفزيولوجي، نجد أن المادة

على ضرورة مراعاة جنس األسرى عند تكلیفهم بأداء أي عمل، فالنساء األسيرات مقارنة بالرجال ال یكلفن بالمهام التي ال 

تطیقها أجسامهن الضعیفة. وعلى أساس معیار الحیاء والحشمة نصت على أنه يجب توفر أماكن نوم خاصة بالنساء في 

، ويجب الفصل بين الجنسين في المضاجع وال تترك  أي فرصة أن یصل 736سكر األسرى یشمل الرجالحالة ما إذا كان مع

األسرى الرجال إلى أماكن نوم األسيرات سواء وافقن أو لم یوافقن على ذلك، و تكون الدولة الحاجزة مسؤولة على التطبیق 

 737الحازم لهذا النص.

تطلب مسألة الفصل بين أماكن النوم فقط وال داعي لفصل مباني ت 03/2ونالحظ أن المعنى الحرفي لنص المادة  

المعسكرات بالكامل، ولكن إذا رغبت الدولة الحاجزة في فعل ذلك فیكون عامل في تیسير التطبیق والتنفیذ الناجح للفصل 

 738بين أماكن نوم الجنسين .

ألن هذا الفصل . 739كافیة ونظیفةوتلزم اتفاقية جنیف الثالثة الدول الحاجزة تخصیص مرافق صحية منفصلة 

، كما نص البروتوكولين اإلضافیين على ضرورة حجز النساء األسيرات الالتي تقض ي عقوبة تأدیبیة أو 740یصون االحتشام

 741الالتي یحكم عليهن بأية عقوبة في أماكن منفصلة عن الرجال و یوكل اإلشراف المباشر عليهن إلى النساء .

املة التفضیلية للنساء األسيرات وفقا لمعيار األمومة أو الحمل فاالتفاق النموذجي ونجد نصوص أخرى تكفل المع

الملحق باتفاقیة جنیف الثالثة والمتعلق بإعادة األسرى من الجرحى والمرض ى مباشرة إلى الوطن وإيوائهم في بلد محاید ورد 

 هن في بلد محايد.فیه أن األسيرات الحامالت وأمهات الرضع وصغار األطفال مؤهالت إليوائ

                                                           

 . 260ص السابق، المرجع ربيع، محمد وعماد الفتالوي  حسين سهیل -734 

 . 27ص السابق، الرجع عمرو، سامح محمد -735 

 . 1194لعام الثالثة جنیف اتفاقیة من 03/2 المادة راجع -736 

 . 238ص السابق، المرجع خلف، محمد الرحمان عبد -737 

 . 21ابق، صالس المرجع كريل،فرنسواز  -738 

 . 1949الثالثة لعام جنیف اتفاقیة من من01/0راجع المادة المادة  -739 

 . 239ص السابق، المرجع خلف، محمد الرحمان عبد -740 

 . 1949الثالثة لعام جنیف اتفاقیة من من821/0،  11/2راجع المادتين:  -741 
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على أن: "تعطى األولویة القصوى لنظر قضایا أوالة  0الفقرة  20ونص البروتوكول اإلضافي األول من خالل المادة 

 "األحمال وأمهات صغار األطفال اللواتي یعتمد عليهن أطفالهن، المقبوض عليهن أو المحتجزات ألسباب تتعلق بالنزاع المسلح

ق أما فيما
ّ
  ويجب أن يكون  إعتقاله، بأسباب المدني المعَتقل إبالغ يجب اإلجرائية، اتبالضمان يتعل

ً
 الحصول  على قادرا

 مراجعته تتم أن يجب حاله على القرار ظل وإذا هيئة إدارية، أو محكمة من ِقَبل ممكن وقت أقرب في القرار في النظر إعادة على

، وعلى
ً
 .السنة في مرتين األقل دوريا

 للقانون  أخرى  هؤالء، أو إلنتهاكات إرتكبها ربما التي الحرب جرائم بسبب هؤالء وإحتجاز محاكمة جزةالحا ويجوز للدولة

 (742) العدائية. في األعمال مباشر شاركوا بشكل قد كونهم لمجرد ليس ولكن اإلنساني، الدولي

 المبحث الثاني : حمایة النساء ضد العنف الجنس ي أثناء النزاعات المسلحة

صوص القانون الدولي اإلنساني الحمایة للنساء لیس لذواتهن وإنما من أجل أطفالهن الصغار الذین تكفل بعض ن 

تحت رعایتهن، وتكفل لهن البعض اآلخر الحمایة أخذا بعين االعتبار جنسهن أي حمایتهن لسبب أنوثتهن وأهمها تلك التي 

الدعارة أو أي هتك لحرمتهن، وضد كل ما من شأنه  ترمي إلى حمایة عرضهن وشرفهن السیما ضد االغتصاب واإلكراه على

  خدش الحیاء.

هذه النصوص جاءت بعد الجهود التي بذلتها الجهات المعنیة بالدفاع عن حقوق المرأة التي استاءت من معاناة 

ي أماكن النساء أثناء النزاعات المسلحة من شتى أشكال العنف الجنس ي، سواء أثناء النزوح أو اللجوء أو تواجدهن  ف

 .االعتقال، واالحتجاز أو األسر، وحتى أثناء تواجدهن بين السكان المدنیين مناطق سكناهم

وتختلف دوافع االعتداء الجنس ي من حالة إلى أخرى )المطلب األول( وإذا اقتصرت نصوص اتفاقیات جنیف 

ع االعتداء الجنس ي، فإن قواعد القانون والبروتوكوالن اإلضافیان المتعلقة بحمایة النساء من هذه الظاهرة على حظر ومن

 الدولي الجنائي قد طور هذه الحمایة إذ اعتبرت شتى صور العنف الجنس ي جرائم دولیة )المطلب الثاني(.

 المطلب األول: األوضاع التي یشتد خاللها تعرض النساء للعنف الجنس ي

الفرع الثاني( وحالة النساء المتواجدات (عليهن  ندرس حالة اللجوء أو النزوح)الفرع األول( وحالة النساء المقبوض 

 في معسكرات المقاتلين)الفرع الثالث(.

 الفرع األول: اللجوء أو النزوح والعنف الجنس ي ضد المرأة

                                                           
 .22، ص0282ولي اإلنساني: إجابات على أسئلتك، جنيف، ديسمبر األحمر، القانون الد للصليب الدولية اللجنة للتفصيل أكثر أنظر: -742

 

  



 
 
 
 
 
 

 " " واقع حقوق اإلنسان في ظل عالم متغير -أعمال مؤتمر كلية القانون 

 جامعة اربد األهلية - 0208تموز  81

 

299 
 

 

 ةالمملكــــــــــــة األردنــــيـــــــــــة الهـــــاشـميــــــــــــ

 جــامــعــــة إربــــــد األهـــــليــــــــــة

 عمادة البحث العلمي والدراسات 

The Hashemite Kingdom OF Jordan 

            Irbid National University 

Deanship of Scientific Research and 

Higher Studies 

 

یكون تعرض النساء للعنف الجنس ي هو الدافع للجوء أو النزوح، خاصة إذا كان في صورة عملیات االغتصاب   

وجه ضد العدو إما بغرض اهانته أو الحط من كرامته وتلطیخ الشرف، ألن ذلك یعتبر في ثقافة المنهجي باعتباره سالحا م

 الحروب خاصة منها األهلیة انتصارا.

وغالبا ما ال تتسامح قوات الطرف المعتدى علیه فهي تسعى لالنتقام للشرف الملطخ من خالل الهجوم ضد نساء 

  .راف المتنازعة مسرح لتبادل القصف أي أهداف عسكریةالمعتدي الغتصابهن، بالتالي تصبح كال األط

وقد تعاني النساء من العنف الجنس ي أثناء النزوح أو اللجوء إلى أماكن أمان وخاصة عند عبور الخطوط العسكریة 

 تحیث تغتصب أو یتم استغاللهن جنسیا أو یرغمن على الزواج القسري أو یتم تشویه أعضائهن الجنسية. وكذلك في مخیما

اللجوء التي تكون قریبة من األهداف العسكریة، غالبا ما تتعرض هذه المخیمات للهجوم ویقوم الجنود بخطف األطفال 

 ویطلبون الجنس من أمهاتهم في مقابل اإلفراج عنهم.

وقد یعتدى عليهن جنسیا من طرف موزعي مواد اإلغاثة الذین یقومون مقابل توفير متطلبات الحیاة من المأكل 

مشرب، كما یمكن أن یكون االعتداء صادر من طرف الالجئين الذكور، إذ سجلت اإلحصائیات على سبیل المثال أن وال

كما ال  743تعرضت لالغتصاب أو االعتداء الجنس ي كل امرأة وفتاة متواجدة فيها. 8112معسكرات الالجئين في رواندا عام 

 یارهن بعد أن تضع الحرب أوزارها.یستبعد تعرضهن للعنف الجنس ي أثناء رحلة العودة إلى د

 الفرع الثاني: تعرض النساء للعنف الجنس ي أثناء االعتقال أو األسر أو الحجز

تتعرض النساء المعتقالت أو األسيرات أو المحتجزات للتهدید باالغتصاب للحصول على اعترافات أثناء استجوابهن،   

تستعمل العنف الجنس ي كوسیلة تعذیب لنزع المعلومات عن أقاربهن  بمعنى أن األطراف التي ألقت القبض عليهن غالبا ما

، كما یتعرضن للعنف الجنس ي بسبب اختالطهن بالرجال في 744المقاتلين أو مجتمعاتهن، وأحیانا كثيرة یغتصبن بالفعل

  .معسكرات االعتقال أو األسر أو الحجز، وبعض األحیان یشرف عليهن أو یتم تفتیشهن من طرف الرجال

 فرع الثالث: تعرض النساء للعنف الجنس ي أثناء تواجدهن في معسكرات المقاتلينال

تتعرض النساء للعنف الجنس في معسكرات المقاتلين سواء بصفتهن أفراد يقدمن الخدمات التقلیدیة الخاصة   

ثل ما اللهن جنسیا، مبالمرأة كالطبخ والغسل، أو كونهن نساء مدنیات تم خطفهن وتم إيقافهن في المعسكرات لغرض استغ

یعرف بزواج المتعة أو الزواج اإلجباري، أو كونهن أفراد من الجيش لیؤدین دور تلطیف جو الجنود واالستمتاع الجنس ي 

أو كونهن مقاتالت كأفراد من القوات المسلحة، وفي هذه الحالة ال تخضع  .745تعویضا لبعدهم عن المنزل لفترات طویلة

                                                           

 تتعرض بالتالي االغتسال عدم یفضلّن  من النساء البعض یجعل مما والمغاسل المراحيض في الخصوصیة توفر عدم بسبب هذا ویحدث -743 

 النظافة الصحیة. النعدام واألمراض للمخاطر صحتهّن 

 . 26ص ق،الساب المرجع كريل ،فرنسواز  -744 

 العملیات في المباشرة المشاركة ال تقدیم الخدمات الجنسیة هو منه جزء یشكلّن  اللواتي النساء دور  یكون  ما غالبا مثال اإلسرائيلي الجیش -745 

 العدائیة.
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ل المقاتلون من ظروف معیشیة ونفسیة قاسیة یفرضها عليهن القتال فحسب، بل أيضا لعنف النساء لما یخضع له الرجا

وما یزید من فحش الجریمة وخطورتها أن العدید من األوساط داخل  746وأذى خاص بهن كونهن نساء وهو العنف الجنس ي،

  747الدول ودولیا تنظر إليها أنها جزء من مصاعب مهنة الجندیة.

 ر العنف الجنس ي في ظل أحكام القانون الدولي اإلنساني والقانون الدولي الجنائي المطلب الثاني: صو 

أضحى العنف الجنس ي ضد النساء سالح حربي وأحد الخصائص المميزة للنزاعات المسلحة المعاصرة ويتعرضن 

اء ي، أو االتجار في النسألشكال متنوعة لهذا العنف الذي قد یكون في صورة االغتصاب أو اإلجهاض والتعقیم والحمل القسر 

 والعبودیة الجنسیة، والنشر المتعمد للعدوى باألمراض الجنسیة وأمراض نقص المناعة وبتر وتشویه األعضاء التناسلیة.

وبالرجوع إلى النصوص القانونیة التي ترمي إلى حمایة النساء من العنف الجنس ي نجد أنها ذكرت هذه الصور على 

ذلك على أساس أن المجرمون یتفننون في إبداع صور العنف الجنس ي وبالخصوص في النزاعات سبیل المثال ال الحصر، و 

المسلحة المعاصرة، إذ یستعمل التطور التكنولوجي لالبتكار في الجرائم الجنسیة مثل تصویر العنف الجنس ي ونشر اإلباحیة 

 8121تها نصوص اتفاقيات جنیف األربعة لعام بمختلف وسائل التصویر والنشر الحدیثة. نعمد إلى ذكر الصور التي تضمن

 الفرع األول( والقانون الدولي الجنائي )الفرع الثاني(.( 8111والبروتوكوالن اإلضافیان لعام 

 1977والبروتوكوالن اإلضافیان لعام  8121الفرع األول: اتفاقیات جنیف األربعة لعام 

التي تهدف إلى وقاية النساء من تعرضهن للعنف  بعض النصوص 8121تضمنت اتفاقیات جنیف األربعة لعام 

الجنس ي،  إلى جانب بعض النصوص التي تحث على احترام كرامتهن وشرفهن وأخرى نصت على حظر االغتصاب واإلكراه 

 على الدعارة و كل ما من شأنه خدش الحیاء.

ظ على حشمة وشرف النساء فقد جاء في اتفاقیة جنیف الثالثة نصوص وقائیة بمعنى أن الغرض منها هو الحفا

بوقایتهن من التعرض للعنف الجنس ي، كالفصل في مناطق النوم أي في المضاجع بینهن وبين الرجال وتخصیص المرافق وأن 

  748یوكل اإلشراف على األسيرات إلى النساء ال إلى الرجال.

                                                           

  .81، هامش ص0221فلسطين،  مؤسسة فورد للنشر، المرأة، وأمن المسلحة النزاعات الخلیل، وعاصم الجرباوي  راجع: علي
 ولییبریا وكمبودیا وبورندي أنغوال، النزاع في كل من یشمل الصغيرات للمجندات الجنس ي واالستغالل األذى أن الدولیة العفو منظمة تؤكد -746

 أوغندا وسيرالیون، ورواندا، وبيرو، وموزمبق

 .18 ص هامش نفسه، المرجع خلیل، وعاصم الجرباوي  راجع: علي-

 . 18ص نفسه، المرجع خلیل، وعاصم الجرياوي  علي -747 

 . 1949الثالثة لعام جنیف اتفاقیة من من 821/0،  01/0،  03/0راجع المواد:  -748 
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، وهي مماثلة لما جاء في 749يوأوردت االتفاقیة الرابعة نصوص تتضمن وقایة النساء المعتقالت من العنف الجنس 

االتفاقیة الثالثة بالنسبة لألسيرات، إال أن االتفاقیة الرابعة أقرت حمایة للنساء ضد " أي اعتداء على شرفهن، والسیما ضد 

  "750االغتصاب واإلكراه على الدعارة وأي هتك لحرمتهن

النساء أثناء النزاعات المسلحة، وهو یعتبر هذا الحكم تطورا عظیما في مجال مكافحة ظاهرة العنف الجنس ي ضد 

، ولم یعتبر االغتصاب وصور العنف الجنس ي 751أول حكم یتناول االغتصاب على وجه التحدید، لكنه اعترافا متأخر للغایة

األخرى من المخالفات الجسیمة لالتفاقیة. كما یعاب على هذه النصوص كونها تضمنت حمایة للنساء من العنف الجنس ي 

باإلضافة إلى غیاب عنصر العقاب أو الردع مما یمكن القول أنها حمایة ضعیفة غير فعالة وغير كافیة. وقد بشكل ضمني. 

برهن الواقع على ذلك في أحداث أغلبیة من النزاعات التي اندلعت بعد الحرب العالمیة الثانیة، وبعد إبرام اتفاقیات جنیف 

  . األربعة

یة، فحسب المادة الثالثة المشتركة بين اتفاقیات جنیف األربعة التي تضمنت وبالنسبة للنزاعات المسلحة غير الدول

جمیع مبادئ المعاملة اإلنسانیة للضحایا الذي یشمل بال شك الحمایة من كل أشكال العنف السیما العنف الجنس ي. ونفس 

 شكاله والتشویه والمعاملة القاسیةاألمر بالنسبة لمبدأ حظر االعتداء على الحیاة والسالمة البدنیة خاصة القتل بجمیع أ

، ومبدأ حظر االعتداء على الكرامة الشخصیة وخاصة المعاملة المهینة والحاطة بالكرامة، فیشمالن حمایة 752والتعذیب

 األشخاص من جرائم العنف الجنس ي ومنهم النساء سواء مدنیات أو مقاتالت.

                                                           

 . 1949الرابعة لعام جنیف اتفاقیة من من 13/2راجع المادة المادة  -749 

 . 1949الرابعة لعام جنیف اتفاقیة من من 01/0راجع المادة المادة  -750 

لمدنيين في األراض ي الفلسطينية المحتلة: إتفاقية جنيف الرابعة، مذكرة ماجستير، كلية الدراسات العليا، أمينة شريف فوزي حمدان، حماية ا

 .81، ص0282جامعة النجاح الوطنية فلسطين، سنة 

 . 193ص شباط، المرجع السابق، شحوط راجع: جمعة -751 

 األمریكیة األهلیة الحرب تاریخ سجل إذ نزاع مسلح، في أي مركزیة قضیة هيف القدم، منذ المسلحة تزامنت والنزاعات التي االغتصاب لوقائع مقارنة-

 20 وتعذیب وقتل اغتصاب تم الصینیة لمدینة هونغ كونغ الیاباني االحتالل وخالل البیض، طرف أسیادهن من العبید النساء اغتصاب

 ألف022و 100 بين ما وضعت الثانیة العالمیة الحرب فيالكبرى، و برلين منطقة في امرأة ألف 900 و 120 بين ما امرأة، واغتصبت ألف

 قامت لما ألمانیة انتقاما ملیون  من أكثر الروسیة القوات اغتصبت كما وتعذیبهن، اغتصابهن تم حیث معسكرات یابانیة في كوریة امرأة 

 روسیا. في األلمانیة القوات به

 .26 ص المرجع السابق، وخلیل عاصم، الجرباوي  عادل أنظر -

 قصة تروي الصومال نساء إحدى صلبة، أو باستعمال أجسام المسلحة النزاعات أثناء الجماعي أو المتكّرر  االغتصاب جراء امرأة ماتت من كم -752 

 مدبس رمحا حدیدیا المهربين لدى أن تروي الحرب، أهوال من الهروب عند البحر على الصومالیون  التي یعیشها المأساویة "الموت رحلة"

 أعين أمام مهربين طرف من اغتصابها تم أسماء ألختها ما حدث وهذا األوامر، ترفض أو تتذمر امرأة  أي أحشاء في بإدخاله ویقومون  الرأس

 القصص التي من الواحدة هي القصة البحر. وهذه في بها وألقي أحشائها في الحدیدي الرمح إدخال تم تذمرت بالبكاء وعندما وذويها الناس
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االغتصاب وال ألي شكل آخر من أشكال العنف الجنس ي، لكن ما یعاب على هذا النص أنه لم یشير بشكل صریح إلى 

مما یجعل ضمان اإلنصاف للنساء ضعیف وحمایة غير كافیة، خاصة أن النص اقتصر على الحظر من بعض األفعال التي 

تلحق الضرر باألشخاص بدون أن ینص على الردع والعقوبة، ولم تخصص النساء من بين الضحایا بالرغم أنهن أكثر عرضة 

  .ل هذه األفعاللك

من اتفاقیة جنیف الرابعة جعل البعض یرى أنها ال تنص على  01وبناءا على االنتقاد الذي وجه للنص المادة 

الحمایة المادیة للمرأة بقدر ما نصت على حكم من أحكام القیمة اإلنسانیة التي تشير إليها كلمة الشرف، فإن البروتوكول 

التي تضمنت حكما مهما یحمي النساء على وجه التحدید من  10في صیاغة المادة  753اإلضافي األول ألغى كلمة الشرف

االغتصاب واإلكراه على الدعارة  وضد أي صورة من صور خدش الحياء، بالرغم أن هذا البروتوكول لم يعتبر هذا الفعل 

 من المخالفات الجسیمة للقانون الدولي اإلنساني.

ولیة نص بدوره البروتوكول اإلضافي الثاني على حظر انتهاك الكرامة الشخصیة وخالل النزاعات المسلحة غير الد  

لألشخاص المحمیين خاصة المعاملة المهینة أو الحاطة من قدر اإلنسان واالغتصاب واإلكراه على الدعارة وكل ما من شأنه 

م یشمل كل األشخاص المحمیين، خدش الحیاء، لكن هذا الحكم لم یعتبر العنف الجنس ي من المخالفات الجسیمة وهو حك

االعتداء الجنس ي  وكان من األفضل لو أفرد البروتوكول نص خاص بالنساء نظرا إلى الواقع الذي یترجم لنا أن غالبیة حاالت 

 .754تقع ضد النساء

 الفرع الثاني: تجریم وقمع العنف الجنس ي ضد النساء في القانون الدولي الجنائي

غوسالفیا سابقا من أشهر النزاعات التي  تعرضت خالله النساء ألبشع صور العنف الجنس ي یعتبر النزاع المسلح في یو 

  755خاصة االغتصاب الذي أستعمل كوسیلة للتطهير العرقي واإلبادة الجماعیة. وذلك بأشكال عدیدة، 

                                                           

 الدولي القانون  ألحكام وفقا من الكرامة المحظورة والحط واإلهانة القاسیة والمعاملة والعنف القتل على تشمل والتي احصره یمكن ال

 .اإلنساني

  23 الصفحة هامش السابق، المرجع خلیل، الجرباوي وعاصم عادل :أنظر -

 . 244ص السابق، المرجع خلف، محمد الرحمان عبد -753 

 ،  2007مصر، األول ، المجلد األحمر، الدولیة للصلیب اللجنة ،"العرفي اإلنساني الدولي القانون   "بك،- دوزوالد ویزل و هنكرتس ماري  جون  -754 

 .011ص

 اإلحصائیات بعض تشير ذلك، إذ على تدل وأفعال كثيرة والهرسك، البوسنة في المسلم الشعب إبادة هو مهمته كانت الصربي الجیش ألن هذا -755 

 ال یمكن الصحیح العدد أن العلم مع أشهر، ستة خالل مرة 900 لالغتصاب تعرضت من اغتصابهن ومنهن تم امرأة تقریبا ألف 38 أن إلى

 حقهن. في ارتكبت التي عن االنتهاكات یبلغّن  ال الضحایا وأغلب الحیاة قید على یبقين ال الضحایا ألن علیه الحصول 

 .811ص السابق، المرجع شباط، شحود جمعة ذلك في راجع-
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یمة ضد لذلك؛ وبفضل الضغوط القویة التي كانت تمارسها المنظمات غير الحكومیة تم إدراج االغتصاب كجر 

، بشرط أن یوجه 756للمحكمة الجنائیة الدولیة الخاصة بیوغوسالفیا سابقا من النظام األساس ي  23اإلنسانیة في المادة 

االغتصاب ضد السكان المدنیين ككل، أما االغتصاب الذي یرتكب على أساس فردي فال یدخل في هذه الفئة، وبشرط أن 

 ترتكب خالل النزاع المسلح.

، وهذا یشمل اإلكراه على 757النظام منع الموالید في الجماعة عمل من أعمال جریمة اإلبادة البشریة كما أعتبر هذا

 التعقیم أو تشویه األعضاء التناسلیة بغرض منع الموالید داخل الجماعة لغرض إبادتها جزئیا أو كلیا. 

ف الجنس ي ضمن جرائم إبادة الجنس، بدوره النظام األساس ي للمحكمة الجنائیة الدولیة الخاصة برواندا أدرج العن

بشرط أن تكون هذه األفعال على شكل هجوم منهجي واسع النطاق ولم تشترط قیام الحرب كما هو الحال بالنسبة لمحكمة 

نوربورغ أو قیام النزاع المسلح الدولي أو الداخلي كما هو الحال بالنسبة لمحكمة یوغوسالفیا سابقا، وهذا هو التطور الذي 

النظام األساس ي للمحكمة الجنائیة الدولیة الخاصة لرواندا، إذ وسع من نطاق العقاب على هذه األفعال حتى وان  أحرزه

  .لم یكن هناك نزاع مسلح قائم، بل یكفي أن یكون هناك هجوم منهجي واسع النطاق دون أن یصل إلى حالة النزاع المسلح 

ولیة الخاصة لرواندا االغتصاب وصور العنف الجنس ي األخرى ضمن كما أدرج النظام األساس ي للمحكمة الجنائیة الد

 .8111والبروتوكول اإلضافي الثاني لعام  8121انتهاكات المادة الثالثة المشتركة بين اتفاقات جنیف األربعة لعام 

اعات الل النز وبهذه المناسبة نحن نؤید رأي الدكتورة رقیة عواشریة التي ترى أن تجریم العنف الجنس ي ضد المرأة خ

المسلحة غير الدولیة من طرف محكمة یوغوسالفیا ورواندا یعد مساهمة كبيرة في وضع حد لسیاسة العنف الجنس ي المنظم 

  758ضد النساء، وذلك لوجود رادع فعال في حالة ارتكابها.

قة من النصوص المتعلأما النظام األساس ي للمحكمة الجنائیة الدولیة الدائمة فقد أدرجت العنف الجنس ي في العدید 

بتحدید الجرائم التي تختص بالنظر فيها، واعتبرت بعض صور العنف الجنس ي من جرائم اإلبادة الجماعیة، ونستوحي ذلك 

من خالل نص المادة السادسة الفقرة األولى )ب( من هذا النظام إذ نصت على أن جریمة اإلبادة الجماعیة یمكن أن تقع 

ب ضرر جسدي أو عقلي خطير ألعضاء الجماعة، وهذا شرط أن ترتكب بنیة اإلبادة الجماعیة من خالل ارتكاب أفعال تسب

 لجماعة أثنیة أو عرقیة أو قومیة أو دینیة. 

ومعلوم أن أفعال العنف الجنس ي بجمیع صوره تسبب الضرر الجسدي الخطير للضحیة، لذلك یمكن أن یطبق هذا 

  ن صور جریمة اإلبادة الجماعیة،النص على العنف الجنس ي ضد النساء كصورة م

                                                           

 . 1992أكتوبر  6بتاریخ  780رقم األمن مجلس قرار على بناء المحكمة أنشأت -756 

 .لیوغوسالفیا الجنائیة للمحكمة األساس ي النظام من 22 المادة راجع -757 

 . 263ص السابق، المرجع عواشریة، رقیة -758 
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كما نصت المادة المذكورة صراحة على صورة من صور العنف الجنس ي وهو منع اإلنجاب داخل الجماعة قصد 

، مثل ما إذا استخدم التعقیم القسري داخل جماعة قومیة أو إثنیة أو عرقیة أو دینیة بغرض إهالك 759اإلبادة الجماعیة

جزئیا، بمعنى أن هذه األفعال إذا ارتكبت بشكل فردي ولیس ضد جماعة فال يمكن اعتبارها  وتدمير هذه الجماعة كلیا أو 

جریمة اإلبادة، لذلك من األجدر لو تم تحدید عدد أفراد الجماعة المعتدى عليهم خالل النظام األساس ي للمحكمة بدل أن 

 760یترك ذلك للسلطة التقدیریة للمحكمة.

والتعقیم  761كل من االغتصاب واالستبعاد الجنس ي واإلكراه على الدعارة والحملكما تعتبر جرائم ضد اإلنسانیة 

القسریين وأي شكل من أشكال العنف الجنس ي على مثل هذه الدرجة من الخطورة متى ارتكبت في إطار هجوم واسع  النطاق 

  762بالهجوم. أو منهجي موجه ضد أیة مجموعة من السكان المدنیين وعن علم 

العتبار العنف الجنس ي من جرائم الحرب حسب نظام روما األساس ي للمحكمة الجنائیة الدولیة الدائمة أما بالنسبة 

منه والتي تعتبر كل من االغتصاب أو االستعباد الجنس ي أو اإلكراه على البغاء  21فیستخلص من األحكام الواردة في المادة 

شكال العنف الجنس ي من االنتهاكات الخطيرة اتفاقیات جنیف أو الحمل القسري أو التعقیم القسري أو أي شكل آخر من أ

بصفة عامة والمادة الثالثة المشتركة بصفة خاصة، وللقوانين واألعراف الساریة في النزاعات المسلحة  8121األربعة لعام 

 763الدولیة أو النزاعات المسلحة غير ذات الطابع الدولي.

ألساس ي أحسن بإدخاله عبارة "كل أشكال العنف الجنس ي" في النصوص فعلى خالف المواثیق السابقة فنظام روما ا

المتعلقة بتجریم هذه األفعال، ألنه بذلك یكون قد أدرج كل أشكال العنف الجنس ي ضمن هذه الجرائم سواء األشكال 

في هذه  مستقبل ولم تذكر المعروفة تقلیدیا منذ القدم كاالغتصاب و اإلكراه على الدعارة ...الخ أو األشكال التي ستظهر في ال

 النصوص.

 

 الخاتمة

شهدت جل أحداث النزاعات المسلحة التي حدثت بعد إبرام اتفاقيات جنیف االربعة وبروتوكوالتها وحتى بعد أن   

انتهاكات صارخة ضد النساء بفعل القصف  0220دخل النظام األساس ي للمحكمة الجنائیة الدولیة حيز التنفیذ عام 

                                                           

 . 1998لعام يالدائمة الدولية بالها الجنائیة للمحكمة األساس ي)د ( 0/8 المادة راجع -759 

 . 306ص السابق، المرجع ربیع، محمد عماد الفتالوي، حسين سهیل -760 

 التأثير بقصد المشروعة غير الوالدة على أو الحمل قسرا على امرأة  أي إكراه هو الجنس ي العنف صور  من كصورة القسري  بالحمل والمقصود -761 

 الدولي. للقانون  أخرى  هاكات خطيرةوارتكاب انت من السكان، مجموعة ألیة العرقي التكوین على

 .1998 لعام الدائمة الدولية بالهاي الجنائیة للمحكمة األساس ي)و ( 1/0 المادة راجع -
 . 1998لعام الدائمة الدولية بالهاي الجنائیة للمحكمة األساس ي)ز ( 1/8 المادة راجع -762

 . 8111 لعام بالهاي الدائمة الدولية للمحكمة الجنائية األساس ي النظام من)0ه/ ( )00ب/ (1/0راجع  -763 
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ستهداف المباشر للنساء، وبالخصوص االعتماد على العنف الجنس ي ضدهن كسالح حربي، هذا ما یبرهن أن العشوائي أو اال 

الحمایة التي كفلها القانون الدولي اإلنساني للنساء أثناء النزاعات المسلحة ضئیلة وضعیفة جدا، وذلك راجع ألسباب كثيرة 

ي احترام النصوص القانونیة الواردة في مجال حمایة ضحایا النزاعات وأهمها إنعدام اإلرادة عند أطراف النزاعات المسلحة ف

 المسلحة، وتغلیب المصالح العسكریة على المصالح اإلنسانیة.

وكذلك ألسباب تعود للعیوب والثغرات التي تشوب النصوص المتعلقة بهذه الحمایة فالبرغم من كثرة عددها، إذ   

متن اتفاقیات جنیف وبروتوكوالتها، وتنوع مصادرها كالقانون الدولي لحقوق اإلنسان نصا خاصا بالنساء في   40جاء ما يقارب

والقانون الدولي الجنائي، إال أن هذه الكثرة فائدتها قلیلة ألنها جاءت متناثرة ومتفرقة، فلو كانت على شكل وثیقة خاصة 

 بالنساء أثناء النزاعات المسلحة لكانت الفعالیة أكثر وأفضل.

ب هذه النصوص عیوب خاصة بكونها غالبا ما تتعامل مع النساء بربطهن بحاالت الحمل أو الوضع أو كما تشو  

اإلشراف على أطفالهن فهي حمایة ألجل الحمل أو الطفل ال من أجلهن كإنسان ضعیف البنیة، وإذا خصها بالذكر فإنه ثمة 

لیست أحكاما ملزمة إذ جاءت في عبارة "تحاول ثغرات متعلقة بالصیاغة التي توحي بأن هذه النصوص مجرد توصیات و 

تلتزم أطراف النزاع" وأنها نصوص تحث على توفير الحمایة للنساء ولیس منع أو حظر ما "أطراف النزاع " بدل من عبارة 

 .تتعرض له من انتهاكات

عالیتها موجودة ولكن ف فالنصوص القانونیة عندما تفتقر إلى آلیات التنفیذ والرقابة على تنفیذها أو تكون اآللیات

ضعیفة، فإن النتائج اإلیجابیة المرغوب تحقیقها من وراء إقرار هذه النصوص تكون ضئیلة جدا، هذا ألن احترام تطبیقها 

مرتبط بإنسانیة وضمير كل شخص ملزم بها، فاألمر نفسه بالنسبة للنصوص القانونیة التي تكفل الحمایة للنساء من آثار 

 .التي بالرغم من غزارتها وتنوع مصادرها فإن النساء ال تزال تعاني انتهاكات لحقوقها األساسیةالنزاعات المسلحة 

 قائمة المصادر والمراجع:

 قائمة المصادر: -أوال

 التشريع الدولي:-أ

 .1949لعام  األربع جنيف اتفاقيات

 .8111البرتوكوالن اإلضافيان لعام 

 .8110ليوغوسالفيا السابقة لعام النظام األساس ي للمحكمة الجنائية الدولية

 . 8112رواندا لعام  في الحرب مجرمي لمحاكمة الدولية للمحكمة األساس ي النظام

 . 8111الدولية لعام الجنائية للمحكمة األساس ي نظام روما

 الوثائق:-ب

 .0282األحمر، القانون الدولي اإلنساني: إجابات على أسئلتك، جنيف، ديسمبر  للصليب الدولية اللجنة

 ثانيا: قائمة المراجع:
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 الكتب:-أ

 1949األربعة جنیف اتفاقیة من خالل المسلحة النزاعات زمن في المدنیين لحمایة القانوني النظام دراسة،  محمد رضا ، أحمد

 ،القاهرة العربیة، النهضة دار المحتلة، األراض ي الفلسطینیة الوضع في على التطبیق مع 1977 األول  اإلضافي والملحق

2011. 

 .2000 مصر، ، مكتب البابرس،عیان شهود لسان على الصربي العدوان إبان الدامیة كوسوفو أحداث ،إسماعیل ، بكرا  

 المجلد األحمر، الدولیة للصلیب اللجنة ،"العرفي اإلنساني الدولي القانون  " دوزوالد ، لویز بك ،  -و ، جون   ، ماري   هنكرتس 

 .2007 مصر، األول ،

  2005المعارف،اإلسكندریة، منشأة ،اإلنساني الدولي القانون  ،محمد  عماد ربیع،  حسين ، وي ، سهیلالفتال  

 .8111تونس،  المعهد العربي لحقوق اإلنسان، ،اإلنساني الدولي القانون  إلى مدخل ، الزمالي ، عامر 

 .0221فلسطين،  فورد للنشر،مؤسسة  ،المرأة وأمن المسلحة النزاعات الخلیل ، عاصم ، و الجرباوي ، علي 

 اإلنساني، القانون الدولي ، واالحتالل فترات النزاع المسلح في الثقافیة الممتلكات حمایة أحكام ، سامح عمرو ، محمد 

 .  2004 لبنان،  الحقوقیة، الحلبي منشورات

  . 2005 اإلسكندریة،  المعارف، منشأة اإلنساني ، الدولي القانون  فهاد،  محمد الشاللدة ، 

 ، منشورات الحلبيالمسلحة النزاعات في المدنیة واألعیان المدنیين وحمایة اإلنساني الدولي القانون ،  أحمد بسج ، نوال 

 .0282بيروت ،  الحقوقیة ،

 والمذكرات واألطروحات: -ب

تير، ، مذكرة ماجسلرابعةحماية المدنيين في األراض ي الفلسطينية المحتلة: إتفاقية جنيف احمدان ، أمينة شريف فوزي ، 

 .0282فلسطين، سنة 

مصر،  الدكتوراه، درجة أطروحة لنیل ،الحرب وقت المدنیة واألعیان المدنیين حمایة األشخاص شحود ، شباط ، جمعة

2003. 

 .0228دكتوراه، القاهرة،  ،أطروحة الدولیة غير المسلحة النزاعات أثناء المدنیين حمایة ، عواشریة ، رقیة 

 قاالت: الم -ج

 لألمن، مبارك أكادیمیة بحوث الشرطة، مركز مجلة ،"اإلنساني الدولي القانون  قواعد إطار في النساء حمایة"، الوفا ، أحمد أبو

 .2007 القاهرة، ، 32 العدد

من، العدد الدراسات العليا، كلية مبارك لأل  كلیة مجلة ،"اإلنساني الدولي القانون  في النساء حمایة"،خلف محمد الرحمان عبد

 . 0223، القاهرة، 80

 . 1985 دیسمبر األحمر، جنيف، الدولیة للصلیب ، المجلة"اإلنساني الدولي القانون  في النساء حمایة" ،فرنسواز كريل ، 
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المنبثقة عن قانون التربية والتعليم االردني لتعزيز حق األشخاص ذوي اإلعاقة في  مدى كفاية التشريعات الفرعية

 المدرس ي ليمالتع

 الدكتور علي محمد الدباس/ استاذ القانون العام المساعد كلية الحقوق/ جامعة البترا

 

تناولت هذه الدراسة بيان مدى كفاية التشريعات الفرعية الصادرة باالستناد لقانون التربية والتعليم الملخص: 

مها مع األحكام الواردة في قانون حقوق األشخاص األردني لتعزيز حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة في التعليم، ومدى انسجا

الذي أكد على جملة من المبادئ التي تضمن حصول الطلبة من ذوي االعاقة على حقهم  0281( لسنة 02ذوي اإلعاقة رقم )

عراض تفي التعليم المدرس ي. وقد استندت هذه الدراسة إلى المنهج الوصفي والمنهج التحليلي والمنهج المقارن؛ من خالل اس

ووصف التشريعات الفرعية المتعلقة بالعملية التعليمية للطلبة من ذوي اإلعاقة ومن ثم تحليل مضمون هذه التشريعات 

 ومقارنتها باألحكام الواردة في قانون حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة واالتفاقية الدولية لحقوق االشخاص ذوي اإلعاقة. 

الفرعية في تفعيل وتعزيز حق الطلبة من ذوي اإلعاقة في التعليم  وقد خلصت الدراسة إلى أهمية التشريعات

المدرس ي، واحتواء بعض هذه التشريعات على أحكام ال تنسجم مع أحكام قانون حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة، وقد اقترح 

ليمات امتحان الشهادة الباحث مراجعة هذه التشريعات وإدخال بعض التعديالت عليها ومن أهمها: إلغاء األحكام الواردة تع

، والتي تتضمن اعفاء الكفيف واالصم من التقدم المتحانات بعض المواد أو اإلعفاء من  0281لسنة  1الثانوية العامة رقم 

 اإلجابة على بعض االسئلة، ووضع أسس ومعايير واضحة لمواصفات األبنية التعليمية الصالحة للتعليم

اإلعاقة في التعليم،التعليم الدامج،قانون حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة، ، الكلمات المفتاحية: حق الطلبة ذوي 

 اتفاقية حقوق األشخاص ذوي االعاقة.

The extent of the adequacy of subsidiary legislation emanating from the Jordanian Education Law to 

promote the rights of persons with disabilities in school education 

Dr. Ali Mohammad Aldabbas  

Assistant Professor of Public Law / Faculty of Law / University of Petra / Jordan 
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Abstract:  

This study addressed the issue of the adequacy of secondary legislation issued based on the Jordanian 

Education Law to promote the rights of persons with disabilities in education, and its consistency with the 

provisions contained in the Law on the Rights of Persons with Disabilities No. 20. of the year 2017. This law has 

stressed a number of principles including the right of students with disability to get school education.  

The study relied on the descriptive method and the analytical and comparative methods by reviewing and 

describing the sub-legislation related to the educational process of students with disabilities, analyzing their 

content and comparing it with the provisions contained in the Law on the Rights of Persons with Disabilities and 

the International Convention on the Rights of Persons with Disabilities. 

The study stressed the importance of secondary legislation in activating and strengthening the rights of 

students with disabilities in school education. It concluded that some of these legislations contain provisions that 

are not consistent with the provisions of the Law on the Rights of Persons with Disabilities. The researcher 

recommended the revision of these legislation and the introduction of some amendments, most importantly are 

the following:  the cancelation of someprovisions in the Instructions of the General Secondary Certificate 

Examination No. 8 of 2017, which exempt blind and deaf students from sitting for some subject exams or from 

answering some questions, and setting clear standards and criteria for school buildings.  

Key words: Right of students with disabilities to education, Rights of Persons with Disabilities Law, 

inclusive education, Convention on the Rights of Persons with Disabilities. 

 المقدمة

( منه التأكيد على رعاية ذوي اإلعاقات ورعايتهم من 0/3وفي المادة ) 0288في تعديل عام  764حرص الدستور األردني

جملة من االلتزامات على الدول المصادقة على  765خاص ذوي اإلعاقةاإلساءة واالستغالل، فيما وضعت اتفاقية حقوق االش

االتفاقية لضمان حق األطفال من ذوي اإلعاقة في الحصول على التعليم المدرس ي بوصفه المدخل الرئيس لتنمية شخصية 

عات عادلة امة مجتمفتوفير تعليممدرس ي عالي النوعية لجميع الطلبة، بمن فيهم ذوو اإلعاقة يساهم بشكل فاعل بإق الطفل،

                                                           
 .8/82/0288(  بتاريخ   3881المنشور في الجريدة الرسمية رقم ) 0288الدستور األردني المعدل  -764
موتم التصديق عليها بموجب 0/3/0221دخلت حيز التنفيذ في  80/0220/ 80 في الجمعية العامة لألمم المتحدة اعتمدت االتفاقية  قبل -765

( بتاريخ 2113منشور في عدد الجريدة الرسمية رقم ) 0221( لسنة 1قانون التصديق على اتفاقية حقوق االشخاص ذوي االعاقة رقم )

 م.03/0/0221

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%85%D8%B9%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%85%D8%A9_%D9%84%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%85_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%85%D8%B9%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%85%D8%A9_%D9%84%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%85_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D8%A9
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ش فيها أحد، وجاء قانون حقوق االشخاص ذوي اإلعاقة ليبين ويفسر االلتزامات الملقاة على كاهل وزارة  766ومتكافلة ال يهمَّ

التربية والتعليم والمجلس األعلى لحقوق األشخاص ذوي اإلعاقة لضمان حصول الطلبة من ذوي اإلعاقة على حقهم في 

 التعليم المالئم.

قانون حقوق االشخاص ذوي اإلعاقة القانون الخاص فيما يخص تعليم الطلبة من ذوي اإلعاقة،  فهو يتضمن يعتبر 

النصعلىحق الطلبة ذوي اإلعاقةفي التعليم المدرس ي بشكل خاص،وبما يكفل لهم الحق في التعليم المالئم كجزء رئيس من 

في التعليم المدرس ي، لذلك يجب على التشريعات الناظمة  تعليم  جميع الطلبة الذين كفل قانون التربية والتعليمحقهم

كاألنظمة والتعليمات واألسس  767للتعليم المدرس ي وفي مقدمتها قانون التربية والتعليم وما ينبثق عنه من تشريعات فرعية

إلعاقة، ة من ذوي اان تتقيد باألحكام الواردة في قانون حقوق االشخاص ذوي اإلعاقةلتأمين متطلبات التعليمالمالئم للطلب

خصوًصا وأنه ينظر لقانون حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة كنقلة نوعية في مجال تعزيز حقوق الطلبة من ذوي اإلعاقة؛إذ 

يفترض بالتشريعات الفرعية الناظمة للتعليم المدرس ي االستفادة من أحكام قانون حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة لتعزيز 

 وأن قانون التربية والتعليمحقوق الطلبة ذوي اإلعاقة، خص
ً
جاء بأحكام عامة لتعليم جميع الطلبة إال انها ال تلببي  768وصا

بشكل عام جميع المتطلبات الواردة في قانون حقوق االشخاص ذوي االعاقة، ويعود ذلك لجملة من األسباب منها صدور 

التفاقية الدولية لحقوق االشخاص ذوي االعاقة، قانون التربية والتعليم في فترة زمنية سابقة على مصادقة االردن على ا

وإقرار قانون حقوق االشخاص ذوي اإلعاقة، والذين تضّمنا احكاما ومبادئ تعزز من فرص حصول الطلبة من ذوي االعاقة 

ءات اعلى حقهم في التعليم المدرس ي، ولما كان تعديل احكام قانون التربية والتعليم لتتوائم مع هذه االحكام يحتاج الجر 

دستورية قد تطول او يصعب تمريرها من قبل السلطة التشريعية، فإن التشريعات الفرعية المنبثقة عن قانون التربية 

والتعليم يمكنها أن تسهم وتسرع في تعزيز وحماية هذا الحق وتملك السلطة التنفيذية تعديلها وتطويرها بصورة بما ينسجم 

عاقة بوصفه القانون الخاص فيما يتعلق بالطلبة من ذوي اإلعاقة دون الحاجة مع احكام قانون حقوق األشخاص ذوي اإل 

الى اقرارها من السلطة التشريعية، لذلك ينظر لتطوير التشريعات الفرعية المنبثقة عن قانون التربية والتعليم  بوصفها 

ي اإلعاقة، واالتفاقية الدولية مدخل أساس وسريع  للتطبيق السليم لاللتزامات الواردة في قانون حقوق األشخاص ذو 

لحقوق األشخاص ذوي اإلعاقة والتي صادق عليها األردن وأصبحت جزًءا من منظومته التشريعية وتتمتع بالسمو على 

                                                           
 .0182، ص 8/0/0281، بتاريخ 3202، نشر في الجريدة الرسمية العدد 0281( لسنة 02قانون حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة رقم ) -766
ذية لتساهم في تطبيق احكام القوانين التي تصدرها يقصد بالتشريعات الفرعية القواعد العامة والمجردة  التي تصدر عن السلطة التنفي -767

السلطة التشريعية التي ال تتمكن من معالجة الكثير من المسائل التي يعالجها القانون، وتشمل التشريعات الفرعية األنظمة) تسمى  في 

م أنظر: فرج، توفيق حسن، المدخل للعلو  بعض الدول العربية باللوائح( والتعليمات والقرارات اإلدارية التنظيمية. لمزيد من التفاصيل

وما بعدها. وانظر كذلك الخاليلة، محمد، الفضاء االداري، الطبعة االولى، دار  11،   ص8118القانونية، مؤسسة الثقافة الجامعية، 

 .01،ص 0202الثقافة للنشر والتوزيع، عمان، 
 .0/2/8112، تاريخ النشر 021، ص 0131شور في الجريدة الرسمية العدد رقم ، والمن8112( لسنة 0قانون التربية والتعليم األردني رقم ) -768
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التشريعات التعليمية سواء الصادرة عن السلطة التشريعية أو السلطة التنفيذية كما استقر على ذلك القضاء األردني، ومن 

كالية التي ستحاول هذه الدراسة بحثها والمتمثلة باآلتي: هل قامت الحكومة األردنية بمراجعة وتنقيح وتطوير هنا تظهر اإلش

لستة  02التشريعات الفرعية المنبثقة عن قانون التربية والتعليم بما ينسجم مع قانون حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة رقم 

 ؟وينبثق عن اإلشكالية التساؤالت اآلتية:0281

تضمنت التشريعات المنبثقة عن قانون التربية والتعليمأحكاًما تكفل وتعزز من مساواة الطلبة من هل  .8

 ذوي اإلعاقة مع أقرانهم من الطلبة من غير ذوي اإلعاقة؟

 هل تضمنت التشريعات المنبثقة عن قانون التربية والتعليم أحكاًما  تفعل تطبيق مبدأ التعليم الدامج؟ .0

المنبثقة عن قانون التربية والتعليم أحكاًما توفر البيئة التعليمية القادرة على هل تضمنت التشريعات  .0

 التطبيق السليم إلمكانية وصول الطلبة من ذوي اإلعاقة الى الخدمات التعليمية؟

هل تضمنت التشريعات الخاصة بالتعليم المدرس ي أحكاًما تعزز من تأمين الترتيبات التيسيرية الالزمة  .2

 ة من ذوي اإلعاقة على حقهم بالتعليم؟لحصول  الطلب

ولإلجابة على التساؤالت السابقة سيعتمدالباحث على المنهج الوصفي والمنهج التحليلي والمنهج المقارن؛ من خالل 

استعراض ووصف التشريعات المتعلقة بالعملية التعليمية للطلبة من ذوي اإلعاقة ومن ثم تحليل مضمون هذه التشريعات 

باألحكام الواردة في قانون حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة واالتفاقية الدولية لحقوق األشخاص ذوي اإلعاقة لبيان ومقارنتها 

، تمهيدا لتقديم المقترحات التي تضمن مواءمة ما ورد في الشريعات الخاصة بالعملية 769مدى انسجامهاأو اختالفها معها

 قة واالتفاقية الدولية.التعليمية مع أحكام قانون حقوق األشخاص ذوي اإلعا

للمبادئ العامة ذات الصلة المبحث األول ولإلجابة عن هذه التساؤالت ستقسم هذه الدراسة الىمبحثين يخصص 

المباشرة حق الطلبة ذوي اإلعاقة في التعليم المدرس ي)مبدأ المساواة وعدم التمييز، ومبدأ التعليم الدامج( . فيما يخصص 

 للطلبة من ذوي اإلعاقة )امكانية الوصول، توفير الترتيبات التيسيرية(. يمية المالئمةللبيئة التعلالمبحث الثاني

 المبحث األول 

 المبادئ العامة ذات الصلة المباشرةبحق الطلبة ذوي اإلعاقة في التعليم المدرس ي 

                                                           
 كبيرا من المبادئ واألحكام الواردة في قانون حقوق األشخاص ذوي االعاقة مستمدة من اتفاقية حقوق االشخاص ذوي  -769

ً
يذكر أن قسما

ز حقوق االشحاص ذوي اإلعاقة، بل أن المجتمع البشري ما اإلعاقة والتي تبنت هذه المبادئ كنتيجة للتجارب البشرية في تطوير وتعزي

زال يطور ويحسن من حقوق االشخاص ذوي اإلعاقة، وخير دليل على ذلك التعليقات العامة التي تصدر عن اللجنة المعنية بحقوق 

 الشخاص ذوي االعاقة والتي تقوم بتفسير األحكام الواردة باالتفاقية.   
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التفاقية على النحو ( من اتفاقية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة المبادئ األساسية التي تقوم عليها ا0بينت المادة )

: احترام كرامة األشخاص المتأصلة واستقاللهم الذاتي بما في ذلك حرية اختيار قراراتهم بذواتهم واستقالليتهم، عدم 770اآلتي

التمييز، المشاركة الكاملة والفعالة واإلدماج في  المجتمع، احترام الفوارق وقبول األشخاص ذوي اإلعاقة كجزء من التنوع 

طبيعة البشرية، تكافؤ الفرص،إمكانية الوصول، المساواة بين الرجل والمرأة، حترام القدرات المتطورة لألطفال البشري وال

ذوي اإلعاقة واحترام حقهم في الحفاظ على هويتهم. وبالرجوع إلى قانون حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة يتبين أنه قد نص 

 على المبادئ ذاتها في المادة الرابعة منه
ً
 .تقريبا

 لسعة هذه المبادئ سيقتصر الباحث على بيان المبدأين الرئيسين
ً
والمتعلقين   -_ من وجهة نظر الباحث 771ونظرا

( من االتفاقية التي 02بشكل مباشر بالحق في التعليم وهما: مبدأ المساواة في التعليم المدرس ي والذي نصت عليه المادة )

ا ، وهو موي اإلعاقة في التعليم دون تمييز وعلى أساس تكافؤ الفرصعلى تسليم الدول األطراف بحق األشخاص ذأكدت 

/أ( من قانون حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة عندما حظرت استبعاد الشخص من أي مؤسسة 81أكدت عليه المادة )

على أن ت أكد تعليمية على أساس اإلعاقة أو بسببها.ومبدأ التعليم الدامج الذي نصت عليه االتفاقية بمجال التعليم عندما

، وهو ذات االتجاه الذي تبناه القانون الدول األطراف تكفل نظاما تعليميا جامعا على جميع المستويات وتعلما مدى الحياة

قبول نبتأميوزارة التربية والتعليم بالتنسيق مع المجلس األعلى لحقوق األشخاص ذوي اإلعاقة/ب( عندماألزمت81في المادة )

ولإلحاطة بمدى التزام الدولة األدرنية بهذين المبدأين سيتم تخصيص  عاقة في المؤسسات التعليمية.ودمج األطفال ذوي اإل 

 مطلب لكل منهما.

 المطلب األول 

 مبدأ االمساواة وحظر التمييز في التعليم المدرس ي 

حسب نص  يز يقصد بالمساواة في مجال التعليم بشكل عامتوفير فرص التعليم للجميع دون تمييز، ويقصد بالتمي

:أي تمييز أو استبعاد أو قصر أو تفضيل على أساس 772( من االتفاقية الخاصة بمكافحة التمييز في مجال التعليم8المادة )

العنصر أو اللون أو الجنس أو اللغة او الدين، أو الراي سياسيا وغير سياس ي أو االصل الوطني أو االجتماعي أو الحالة 

 منه اوينشأ عنه إلغاء المساواة في المعاملة في مجال التعليم او االخالل بها. االقتصادية أو المولد، يقصد 

                                                           
اتفاقية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة، دليل التدريب سلسلة ه المبادئ انظر: المفوضية السامية لحقوق اإلنسان، لالطالع على مفهوم هذ -770

 .80،،ص، 0280، نيويورك وجنيف، (81التدريب المنهي رقم)
ه ونظرا تبنتها االتفاقية ولكنال يعني اقتصار الباحث علة بيان هذين المبدأين عدم أهمية باقي المبدأ؛ فالباحث مؤمن بجميع المبادئ التي  -771

 لطبيعة البحث وعد القدرة على دراسة جميع المبادئ فقد وجد الباحث ان هذين المبدأين هما األكثر قرا واتصاال بالتعليم المدرس ي.
، 8102/كانون األول/82فة في اتفاقية مكافحة التمييز في مجال التعليم، اعتمدها المؤتمر العام لمنظمة األمم المتحدة للتربية والعلم والثقا  772

 .8100/ايار/00تاريخ بدء النفاذ 
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إال أناتفاقية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة قد تبنت مفهوًماأوسع للمساواة بتبنيها نموذًجا يستندإلى نموذج اإلعاقة 

 لحرمان االشخاص ذوي اإلعاقة تكو  القائم على حقوق اإلنسان الذي يعترف بأن اإلعاقة مفهوم اجتماعي، ويجب أال
ً
ن سببا

تقييدها، وذلك من خالل االعتراف بأن اإلعاقة واحدة من عدة محددات للهوية، مما يلزم واضعي  من حقوقهم اإلنسانية أو

القوانين والسياسات المتعلقة باإلعاقةأن يضعوا في الحسبان تنوع فئات األشخاص ذوي اإلعاقة واإلقرار بأن حقوق اإلنسان 

 .773مترابطة ومتشابكة وغير قابلة للتجزئة

كما فسرت اللجنة المعنية بحقوق االشخاص ذوي اإلعاقة مبدأ تكافؤ الفرص المنصوص عليه بالمادة الثالثة بما 

 يتمثل في التحول من النموذج الرسمي 
ً
 هاما

ً
يعزز من مفهوم المساواة، بتأكيدها على أن مبدأ تكافؤ الفرص يشكل تطورا

المتمثل بمكافحة التمييز المباشر، وذلك عن طريق معاملة األشخاص معاملة مماثلة في األوضاع المماثلة، وهذه  -للمساواة 

 ل المساواة قد تساعد على مكافحة القوالب النمطية السلبية والتحامل، ولكنها ال
ً
"معضلة االختالف"، ألنها  تقدم حلوال

إلى نموذج موضوعييهدف لتحقيق المساواة الفعلية من خالل التصدي للتمييز  -بشرتتبنى فكرة االختالفات بين ال تراعي أو ال

الهيكلي والتمييز غير المباشر وتضع عالقات القوة في االعتبار. وتقر بأن "معضلة االختالف" تستلزم إما تجاهل االختالفات 

 .774االعتراف بها من أجل تحقيق المساواة بين البشر أو

للمساواة ورد في اتفاقية حقوق االشخاص ذوي  وخلصت اللجنة إلى أن
ً
 جديدا

ً
المساواة الشاملة بوصفهانموذجا

 للمساواة الفعلية من خالل توسيع نطاق مضمون المساواة بصورة مفصلة وباالعتماد على األبعاد 
ً
اإلعاقة، ويتبنى نموذجا

 اآلتية: 

 االقتصادي. -تماعي إعادة التوزيع بصورة منصفة، من أجل معالجة أوجه الحرمان االج .8

االعتراف، من أجل مكافحة الوصم والقوالب النمطية والتحامل والعنف، واالعتراف بكرامة اإلنسان وتداخل هذه  .0

 العناصر.

 من الفئات االجتماعية، واالعتراف الكامل  .0
ً
التشارك،منأجل تأكيد الطابع االجتماعي لألشخاص باعتبارهم جزءا

 اجهم في المجتمع.بإنسانية األشخاص من خالل إدم

االستيعاب، من أجل إتاحة مجال لالختالفات كمسألة تتعلق بالكرامة اإلنسانية؛ فاالتفاقية تقوم على المساواة  .2

 .775الشاملة

                                                           
لمزيد من التفاصيل حول النهج القائم على حقوق اإلنسان أنظر: المفوضية السامية لحقوق اإلنسان، اتفاقية حقوق األشخاص ذوي  -773

 وما بعدها.    1، ص 0282(، نيويورك وجنيف، 81دليل عمل )رقم  –اإلعاقة 
 .0من التعليق العام رقم  82الفقرة  -774
 (. 0( من التعليق العام رقم )88الفقرة رقم ) -775
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وبالرجوع إلى قانون حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة  يتبين أنه قد جعل من بين المبادئ األساسية التي يجب مراعاتها 

تكافؤ ،  كما أكد على 776عدم التمييز ضد األشخاص ذوي اإلعاقة على أساس اإلعاقة أو بسببها: عند تطبيق أحكام القانون 

وبالتالي ال يوجد ما يمنع أن يؤخذ بالتفسير الذي قالت به اللجنة المعنية بحقوق األشخاص الفرص لألشخاص ذوي اإلعاقة، 

الجتهاد القضائي االردني من سمو االتفاقيات ذوي اإلعاقة بخصوص مفهوم المساواة خصوصا في ظل ما استقر عليه ا

الدولية المصادق عليها من قبل الدولة األردنية وفق األطر الدستورية على التشريعات الوطنية، وهنا يتضح جليا في انسجام 

 ينصوص القانون الخاص بحقوق األشخاص ذوي اإلعاقة فيما يتعلق بالمساواة مع نصوص االتفاقية، األمر الذي يستدع

 .777تبني تفسيرات اللجنة خصوصا وأنها تحقق المصلحة الفضلى لألطفال من ذوي اإلعاقة

 فيما يتعلق 
ً
وبالرجوع إلى احكام االتفاقية وقانون حقوق األشخاص ذوي اإلعاقةالخاصة بالحق في التعليم وتحديدا

الدولة االردنية االلتزام بالتزامين رئيسيين  يتبين اناإلعمال  الفعلي لهذا المبدأ يوجب على 778بمبدأ المساواة وعدم التمييز

 هما:

:حظر استبعاد الطلبة من ذوياإلعاقة من أي مؤسسة تعليمية على أساس اإلعاقة أو بسببها
ً
 أوال

/أ( من اتفاقية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة التي نصت على: تحرص الدول 02/0يرجع هذا االلتزام لنص المادة )

استبعاد األشخاص ذوي اإلعاقة من النظام التعليمي العام على أساس اإلعاقة، وعدم استبعاد  األطراف في إعمالها عدم

/أ( من قانون 81األطفال ذوي اإلعاقة من التعليم االبتدائي أو الثانوي المجاني واإللزامي على أساس اإلعاقة. ونص المادة )

شخص من أي مؤسسة تعليمية على أساس اإلعاقة أو يحظر استبعاد ال حقوق األشخاص ذوي االعاقة التي نصت على: "

التحاق الطلبة ذوياإلعاقةبالمؤسسة التعليمية لعدم توافر الترتيبات التيسيرية المعقولة أو األشكال وفي حال تعذر بسببها." 

 تحاق الشخصالميسرة أو إمكانية الوصول، فعلى وزارة التربية والتعليم إيجاد البدائل المناسبة بما في ذلك ضمان ال

 بمؤسسة تعليمية أخرى.

 8112( لسنة 0تأكيدقانون التربية والتعليم رقم )يتضح من خالل مراجعة التشريعات الوطنية الخاصة بالتعليم،

، عندما أكد على ان أحد المبادئ التي تقوم عليها العملية بشكل غير مباشرعلى مبدأ المساواة في هذا المجال 779وتعديالته

وسيع أنماط التربية في المؤسسات التربوية لتشمل برامج التربية الخاصة والموهوبين وذوي االحتياجات التربوية هي ت

                                                           

 /ج( من قانون حقوق االشخاص ذوي االعاقة.0المادة ) -776

 ( 0( من التعليق العام رقم )01) الفقرةأنظر  -777

ا يشكالن ام التشريعات التعليمية بهما كونهمسيقتصر الباحث في بيان مضمون هذا االلتزام ببيان مضمونه في االتفاقية والقانون ومدى التز  -778

 لتفعيل مبدأ المساواة وعدم التمييز.
ً
 حقيقيا

ً
 مدخال

 .0/2/8112، تاريخ النشر 021، ص 0131، والمنشور في الجريدة الرسمية العدد رقم 8112( لسنة 0قانون التربية والتعليم االردني رقم ) -779
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وبالمقابل لم نجد أي نص تشريعي يفيد بحظر التحاق الطلبة ذوياإلعاقة بالمؤسسات التعليمية، واستجابة . 780الخاصة

، حتى يتمكن الطلبة الذين يتعذر عليهم 781لتربية الخاصةللمعايير الدولية والوطنية صدرت تعليمات خاصة لترخيص مراكز ا

"التمييز المباشر"، والذي يحدث االلتحاق بالمدارس من االلتحاق بهذه المراكز. وبذلك يمكن القول بعدم وجود شكل 

بأحد  عندما يعامل األشخاص ذوي اإلعاقة، في حالة مماثلة، معاملة أقل حظوة من غيرهم في ظروف مماثلة لداٍع يتعلق

 . 782األسباب المحظورة

كما قالت بذلك لجنة حقوق األشخاص ذوي -إالأن هذا الوضع ال ينفي وجود تمييز غير مباشر والذي يقصد به 

أن التشريعات تبدو محايدة في ظاهرها ولكنها تنطوي على آثار سلبية غير متناسبة على األشخاص ذوي اإلعاقة. وهو  -اإلعاقة

 بعينهم؛ ألن حالتهم اليحدث عند وجود فرصة تب
ً
الستفادة تمكنهم من ا دو في المتناول لكنها تستبعد في واقع األمر أشخاصا

 
ً
منها. كعدم توفير المدارس للكتب المدرسية في صيغة سهلة القراءة لألشخاص ذوي اإلعاقة الذهنية الملتحقين فعليا

 . 783رهم في واقع األمر لاللتحاق بمدرسة أخرى بالمدرسة ألنهم لم يتمكنوا من التعلم في هذه المدرسة مما يضط

ويظهر الواقع العملي في األردن وجود بعض مظاهر التمييز غير المباشر وخير مثال على ذلك عدم قدرة  المدارس 

الحكومية على تعليم الطلبة الصم وكذلك الطلبة المكفوفين، إذ لجأت وزارة  التربية والتعليم إلنشاء مدارس خاصة بتعليم 

الصم والتي يطلق عليها مدارس األمل والموزعة على محافظات المملكة، وكذلك إنشاء المدرسة الخاصة بتعليم لطلبة ا

الطلبة المكفوفين )مدرسة عبد الله ابن أم مكتوم الثانوية المختلطة للمكفوفين/أكاديمية المكفوفين(، حيث تستقبل 

لبة المكفوفين وضعاف البصر الشديد الذين يسكنون في مناطق جغرافية الطلبة من كافة المحافظات كونها تؤمن مبيًتا للط

 بعيدة عن موقع المدرسة.

 على أساس إعاقته أو 
ً
: حظر حرمان الطالب ذي اإلعاقة من دراسة أي مبحث أكاديمي أو ترسيبه أو ترفيعه تلقائيا

ً
ثانيا

 بسببها.

                                                           

والتعليم على:" تتمثل مبادئ السياسة التربوية فيما يلي... و. توسيع أنماط التربية في المؤسسات  ( من قانون التربية3حيث نصت المادة )780 -

التربوية لتشمل برامج التربية الخاصة والموهوبين وذوي االحتياجات الخاصة...". ويالحظ استخدام المشرع لمصطلح ) ذوي احتياجات 

 بعد
ً
 قانونا

ً
اقرار االتفاقية الدولية لحقوق االشخاص ذوي اإلعاقة وقانون حقوق األشخاص ذةي  الخاصة(، وهو مصطلح لم يعد مقبوال

 االعاقة والذين تبنيا مفهوم حقوقي بدال من المفهوم الرعائي.

 ، منشور على موقع وزارة التربية والتعليم0220( لسنة 2رقم ) مؤسسات ومراكز التربية الخاصة وترخيصها النص الكامل لتعليمات تنظيم 781

 .81/0/020208، تم الرجوع إلى هذا الموقع بتاريخ http://www.moe.gov.jo/ar/node/19231على الرابط التالي: 

 ( للجنة المعنية بحقوق االشخاص ذوي االعاقة.0( من التعليق العام رقم )81البند )أ( من الفقرة  ) -782
 ( للجنة المعنية بحقوق األشخاص ذوي اإلعاقة. 0( من التعليق العام رقم )81رة )الفق -783

http://www.moe.gov.jo/ar/node/19231
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ضرورة عدم حرمان الطلبة ذو اإلعاقة من دراسة أي  على الرغم من تأكيد  قانون حقوق األشخاص ذو اإلعاقة على

،إال دراسة كل من  التعليمات 784مباحث أكاديمية أوترسيبه اونجاحه تلقائيا على أساس إعاقته في مجال التعليم المدرس ي

لدراس ي ، أسس النجاح واإلكمال والرسوب للعام ا0281785( لسنة 1الخاصة بامتحان شهادة الدراسة الثانونية العامة رقم )

 تظهر وجود بعض األحكام التمييزية بحق الطلبة من ذوي اإلعاقة  وعلى النحو اآلتي:  786(0202/0208)

 0281787( لسنة 1التعليمات الخاصة بامتحان شهادة الدراسة الثانونية العامة رقم ) .أ

ألسئلة على النحو يتبين  من دراسة هذه التعليمات انها قد أعفت الطلبة من ذوي اإلعاقة من بعض المباحث وا 

 :788اآلتي

. إعفاء الطالب الكفيف المتقدم المتحان الثانوية العامة من امتحانات مبحثي الرياضيات والحاسوب في الفروع األكاديمية 8

 اآلتية: )األدبي، والشرعي، واإلدارة المعلوماتية، والتعليم الصحي(

من اإلجابة عن األسئلة التي تتضمن الرسومات واألشكال  . إعفاء الطالب الكفيف المتقدم المتحان الثانوية العامة0

 التوضيحية في مبحث الجغرافيا في )الفرع األدبي(.

. إعفاء الطالب األصمالمتقدم المتحان الثانوية العامة من امتحان مبحث الرياضيات في الفروع األكاديمية اآلتية: )األدبي، 0

 لصحي(.والشرعي، واإلدارة المعلوماتية، والتعليم ا

. إعفاء الطالب األصمالمتقدم المتحان الثانوية العامة من االجابة على أسئلة التعبير والعروض في مبحث اللغة 2

 العربية/مهارات االتصال، وأسئلة التعبير في مبحث اللغة اإلنجليزية في فروع المسار كافة.

الطلبة من ذوي االعاقة البصرية والسمعية حيث وبدراسة هذه اإلعفاءات يتبين أنها تتضمن تميًزا غير مباشر بحق 

أن حرمانهم من التقدم المتحانات هذه المواد يعني فعليا عدم دراسة هذه المباحث، األمر الذي يحرمهم من امتالكوتطوير 

ي يستدعي ذبعض القدرات والمهارت التي تتضمنها هذه المواد والتي قد تكون ضرورية لحياتهم العملية واالجتماعية؛ األمر ال
                                                           

إذا تعذر  -( من القانون على :" يحظر استبعاد الشخص من أي مؤسسة تعليمية على أساس اإلعاقة أو بسببها. أ81حيث نصت المادة ) 784-

ات التيسيرية المعقولة أو األشكال الميسرة أو إمكانية الوصول، التحاق الشخص ذي اإلعاقة بالمؤسسة التعليمية لعدم توافر الترتيب

ان ال يجوز حرم-فعلى وزارة التربية والتعليم إيجاد البدائل المناسبة بما في ذلك ضمان التحاق الشخص بمؤسسة تعليمية أخرى. ب

 على أسا
ً
 س إعاقته أو بسببها".الطالب ذي اإلعاقة من دراسة أي مبحث أكاديمي أو ترسيبه أو ترفيعه تلقائيا

 النص الكامل للتعليمات منشور على موقع وزراة التربية والتعليم على الرابط التالي :- 785

http://www.moe.gov.jo/ar/node/19294 80/0/0208، تم الرجوع الى هذا الموقع بتاريخ. 

والذي تم  https://www.moe.gov.jo/sites/default/files/ss_lnjh_wlrswb_akhr_tdyl.pdfآلسس انظر الرابط اآلتي: لالطالع على هذه ا -786

 .80/0/0208الرجوع اليه بتارخ 

 موقع وزراة التربية والتعليم على الرابط التالي :النص الكامل للتعليمات منشور على -787

http://www.moe.gov.jo/ar/node/19294 80/0/0208، تم الرجوع الى هذا الموقع بتاريخ. 

 /أ( من تعليمات شهادة الدراسة الثانونية العامة.00انظر بهذا الخصوص المادة ) -788

http://www.moe.gov.jo/ar/node/19294
https://www.moe.gov.jo/sites/default/files/ss_lnjh_wlrswb_akhr_tdyl.pdf
http://www.moe.gov.jo/ar/node/19294


 
 
 
 
 
 

 " " واقع حقوق اإلنسان في ظل عالم متغير -أعمال مؤتمر كلية القانون 

 جامعة اربد األهلية - 0208تموز  81

 

316 
 

 

 ةالمملكــــــــــــة األردنــــيـــــــــــة الهـــــاشـميــــــــــــ

 جــامــعــــة إربــــــد األهـــــليــــــــــة

 عمادة البحث العلمي والدراسات 

The Hashemite Kingdom OF Jordan 

            Irbid National University 

Deanship of Scientific Research and 

Higher Studies 

 

سرعة قيام وزارة التربية والتعليم بمراجعة هذه التعليمات، والسماح للطلبة من ذوي االعاقة بالتقدم المتحانات هذه 

المواد، مع سرعة قيام الوزراة بتطوير أساليب واستراتيجيات تدريس هذه المواد، وبما يمكن الطلبة من ذوي االعاقة من 

 بهم المهارات الالزمة لحياتهم االجتماعية والعملية. دراسة مناهج هذه المواد واكتسا

 (0202/0208اسس النجاح واإلكمال والرسوب للعام الدراس ي ) .ب

يتبين من دراسة هذه االسستضمنها لبعض األحكام التي قد تحرم الطلبة من ذوي اإلعاقة من الدراسة الفعلية 

حث )الفيزياء والرياضيات والحاسوب والكيمياء(شريطة لبعض المباحث؛ إذ يتم تقدير تحصيل الطالب الكفيف في مبا

حضوره لجميع الحصص المقررة لتلك المباحث، كما يتم تقييم مادة التعبير في اللغتين العربية واالنجليزيةللطالب األصم 

ن يره م. ويترتب على تقدير تحصيل الطالب الكفيف دون تقديم امتحانات كغ789عن طريقتقدير تحصيله في هذين المبحثين

الطلبة من غير ذوي اإلعاقة عدم التيقن من حصول الطالب على التدريس المناسب لهذه المواد. وبذات الوقت  فقد 

 تضمنت األسس مجموعة من المعايير التمييزية ما بين الطلبة ذو اإلعاقة واقرانهم من غير ذوي االعاقة على النحو اآلتي :

من ذوي االعاقة في مرحلتي التعليم األساس ي والثانوي غيابها عن المدرسة مضاعفة نسب الغياب التي يسمح للطالب  .8

دون رسوبه في المادة سواء أكان الغياب بعذر أم بغير عذر مقارنة بالطلبة من غير ذوي االعاقة، فإذا كان يسمح 

لدوام المدرس ي، فأنه ( من مجموع أيام ا%82للطالب من غير ذوي االعاقة في مرحلة التعليم األساس ي الغياب لغاية )

( من مجموع أيام الدوام المدرس ي. كما رفعت نسبة الغياب %02يسمح للطالب من ذوي االعاقة الغياب لغابة )

( من مجموع أيام الدوام المدرس ي مقارنة  %22المسموح بها للطالب من ذوي االعاقة في مرحلة التعليم الثانوي الى )

 قة.( للطلبة من غير ذوي اإلعا%02بــ )

تبنيمعايير لرسوب الطلبة الصم مغايرة للمعايير المقررة لرسوب الطلبة من غير ذوي االعاقة في مرحلتي التعليم  .0

؛ إذ اقتصرت رسوب الطالب األصم على صفين من الصف األول ولغاية الصف الخامس، 790األساس ي والثانوي 

. بينما سمحت 791د صفا بعينه اكثر من مرةوالرسوب في صفين من الصف السادس ولغاية العاشر بشرط أن ال يعي

األسس برسوب الطالبة من غير ذوي االعاقة أكثر من صفين بسبب تحصيله الدراس ي، شريطة ان ال يعيد صفا بعينه 

 أكثر من مرة واحدة.

ح متبني مبدأالنجاح التلقائي للطالب من ذوي االعاقة اذا كان سبب رسوبه ناتًجا عن اإلعاقة المصاب بها،مما يس .0

 . 792بترفيع الطالب من ذوي اإلعاقة تلقائيا الى أن ينهي مرحلة التعليم األساس ي

                                                           

 ( من أسس النجاح واإلكمال والرسوب 1/ب/1انظر في هذا الخصوص المادة ) 789

 من أسس النجاح واإلكمال والرسوب. 1( الفقرة 1انظر بهذا الخصوص المادة ) 790-

 ( من أسس النجاح واإلكمال والرسوب.82, 1/ب/1انظر بهذا الخصوص المادة ) -791

 جاح واإلكمال والرسوب.( من أسس الن82/8انظر بهذا الخصوص المادة ) 792-
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يتضح من دراسة األحكام السابقة ان اسس النجاح واالكمال والرسوب قد تساهلت في تنجيح الطلبة من ذوي 

امعي قة بما فيها التعليم الجاالعاقة دون ان تضمن حصولهم على التعليم الكافي لتأهليهم لدراسة المراحل التعليمية الالح

ولممارسة حياتهم العملية واليوميةدون االستناد لمعايير موضوعية واإلكتفاء بان يكون الطالب من ذوي االعاقة مما يعفي 

 بالنهاية النظام التعليمي من توفير المتطلبات الفعلية والمناسبة للتعليم الطلبة من ذوي اإلعاقة.

لتعليمات الخاصة بامتحان شهادة الدراسة الثانونية العامة وأسس النجاح واإلكمال خالصة القول أن كل من ا  

(أضحت بحاجة الى مراجعة حقيقية وتنقيتها من األحكام التي تنطوي على انتهاك 0202/0208والرسوب للعام الدراس ي )

وبصورة تعزز  من حصول الطلبة من ذوي لمبدأ المساواة ما بين الطلبة ذوي اإلعاقة وأقرانهم في ذات المستوى األكاديمي، 

اإلعاقة على تعليم يضمن تطوير قدراتهم ومهاراتهمبما يتفق مع طبيعة اإلعاقة وبما يضمن تطوير شخصيتهم وتأهيلهم للعيش 

 في مجتمعاتهم وهم يمتلكون المهارات الالزمة للحياة اليومية والعملية.

 المطلب الثاني

 مبدأ التعليم الدامج

نة المعنية بحقوق األشخاص ذوي اإلعاقة على اعتبار أن التعليم الدامج للجميع المبدأ الوحيد الذي تؤكد اللج

يكفل إتاحة تعليم نوعي ونماء اجتماعي لألشخاص ذوي اإلعاقة، ويشكل ضمانة لتحقيق مبدأي العموم وعدم التمييز في 

ى ية إصالح بنيويةتشمل إدخال تغييرات وتعديالت في: محتو التمتع بالحق في التعليم. فمبدأ التعليم الدامج ينطوي على عمل

التعليم، وأساليب التعليم، والمناهج، والهياكل، واالستراتيجيات المستخدمة بخصوصه للتغلب على المعوقات بقصد العمل 

سبة لمتطلباتهم منا على تزويد جميع الطلبة من الشريحة العمرية المعنية بتجربة تعليمية منصفة وتشاركية وعلى تهيئة بيئة

 . 793وتفضيالتهم على الوجه األكمل

 :794ويستدعي إنشاء نظام تعليمي دامج سلسلة من العمليات المعقدة، فالتحول ينبغي أن يشمل ما يأتي

 :
ً
 تضمين القوانين الخاصة بالتعليم المدرس ي لمبدأ التعليم  الدامج أوال

 للتعليم الدامج، بما في ذلك النص على حظر يجب ان نتضمن التشريعات الناظمة للتعليم المدرس ي 
ً
 واضحا

ً
تعريفا

استبعاد الطلبة من التعليم العام بما يضمن تحقيق مبدا المساوة والقضاء على التمييز، ومراعاة االحتياجات بصورة 

 معقولة.

 للتعليم ضمن تعريفوبالرجوع إلى التشريعات الوطنية بما فيها قانون حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة يتبين انها لم تت
ً
ا

الدامج؛ إذ اكتفى قانون حقوق األشخاص ذوي االعاقة بإلزام كل من المجلس األعلى لحقوق األشخاص ذوي اإلعاقة ووزارة 

                                                           
 (.2( من التعليق العام رقم )88الفقرة ) -793

مجلس حقوق اإلنسان، دراسة مواضيعية عن حق األشخاص ذوي اإلعاقة في التعليم، تقرير صادر عن مفوضية األمم المتحدة،  -794

 . 30، الفقرة 81/80/0280
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، كما ألزم القانون وزارة التربية (795)التربية والعليم توفير الحد األعلى من البيئة التعليمية الدامجة للطلبة ذوي اإلعاقة

 . (796)تنسيق مع المجلس بقبول ودمج األطفال ذوي اإلعاقة في المؤسسات التعليميةوالتعليم بال

فيما تبنت االستراتيجية الوطنية العشرية للتعليم الدامج التعريف الذي تبنته منظمة األمم المتحدة 

 الوصول  في اإلعاقة ذوي  فالاألط جميع حق وضمان تأمين بأنه الدامج التعليم )اليونسكو( التي عرفت والثقافة والعلم للتربية

 الحيو مدارس في العاملين قدرات بناء الدامج التعليم ،ويتطلب المحلية النظامية مدرستهم في والنجاح  والمشاركة والحضور 

 من ومشاركتهم وحضورهم اإلعاقة األشخاص ذوي  وصول  دون  قدتحول  التي المادية العوائق و الحواجز إزالة على العمل

 .797هذاالمجال في تعليمية إنجازات وتحقيق الطلبة لكافة نوعي يمتعل تقديم أجل

وعلى الرغم من تأكيد قانون حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة على مبدأ التعليم الدامج إال أن واقع تعليم الطلبة من 

ذوي  دني التحاق األطفال منوكما تظهره األرقام الصادرة عن وزارة التربية ووزارة التنمية االجتماعية يشير إلى ت ، ذوي اإلعاقة

( ألف طالب من إجمالي عدد الطالب الملتحقين 01اإلعاقة ممن هم في سن التعليم بالتعليم المدرس ي؛ إذ ال يتجاوز عددهم )

، وتعتبر هذه النسبة نسبة ضئيلة إذا ما قورنت باألرقام الحقيقية لذوي (”% 8.1بمقاعد الدراسة، أي بنسبٍة ال تتجاوز )

 88.0كما صدرت عن دائرة اإلحصاءات العامة التي أظهرت أن نسبة األشخاص ذوي اإلعاقة في األردن تبلغ حوالي اإلعاقة 

 .798من إجمالي عدِد السكان %

قد قصرت  0283799( لسنة 0ومن الضرورة بمكان اإلشارة الى أن تعليمات رياض األطفال في المدارس الحكومية رقم )

، على خالف مفهوم التعليم 800هم مع الطلبة من غير ذوي اإلعاقة على اإلعاقة البسيطةقبول األطفال ذوي اإلعاقة ودمج

الدامج الذي يفترض أن يتم إنشاء قسم في رياض األطفال يشمل جميع أنواع اإلعاقات دون الحاجة إلى تصنيفها إلى: اعاقات 

 تلف انواعها.بسيطة وشديدة، وأن تكون مجهزة بكادر مؤهل للتعامل مع حاالت اإلعاقة بمخ

                                                           

 /ج( من قانون حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة.81المادة ) -795

 /ج( من قانون حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة81ادة )الم -796
 ( متوفر على الرابط:  PDFملف (الدامج التعليم نطاق تحديد  ) 2018 (والثقافة للتربيةوالتعليم المتحدة منظمةاألمم -797

https://unesdoc.unesco.org/in/rest/annotationSVC/DownloadWatermarkedAttachment/attach_import_58fc96e5-0c90- 

4f99-9859-3f43127961d8?_=265773eng.pdf 

 ، منشورة على الرابط:80ص  (، ٩١٩٢-٩١٠٢االستراتيجية العشرية للتعليم الدامج )لمزيد من التفاصيل انظر: وزارة التربية والتعليم،  -798

https://www.moe.gov.jo/sites/default/files/lstrtyjy_lshry_lltlym_ldmj_0_0.pdf  1/0/0208تمت زيارته بتاريخ. 

، تم الرجوع //:www.moe.gov.jo/ar/node/19289httpالنص الكامل للتعليمات منشور على موقع وزارة التربية والتعليم على الرابط التالي : 799

 .2/0/0208الى هذا الموقع بتاريخ 

/ي( من التعليمات على :" يجوز قبول األطفال ذوي )اإلعاقات البسيطة( ودمجهم مع األطفال العاديين بموجب تقرير 3حيث نصت المادة ) 800

 طبي معتمد من جهات رسمية".

https://www.moe.gov.jo/sites/default/files/lstrtyjy_lshry_lltlym_ldmj_0_0.pdf
http://www.moe.gov.jo/ar/node/19289
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هذا وقد أظهر التقرير السنوي األول لرصد أوضاع  حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة وحقوقهم في المملكة األردنية 

عدم وجود خطوات فعلية لدمج الطلبة من ذوي اإلعاقة في العملية التعليمية ووجود حاالت استبعاد  0281الهاشمية لعام 

 لهم والتي يمكن إجمالها باآلتي: 

تفعيل الدمج في المدارس وعدم كفاية غرف المصادر وتعيين معلمات غير مؤهالت للتعامل مع الطلبة من ذوي عدم  .8

 اإلعاقة.

 ورفض الهيئات التعليمية الستقبال الطلبة من ذوي اإلعاقة في المدرسة التي يعملون بها.  .0

 للتنمر من قبلهم. وعدم تقبل الطلبة من غير ذوي اإلعاقة ألقرانهم من ذوي اإلعاقة وتعرضهم  .0

وعدم قدرة الطلبة ذوي اإلعاقة من الوصول إلى المدارس  بسبب بعد مكان المدارس عن مكان إقامة الطلبة ذوي   .2

 . 801اإلعاقة

: تبني خطة وطنية للتحول إلى نظام التعليم الدامج
ً
 ثانيا

لى عمال النهج التعليمي الدامج. عيجب على وزارة التربية والتعليم تبني خطة وطنية تضمن تهيئة الظروف الالزمة إل 

 . 802أن تنطق هذه الخطة من التصدي للعقبات القائمة على المستويين القانوني والسياسات المطبقة في القطاع التعليمي

وقد تبنى قانون حقوق األشخاص ذوي االعاقة ذات النهج بأن ألزم وزارة التربية والتعليم بالتنسيق مع المجلس 

وطنية شاملة لدمج األشخاص ذوي اإلعاقة في المؤسسات التعليمية بالتنسيق مع المجلس والجهات  القيام بوضع خطة

ذات العالقة على أن يبدأ العمل على تنفيذها خالل مدة ال تتجاوز سنة من تاريخ نفاذ أحكام هذا القانون وال يتجاوز 

 ( سنوات.82استكمال تنفيذها )

صريح فقد قامت وزارة التربية والتعليم والمجلس األعلى لحقوق األشخاص ذوي وتنفيذا لهذا االلتزام القانوني ال

تضمنت تسعة محاور  بإطالق االستراتيجية الوطنية العشرية للتعليم الدامج، والتي 0202اإلعاقة في الشهر األول من عام 

اإلحالة،  الدعم و وبرامج والتشخيص تعرفالتأييد،ال وكسب اإلعالم و والتشريعات، التوعية كانت على النحو اآلتي: السياسات

 القدرات، مرحلة وبناء ،  المواردالبشرية"التربوية البرامج"والتعليم المعقولة، التعلم التيسيرية والترتيبات الوصول  إمكانية

 لميةالع والدراسات النظامية، البحوث بالمدارس الملتحقين ،األطفال غير)األطفال ورياض الحضانات( المدرسة ماقبل

 البيانات.  وقواعد

ويتبين لمن يدرس هذه االستراتيجية انها جاءت بهدف واضح  يتمثل برفع عدد األطفال من ذوي اإلعاقة الملتحقين 

من نسبة عدد الطلبة ذوي اإلعاقة في سن التعليم خالل األعوام العشرة القادمة وتوفير جميع  % 82بالتعليم النظامي إلى 

                                                           

األعلى لحقوق اإلشخاص ذوي اإلعاقة، التقرير السنوي األول لرصد أوضاع  حقوق االشخاص ذوي لمزيد من التفاصيل انظر، المجلس  -801

 .30ص، 0281، حزيران  281االعاقة وحقوقهم في المملكة األردنية الهاشمية لعام 
 .30مجلس حقوق اإلنسان، دراسة مواضيعية عن حق األشخاص ذوي اإلعاقة في التعليم، مرجع سابق، الفقرة  -802
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 فتأمين تعليم ما نسبته )متطلبات التعليم الدا
ً
( من مجموع %82مج لهم، وعلى الرغم من وضوح الهدف اال انه جاء متواضعا

الطلبة ذوي االعاقة خالل عشر سنوات يعني اذا ما سارت وزارة التربية والتعليم على ذات النهج انها تحتاج الى مائة عام 

 اقة.لتعليم لتوفير التعليم الدامج لجميع الطلبة من ذوي االع

يظهر تأخر وزارة التربية والتعليم والمجلس األعلى لحقوق األشخاص  0202كما ان اقرار االستراتيجية خالل  عام 

ذوي االعاقة لمدة عامين في اقرار االستراتيجية؛ إذ ألزمهما القانون بالبدء بتنفيذ الخطة خالل مدة ال تتجاوز سنة من تاريخ 

، األمر الذي كان يستوجب اطالق 0281وي االعاقة الذي دخل حيز التنفيذ في عام نفاذ احكام قانون حقوق االشخاص ذ

 . 0202وليس عام  0281الخطة في عام 

وصفوة القول: التزام الدولة األردنية بتنفيذ المطلوب منها بالتقيد بمبدأ التعليم الدامج من خالل الزام وزارة التربية 

وقيمها بوضع خطة وطنية للتعليم الدامج، اال انالتأخر في وضع تنفيذ الخطة الوطنية والتعليم بتبني مبدأ التعليم الدامج، 

للتعليم الدامج يستدعي إلى تسريع وتيرة العمل بها واعتبارها أولوية قصوى للنظام التعليمي األردني، مما يرفع من التحاق 

 الطلبة من ذوي اإلعاقة بالتعليم المدرس ي

 المبحث الثاني

 للطلبة من ذوي اإلعاقة ة التعليمية المالئمةتوفير البيئ

 لتحقيق مبدأ المساواة وعنصرا أساسيا لتوطيد 
ً
 فاعال

ً
يعتبر توفير بيئة تعليمية مالئمة للطلبة من ذوياإلعاقة، عامال

لى بيئة امعايير التعليم الدامج، الذي يرتكز في مضمونه على ضمان وصول الطلبة ذوياإلعاقةإلى حقهم في التعليم، وللوصل 

تعليمية مالئمة للطلبة من ذوي اإلعاقة، ومن ثم ال بد من توفير الترتيبات التيسيرية  واألشكال الميسرة الالزمة لكل طالب 

من ذوي اإلعاقة. ولإلحاطة بهذه المبادئ سيتم تقسيم هذا المبحث إلى مطلبين يتناول المطلب األول إمكانية وصول الطلبة 

 أما الثاني فسيخصص لتوفير الرتيبات التيسيرية واألشكال الميسرة للطلبة من ذوي اإلعاقة. ، مدارسمن ذوي اإلعاقة الى ال

 المطلب األول 

وقانون حقوق  803اعتبرت كل من اتفاقية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة إمكانية وصول الطلبة من ذوي اإلعاقةإلى المدارس

العامة التي تقوم عليها كل من االتفاقية والقانون، وباإلضافة إمكانية الوصول من المبادئ 804األشخاص ذوي اإلعاقة

( من االتفاقية لبيان األحكام الخاصة بإمكانية الوصول لجميع المرافق وفي مقدمتها المدارس، كما 1لذلكخصصت المادة )

تي يقوم عليها تضمن قانون حقوق االشخاص ذوي االعاقة النص على مبدأ إماكنية الوصول كمبدأ عام من المبادئ ال

منه /ز( 81القانون، وبذات الوقت خصص القانون أحكاًما خاصة لوصول الطلبة ذوي اإلعاقة للمدارس فقد ألزمت المادة )

وزارة التربية والتعليم بالتنسيق مع المجلس بتوفير إمكانية الوصول في المؤسسات التعليمية الحكومية والتحقق من التزام 

                                                           
 /و( من االتفاقية.0المادة )  -803
 /ط( من القانون 2المادة ) -804
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الحكومية بتوفيرها، وعدم منح ترخيص ألي مؤسسة تعليمية خاصة ما لم توفر إمكانية  المؤسسات التعليمية غير 

 :805ويؤكد الباحث أن مفهوم إمكانية الوصول يقوم على عنصرين اساسيين هماالوصول.

تي لالقضاء على العقبات المادية واوالذي يستدعي من الدولة توفير  التدابير الرامية إلى  الجسماني:إمكانية الوصول  .أ

تعيق وصول الطلبة من ذوي اإلعاقةإلى الخدمات التعليمية؛ بما في ذلك توفير أدوات النقل والتواصل المناسبة، 

والتصميم المناسب للمرافق التعليمية، شريطة أال يترتب على توفير إمكانية الوصول أي  تكلفة إضافية للمتعلمين 

 من ذوي اإلعاقة.

من خالل قيام الدول بتوفير المساعدات أو الحوافز المالية للطلبة من  تصادي:إمكانية الوصول االجتماعي واالق .ب

ذوي اإلعاقة؛ بدًءا من األساس والمتمثل بالتبني الحقيقي لمبدأي إلزاميةومجانية التعليم األساس ي والذي يعتبر 

ن وصول إلى التعليم الدامج البد مالتزاًما فورًياعلى الدول وال يجوز التذرع بقلة الموارد المالية لتأخير تنفيذه، ولل

 تقديم مساعدة مالية إضافية للطلبة ذوي اإلعاقة.

 :806وقد فسرت اللجنة المعنية بحقوق األشخاص ذوي اإلعاقة مفهوم إمكانية الوصول في مجال التعليم باآلتي

 لكل فرد دون تمييز، وتصميم ال .8
ً
الميذ بيئة الخاصة بالتأن يكون الوصول إلى المؤسسات والبرامج التعليمية ممكنا

 ذوي اإلعاقة بحيث تعزز الشمول وتكفل مساواتهم مع غيرهم طوال مدة تعليمهم.

أن يكون النظام التعليمي برمته متاحا، بما في ذلك المباني، واألدوات المعلوماتية وأدوات التواصل، والمناهج،  .0

 ت اللغوية وخدمات الدعم.والمواد التعليمية، واألساليب التعليمية، والتقييمات، والخدما

 والمعاقبة على مخالفة ذلك وإيجاد آلية رصد  .0
ً
 ال يكون الوصول إليها متيّسرا

ً
حظر بناء أية مرافق تعليمية مستقبال

 .
ً
 فعالة وتحديد إطار زمني لجعل الوصول إلى جميع البيئات التعليمية القائمة متيّسرا

ئات التعليمة عند اقتضاء ذلك. ونهج التصميم العام ال يستبعد إتاحة االلتزام بإتاحة الترتيبات التيسيرية في البي  .2

 األجهزة المساعدة، والتطبيقات والبرمجيات ألولئك المتعلمين ذوي اإلعاقة الذين قد يحتاجون إليها. 

عليم تالتأكد من إتاحة إمكانية الوصول إلى االبتكارات والتكنولوجيات الجديدة سريعة التطور المصممة لتحسين ال .3

 لجميع التالميذ، بمن فيهم التالميذ ذوياإلعاقة. 

تهيئة المباني والطرق والمرافق وغيرها من األماكن وقد عرف قانون حقوق األشخاص ذوي اإلعاقةإمكانية الوصول بأنها 

 لكودات متطلبات البناء الخاص بالمعاقين الصادرة بم
ً
 وجبالعامة والخاصة المتاحة للجمهور، ومواءمتها وفقا

. ونظرا ألهمية تفعيل مبدأ 807أحكام قانون البناء الوطني األردني وأي معايير خاصة يصدرها أو يعتمدها المجلس

                                                           

 .دراسة المواضيعية عن حق األشخاص ذوي اإلعاقة في التعليم( من ال01-03( والفقرات )2( من التعليق العام رقم )02انظر الفقرة ) -805

 00( الفقرة 2التعليق العام رقم ) -806

 عاقة.( من قانون حقوق االشخاص ذوي اال 0المادة ) -807
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( منه لبيان األحكام الخاصة 00و  00إمكانية الوصل فقد خصص قانون حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة المادتين )

 بالتطبيق السليم لهذا المبدأ وعلى النحو اآلتي:

ل األشخاص ذوي اإلعاقة الى المرافق العامة من خالل تبني القانون لمبدأ عام يتمثل بعدم جواز ضمان وصو  .8

استبعاد الشخص ذي اإلعاقة أو تقييد وصوله إلى أي من المرافق التي تقدم خدمات للجمهور، أو تقييد وصوله إلى 

، ومن ثم تبني مبدأ 808عاقة أو بسببهاالمعلومات وخدمات االتصال والخدمات اإللكترونية وغيرها، على أساس اإل 

 ، 809خاص بالتعليم  بحظر استبعاد الشخص من أي مؤسسة تعليمية على أساس اإلعاقة أو بسببها

إلزام الجهات المكلفة بمتابعة التراخيص والبناء بعدم مصادقة أو إجازة المخططات والتصاميم أو منح الترخيص  .0

أو دور العبادة أو المواقع السياحية وغيرها من المنشآت والمرافق التي وإذن اإلشغال للمباني العامة أو الخاصة 

 .810تقدم خدمات الجمهور، ما لم تكن مطابقة إلمكانية الوصول 

إلزام وزارة األشغال العامة واإلسكان بالتنسيق مع أمانة عمان الكبرى والبلديات ومن في حكمها ومجلس البناء  .0

لحكومية وغير الحكومية ذات العالقة بوضع خطة وطنية لتصويب أوضاع المباني الوطني األردني والمجلس والجهات ا

والمرافق ودور العبادة والمواقع السياحية التي تقدم خدمات للجمهور المنشأة قبل العمل بهذا القانون لتطبيق 

نفاذ أحكام هذا  إمكانية الوصول، على أن يبدأ بتنفيذ هذه الخطة خالل مدة ال تزيد على سنة واحدة من تاريخ

 .811( سنوات82القانون وال يتجاوز استكمالها )

 لما ورد في قانون حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة فقد تضمنت كودة البناء الخاصة باألشخاص ذوي اإلعاقة
ً
 وتنفيذا

على توفير الترتيبات  وتعديالته أحكاًما تؤكد 8110( لسنة 1) والصادرة باالستناد للمادة الثانية من قانون البناء الوطني رقم

 .التيسيرية المعقولة واألشكال الميسرة وإمكانية الوصول 

وعلى الرغم من إلزامية ما ورد في كودة البناء الخاصة باالشخاص ذوي االعاقة، إال ان الواقع يشير لعدم اطالع 

 وانه العاملين في قطاع التعليم المدرس ي بأحكام هذه الكودة، األمر الذي قد يؤدي الى عدم 
ً
االلتزام التام باحكامها خصوصا

 خاصة بتأهيل المباني المدرسية 
ً
بمراجعة النصوص التشريعية ذات العالقة بالتعليم المدرس ي، يتبين عدم تضمينها أحكاما

بصورة تضمن االلتزام بمبدأ امكانية الوصول، فقد أكتفى قانون التربية والتعليم قد بالتأكيد على ضرورة قيام الوزارة 

/ب( منه على :"تقوم الوزارة بالمهام اآلتية 0بإنشاء األبنية الصالحة والمالئمة للقيام بالعملية التعليمية؛ إذ نص في المادة )

 ينسجم مع السياسة التعليمية". 
ً
 :... ب. توفير األبنية الصالحة للتعليم للمؤسسات التعليمية الحكومية وتوزيعها توزيعا

                                                           

 ( من قانون حقوق االشخاص ذوي االعاقة.00المادة ) -808

 /أ( من قانون حقوق االشخاص ذوي االعاقة.81المادة ) -809

 ( من قانون حقوق االشخاص ذوي االعاقة.00المادة ) -810

 ( من قانون حقوق االشخاص ذوي االعاقة.00) -811
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، لم يتبنأي نص خاصبتوفير بيئة مادية 0283812ص المؤسسات التعليمية الخاصة لسنة كما أن نظام تأسيس وترخي

( من النظام وضع معايير محددة لمواصفات البناء الخاص 3مالئمة للطلبة ذوياإلعاقة، على الرغم من أن نص المادة )

 بالمؤسسات التعليمية الخاصة ليس من ضمنها أي مواصفات ترتبط بالطلبة ذوياإلعاقة.

ويؤكد الباحث على أهمية تضمين قانون التربية والتعليم ونظام ترخيص المؤسسات التعليمية الخاصة معايير 

محددة تبين مواصفات البناء الذي يتناسب مع الطلبة ذوياإلعاقة، اسوة بتعليمات تنظيم مؤسسات ومراكز التربية الخاصة 

ن هذه التعليمات مواصفات موسعة تراعي إمكانية الوصول ( م0، حيث تضمنت المادة )8130220( لسنة2وترخيصها رقم )

لألشخاص ذوي اإلعاقة ومنها:أن يكون صالحا لخدمة ذوي اإلعاقة وفق )كودات( البناء المعمول بها، ويفضل أن يكون غير 

ة ذوي الطلب متعدد الطوابق لذوي اإلعاقة، وأن يتم توفير المشارب الخاصة والتجهيزات والمعينات الالزمة لتسهيل حركة

( طالب من ذوي اإلعاقة، وأن يتوفر في بناء المؤسسة مصاعد لخدمة 82اإلعاقة، وان يتوفر في المؤسسة حمام واحد لكل )

أن تكون الممرات مخصصة لذوي اإلعاقة ، و الطلبة ذوي اإلعاقات الحركية أو المكفوفين إذا كان البناء متعدد الطوابق

 ة مناسبة ألحجام الطلبة وبمواصفات تتناسب مع طبيعة اإلعاقة.تكون المقاعد الصفي ، وأنمحمية

 تكفل وصول الطلبة الى التعليم 
ً
وصفوة القول : إن قانون حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة قد تضمن نصوصا

المدرس ي وبما ينسجم مع أفضل المعايير الدولية، وهو ما انعكس بشكل واضح على أحكام كودة البناء الخاصة باالشخاص 

ذوي االعاقة، فيما تزال التشريعات التعليمية الفرعية المنبثقة عن قانون التربية والتعليم خالية من أية نصوص تضمن 

 توفير فرصة الوصول الى المرافق التعليمية بصورة فعالة. 

 المطلب الثاني

 الترتيبات التيسيرية واألشكال الميسرة لتعليم الطلبة من ذوي اإلعاقة

التعديالت والترتيبات الالزمة والمناسبة التي ”حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة الترتيبات التيسيرية بأنها:عرفت اتفاقية 

ال تفرض عبئا غير متناسب أو غير ضروري، والتي تكون هناك حاجة إليها في حالة محددة، لكفالة تمتع األشخاص ذوي 

والحريات األساسية وممارستها." أما قانون حقوق األشخاص اإلعاقة على أساس المساواة مع اآلخرين بجميع حقوق اإلنسان 

"تعديل الظروف البيئية من حيث الزمان والمكان لتمكين الشخص ذي اإلعاقة من ممارسة أحد ذوي اإلعاقة فقد عرفها: 

 الحقوق أو إحدى الحريات أو تحقيق الوصول إلى إحدى الخدمات على أساس من العدالة مع اآلخرين."

لتعريفين يتبين أن كليهما يسعى لتوفير الظروف المناسبة لألشخاص ذوي اإلعاقة لممارسة أي من حقوقه وبدراسة ا

وبما يحقق له المساواة مع غيره من األشخاص من غير ذوي اإلعاقة، ويالحظ تركيز االتفاقية على مبدأ مساواة األشخاص 
                                                           

، 3013، والمنشور في الجريدة الرسمية عدد 0283( لسنة 802ية رقم )نظام تأسيس وترخيص المؤسسات التعليمية الخاصة واألجنب -812

 .1118، ص  08/80/0283بتاريخ 

، /laws/14http://www.moe.gov.jo/arالنص الكامل للتعليمات منشور على موقع وزارة التربية والتعليم اإللكتروني على الرابط التالي:  -813

 .82/0/0208تم الرجوع إلى هذا الموقع بتاريخ 

http://www.moe.gov.jo/ar/laws/14
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أشار تعريف االتفاقية إلى شروط قد تفسر على أنها تسمح  ذوي اإلعاقة مع غيرهم وهو مالم يشر إليه القانون والمقابل

رية، وضرورة ال يترتب على تبنيها أعباء غير متناسبة أو غير ضرو بتأجيل أو التقليل من توفير الترتيبات التيسيرية  والمتمثلة بأن 

ب سيرية التي قد يحتاجها الطال. فهذه الشروط قد تحد من توفير الترتيبات التيأن تكون هناك حاجة إليها في حالة محددة

 ليتمكن من الحصول على حقه في التعليم.

( من 3/0يستند حق الطلبة من ذوي اإلعاقة في توفير الترتيبات التيسيرية بشكل عام لما ورد بشكل عام في المادة )

الخطوات المناسبة لكفالة  أن تتخذ الدول األطراف جميعاالتفاقية الدولية لحقوق األشخاص ذوي اإلعاقة والذي يؤكد على 

توافر الترتيبات التيسيرية المعقولة لألشخاص ذوي اإلعاقة وبما يعزز المساواة والقضاء على التمييز بحق األشخاص ذوي 

بمراعاة االحتياجات الفردية بصورة /ج( من االتفاقية، التي ألزمت الدول 02/0في المادة )اإلعاقة، ولما ورد بشكل خاص 

ل إتاحة الترتيبات التيسيرية المعقولة لتمكين الطلبة بشكل فردي من الحصول على التعليم على قدم من خالمعقولة

 المساواة مع اآلخرين بشكل خاص.

اعتبر قانون حقوق األشخاص ذوي اإلعاقةأن توفير الترتيبات التيسيرية من المبادئ العامة التي يقوم عليها  فيما

ضمان توفير الترتيبات التيسيرية المعقولة واألشكال الميسرة وإمكانية الوصول على مبدأ  /ط(3القانون فقد نص في المادة )

والتصميم الشامل لألشخاص ذوي اإلعاقة، باعتبارها من المتطلبات الضرورية لممارستهم حقوقهم وحرياتهم. كما أكدتت 

السلوكية لألشخاص ذوي اإلعاقة والتي تشمل  الفقرة )ي( من المادة ذاتهاعلى مبدأ الحد من العوائق المادية والحواجز 

نقص أو غياب الترتيبات التيسيرية المعقولة أو األشكال الميسرة.وبذات الوقت فقد أكد القانون على توفير الترتيبات 

جلس /ج( التي ألزمت وزارة التربية والتعليم بالتنسيق مع الم81التيسيرية بشكل خاص في مجال التعليم المدرس ي بالمادة )

بتوفير الترتيبات التيسيرية المعقولة واألشكال الميسرة في المؤسسات التعليمية الحكومية، والتحقق من توفيرها في 

 المؤسسات التعليمية الخاصة.

( من قانون حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة، فقد ألزمت المجلس األعلى لحقوق األشخاص ذوي 81أما المادة )

التربية والتعليم بوضع معايير تطوير المناهج وطرق تدريسها للطلبة من ذوي اإلعاقةفي المؤسسات  اإلعاقة بالتنسيق مع وزارة

التعليمية، وتدريب الكوادر التعليمية عليها وفق عدد من الضوابط ومن أهمها تحقيق االستخدام األفضل للترتيبات التيسيرية 

 ية المهيأة وطرق التواصل الفعال والعالج الوظيفي.المعقولة واألشكال الميسرة بما في ذلك الوسائل التعليم

ترتيبات الإمكانية وصول الطلبة من ذوي اإلعاقةإلى المدارس ومفهوم توفير والبد من التأكيد على الفرق بين مفهوم

التيسيرية المعقولة؛ فإمكانية الوصوإلجراء يهدف إلى خدمة مجموعة من الطالب بشكل خاص أو مجموعة من السكان 

. وال يمكن التذرع بالعبء غير المتناسب أو المفرط لتبرير بش
ً
كل عام ويقوم  على مجموعة من المعايير المطبقة تدريجيا

الفشل في إتاحة الوصول المتيسر. أما الترتيبات التيسيرية المعقولة فمرتبطة بالطالب من ذوي اإلعاقة وهي مكّملة لواجب 
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لمطالبة باتخاذ تدابير إلتاحة الترتيبات التيسيرية المعقولة حتى لو كانت الدولة توفير إمكانية الوصول. ويحق للطالب  ا

 .814الطرف قد أوفت بواجب إمكانية الوصول 

هذا وقد أكدت اللجنة المعنية بحقوق األشخاص ذوي اإلعاقة على أن مسألة توفير الترتيبات التيسيرية ينبغي النظر 

التعليمية المتاحة في النظام التعليمي، وليس االقتصار على الموارد المتاحة في  إليها في سياق مجموعة عريضة من الموارد

. وال يوجد صيغة من الترتيبات 
ً
المؤسسة األكاديمية المعنية؛ وينبغي أن يكون تحويل الموارد ضمن النظام التعليمي ممكنا

س اإلعاقة قد يحتاجون إلى ترتيبات تيسيرية التيسيرية المعقولة "مالئمة لجميع الحاالت"، ذلك أن تالميذ مختلفين بنف

 .815مختلفة

أما عن طبيعة الترتيبات التيسيرية التي يمكن للجهات الرسمية القيام بها فقد أشارت االتفاقيةإلى عدد منها على 

، ومهارات لةتيسير تعلم طريقة برايل وأنواع الكتابة البديلة، وطرق ووسائل وأشكال االتصال المعززة والبديالنحو اآلتي: 

التوجيه والتنقل، وتيسير الدعم والتوجيه عن طريق األقران، وتيسير تعلم لغة اإلشارة وتشجيع الهوية اللغوية لفئة الُصم، 

وكفالة توفير التعليم للمكفوفين والُصم أو الُصم المكفوفين، وخاصة األطفال منهم، بأنسب اللغات وطرق ووسائل االتصال 

 .816في بيئات تسمح بتحقيق أقص ى قدر من النمو األكاديمي واالجتماعيلألشخاص المعنيين، و

تعديل الظروف البيئية من حيث الزمان والمكان لتمكين أما القانون فقد عرف الترتيبات التيسيرية بشكل عام بأنها: 

على أساس من الشخص ذي اإلعاقة من ممارسة أحد الحقوق أو إحدى الحريات، أو تحقيق الوصول إلى إحدى الخدمات 

، بل أن القانون اعتبر أن نقص أو غياب الترتيبات التيسيرية المعقولة أو األشكال الميسرة أو إمكانية 817العدالة مع اآلخرين

. كمااعتبر 818الوصول هي من الصور األساسية للعوائق المادية والحواجز السلوكية التي تشكل الجزء اآلخر من تعريف اإلعاقة

 .819رتيبات التيسيرية من المبادئ العامة التي يقوم عليها القانون القانون توفير الت

                                                           

 (01( الفقرة )2. والتعليق العام رقم )0اللجنة المعنية بحقوق األشخاص ذوي اإلعاقة، التعليق العام رقم لمزيد من التفاصيل انظر:  -814

يرية على النحو اآلتي: تغيير مكان الفصل الدراس ي؛ إتاحة ( والتي ذكرت أمثلة على الترتيبات التيس02( الفقرة )2التعليق العام رقم )انظر  -815

أشكال تواصل مختلفة داخل الفصل؛ تكبير حجم الحروف المطبوعة والمواد و/أو المواضيع بلغة اإلشارة، أو إتاحة المعروضات في 

لوجيا تمكين التالميذ من استخدام تكنو شكل بديل؛ تزويد التالميذ بمن يسجل لهم المالحظات أو بمترجم فوري باللغة التي يفهمونها أو 

م وفي أثناء التقييم. وإتاحة الترتيبات التيسيرية غير المادية، مثل إعطاء التلميذ مزيًدا من الوقت، وتقليص مستويا
ّ
 تمساعدة في التعل

 عن ضرورة النظر ف
ً
 ي إمكانية االستعاضة عنالضوضاء في المكان )حساسية إلجهاد الحواس(، واستخدام أساليب تقييم بديلة، فضال

 عنصر من المنهج وإحالل بديل محله.

 ( من اتفاقية األشخاص ذوي االعاقة.02/0المادة ) -816

 ( من قانون حقوق االشخاص ذوي االعاقة.0المادة ) -817

 /ا+ج( من قانون حقوق االشخاص ذوي االعاقة.0المادة ) -818

 قة./ط+ي( من قانون حقوق االشخاص ذوي االعا2المادة ) -819
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وفي مجال التعليم بالذات فقد ألزم القانون وزارة التربية والتعليم بالتنسيق مع المجلس بتوفير الترتيبات التيسيرية 

اصة، سات التعليمية الخالمعقولة واألشكال الميسرة في المؤسسات التعليمية الحكومية، والتحقق من توفيرها في المؤس

 
ً
بما في ذلك توفير أسئلة االمتحانات للطلبة ذوي اإلعاقة الذهنية وتمكينهم من اإلجابة عنها بلغة مبسطة، ومنحهم وقتا

 في االمتحانات وأي تسهيالت ضرورية
ً
. ويالحظ أن المشرع نص علىتوفير الترتيبات التيسيرية لجميع أنواع اإلعاقة 820إضافيا

عاد وأكد على توفير الترتيبات التيسيرية الخاصة بذوي اإلعاقة الذهنية، وستركز هذه الدراسة على أهم  بشكل عام ثم

الترتيبات التيسيرية التي بينتها االتفاقية الدولية لحقوق األشخاص ذوي اإلعاقةوقانون حقوق االشخاص ذوي اإلعاقة والتي 

 كانتعلى النحو اآلتي:

: توفير أسئلة االمتحا
ً
 في أوال

ً
 إضافيا

ً
نات للطلبة ذوي اإلعاقةالذهنية وتمكينهم من اإلجابة عنها بلغة مبسطة، ومنحهم وقتا

 االمتحانات وأي تسهيالت ضرورية.

وتتسم بخلل في  ٬تعرف منظمة الصحة العالمية االعاقة الذهنية بأنها: حالة توقف/عدم اكتمال النمو الذهني

 ٬اللغة٬و التطور و التي تساهم في مستوى ذكاء الطفل بما في ذلك القدرات اإلدراكية المهارات التي تظهر خالل مرحلة النمو 

.وتصنف االعاقات الذهنية على اساس الذكاء او التصنيف التربوي الى اعاقة ذهنية 821القدرات االجتماعية ٬المهارات الحركية

 .822بسيطة، ومتوسطة  وشديدة وعميقة

العاقة ألهمية االختبارات بالنسبة لالشخاص ذوي االعاقة الذهنية، بوصفها وقد تنبه قانون حقوق االشخاص ذوي ا

أحد الركائز االساسية التي يجب أن يتمتوفيرها في سبيل تحقيق التعليم الدامج، فقد ألزم وزارة التربية والتعليم بالتسيق 

ت الخاصة للطلبة ذوي اإلعاقة مع المجلس االعلى لحقوق األشخاص ذوي اإلعاقة بوضع اختبارات تتناسب مع القدرا

 .823الذهنية، وتمكينهم من اإلجابة عليها بآلية تنسجم مع تلك القدرات

( يتبين أنها قد وضعت مجموعة من 0202/0208بمراجعة أحكام أسس النجاح واإلكمال والرسوب للعام الدراس ي )

 :824ثل هذه القواعد باآلتيالقواعد الخاصة باالختبارت التي تعقد للطلبة ذوياإلعاقة الذهنية، وتتم

                                                           

 /ج( من قانون حقوق األشخاص ذوي االعاقة.81المادة ) -820
 كريم عادل عبد اللطيف إبراهيم، متوفر على الربط: ، ترجمة زياويان كى و جنج ليو، اإلعاقة الذهنيةمشار الى هذا التعريف لدى:  -821

2017.pdf-ARABIC-Disability-Intellectual-https://iacapap.org/content/uploads/C.1  02/1/0208تمت زيارته بتاريخ 
 . 01، ص 0288القمش، مصطفى، االعاقة العقلية،الطبعة االولى، دار المسيرة للنشر والتوزيع والطباعة، عمان،  -822

سيرية توفير الترتيبات التي -القانون على:"على وزراة التربية والتعليم بالتنسيق مع المجلس القيام بما يلي:" ج( من 81حيث نصت المادة ) 823-

المعقولة واألشكال الميسرة في المؤسسات التعليمية الحكومية، والتحقق من توفيرها في المؤسسات التعليمية الخاصة، بما في ذلك 

 في االمتحانات وأي  توفير أسئلة االمتحانات للطلبة ذوي 
ً
 إضافيا

ً
اإلعاقة الذهنية وتمكينهم من اإلجابة عنها بلغة مبسطة، ومنحهم وقتا

 تسهيالت ضرورية."

 ,0281/0281/ب( من أسس النجاح واإلكمال والرسوب للعام الدراس ي 1انظر بهذا الخصوص المادة ) 824-

https://iacapap.org/content/uploads/C.1-Intellectual-Disability-ARABIC-2017.pdf
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 من وقت االمتحان األصلي. %02إعطاء وقت إضافي للطلبة ذوياإلعاقة بمعدل  .8

 توفير معلم لتوضيح األسئلة التي تحتاج إلى توضيح. .0

 )توفير كاتب للطلبة ذوياإلعاقة غير القادرين على الكتابة. .0

 توفير قارئ لقراءة األسئلة حسب الحاجة. .2

 عاقة استخدام الوسائل التعليمية المساعدة كااللة الحاسبة والحاسوب.السماح للطالب من ذوياإل  .3

مراعاة عدم التشديد عن التصحيح على جمال الخط واألخطاء االمالئية البسيطة. )ز( تكبير ورقة االمتحان على ورق  .0

A3 للطلبة ضعاف البصر. 

س االمتحانات فقط، وأغفلت مرحلة التدري ويالحظ أن أحكام هذه األسس قد نصت على الترتيبات التيسيرية في فترة

على الرغم من انها المرحلة األهم؛ إذ يكتسب الطالب خاللها المعارف والمهارات التي تؤهله لحياته المستقبلية. وبالمقابل 

سبة من أي أحكام خاصة بالقواعد الناظمة لسير االمتحان بالن 0281لسنة  1خلت تعليمات الشهادة الثانوية العامة رقم 

( من الوقت %02المشترك الكفيف واألصم وذو الشلل الدماغي  وقًتا إضافًيا بمقدار )للطلبة ذوياإلعاقة، واقتصرت على منح 

 . 825المحدد لجلسة االمتحان العام في جميع المباحث في فروع المسار كافة

 البصرية ثانيا: الترتيبات التيسيرية واألشكال الميسرة الخاصة بالطلبة من ذوي اإلعاقة

يقصد بالطلبة ذوي اإلعاقة البصرية: األطفال الذين يحتاجون إلى تربية خاصة بسبب مشكالتهم البصرية األمر الذي 

. ومن ناحية عملية يصنف 826يستدعي إحداث تعديالت خاصة على أساليب التدريس والمناهج ليستطيعوا النجاح تربويا

ءة لقراهي فئة المكفوفين وهي تمثل أولئك الذين يستخدمون أصابعهم ل ولى:الفئة األ :األطفال المعاقين بصريا إلى فئـتين

هي فئة المبصرين جزئياوهم أولئك الذين يستخدمون عيونهم للقراءة ف: الفئة الثانيةويطلق عليها اسم قارئ بريل، اما 

 .827ية فهو يعتمد على حدة البصرأما التعريف القانوني الطبي لإلعاقة البصر ، ويطلق عليها أيضا قارئ الكلمات المكبرة

اع تيسير تعلم طريقة برايل وأنو بالرجوع الى اتفاقيةحقوق األشخاص ذوي اإلعاقة يتضح أنها اعتبرت بشكل صريح 

فيما نص قانون حقوق  ، 828الكتابة البديلة، من األشكال الميسرة التي يجب تأمينها للطلبة من ذوي اإلعاقة البصرية

لى طريقة برايل بوصفها أحد األشكال الميسرة مما يعني بالضرورة قيام  وزارة التربية والتعليم األشخاص ذوي اإلعاقة ع

                                                           

 /أ( من تعليمات شهادة الدراسة الثانوية العامة00المادة ) 825

 على الرابط -826
ً
 لمزيد من التفاصيل أنظر: الموقع االلكتروني لجمعية البحرين للمعاقين بصريا

https://www.eavi.ae/%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B9%D8%A7%D9%82%D8%A9-

%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B5%D8%B1%D9%8A%D8%A9/ 
 20،  ص0220ية، الطبعة الثانية، دار افكر ناشرون وموزعون، عمان لمزيد من التفاصيل أنظر: الحديدي، منى مقدمة في االعاقة البصر  -827

 .االتفاقية/أ( من 02/0المادة ) -828
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 لاللتزامات المفروضة 
ً
والمجلس األعلى لحقوق االشخاص ذوي اإلعاقة بالعمل على توفيرها لذوي اإلعاقات البصرية استنادا

 ( من القانون.81( و)81عليها في المادتين )

ع إلى التشريعات الخاصة بوزارة التربية والتعليم لم يتبين وجود أي إشارة لطريقة برايل كأحد األشكال إال أنه وبالرجو 

عدم وجود مناهج مكيفة الميسرة، وهو ما انعكس على واقع تعليم الطلبة من ذوي اإلعاقة البصرية، حيث يشير الواقع إلى

م مادة الرياضيات والمواد العلمية بما في ذلك غياب المناهج تتناسب مع احتياجات الطالب المكفوفين وضعاف البصر لتعل

وًءا .ويزداد الواقع سالمكيفة بطريقة برايل، وعدم إيصالها لجميع المدارس التي يوجد بها طالب من ذوي اإلعاقات البصرية

ة س ال تعلم الطلبفالمدار  فيما يتعلق بتعليم مادة الرياضيات ومواد العلوم للمكفوفين وضعاف البصر في المدارس،

المكفوفين وضعاف البصر مادتي الرياضيات والعلوم بشكل كامل وتكتتفي باألسلوب السماعي، ويكتفى بتدريس العمليات 

الرياضية األساسية وعقد امتحاناتها بطريقة شفوية فقط مما ينتج عنه عدم التقييم الحقيقي للطلبة المكفوفين وضعاف 

ًرا رسمًيا بعدم قدرة هؤالء الطلبة على تعلم هاتين المادتين بموجب تعليمات امتحان الثانوية البصر، ويشكل هذا الوضع إقرا

العامة التي أعفت الطلبة ذوي اإلعاقات البصرية من االمتحان لهاتين المادتين في أسس النجاحواإلكمال والرسوب المعتمدة 

 في وزارة التربية والتعليم.

ا: الترتيبات التيسيرية
ً
 واألشكال الميسرة الخاصة بالطلبة من ذوي اإلعاقة السمعية ثالث

يقصد بالطلبة من ذوي اإلعاقة السمعية تراجع مستويات السمع عند الطالب وهي تشمل الطلبة ضعيفي السمع 

والطلبة الصم، والطالب ضعيف السمع هو الطالب الذي فقد جزًءا من قدرته السمعّية، نتيجة وجود سبب أو أكثر من 

ؤّدي إلى وجود ضعف في التقاط الذبذبات الصوتّية، وبالتالي ضعف في تكّون اللغة، وهذا األ 
ُ
سباب الصحّية أو البيئية التي ت

يتفاوت من شخص آلخر حسب درجة اإلعاقةالسمعّية التي يعاني منها األفراد والتي تصيب اإلنسان خالل مراحل نموه 

لكالم المنطوق مع أو من دون استخدام المعينات السمعية، أما الطالب األصّم المختلفة، وهي إعاقة تحرم الفرد من سماع ا

فهو الطالب الذي فقد قدرته التاّمة على السمع في مراحل مبكره من عمره، ما أدى إلى عدم تكون أي مخزون لغوي لديه، 

 على النطق
ً
 .829فأصبح غير قادر أيضا

جيع تيسير تعلم لغة اإلشارة وتشيتضح أنها اعتبرت بشكل صريح  بالرجوع إلى اتفاقية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة

فيما نص قانون  ، 830الهوية اللغوية لفئة الُصم، من األشكال الميسرة التي يجب تأمينها للطلبة من ذوي اإلعاقة السمعية

قيام  وزارة التربية  حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة على اعتبار لغة اإلشارة من أحد األشكال الميسرة مما يعني بالضرورة

                                                           

لمزيد من التفاصيل حول مفهوم اإلعاقة السمعية انظر: فؤاد الخوالدة، اإلعاقات السمعية، عمان، دار الثقافة للنشر والتوزيع، الطبعة  -829

 وما بعدها. 02، ص 0280األولى، 

 .االتفاقية/أ( من 02/0مادة )ال -830
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 لاللتزامات 
ً
والتعليم والمجلس األعلى لحقوق االشخاص ذوي اإلعاقة بالعمل على توفيرها لذوي اإلعاقات السمعية استنادا

 ( من القانون.81( و)81المفروضة عليها في المادتين )

إشارة للغة اإلشارة كأحد األشكال فيما يظهر الرجوع الى التشريعات الخاصة بوزارة التربية والتعليم عدم وجود أي 

تخصيص مدارس خاصة  ية، حيث يشير الواقع إلى سمعالميسرة، وهو ما انعكس على واقع تعليم الطلبة من ذوي اإلعاقة ال

لتعليم الصم على أمل ضمان حقهم في التعليم، إال أن الواقع يؤكد على فشل هذه المدارس في توفير تعليم حقيقي للطلبة 

؛ إذ بلغ عدد الناجحين في هذين العامين 0281/0202س أدل على ذلك من نتائج امتحان الثانوية العامة العامين الصم؛ ولي

لمناهج ميسرة بالشكل الكافي لحصول الطلبة الصم ويعود ذلك الفتقار النظام التعليمي األردني  ( طالب فقط لكل عام.1)

ن غير ذوي اإلعاقة، ولعدم تأهيل المعلمين القادرين على إيصال على حقهم في تعليم يوازي ما يحصل عليه زمالؤهم م

 المعلومات بطريقة سليمة للطلبة الصم.

ية، للطلبة من ذوي اإلعاقة السمعويؤكد الباحث على أهمية وضرورة توفير الترتيبات التيسيرية واألشكال الميسرة 

ان الطلبة ذوي اإلعاقة السمعية من الحصول على التعليم فغياب الترتيبات التيسيرية والتعليم بلغة اإلشارة  يعني حرم

 النوعي الذي يلبي متطلبات تعليمهم أسوة بنظرائهم من غير ذوي اإلعاقة. 

 الخاتمة: 

للتشريعات الفرعيةالمنبثقة عن قانون التربية والتعليم األردنييتبين أنها وعلى الرغم من خالل االستعراض السابق 

رار قانون حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة إال أنها لم تتضمن أحكاًما تعزز من تمتع الطلبة من ذوي من صدور بعضها بعد إق

اإلعاقة في التعليم المدرس ي بالمساواة مع غيرهم من الطلبة من غير ذوي اإلعاقة وكان من أهم النتائج التي خلصت اليها 

 الدراسة:

به لتعزيز حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة في التعليم المدرس ي  الدور الهام الذي يمكن للتشريعات الفرعية ان تقوم  .8

 بسبب سهولة تعديلها مما يضمن حصول الطلبة من ذوي االعاقة على حقهم في التعليم المالئم.

وجود العديد من التشريعات الفرعية التي تحتوي على احكام تتعارض مع االحكام الواردة في قانون حقوق االشحاص  .0

 هذه التشريعات: ذوي االعاقة ومن

 أسس النجاح واإلكمال والرسوب والتي تتضمن أحكاما تمييزية بحق الطلبة من ذوي اإلعاقة البصرية والسمعية. .أ

( والتي تتضمن احكاما ال تحقق مساواة الطلبة ذوي 0208-0202أسس النجاح واإلكمال والرسوب للعام الدراس ي ) .ب

 كافية لتتوفير الترتيبات التيسيرية المعقولة  االعاقة مع اقرانهم من غير ذوي االعاقة، كما
ً
انها لم تتضمن نصوًصا

 واالشكال اليمسرة الالزمة لتعليم الطلبة من ذوي اإلعاقة .  

 نظام ترخيص المؤسسات التعليمية التي لم تتضمن نصوص تضمن إمكانية وصول الطلبة من ذوي االعاقة اليها. .ج

 تحرم الطلبة من ذوي اإلعاقة الشديدة من االلتحاق برياض االطفال.د. تعليمات رياض االطفال التي تتضمن ا
ً
 حكاما
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يمثل إقرار االستراتيجية العشرية للتعليم الدامج تقدما في مجال تفعيل مبدأ التعليم الدامجخصوصا بعد إصدار  .0

طلبة من ل تحرم الخطة تنفيذية تضمن التطبيق الفعلي لالستراتيجية، وبذات الوقت ما زالت تعليمات رياض االطفا

 ذوي اإلعاقة الشديدة من االلتحاق برياض االطفال.

 على النتائج السابقة، يوص ي الباحث بما يأتي:
ً
 وتأسيسا

قيام المجلس األعلى لحقوق األشخاص ذوي االعاقة والمنظمات الحقوقية بالتعريف بحقوق الطلبة من ذوي االعاقة  .8

ص ذوي االعاقة هو قانون خاص وأحكامه أولى بالتطبيق من قانون والتأكيد على ان احكام قانون حقوق االشخا

 التربية والتعليم.

قيام وزارة التربية والتعليم بمراجعة وتطوير التشريعات الفرعية المنبثقة عن قانون التربية والتعليم  بما ينسجم  .0

 عات ما يلي:مع األحكام الواردة في قانون حقوق األشخاص ذوي االعاقة وفي مقدمة هذه التشري

، والتي تتضمن إعفاء الكفيف واألصم من التقدم  0281لسنة  1تعليمات امتحان الشهادة الثانوية العامة رقم  .أ

المتحانات بعض المواد أو اإلعفاء من االجابة على بعض األسئلة ، مع ضرورة إيجاد حلول بديلة تمكن الطلبة ذوي 

سب مع وضعهم.وبذات الوقت تضمين تعليمات الشهادة الثانوية العامة اإلعاقة من التقدم لهذه االمتحانات بما يتنا

 أحكاًما صريحة تتعلق بتنظيم عملية سير االمتحان بالنسبة للطلبة ذوي اإلعاقة.

والتي قصرت قبول األطفال ذوي االعاقة ودمجهم  0283لسنة  0تعليمات رياض االطفال في المدارس الحكومية رقم  .ب

 االعاقة على االعاقات البسيطة. مع الطلبة من غير ذوي 

( ، والتي تسمح برسوب الطالب االأصم في صفين من 0202/0208أسس النجاح واالكمال والرسوب للعام الدراس ي ) .ج

الصفوف األول ولغاية الخامس،وفي صفين من السادس ولغاية الصف العاشر، ومساواتهم بأسس الرسوب مع باقي 

لغاء الحكم الخاص الوارد في أسس النجاح واإلكمال والرسوب، والمتعلق بالترفيع الطلبة دون تمييز. وبذات الوقت ا

 التلقائي للطلبة ذوي اإلعاقة إذا كان الرسوب بسبب اعاقتهم.

وضع أسس ومعايير واضحة لمواصفات األبنية التعليمية الصالحة للتعليم بالنسبة لجميع الطلبة في مرحلة التعليم  .د

 الحكومي أو الخاص. المدرس ي سواء في القطاع

قيام كل منوزارة التربية والتعليم والمجلس األعلى لحقوق االشخاص ذوي االعاقة بتسريع تفعيل وتطبيق  .0

 االستراتيجية الوطنية العشرية للتعليم الدامج وبما يضمن تحقيق جميع النتائج التي تبنتها االستراتيجة.

 قائمة المصادر والمراجع

 الكتب
ً
 أوال

 .0220، الطبعة الثانية، دار افكر ناشرون وموزعون، عمان ،نى مقدمة في االعاقة البصريةمالحديدي، 

 .0202، الطبعة االولى، دار الثقافة للنشر والتوزيع، عمان، الفضاء االداري الخاليلة، محمد، 

 .0280، عمان، دار الثقافة للنشر والتوزيع، الطبعة األولى، اإلعاقات السمعيةالخوالدة، فؤاد، 
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 ترجمة كريم عادل عبد اللطيف إبراهيم، متوفر على الربط:  اإلعاقة الذهنية،زياويان كى و جنج ليو، 

https://iacapap.org/content/uploads/C.1-Intellectual-Disability-ARABIC-2017.pdf0208/1/02 تمت زيارته بتاريخ  

 .8118، مؤسسة الثقافة الجامعية، المدخل للعلوم القانونيةفرج، توفيق حسن، 

 .0288،الطبعة االولى، دار المسيرة للنشر والتوزيع والطباعة، عمان، االعاقة العقليةالقمش، مصطفى، 

 ( متوفر على الرابط: PDF ملف(  الدامج التعليم نطاق تحديد ) 2018 ( والثقافة والتعليم للتربية المتحدة األمم منظمة

https://unesdoc.unesco.org/in/rest/annotationSVC/DownloadWatermarkedAttachment/attach_import_58fc9

6e5-0c90- 4f99-9859-3f43127961d8?_=265773eng.pdf 

 التشريعات واالتفاقيات الدولية
ً
 ثانيا

 .8130/.81/8( بتاريخ 8210الدستور األردني المنشور في الجريدة الرسمية في العدد رقم ) .8

د دخلت حيز  80/0220/ 80 في الجمعية العامة لألمم المتحدة ذوي االعاقة، أقرتمن  قبلاتفاقية حقوق األشخاص  .0

م وتم التصديق عليها من قبل الدولة األردنية بموجب قانون التصديق على اتفاقية حقوق 0/3/0221التنفيذ في 

 م. 03/0/0221( بتاريخ 2113منشور في عدد الجريدة الرسمية رقم ) 0221( لسنة 1األشخاص ذوي اإلعاقة رقم )

ليم، اعتمدها المؤتمر العام لمنظمة االمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة في اتفاقية مكافحة التمييز في مجال التع .0

 .8100/أيار/00، تاريخ بدء النفاذ 8102/كانون الول/82

، بتاريخ 3202، نشر في الجريدة الرسمية العدد 0281( لسنة 02قانون حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة رقم ) .2

 .0182، ص 8/0/0281

، تاريخ 021، ص 0131، والمنشور في الجريدة الرسمية العدد رقم 8112( لسنة 0ليم األردني رقم )قانون التربية والتع .3

 .0/2/8112النشر 

، والمنشور في الجريدة 0283( لسنة 802نظام تأسيس وترخيص المؤسسات التعليمية الخاصة واألجنبية رقم ) .0

 .1118، ص  08/80/0283، بتاريخ 3013الرسمية عدد 

 وزراة التربيةو منشورة على موقع 0281( لسنة 1لخاصة بامتحان شهادة الدراسة الثانونية العامة رقم )التعليمات ا .1

، تم الرجوع الى هذا الموقع بتاريخ http://www.moe.gov.jo/ar/node/19294التعليم على الرابط التالي :

80/0/0208. 

، منشورة على موقع وزارة التربية والتعليم على 0283( لسنة 0يمات رياض األطفال في المدارس الحكومية رقم )تعل .1

 http://www.moe.gov.jo/ar/node/19289الرابط التالي :

، منشور على موقع وزارة التربية 0220( لسنة 2قم )مؤسسات ومراكز التربية الخاصة وترخيصها ر  تعليمات تنظيم .1

 http://www.moe.gov.jo/ar/node/19231والتعليم على الرابط التالي:

https://iacapap.org/content/uploads/C.1-Intellectual-Disability-ARABIC-2017.pdf%20تمت%20زيارته%20بتاريخ%2024/7/2021
https://unesdoc.unesco.org/in/rest/annotationSVC/DownloadWatermarkedAttachment/attach_import_58fc96e5-0c90-
https://unesdoc.unesco.org/in/rest/annotationSVC/DownloadWatermarkedAttachment/attach_import_58fc96e5-0c90-
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%85%D8%B9%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%85%D8%A9_%D9%84%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%85_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%85%D8%B9%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%85%D8%A9_%D9%84%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%85_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D8%A9
http://www.moe.gov.jo/ar/node/19294
http://www.moe.gov.jo/ar/node/19289
http://www.moe.gov.jo/ar/node/19231
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ى الرابط (منشورة على موقع وزارة التربية والتعليم عل0202/0208أسس النجاح واإلكمال والرسوب للعام الدراس ي ) .82

 التالي:

 ثالثا: التقارير والتعليقات

المجلس األعلى لحقوق األشخاص ذوي اإلعاقة، التقرير السنوي األول لرصد أوضاع  حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة  .8

 .0281، عمان، 0281وحقوقهم في المملكة األردنية الهاشمية لعام 

، منشورة على الرابط: 80(،  ص ٩١٩٢-٩١٠٢الدامج )وزارة التربية والتعليم، االستراتيجية العشرية للتعليم  .0

https://www.moe.gov.jo/sites/default/files/lstrtyjy_lshry_lltlym_ldmj_0_0.pdf 

ة حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة،دليل التدريب سلسلة التدريب المنهي المفوضية السامية لحقوق اإلنسان، اتفاقي .0

 م.0280(، نيويورك وجنيف، 81رقم)

مجلس حقوق اإلنسان، دراسة مواضيعية عن حق األشخاص ذوي اإلعاقة في التعليم، تقرير صادر عن مفوضية االمم  .2

 A/HRC/25/29، رمز الوثيقة 81/80/0280المتحدة، بتاريخ 

،  00/2/0281( بشأن المساواة وعدم التمييز،تاريخ 0281)0 للجنة حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة رقم  التعليق العام .3

 :CRPD/C/GC/6 رمز الوثيقة

، 03/88/0280( بشأن المساواة وعدم التمييز،تاريخ 0280)2 التعليق العام  للجنة حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة رقم .0

 :CRPD/C/GC/4 رمز الوثيقة
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