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 ٢٠٠٦سبتمرب / أيلول٢٩-١١ جنيف،

 )٢٠٠٦(٩ رقم عامال تعليقال

  املعوقنياألطفال حقوق

  مقدمة- أوالً

 ؟ بشأن حقوق األطفال املعوقنيسبب إدراج تعليق عامما  - ألف

 ١٥٠ العامل، يف املائة من سكان ١٠ مليون شخص، أي زهاء ٦٥٠ و٥٠٠بني  املعوقني يف العامل عدد يتراوح -١
ر قليل  زنعلى   اخلدمات أو    احلصول على  دون يف املائة يف البلدان النامية       ٨٠ ما يربو على  ويعيش  .  منهم أطفال  اًمليون
 أكثرية أن ومن املسلّم به. املدارس وهم أميون متاماً   ال يلتحقون يف أغلبيتهم ب     النامية البلدانن يف   وقاألطفال املعو و. منها

كثرياً ما اليت ، للعجز من اآلثار الثانوية ليقلّأو /أيضاً و مما مينع  توقّيها مثل احلرب، واملرض والفقر، ميكن       العجزأسباب  
 وااللتزامليه، هناك الكثري مما ينبغي القيام به إلجياد اإلرادة السياسية الالزمة  وع. حينهيف  / التدخل املبكر  يؤدي إليها عدم  

 .  مجيع شرائح اجملتمعمبشاركة لتوقّي العجزكثر فعالية األطبيق اإلجراءات تبو بالتحري

بب هذا  سرويفسَّ.  القليلة املاضية تركيزاً إجيابياً على املعوقني عامة وعلى األطفال خاصةالعقود وشهدت -٢
 غري احلكومية ذات الصبغة املنظمات صوت املعوقني واملدافعني عنهم من من جهة تزايد مساعالتركيز اجلديد جزئياً 
تزايد العناية باملعوقني يف إطار معاهدات حقوق اإلنسان وهيئات ب جهة أخرى ومن الدولية،الوطنية وذات الصبغة 

قدرة حمتملة على النهوض حبقوق     وهليئات املعاهدات هذه    . ةلألمم املتحد التابعة   حقـوق اإلنسـان      معـاهدات 
املعتمدة يف  ") االتفاقية"يشار إليها الحقاً ب       و(وكانت اتفاقية حقوق الطفل     . قل استعماهلا عامةً  املعوقني، إالّ أنه    
عدم  بشأن   ٢املادة   (للعجز حمّددة إشارة   ت اإلنسان تضمن  قوقحل أول معاهدة    ١٩٨٩نوفمرب  /تشـرين الـثاين   

االتفاقية نفاذ  ومنذ بدء. م مكرسة حصراً حلقوق األطفال املعوقني واحتياجاهت،٢٣املادة مادة بذاهتا، هي و) التمييز
 بوجه خاص  مطردةعناية  ") اللجنة"يشار إليها الحقاً ب       و( أولت جلنة حقوق الطفل      ،)١٩٩٠سبتمرب  / أيلول ٢(
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عاهدات حقوق اإلنسان األخرى العناية إىل التمييز القائم على          أولت هيئات م   فيما )١(العجزللتميـيز القائم على     
، ١٩٩٤يف عام   و.  ذات الصلة  اتفاقاهتايف   سياق املواد املعنية بعدم التمييز       يف"  آخر وضع "عنوان حتـت    العجـز 

 يف  كّدتوأ املعوقني   بشأن ٥ والثقافية تعليقها العام رقم      واالجتماعيةأصدرت اللجنة املعنية باحلقوق االقتصادية      
 والنقل واحلياة واإلسكان التمييز بسبب العجز قاسية بوجه خاص يف جماالت التعليم والتوظيف آثار "أن ١٥الفقرة 

 املقرر اخلاص املعين مبسألة اإلعاقة التابع للجنة التنمية         مرةن ألول   يِّوُع". الثقافية ودخول األماكن واملرافق العامة    
 ، الفرص للمعوقنيبتحقيق تكافؤ والية متابعة القواعد املوحدة املتعلقة   بعهدته وأُنيطت ١٩٩٤ يف عام    االجتماعية

 بوضع والنهوض، ) املرفق،(A/RES/48/96 ١٩٩٣ العامة يف دورهتا الثامنة واألربعني يف عام اجلمعيةاليت اعتمدهتا 
 مناقشة عامة لألطفال    يوم خصصت اللجنة    ١٩٩٧أكتوبر  / تشرين األول  ٦ويف  . العاملمجيع أرجاء   املعوقـني يف    

نظر يف إمكانية صياغة    مشلت ال ،  )٣٣٩-٣١٠ الفقرات   ،(CRC/C/66املعوقني واعتمدت جمموعة من التوصيات      
 شاملة دوليةنوه اللجنة مع التقدير بعمل اللجنة املخصصة لوضع اتفاقية    تو.  املعوقني األطفال بشأنتعلـيق عـام     

 ٢٥ الثامنة املعقودة بنيويورك يف دورهتا يف  اللجنةدااعتمبامتهم، وومـتكاملة حلماية وتعزيز حقوق املعوقني وكر   
 دورهتا احلادية   خالل على اجلمعية العامة     يزمع عرضه  املعوقنيشروع اتفاقية دولية حلقوق     مل ٢٠٠٦أغسطس  /آب

 ). املرفق الثاين،(A/AC.265/2006/4والستني 

 األطفال  وضعاً هائالً من املعلومات بشأن      ، كمّ  اللجنة، عند استعراض تقارير الدول األطراف      عـت وّمج -٣
 األغلبية الساحقة من البلدان      بوجه خاص إىل    التوصيات بعض ورأت أنه جيب تقدمي      يف مجيع أحناء العامل   املعوقني  

بني االستبعاد من عمليات اختاذ     اليت مت تشخيصها والتطرق هلا       املشاكل   وتراوحت. املعوقني ملعاجلة حالة األطفال  
ـ  ، شددت له ميثل سبباً للعجز ونتيجة  الفقروحيث إن . املعوقني حىت قتل األطفالبل  الفادح التميـيز رار إىل الق

ما يكفي من     ذلك  وأسرهم احلق يف مستوى معيشي الئق، مبا يف        املعوقنياللجنة مراراً وتكراراً على أن لألطفال       
 يعيشون الذين املعوقني  أن تعاجل مسألة األطفالوينبغي. استمرار حتسني ظروف معيشتهميف  و،غذاء ولباس وسكن

 املعوقني من احلماية االجتماعية     األطفاليف حالة فقر بتخصيص موارد كافية من امليزانية فضالً عن تأمني استفادة             
 . برامج احلد من الفقرمن و

 . من االتفاقية٢٣ادة  باملبوجه خاص أنه مل تبد أية دولة طرف حتفظات أو إعالنات تتعلق اللجنة والحظت -٤

 حواجز حتول دون    ويواجهونزالوا يتعرضون لصعوبات مجة     ما   املعوقني  أيضاً أن األطفال   اللجنة وتالحـظ  -٥
العجز يف حد ذاته بل جمموعة من       ليس   على أن احلاجز     اللجنةوتشدد  . متـتعهم الكـامل باحلقوق الواردة يف االتفاقية       

 فإن  ،وعليه.  حياهتم اليومية  يف نواملعوق وكية واملادية اليت يواجهها األطفال     والسل والثقافـية  االجتماعـية    العقـبات 
 من  ٢٣ و ٢واللجنة إذ تسلم بأمهية املادتني      . العقبات إلزالة   الالزماستراتيجية النهوض حبقوقهم تتمثل يف اختاذ اإلجراء        

 .  املادتنيهاتنيعلى  املعوقني  يتعلق باألطفال من البداية أنه ال ينبغي أن يقتصر تنفيذ االتفاقية فيماتؤكداالتفاقية، 

                                                      

 Wouter Vandenhole, Non-Discrimination and Equality in the View of the UN Humanانظر  )١(

Rights Treaty Bodies, p. 170-172, Antwerpen/Oxford, Intersentia 2005. 
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عمال  إلتبذهلا اجلهود اليت هلا ضمناملساعدة تقدمي لدول األطراف وإرشاد ا التعليق العام إىل هذا ويهدف -٦
بعض ب اللجنة يف البداية ستتقدم لذلك، وتبعاً. حقوق األطفال املعوقني على حنو شامل يغطي مجيع أحكام االتفاقية

 بوجه خاص ضرورة إيالء عناية مث ستتناول على حنو أكثر تفصيالً، ٢٣ و٢حظات اليت تتعلق مباشرة باملادتني املال
وستلي تلك املالحظات تعليقات .  التدابري العامة لتنفيذ االتفاقيةإطار يف وإدماجهم إدماجاً كامالًلألطفال املعوقني 

 .املعوقني لصاحل األطفال) وفقاً ملمارسة اللجنة اجملّمعة( خمتلف مواد االتفاقية وتنفيذ مغزىعن 

 تعريفال - باء

 عبارة األشخاص ذوي اإلعاقة    شملت"،  املعوقنيقوق  حل من مشروع اتفاقية     ١ من املادة    ٢ للفقرة وفقـاً  -٧
من  لدى التعامل مع خمتلف احلواجز مينعهم من يعانون من عاهات بدنية أو عقلية أو ذهنية أو حسية، مما قد        مجيع

 .) املرفق الثاين،(A/AC.265/2006/4".  املساواة مع اآلخرينقدم وفعالة على كاملةكفالة مشاركتهم بصورة 

 ألطفال املعوقنيصاحل ا األحكام الرئيسية ل- ثانياً
 )٢٣ و٢املادتان (

 ٢ املادة - ألف

 خيضع لواليتها دون    طفلاالتفاقية لكل   املكّرسة يف    احلقوق    بضمان كل   الدول األطراف  ٢ املادة تطالب -٨
 مجيع التدابري املناسبة لتكفل للطفل      األطرافويتطلب هذا االلتزام أن تتخذ الدول       . أي نـوع من أنواع التمييز     

 للعجز اليت متثل أساس     الصرحيةوهذه اإلشارة   .  ذلك على أساس العجز    يفاحلمايـة من مجيع أشكال التمييز، مبا        
 إحدى شرائح   إىل ي نوعها وميكن أن توضح على أساس أن الطفل املعوق ينتم           فريدة من  ٢ املادة   يفحظر التمييز   

 القائم على جمموعة من     -اُألسس   املتعدد أشكال التمييز    ن فإ ،ويف العديد من احلاالت   . شـد ضعفاً  األاألطفـال   
يف مناطق ريفية وما  يعيشون الذين املعوقني  واألطفالةاألصلياملنتميات إىل الشعوب قات والعناصر، مثل البنات املع

 إشارة واضحة يف املادة العجز اإلشارة إىل بلزوم شعور فقد ساد ،وعليه. زيد من ضعف بعض الفئاتت -إىل ذلك 
الطفل  حياة يف خمتلف جوانب     -كثرياً ما يكون حبكم األمر الواقع       الذي   -التمييز  يتم  و. التمييز بعدم   اخلاصـة 
 هتميشه واستبعاده، ورمبا حىت هتديد      إىلن  ا التمييز والوصم االجتماعي    ذلك، يؤدي  لىل ع اوكمث. ئهومنااملعـوق   

يستبعد  اخلدمات تقدمي   يف جمال والتمييز  . عوق امل طفلال ضد   العقلي العنف اجلسدي أو      حدّ بقائـه ومنائه إذا بلغ    
 التعليم  توفريقلّة  و. األطفـال املعوقـني من التعليم وحيرمهم من اخلدمات الصحية واالجتماعية مضمونة اجلودة            

الوصم االجتماعي،  و. ستقبليف امل من فرص العمل    ميّيز ضد هؤالء األطفال حبرماهنم      والتدريـب املهين املالئمني     
  ال تزالاملعوق  وأشكال التحيز القائمة ضد الطفل، اخلاطئةواملعتقدات احلماية، واملواقف السلبية، طواخلوف، وفر

 . اللجنة هذه اجلوانب يف الفقرات التاليةوستفّصل. نبذهم وهمإىل هتميش وتؤدي ة يف جمتمعات حملية عديدقوية

 ضد الطفل   التمييز أن تتخذ التدابري التالية يف إطار اجلهود اليت تبذهلا ملنع مجيع أشكال              للدول وينـبغي  -٩
 :املعوق والقضاء عليها

أو /ستورية بشأن عدم التمييز و يف األحكام الدلتمييزل اً حمظوراً العجز صراحة بصفته أساساجمإد )أ( 
 .  العجز يف القوانني اخلاصة مبقاومة التمييز أو يف األحكام التشريعيةأساس على بوجه خاصاج حظر التمييز مإد
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 املعوق  الطفلمتكني  طفل املعوق، وضمان    ل ا حقوق سبل االنتصاف الفعالة يف حالة انتهاك        إتاحة )ب( 
 . تلك السبلمن غريمها ممن يرعونهأو /ووالديه و

فئات حمددة من املهنيني توخياً ملنع      إىل   و اجلمهور موجهة إىل عامة   ف محالت توعية وتثقي   تنظيم )ج( 
 . عليهوالقضاء ضد األطفال املعوقني حبكم الواقعتمييز ال

 هذا  ويف.  أكثر تعرضاً للتمييز بسبب التمييز القائم على نوع اجلنس         ةقو تكون البنت املع   مـا  وكـثرياً  -١٠
، وعند اللزوم تدابري الضرورية التدابري باختاذ ةقو املعللبنتبإيالء عناية خاصة مطالبة  الدول األطراف فإنالسياق، 

 . يف اجملتمع إدماجاً كامالًا على اخلدمات وإدماجها وحصوهلالوايف، على النحو اإضافية، بغية كفالة محايته

 ٢٣ املادة - باء

متتع الطفل  :  املعوق بالطفل املبدأ الرائد لتنفيذ االتفاقية فيما يتعلق        ٢٣ن املادة    م ١ تعترب الفقرة    أن ينبغي -١١
 تكفل لـه كرامته وتعزز اعتماده على النفس وتيسر مشاركته الفعلية يف            ظروفاملعوق حبياة كاملة وكرمية، يف      

 احلق يف تعليم عمالإاف بشأن  أن توجه حنو حتقيق هذا اهلدف التدابري اليت تتخذها الدول األطر        وينبغي. اجملـتمع 
وينبغي للتدابري .  اجملتمعيف املعوق  يف هذه الفقرة هي أنه ينبغي إدماج الطفلاألساسيةوالرسالة . املعوق الطفـل 

، أن تستهدف    مثالً  يف جمال الصحة والتعليم    ، الواردة يف االتفاقية   املعوق املـتخذة إلنفاذ احلقوق اخلاصة بالطفل     
 . يف اجملتمعالطفل لذلك امالت اإلدماج صراحة

 يف التمتع برعاية خاصة وتشجع املعوق حبق الطفل األطراف ، تعترف الدول٢٣ من املادة ٢ للفقرة ووفقاً -١٢
 وظروف والديه أو الطفللمسؤولني عن رعايته تقدمي املساعدة اليت تتالءم مع حالة لوتكفل للطفل املؤهل لذلك و

 تتصل بتكاليف التدابري احملددة وتوضيحات      إضافية أحكاماً ٢٣ من املادة    ٣قرة  وتتضمن الف . غريمها ممن يرعونه  
 .حتقيقهمبا ينبغي لتلك املساعدة تتعلق 

 وتنفذ األطراف ، من الالزم أن تستحدث الدول٢٣ الشروط املنصوص عليها يف املادة الستيفاء وسـعياً  -١٣
ـ   الواردة يف   باحلقوقإىل التمتع الكامل    وحسب  مي  ة فعالة سياسة عامة شاملة من خالل خطة عمل ال تر          وربص

 ةاصاخلرعاية  ال يرعونهأو غريمها ممن    / ووالديه و  املعوق الطفل   يكفالة تلق إىل  يضاً  وإمنا أ االتفاقـية دون متيـيز      
 .مبوجب االتفاقيةاللتني يستحقوهنا ساعدة املو

 :جنة املالحظات التاليةاللبدي ، ُت٢٣ من املادة ٣ و٢ بتفاصيل الفقرتني يتعلق وفيما -١٤

الرعاية واملساعدة جماناً مىت     توفر املوارد، وتوفر     علىواملساعدة  اصة   تقدمي الرعاية اخل   يـتوقف  )أ( 
الطفل لرعاية اخلاصة وتقدمي املساعدة إىل      ل قصوى   أولوية إيالءوحتث اللجنة الدول األطراف على      . مكـن ذلك  أ

 أجل إدماجه ومن املعوق الطفلدود يف القضاء على التمييز ضد احلىل أبعد إاملتوفرة  وعلى استثمار املوارد املعوق،
 . على أكمل وجه يف اجملتمع
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فضالً عن   فعالً على التعليم والتدريب،      املعوق الرعاية واملساعدة لضمان حصول الطفل       تصمم )ب( 
وعند تناول هذه املواد    . هية والفرص الترفي  ، ملمارسة عمل  واإلعدادمات الرعاية الصحية، وخدمات التأهيل،      خد

 .معاجلة التدابري الالزمة لتحقيق ذلكستتطّرق اللجنة بإسهاب إىل  االتفاقية، مناحملددة 

 بني الدول   الدويل، تالحظ اللجنة أن تبادل املعلومات على الصعيد         ٢٣ من املادة    ٤ بالفقرة   يتعلق وفيما -١٥
اختاذ تدابري فعالة، وعند    ب األطراف  الدول اللجنةوتوصي  . اً جداً ودداألطراف يف جمال الوقاية والعالج ال يزال حم       

، ٢٣ من املادة    ٤معلومات على النحو املتوخى يف الفقرة       ترويج النشط لل   من أجل ال   ،حمددة األهداف االقتضـاء   
 . وعالجهاألطفالمن عجز الوقاية لتمكني الدول األطراف من حتسني قدراهتا ومهارهتا يف جمايل 

مراعاة احتياجات البلدان النامية كما تنص على ذلك        كيفية ومدى    يكون من غري الواضح      ما اًوكـثري  -١٦
 يف إطار املساعدة اإلمنائية الثنائية أو املتعددة األطراف،         ،األطراف وتوصي اللجنة الدول  . ٢٣ من املادة    ٤ الفقرة

بوضع  على سبيل املثال وذلك االتفاقية، ألحكام  وبقائه ومنائه وفقاًاملعوق لطفلل خاصة عنايةإيالء بتعزيز وكفالة 
والدول األطراف  .  وختصيص موارد من امليزانية لذلك الغرض      اجملتمعوتنفـيذ برامج خاصة ترمي إىل إدماجه يف         

 . التعاون الدويلهذا يف تقاريرها إىل اللجنة بشأن أنشطة ونتائج معلوماتمدعوة إىل تقدمي 

 مة تدابري التنفيذ العا- ثالثاً
 )٢() من االتفاقية٤٤ من املادة ٦ والفقرة ٤٢ و٤املادتان (

  التدابري التشريعية- ألف

 توصي اللجنة   ،)أعاله ٩انظر الفقرة   ( التدابري التشريعية املوصى هبا اليت تتعلق بعدم التمييز          إىل إضـافة  -١٧
ت الصلة بغية ضمان انطباق مجيع       احمللية واللوائح ذا   التشريعات استعراض شامل جلميع     إجراء ب األطرافالـدول   

.  عند االقتضاء  ُيذكروا صراحة  أن الذين جيب    نواملعوق  األطفال هم في ن األطفال، مب  كافةأحكـام االتفاقية على     
 واضحة وصرحية حلماية وممارسة حقوق الطفل املعوق حتديداً، أحكاماًلقوانني واللوائح الوطنية اوينبغي أن تتضمن 

 .  من االتفاقية٢٣ املادة  يفمنهاوخباصة ما يرد 

  خطط العمل والسياسات الوطنية- باء

 شكل  ما كامالً باحلاجة إىل وضع خطة عمل وطنية تدمج كافة أحكام االتفاقية وكثرياً              اعترافاً عـترف ُي -١٨
شاملة، مبا فيها خطط    العمل   أن تكون خطط     وجيب. األطراف ذلـك توصـية تقدمـت هبـا اللجنة إىل الدول          

ويشدد مشروع اتفاقية حقوق .  تكون نواجتها قابلة للقياس  أنجيات لصـاحل الطفـل املعوق، وينبغي        واسـتراتي 
نص على تعهد الدول    ي و ،ذا اجلانب األخذ هب  على أمهية    ٤من املادة   ) ج(١ الفقرة، يف   ذوي اإلعاقة األشـخاص   

                                                      

. لطفل املعوق يف سياق التدابري العامة     ل عناية خاصة    إيالء اللجـنة يف هذا التعليق العام على         تركـز  )٢(
 التدابري بشأن جنةلل) ٢٠٠٣(٥ تفصيالً حملتوى هذه التدابري وأمهيتها، انظر التعليق العام رقم أكثرولالطالع على توضيح 

 .لتنفيذ اتفاقية حقوق الطفلالعامة 
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 ،(A/AC.265/2006/4" الربامجو يف مجيع السياسات     للمعوقني محاية وتعزيز حقوق اإلنسان      مراعاة "ب  األطراف  
 باملوارد املالية والبشرية وأن جتهز بآليات       الكايفل مجيع الربامج على النحو      ومن املهم أيضاً أن متوَّ    ). املرفق الثاين 

 أمهية إدماج   عدم جتاهله وهو  ينبغي   عنصر آخر    وهناك. ةقبدلنواتج  ا بقياس   تسمحمتابعة داخلية، مثل، مؤشرات     
 مميزة، بيد أهنا مل برامجوقد بادرت بعض الدول األطراف إىل وضع . عوقني يف السياسات والربامج األطفال املمجيع
 .فيها املعوقني ج مجيع األطفالمتد

  البيانات واإلحصاءات- جيم

 الستيفاء التزاماهتا، إىل وضع وتطوير آليات جلمع البيانات تكون دقيقة           توخياً األطراف،  الدول حتـتاج  -١٩
 ما ُيتغاضى عن أمهية هذه املسألة وال        وكثرياً. املعوقني لتبويب، وتعكس احلالة الراهنة لألطفال    ل قابلةو وموحـدة 

 يف التدابري الواجب اختاذها يف جمال الوقاية فحسب بل أيضاً يف توزيع التعتـرب ذات أولويـة رغم ما هلا من أثر           
 إحصاءات دقيقة عدم وجود علىيات الرئيسية يف احلصول ومن التحد. لتمويل الربامجالقّيمة جداً الالزمة  املوارد  

 وضع تعريف مالئم    على األطراف الدولاللجنة  ع  وتشّج. تعريف واضح مقبول على نطاق واسع حلاالت العجز       
.  لصاحلهماملتطورةالربامج من  إمكانية استفادهتم من احلماية اخلاصة ويكفلو املعوقني يضمن إدماج مجيع األطفال

ُيخفيه  كثرياً ما    ألنه املعوق الطفلبجهود إضافية جلمع البيانات اخلاصة      بذل   إىل   تكون هناك حاجة  ما  وكـثرياً   
 .والداه أو غريمها ممن يرعونه

  امليزانية- دال

 التدابري إىل أقصى حدود     األطراف الدول تتخذ "... ٤يف ضوء املادة    : امليزانيةيف   رصـد االعـتمادات    -٢٠
مة من ميزانية   ءمالاألكثر  ئوية  ااملنسبة  ال توصية حمددة تتعلق ب    تتضمنورغم أن االتفاقية ال     . ..." مواردها املتاحة 

 إعمال هذا   انفكوما  . هل  خلدمات وبرامج الطفل، فإهنا تشدد فعالً على إيالء األولوية         هاصيختص الواجبالدولة  
خفضت و موارد كافية فحسب بل      ختصصدوالً أطراف عديدة ال     احلـق يشـكل قلقاً لدى اللجنة نظراً إىل أن           

 الذي املعوق الطفلعلى  خاص  بوجه   آثار خطرية    عدة االجتاه   وهلذا. امليزانـية املخصصة لألطفال على مر السنني      
وعلى سبيل املثال، إذا مل تفلح دولة طرف يف . يأيت يف أسفل قائمة األولويات إن مل يغب عنها كلياً    كـثرياً مـا     

 جلميع األطفال، فإنه من غري املرجح أن      واملضمون اجلودة  اإلجباري اجملاين    لتعليماختصـيص موارد كافية لضمان      
 ال  ومتثل. املعوق الطفل املساعدة الالزمة ونقل     أدوات أو توفري    املعوق الطفل لتدريب أساتذة    اعتماداتختصص  

 أال يغيب عن البال   ي   ينبغ أنه،بيد  . مركزية اخلدمات وخصخصتها يف الوقت الراهن أدوات اإلصالح االقتصادي        
 إىل جانب   املعوق لطفللافية  ك هناية املطاف مسؤولية السهر على ختصيص موارد         يف األطراف أنه يقع على الدول   

 ـهل وخمصصة   -كافية   املعوق لطفلل رصودةوينبغي أن تكون املوارد امل    .  توجيهية صارمة ملده باخلدمات    مبادئ
 الربامج املستحدثة لتدريب املهنيني     ذلكغطية مجيع احتياجاته، مبا يف       توخياً لت  -حىت ال تستخدم ألغراض أخرى      

تثقيف؛ ال األساتذة، واألخصائيني يف العالج الطبيعي وصانعي السياسات؛ محالت          مثل املعوق الطفلالعاملني مع   
. ت الصلة  ذا واخلدماتاملعدات املساعدة؛   والضمان االجتماعي؛   واحلفاظ على الدخل؛    و املايل لألسر؛    الدعـم و

م، وذلك  ليتعالق يف   و إىل إدماج الطفل املع    الراميةن التمويل أيضاً للربامج األخرى      وإضافة إىل ذلك، جيب أن يؤمَّ     
 .املعوق للطفل اً حتديث املدارس جلعلها ميسورة ماديمنهاأمور من خالل 
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 " وصل للمعوقنيجهة: " هيئة تنسيق- هاء

 اخلدمات حكومية وغري حكومية خمتلفة، وتكون تلك  املعوقني مؤسساٌتم اخلدمات لألطفال تقدِّما كثرياً -٢١
وتبعاً .  ثغرات يف اإلمداداتوحدوث األمر الذي يؤدي إىل تداخل الوظائف ،أة وغري منسقةيف أغلب األحيان جمّز

، وتضم  وينبغي أن تكون هذه اهليئة متعددة القطاعات      . أساسياًلذلـك، يكتسي وضع آلية تنسيق مالئمة طابعاً         
 عملها حىت تؤّدية املمكنة ياحلكومها أمسى اجلهات     وأن تدعم  هاوجيب أن متكّن  .  اخلاصة أومجيع املنظمات العامة    

 كجزء من نظام تنسيق أوسع نطاقاً حلقوق الطفل أو نظام املعوق، الطفلووضع هيئة تنسيق لصاحل .  طاقتهاكاملب
 بصفة  يسري، طاملا كان هذا النظام      من قبل خل نظام قائم    العمل دا ستكون لـه ميزة    ،  للمعوقنيتنسـيق وطـين     

 يساعد نظام تنسيق قدومن جهة أخرى، .  على ختصيص ما يكفي من املوارد املالية والبشرية الالزمةوقادراًمالئمة 
 .املعوق الطفللى ع العناية تركيزمنفصل على 

  على الصعيد الدويلاملساعدة التقنيةو التعاون - واو

 مجلةتبادل الدراية بشأن خلق مناخ يسوده  على املعلومات لدى الدول األطراف وحبرية حلصولا جلمن أ -٢٢
 بأمهية التعاون الدويل واملساعدة     متسلّ وتأهيله، ينبغي للدول األطراف أن       املعوق الطفلأمـور منها إدارة شؤون      

أو متويل الربامج اليت حتمي     /مساعدة يف وضع و     النامية اليت حتتاج إىل    لبلدانل خاصةوينبغي إيالء عناية    . التقنـية 
 املالئمة الستيفاء   املواردتعبئة  جمال  وتواجه هذه البلدان صعوبات متزايدة يف       .  األطفال املعوقني وتنهض هبا    حقوق

حتقيق  العجز، وإتاحة خدمات التأهيل، و     للوقاية من  فورية   مساعدة إىل   وستحتاجاالحتـياجات امللحة للمعوقني     
 طرقاً االستجابة هلذه االحتياجات املتزايدة، ينبغي للمجتمع الدويل أن يستكشف           أجللكن، ومن   . لفرص ا تكافؤ

وتبعاً .  املتابعة الالزمة لتعبئة املواردتدابري، واختاذ إىل حد كبريووسائل جديدة جلمع األموال، مبا فيها زيادة املوارد 
وزيادة املساعدة اإلقليمية والثنائية فضالً عن التربعات من لذلـك، ينبغي أيضاً تشجيع التربعات من احلكومات،         

 لطفلبا خاصة برامج وضع   على اليونيسيف ومنظمة الصحة العاملية البلدان النامية        تساعدقد  و.  اخلاصة املصادر
  الطبية واملمارسات اجليدة   املعارف تبادل   يف أيضاً أمهية    املعارفوتكتسـي عملـية تبادل      . املعـوق وتنفـيذها   

 . اجملتمعية للوقاية املبكرة ودعم األسر، ومواجهة التحديات املشتركةوالُنهج، مثل التحديد املبكر للعجز ملستحدثةا

 ألغام خالله، ُزرعت خارجي اليت عانت، أو ال تزال تعاين، من نزاع داخلي أو  هاماً البلدانُحتدياً وتواجه -٢٣
 ُزرعت فيها األلغام الربية والذخائر اليتة على خمططات املواقع وكثرياً ما تكون الدول األطراف غري مطلع    . بـرية 

وتشدد اللجنة على أمهية التعاون الدويل وفقاً التفاقية حظر         . مرتفعة إزالة األلغام    ليفغـري املنفجرة وتكون تكا    
 إلصاباتاّتقاًء ل ،  ١٩٩٧ ونقل األلغام املضادة لألفراد وتدمري تلك األلغام لعام          وإنـتاج اسـتعمال وتكديـس     

وتوصي اللجنة يف هذا السياق الدول      . الباقيةوالوفـيات الـيت تتسبب فيها تلك األلغام والذخائر غري املنفجرة            
أو / املسلح و  النـزاعوالذخائر غري املنفجرة يف مناطق      األطـراف بالتعاون الوثيق سعياً إلزالة كافة األلغام الربية          

 .النـزاع املسلح سابقاً
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 ستقل الرصد امل- زاي

 رصدوحدة بشأن حتقيق تكافؤ الفرص للمعوقني بأمهية إقامة نظام          املقواعد  ال من االتفاقية و   كل متسـلّ  -٢٤
دئ التوجيهية اليت ينبغي     املبا بصفتها )(A/RES/48/134"  باريس مبادئ" ما أشارت اللجنة إىل      اًوكثري. )٣(مالئم

للجنة بشأن دور املؤسسات    ) ٢٠٠٢(٢ق العام رقم    انظر التعلي ( اتباعها   اإلنسانللمؤسسـات الوطنـية حلقوق      
 حلقوق اإلنسان أن الوطنيةوميكن للمؤسسات ).  املستقلة حلقوق اإلنسان يف تشجيع ومحاية حقوق الطفل       الوطنية

وأياً .  أن تكون هلا صالحيات واسعة أو حمدودة   وميكن ،فوضامل عديدة مثل أمني املظامل أو       تتخذ مظاهر وأشكاالً  
 : أن يتوفر يف تلك املؤسسات ما يليجيبية اليت يتم اختيارها، كانت اآلل

  الكافية؛واملاليةاملوارد البشرية أن تكون مستقلة مع مّدها ب )أ( 

  الرعاية هلم؛ومقدمي تكون معروفة جداً لدى األطفال املعوقني أن )ب( 

ن الطفل املعوق من    حنو ميكّ  فقط بل كذلك على      املادي ال باملعىن    رياًكون الوصول إليها يس   ي أن )ج( 
  ويف كنف السرية؛بيسرإرسال شكاواه أو قضاياه 

 شكاوى األطفال املعوقني والتحقيق فيها ومعاجلتها، لتلقيأن تكون هلا السلطة القانونية املالئمة       )د( 
 . على السواءوعجزهمبطريقة تراعي طفولتهم 

  اجملتمع املدين- حاء

 هذه  احلكوميةق واجب على الدولة، كثرياً ما تتحمل املنظمات غري           رعايـة الطفـل املعـو      أن رغـم  -٢٥
الدول اللجنة  ع   تشجّ وعليه،. الدعم أو التمويل أو االعتراف من احلكومات      مـا يكفـي من      املسـؤوليات دون    

 للطفل من املشاركة يف تقدمي اخلدمات  إياهانة  األطـراف عـلى دعم املنظمات غري احلكومية والتعاون معها ممكّ          
 الدولويف هذا السياق، تلفت اللجنة انتباه       .  متاماً حكام ومبادئ االتفاقية  أل وفقاً عملها   أداءتأمني  من  ملعـوق و  ا

د للخدمات، املعقود يف  كموّراخلاصيوم املناقشة العامة ملوضوع القطاع يف األطراف إىل التوصيات اليت اعتمدهتا    
 ).٦٥٣-٦٣٠ت  الفقرا،CRC/C/121 (٢٠٠٢سبتمرب /ول أيل٢٠

  وتدريب املهنينياملعرفة باالتفاقية نشر - طاء

عمال تلك إ لتأمنياملعوق أداة الزمة وقوية  لطفلبا ددة اخلاصة باالتفاقـية وأحكامها احمل    املعـرفة  متـثل  -٢٦
 محالت توعية منتظمة، ونشر     تنظيم جبملة أمور منها     املعرفةالدول األطراف على نشر     اللجنة  ع  وتشّج. احلقـوق 

، واالستفادة من    للمكفوفني  مطبوعة وبنظام براي   التفاقيةمن ا مالئمة لألطفال   توفري نسخة   د املالئمة، مثل    املوار
 .الطفل املعوقجتاه  اإلجيابية املواقف لتعزيز ابتغاءوسائط اإلعالم 

                                                      

 . احلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية بشأن املعوقنيللجنة) ١٩٩٤(٥ التعليق العام رقم أيضاً انظر )٣(
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عليماً  ت التدريب ولصاحله، جيب أن تتضمن برامج       املعوق الطفل أصحاب املهنة العاملني مع      إىل وبالنسبة -٢٧
 على سبيل الذكر ال احلصر      املهنةويشمل أصحاب   . ق كشرط للتأهيل  وحقوق الطفل املع  على  حمـدداً ومركـزاً     

 واملربني، والعاملني يف القطاع الصحي، واملرشدين القانون، واحملامني، وموظفي إنفاذ ،واضعي السياسات، والقضاة
 . وسائط اإلعالميف والعاملني ،االجتماعيني

  عامةمبادئ - رابعاً

  عدم التمييز-٢ املادة

 . أعاله١٠ إىل ٨من  الفقرات انظر -٢٨

  مصاحل الطفل الفضلى-٣ املادة

والغرض من  ". الفضلىيوىل االعتبار األول ملصاحل الطفل      ...  اإلجراءات اليت تتعلق باألطفال    مجـيع  يف" -٢٩
وتتناول املادة املشرعني   .  يف مجيع اجملاالت   تهايومح هلذه املادة هو تغطية مجيع جوانب رعاية الطفل          الطـابع العام  

. املعوق حلماية حقوق الطفل املعوق فضالً عن عمليات اختاذ القرار املتعلق بالطفل            القانويناملكلفني بوضع اإلطار    
 تراعى على النحو الواجب يف      أن وينبغي   ، األساس الذي تقام عليه الربامج والسياسات      ٣وينبغي أن تكون املادة     

 . بهيتصل أي إجراء  اختاذل خدمة من اخلدمات املقدمة للطفل املعوق ويفك

 نظراً املعوقباخلصوص للمؤسسات واملرافق األخرى اليت توفر اخلدمات للطفل وجيهة  الفضلى الطفل ومصاحل -٣٠
، وينبغي  ته ورعاي تهفل ومحاي  األول سالمة الط   املقام وينبغي أن تراعي يف      ،إىل أنه يتوقع منها أن تلتزم باملعايري واللوائح       

 . على سبيل املثالةامليزانياعتمادات  عند رصد ويف مجيع الظروف آخر اعتبار كل  فوقأن يسود هذا االعتبار

  احلق يف احلياة والبقاء والنمو-٦ املادة

 الطفل  عرضويت.  احلـياة والبقاء والنمو حق يتطلب عناية خاصة عندما يتعلق األمر بالطفل املعوق             يف احلـق  -٣١
وإضافة إىل تعرضه بصفة أشد     .  من هذا احلق   جزئياًاملعـوق يف العديد من بلدان العامل ملمارسات خمتلفة تنال كلياً أو             

 نسبيلوث  "ميكن أن   ؤم  له أي شكل من أشكال العجز كنذير ش         الطفل الذي  الثقافاتلقـتل الرضـيع، تعترب بعض       
 هذه مرتكبو   عاقَبوكثرياً ما ال ي   .  بانتظام املعوقنيقتل األطفال   ب ُيكلَّفلي  ن شخص من اجملتمع احمل    عيَُّي وعليه،" العائلة

الدول األطراف على اختاذ مجيع التدابري الالزمة املطلوبة لوضع اللجنة وحتث . خمففةتصدر حبقهم أحكام أهنم اجلرائم أو 
 العقاب املالئم   نتؤّموإنفاذ القوانني اليت     ، مبا فيها تثقيف اجلمهور، ووضع التشريعات املالئمة       املمارسات،حـد هلذه    

 . الطفل املعوق وبقائه ومنائهحياةجلميع أولئك الذين ينتهكون بصفة مباشرة أو غري مباشرة احلق يف 

  احترام آراء الطفل-١٢ املادة

 املعوق الطفلبقرارات تتعلق   يتخذون   سياسات و   غري املعاقني  وأ املعوقون األحيان، يضع الكبار     أغلب يف -٣٢
 اإلجراءات اليت تؤثر فيه أثناء كافة املعوق الطفلمساع آراء   ومن املهم   .  خارج العملية  ه ذات الطفليف حـني يترك     

 مثل اهليئات،يف خمتلف ممثَّالً  الطفل أن يكون الحترام هذا املبدأ، ينبغي وسعياً.  املتناميةلقدراتهه وفقاً ئم آرااحتراو
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 يف اختاذ القرارات اليت تؤثر فيه       واملشاركة آرائه عن   التعبرين املنتديات حيث ميكنه     الـربملانات واللجان وغريها م    
استهداف وإشراك الطفل يف هذه العملية ال يكفل وحسب         . بشكل خاص وكطفل معوق   بشـكل عام    كطفـل   

 عملية لقراراعملية اختاذ تكون ضمن أن يلإلدماج حيث قّيمة أيضاً أداة يشكل ل ب ورغباته هالسياسات الحتياجات
وعالوة على ذلك، ينبغي .  التعبري عن آرائهلتيسريوينبغي أن ميكّن الطفل من أية وسائل اتصال حيتاجها . تشاركية

 النهوض باملمارسات املتطورة لدى الطفل واحترامه       على وأصحاب املهنة    األسرللدول األطراف أن تدعم تدريب      
 .لذي خيص حياته يف اختاذ القرار اه مسؤولياتلزيادةتوخياً 

 كامل طاقته،  الصحة والتعليم متكنه من حتقيق        يف جمايل  معينةخدمات  إىل   املعوق الطفل حيتاج ما   وكثرياً -٣٣
يتم  إىل أنه كثرياً ما      اإلشارةلكن، ينبغي   . وهـي مسائل سيجري تناوهلا بإسهاب يف الفقرات ذات الصلة أدناه          

وتكون مشاركته يف األحداث واألنشطة اليت . املعوق الطفل فاهورالـنماء الـروحي والعاطفي والثقايف     جتـاهل   
 ُيدعى إىل وفضالً عن ذلك، وعندما     . مستوى هلا  إما منعدمة متاماً أو يف أدىن        تهتستجيب للجوانب األساسية حليا   

ذه تؤدي هال و. هـلاملعوق وحمددة  للطفلأنشطة مصممة خصيصاً  كثرياً ما تقتصر علىإن مشاركته  فملشاركة،ا
وينبغي للربامج واألنشطة املصممة لنماء الطفل      .  بالعزلة شعورهو املعوق الطفل هتميش   زيـادة  إىل   إالاملمارسـة   

 .على حنو متكامل وتشاركيالسليم  واملعوق الطفلوتراعي تشمل  أن الروحيالثقايف ورفاهه 

  احلقوق واحلريات املدنية- خامساً
 )٣٧من املادة ) أ( والفقرة ١٧ إىل ١٣ ومن ٨ و٧املواد (

حرية الفكر والوجدان   يف  حرية التعبري، و  يف  احلفاظ على اهلوية، و   يف   واجلنسية، و  االسـم احلـق يف     إن -٣٤
محاية احلياة اخلاصة واحلق يف عدم      احلق يف   اجلمعيات وحرية االجتماع السلمي، و    تكوين   حـرية يف  ووالديـن،   

 يف عدم حرمان أي واحلقالالإنسانية أو املهينة أو قوبة القاسية  أو غريه من ضروب املعاملة أو العللتعذيبالتعرض 
يشمل  ومحايتها والنهوض هبا للجميع، مبا       احترامهاطفـل من حريته، مجيعها حقوق وحريات مدنية عاملية جيب           

قوق  بوجه اخلصوص يف هذا املقام إىل اجملاالت اليت يرجح أن تكون فيها ح             العنايةوينبغي إيالء   . املعوق الطفـل 
 .تهاحاجة إىل وضع برامج حمددة حلمايمثة فيها  لالنتهاك أو اليت تكون تعّرضاً أكثر قواملعالطفل 

  تسجيل الوالدات- ألف

 فإن  والدتهودون تسجيل   . الوالدةتسجيل عند   ال على حنو غري متناسب إىل عدم        املعوق الطفل يـتعرض  -٣٥
 آثار عميقة يف التمتع حبقوق      الوالداتولعدم تسجيل   . ية يف اإلحصاءات الرمس   ىيتوارفالقـانون ال يعـترف به       

 الطفلويتعرض  .  من اخلدمات االجتماعية والصحية والتعليم     االستفادةعدم  واإلنسـان، مبا فيها انعدام املواطنة       
 .لوفاةل، وحىت واإليواء يف مؤسسة رعايةإلمهال للتعرض ل احتمال أكرب عند الوالدة إىل املسجل غري املعوق

 لضمان  املالئمة توصي اللجنة الدول األطراف باعتماد مجيع التدابري         ، من االتفاقية  ٧ املـادة    ضـوء  ويف -٣٦
 وتنفيذ نظام فعال لتسجيل الوالدات،      تطويروينبغي أن تضمن تلك التدابري      .  عند والدته  املعوق الطفلتسـجيل   

من وحدات تسجيل يف    غري املسّجلني   ل   ومتكني األطفا  ، متنقلة تسجيلوإلغـاء رسوم التسجيل، واعتماد مكاتب       
 عدم ملبادئ بكاملها وفقاً ٧ إعمال أحكام املادة تضمن السياق، ينبغي للدول األطراف أن هـذا ويف  . املـدارس 

 ).٣املادة (وإيالء االعتبار ملصاحل الطفل الفضلى ) ٢املادة (التمييز 
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  االستفادة من املعلومات ووسائط اإلعالم املالئمة- باء

 واالتصال، املعلومات إىل املعلومات واالتصاالت، مبا يف ذلك تكنولوجيات ونظم املعوق الطفل وصول إنّ -٣٧
 املعوق الطفلوينبغي أن حيصل    . احلياةمن العيش يف استقاللية واملشاركة بشكل كامل يف مجيع جوانب           ميكِّـن   

 أسبابه  ذلكلى النحو املالئم بعجزه، مبا يفعجز حىت يثقف ع   ال ب تتعلقعلى املعلومات اليت     لـه   ومقدمـو الرعاية  
 حنو أفضل   علىوهذه الدراية مفيدة جداً نظراً إىل أهنا ال متكنه من التكيف والعيش             . تطوره وتوقعات وعالجـه 

كما ينبغي أيضاً أن تتاح .  بشأن رعايتهمستنريةاملشاركة واختاذ قرارات مزيد بعجزه فحسب، بل أيضاً متكنه من 
، اليت متكنه من ات ولغة اإلشارلبرايلغة أو اللغات، مثل / من اخلدمات ووغريهاق التكنولوجيا املالئمة للطفل املعو

 تكنولوجيات  عن فضالً   ، أشكال وسائط اإلعالم، مبا فيها التلفزيون واإلذاعة واملواد املطبوعة         مجيعالوصـول إىل    
 .ونظم املعلومات واالتصال اجلديدة، مثل شبكة اإلنترنت

 من ، فيهم األطفال املعوقوننحبماية مجيع األطفال، مبمطالبة  الدول األطراف  فإن أخرى،   جهـة  ومـن  -٣٨
 شكل من أشكال أي من  األجانب أويةهاكرل ترّوج املواد اإلباحية واملواد اليت  من الضارة، وباخلصوصاملعلومات

 .عزز ضمنياً أشكال التحيزي ميكن أن الذيالتمييز 

 وسائط النقل واملرافق العامةإىل ل  تيسر الوصو- جيم

املباين على سبيل الذكر    ، مبا فيها     العامة  من املرافق  اغريهدخول  النقل العام و  ركوب وسائط    صعوبة متثل -٣٩
ول حت الطفل املعوق واستبعاده و    هتميش ومناطق التسوق، ومرافق الترويح، عنصراً رئيسياً من عناصر          احلكومـية، 
يف أغلبية ورغم إمكانية إعمال هذا احلكم .  اخلدمات الصحية والتعليميةفيها مبا ،اخلدمات استفادته من بقوة دون
 على وضع األطرافوحتث اللجنة مجيع الدول . يف البلدان الناميةال ُيعاجل إطالقاً  فإنه املتقدمة، يف البلدان    األحيان

لما أمكن ذلك، ك وجمانية املعوق، فلطلل الركوب وميسورةسياسات وإجراءات مالئمة جلعل وسائط النقل آمنة، 
 .رعاية الطفلب ممن يقومون غريمهامع مراعاة املوارد املالية للوالدين أو 

من الوصول   املعوقني   اليت متكِّن لمواصفات الدولية   متتثل ل اجلديدة  العامة   املباين   مجيع وال بـد مـن جعل      -٤٠
 احلكومية،مة القائمة، مبا فيها املدارس، واملرافق الصحية واملباين          املباين العا   على التغيريات الالزمة إليها، وإدخال   

 .اإلمكان قدر دخوهلا ُتيّسر مباومناطق التسوق، 

 ة والرعاية البديلةي البيئة األسر- سادساً
 ، واملواد من١١ إىل ٩من املواد ، و١٨ من املادة ٢ و١، والفقرتان ٥املواد (

 )٣٩ واملادة ٢٧ من املادة ٤، والفقرة ٢٥املادة ، و٢١ إىل ١٩

 ليات الوالدينؤ الدعم األسري ومسؤ- ألف

تلك األسرة على النحو  مت التعهد ب   املعـوق ويرىب على أفضل وجه يف إطار أسرته طاملا            الطفـل  يـرعى  -٤١
ب فحس بالعجز وأسبابه الالوالدين واألخوة، /ويشمل ذلك الدعم لألسر تثقيف الوالد. اجلوانب مجيع من املناسب

 الذي يراعي اإلجهاد والصعوبات املفروضة النفسيالدعم وبل أيضاً باملتطلبات الفريدة املادية والعقلية لكل طفل؛ 
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، حىت يتمكن الوالدان واألخوة     ات األسرة اللغة املشتركة، مثل لغة اإلشار      تعليموطفل معوق؛   هلا  على األسر اليت    
 قابلة  إمدادات حمددة فضالً عن     منحالدعم املادي يف شكل     وتقدمي  أفراد األسرة املعوقني؛    مـع    التواصـل مـن   

 ليعيشق و املع للطفل خصوصي وأدوات مساعدة على احلركة تعترب الزمة         أثاثمثل  وجتهيزات الزمة،   لالستهالك  
 ويف هذا السياق، ينبغي   . اجملتمع احمللي ويف   األسرة كامالً يف    ويندمج اندماجاً  كرمية يعتمد فيها على ذاته،       عيشة

وعلى سبيل املثال، ينبغي أن يتلقى الطفل الذي .  القائمني على رعايتهمبإعاقة املتأثرينتقدمي الدعم أيضاً لألطفال 
 لـه  حقوقه محاية كاملة ويسمحمحاية ممن يرعونه، الدعم الذي ميكنه من   اأو غريمه املعوق   والديه   أحديعيش مع   

كما ينبغي خلدمات الدعم أن تشمل .  مصلحته الفضلىيف باالسـتمرار يف العـيش مع والديه عندما يكون ذلك   
الرعاية يف البيت ومرافق الرعاية النهارية اليت       على  ساعدة  امل مثل   ،لتوفري أسباب الراحة  رعاية  الأشكاالً خمتلفة من    

عن  فضالً   العمل،ن تلك اخلدمات الوالدين من      ومتكّ.  منها مباشرة على صعيد اجملتمع احمللي      االسـتفادة ميكـن   
 . أسرية صحيةةالتخفيف من حدة اإلجهاد واحلفاظ على بيئ

  العنف واإلساءة واإلمهال- باء

 مجيع  يف أو بدنية أو جنسية      كانت نفسية ميع أشكال اإلساءة سواًء     جل بصفة أشد  املعوق   الطفل يتعرض -٤٢
رعاية البديلة، وبيئة العمل     ال مؤسسات، مبا فيها األسرة، واملدارس، واملؤسسات العامة واخلاصة ومنها          األمـاكن 

وكثرياً .  خبمس مرات  أشدن يكون ضحية إساءة     ألرّجح  م املعوق   الطفلن  ُيقال إ وكثرياً ما   . واجملتمع احمللي عامة  
 يتعرض  كما اجلنسي،   ولالعتداء والبدين   النفسيللعنف  الرعاية   املعوق يف البيت ويف مؤسسات       الطفلما يتعرض   

.  ومالياً إضافياً على األسرة    مادياًعبئاً  يف أغلب األحيان     يشكلالة نظراً إىل أنه     الالمباوإلمهال  لبصـفة خاصـة     
 لتلقي الشكاوى ومتابعتها إىل اإلساءة املنتظمة       عملية من آلية    االستفادة ذلـك، يـؤدي عدم       وعـالوة عـلى   

، وكثرياً ما يكون لطفلا لـهي يتعرض ذكال العنف الشومتثل املضايقة يف املدارس شكالً حمدداً من أ. واستمرارها
جبملة أمور  ا الشكل من أشكال الضعف       توضيح هذ  وميكن. هلذا الشكل من أشكال اإلساءة    هدف  الطفل املعوق   

 :منها األسباب التالية

 واالستحمام بصفة   واستعمال املراحيض  مالبسه   وارتداء عدم قدرته على السمع والتحرك       تزيد )أ( 
 إلساءة؛ل ية اليت تتدخل يف خصوصياته، أو التعرضشدة اعتماده على الرعامستقلة من 

 احتمال التعرض واألصدقاء من  املوّسعة واألسرة   واألشقاء العـيش يف عزلة عن الوالدين        يـزيد  )ب( 
 إلساءة؛ل

  أو  وه أو ال ُيصدق   ه اآلخرون تجاهلي ميكن أن    فكرية، أو   عاهـات تواصلية   كانـت لديـه      إذا )ج( 
 ؛اءةاإلس إذا اشتكى من وههمفال ي

 البدنية واملالية اآلثار لضغط شديد أو إجهاد بسبب يرعونها ممن يتعرض والدا الطفل أو غريمهقد  )د( 
 يرتكبوا أن   ميكنوتفيد الدراسات أن األشخاص الذين يعانون من اإلجهاد         .  طفلهما ة عن رعاي  النامجةوالعاطفية  

 ؛اإلساءةأكثر من غريهم 
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 وبالتايل ميكن أن يكون جسمه يدرك اجلنس وأنه ال معدوموق خطأً أنه  ما يعترب الطفل املعكثرياً  )ه( 
 .األشخاص الذين تقوم إساءهتم على اجلنس وخباصة من جانب ،لإلساءةهدفاً 

 ملنع  الالزمة، على اختاذ مجيع التدابري      واإلساءة الدول األطراف، عند معاجلة قضية العنف        اللجنة وحتـث  -٤٣
 :، وذلك مثالً بالقيام مبا يليهنيفلطفل املعوق وتعل اإلساءة

 أعراض اإلساءة للطفل    وكشف الطفل على فهم املخاطر      يرعون الوالدين أو غريمها ممن      تدريب )أ( 
 ؛وتوعيتهم بذلك

فلهما وحتسني قدرهتما على    ط الرعاية واملرافق ل   مقدميذر عند اختيار    احلن  ي الوالد التزام ضمان )ب( 
  اإلساءة؛الكشف عن

ـ  )ج(   وغريهم ممن يرعون الطفل ملساعدهتم على       ولألشقاء وتشجيع جمموعات الدعم للوالدين      ةإتاح
 ؛ إعاقته املعوق والتعامل معهمرعاية طفل

معاملة كرمية يف ظل االحترام      احلق يف أن يعامل      للطفلأن  ب م وممن يرعوهن  األطفال إملام كفالـة  )د( 
 ذا انُتهكت تلك احلقوق؛ إاملختصة إىل السلطات شكوى  لـه تقدميأنه حيقبو

 للطفل خاصة يف املدارس وإيالء عناية التحّرشكافحة مب  الكفيلة اختاذ املدارس مجيع التدابريضمان  )ه( 
 ؛ العادي جانب احلفاظ على إدماجه يف نظام التعليمإىلاملعوق ومتكينه من احلماية الالزمة 

ال املعوقني جمهزة باملوظفني املدربني تدريباً       لألطف الرعاية أن تكون املؤسسات اليت تقدم       ضمان )و( 
لديها آليات لتلقي الشكاوى ميكن     وتكون  رصدها وتقييمها بانتظام،    ويتم   املالئمة،ضـع للمعايري    وخت حمكمـاً 
  سريتها؛ى إليها بيسر وتراعالوصول

لرصد ام  ونظ، وتراعي حساسية الطفل   ، بيسر االستفادة منها تلقي الشكاوى ميكن    ل آلية   إنشـاء  )ز( 
 ؛) أعاله٢٤ الفقرةانظر ( على مبادئ باريس عملها يقوم

وإبعادهم عن البيت مع ضمان     االنتهاكات   مرتكيب   ملعاقبة مجيع التدابري التشريعية الالزمة      اختاذ )ح( 
  بيئة آمنة وصحية؛يفرته ومواصلة عيشه سعدم حرمان الطفل من أ

 باخلصوص على برامج    التركيزمع  ة إدماجهم،   وإعاد معاجلـة ضحايا اإلساءة والعنف       تـأمني  )ط( 
 . الشاملتعافيهم

 بإجراء دراسة   املعين اللجنة أيضاً أن تلفت انتباه الدول إىل تقرير اخلبري املستقل             السياق، تودّ  هـذا  ويف -٤٤
فال  يشري إىل األطفال املعوقني بصفتهم فئة من األط        الذي) (A/61/299األمـم املتحدة بشأن العنف ضد األطفال        

 التوصيات الشاملة لتنفيذالتدابري املالئمة   مجيع  وتشجع اللجنة الدول األطراف على اختاذ       .  للعنف بشّدةتـتعرض   
 .ووضع توصيات حمددة ترد يف هذا التقرير
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 من النوع العائلي الرعاية البديلة - جيم

د من  ي يف العد  الطفللرئيسية لرعاية   ، اليت ال تزال متثل الدعامة ا      املوسَّعةدور األسرة    تعزيز ومتكني    ينبغي -٤٥
 . أو غريمها ممن يرعونهوالديهلدعم الطفل واجملتمعات احمللية وتعترب أحد أفضل بدائل رعاية الطفل، 

 العديد من   يف أشكال الرعاية البديلة     وشائعاً من  بأن األسرة احلاضنة متثل شكالً مقبوالً        التسـليم  ومـع  -٤٦
يف أغلب األحيان ميثل وذلك ألنه  معوق طفل يف رعاية    درغم ذلك تترد  كثرية  نة   حاض اًالدول األطراف، فإن أسر   

وعليه، . والعقلية اليت قد حيتاج إليها واملستلزمات اخلاصة يف تنشئته البدنية والنفسية اإلضافية الرعاية ملواجهةحتدياً 
 وتقدمي الدعم   املناسبةزمني لألسر    الال والتشجيع التدريب   توفريجيب على املنظمات املسؤولة عن حضانة األطفال        

 . الطفل املعوق على النحو املالئمرعايةالذي ميكّن األسرة احلاضنة من 

  املؤسسات- دال

ن أل ومؤسسات أعربت اللجنة عن قلقها إزاء العدد الكبري من األطفال املعوقني الذين يودعون يف ما كثرياً -٤٧
 ما تكون نوعية وكثرياً. العديد من البلدانيف املفضل يف املؤسسات  داعيرعاية هو خيار اإلالاإليواء يف مؤسسات 

من املعايري الالزمة لرعاية الطفل     بكثري   أدىن   التأهيل،إعادة  قصد  الرعاية املقدمة، سواًء كانت تعليمية أو طبية أو         
 السياقكما متثل املؤسسات    . عدم تنفيذ ومتابعة تلك املعايري    بسبب   احملددة أو    املعايرياملعوق إما بسبب العجز يف      

 واجلنسية وغريها من أشكال اإلساءة      والبدنية العقليةإلساءة  بصفة أشد ل   الذي يتعرض فيه الطفل املعوق       احملـدد 
وعليه، حتث اللجنة الدول األطراف     ).  أعاله ٤٤ إىل   ٤٢انظر الفقرات من    (اهلجر واإلمهال   األخـرى فضالً عن     

 مصلحة ويفبري املالذ األخري، عندما يكون من الالزم حصراً اتدأحد ؤسسات فقط ك اإليداع يف املإىلعلى اللجوء 
 جملرد احلد من حرية الطفل أو       املؤسساتوتوصي بأن متنع الدول األطراف اللجوء إىل اإليداع يف          . الطفل الفضلى 
 التركيز على مرافق الرعاية      مع ، املؤسسات القائمة  حتويل إىل   العنايةوإضافة إىل ذلك، ينبغي إيالء      . تقييد حركته 

 املؤسسات،م حول حقوق الطفل واحتياجاته، وإىل وضع معايري وطنية للرعاية يف  اليت تنظّاحلجمالسكنية الصغرية 
 .املعايريلتأمني التنفيذ الفعلي لتلك سعياً وإىل استحداث إجراءات صارمة للكشف واملتابعة 

عملييت الفصل  إطار   يف أغلب األحيان يف      قي الطفل املعو   رأ إزاء عدم مساع   اللجـنة القلـق      ويسـاور  -٤٨
 كان هلذه   لو شركاء حىت    م عامة، فإن عمليات صنع القرار ال تقيم وزناً كافياً لألطفال بصفته           وبصفة. واإليداع

ز  بأن تواصل وتعّزاألطراف توصي اللجنة الدول   وتبعاً لذلك، . القـرارات تـأثري كبري يف حياة الطفل ومستقبله        
 يف إطار عملية التقييم والفصل      هتّمه اليت   املسائل وتيسر مشاركته يف مجيع       املعوق ودهـا ملـراعاة آراء الطفل     جه

كما تشدد اللجنة على االستماع إىل آراء األطفال .  وأثناء الفترة االنتقاليةاألسرةواإليداع يف الرعاية خارج إطار 
 هذا السياق، تلفت اللجنة انتباه ويف. أثناء تنفيذه وبعدهذلك ك فترة إجراءات احلماية، قبل اختاذ القرار و       طـوال 

األطفال احملرومني من   بشأن   يوم املناقشة العامة الذي نظمته       أثناءالـدول األطراف إىل توصيات اللجنة املعتمدة        
 ).٦٨٩-٦٣٦ الفقرات ،CRC/C/153 (٢٠٠٥سبتمرب / أيلول١٦ يف املعقودرعاية الوالدين 

 برامج وضع يف مؤسسات الرعاية، حتث اللجنة تبعاً لذلك الدول األطراف على اإليواءسألة  متناول وعند -٤٩
نظام يف إطار  أو املوّسعة أسرهم أسرهم، أو وإيداعهم جمدداً لدىإلخراج األطفال املعوقني من مؤسسات الرعاية، 
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التدريب الالزم املنتظم إلدماج أطفاهلم / الدعماملوّسعةوينبغي أن يتاح للوالدين وغريهم من أفراد األسرة  . الكفالة
 .جمدداً يف بيئتهم األسرية

  االستعراض الدوري لإليداع� هاء

 دورية  راجعةمب القيام شكل اإليداع الذي ختتاره السلطات املختصة للطفل املعوق، فإنه من املهم             كان أياً -٥٠
 . ه رفاهسعياً لرصديداع، إلا الظروف األخرى ذات الصلة بولكافة الطفل الذي يتلقاهللعالج 

  الصحة األساسية والرفاه� سابعاً
  ٢٦ و٢٤ و٢٣ واملواد ١٨ من املادة ٣ والفقرة ٦ املادة(

 )٢٧ من املادة ٣-١والفقرات 

  احلق يف الصحة� ألف

 والقدرة  مضمونة اجلودة  فضالً عن االستفادة من رعاية صحية        ، أعلى مستوى ممكن من الصحة     بلوغ إن -٥١
 حتديات  بسببوكثرياً ما يترك الطفل املعوق خارج ذلك        .  حق من حقوق مجيع األطفال     ،حتمـل نفقاهتا   عـلى 

املوارد املالية، إىل أو / واملعلوماتاالفتقار إىل  التمييز، وعدم القدرة على االستفادة منها بسبب       مبا فيها عديـدة،   
ـ وال خر هو عدم وجود برامج     والعامل اآل .  الصحية ايةالرعمرافق  إىل   والوصول املادي    ،نقل، والتوزيع اجلغرايف  ت

وينبغي لسياسات الصحة أن تكون شاملة وأن       . لطفل املعوق اخلاصة با  حتياجاتالارعايـة صحية حمددة تتناول      
 مبا فيه األجهزة ،التأهيلو والبدين النفسيلعجز، والتدخل املبكر، مبا يف ذلك العالج عن ا املبكر   الكشفتـراعي   

 .واملعينات السمعية والبصرية واألجهزة املساعدة على احلركة، االصطناعية،دنية، مثل األعضاء املساعدة الب

 تلك يوفّر اخلدمات الصحية يف إطار نفس نظام الصحة العامة الذي توفري التشديد على وجوب املهم ومن -٥٢
وينبغي التشديد على أمهية . والتعصري التحديثا يتيسر من اخلدمات لألطفال املعافني، جماناً، كلما أمكن ذلك، ومب

وجيب على الدول   .  اخلدمات الصحية لألطفال املعوقني    توفرياستراتيجيات التأهيل عند    على  املسـاعدة اجملتمعية و   
 وفقاً ألفضل املعايري واملمارسات   قني  و يف القطاع الصحي مع األطفال املع      ني العامل تدريب تكفـل    أناألطـراف   

إىل حد  لعديد من البلدان األطراف     ا سيستفيدويف هذا السياق،    .  الطفل يتمحور حول هنج  قائمة على   الاملمكـنة   
 .طرافاأل لدوال ومع غريها من الدولية املنظماتمن التعاون الدويل مع كبري 

  الوقاية� باء

ة اليت تسبب  الوراثياألمراض من الوقايةميكن و. بالتايل نوعية ومستوى الوقايةفتتباين  العجز أسباب تتعدد -٥٣
 ويوصى يف هذه الظروف بالتوعية العامة       احملارم،، يف بعض اجملتمعات اليت متارس زواج         يف أغلب األحيان   العجـز 

لعديد من حاالت العجز حول العامل من أسباب ا تشكل سبباً املعدية األمراضوال تزال . لموباالختبار السابق للح
.  منها الوقايةيق التحصني الشامل من مجيع األمراض املعدية اليت ميكن           الرامية إىل حتق   التحصنيوجيب تعزيز برامج    

 العجز، مثل العمى الذي يتسبب فيه نقص إىلؤدي ي الطفل وميكن أن وولسوء التغذية أثر على املدى الطويل يف من
ان املساعدة  وتعزيز الرعاية قبل الوالدة لألطفال وضمباعتمادوتوصي اللجنة الدول األطراف  . فيـتامني ألـف   ال
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 للوالدة، اخلدمات املالئمة للرعاية الصحية التالية       بتوفريكما توصي الدول األطراف     . الوضع أثناءاجليدة املالئمة   
ويف هذا  .  للطفل وتغذيته  األساسيةوتطويـر محالت إلعالم الوالدين وغريمها ممن يرعون الطفل بالرعاية الصحية            

 العاملية الصحةمنظمة بينها هيئات من مع  التعاون األطراف الدول السـياق، توصـي اللجـنة أيضاً بأن تواصل        
 . هماوالسعي للحصول على املساعدة التقنية منمثالً، واليونيسيف 

 األمر الذي يتطلّب سبباً رئيسياً من أسباب العجز يف بعض البلدان، املرور املرتلية وحوادث احلوادث ومتثل -٥٤
 اليت تتعلق بنمط    املسائلكما متثل   .  املرور وسالمةالقوانني املتعلقة حبزام األمان     تنفيذ سياسات وقائية مثل     ووضع  

 ومتثل يف بعض    للوقاية،للعجز قابلة   اً   احلمل، أسباب   فترة  خالل املخدراتعلى  واحلياة، مثل اإلدمان على الكحول      
 والتشخيصوميثل التثقيف العام،    . ق سبباً رئيسياً يبعث عن القل     تأثري تناول الكحول على األجّنة     متالزمةالبلدان  

 ميكن اختاذها اليتتلك املواد جمرد بعض التدابري الالئي ُيحتمل إساءة استعماهلن  احلوامل لصاحل األمهات   والدعـم 
 وعادة. ة أسباب حاالت العجز العديديف الضارة البيئيةكما تسهم التكسينات . التقاء أسباب العجز لدى األطفال

 تضعوينبغي للبلدان أن    . سبستوس وما إليها   على تكسينات مثل الرصاص والزئبق واأل      البلدانرية  يف أكث عثر  ما يُ 
 مبادئ وضع ينبغيوإضافة إىل ذلك، .  اخلطرة وغريها من وسائل تلويث البيئة      املواد وتـنفذ سياسـات ملنع دفن     

 .توجيهية وضمانات صارمة سعياً ملنع حوادث اإلشعاع

، مبا فيها توفر األسلحة الصغرية واألسلحة اخلفيفة        والفترات اليت تعقبها  املسلحة   النـزاعات   متثل كمـا  -٥٥
تدابري ال اختاذ مجيع    األطرافوجيب على الدول    .  من أشكال العجز   ى أخر ةأساسيأسباباً   احلصول عليها،    ومـدى 

املصابني تتاح لألطفال  وضمان أن ، والعنف املسلحاحلرب النامجة عنالالزمـة حلماية األطفال من اآلثار الضارة    
 الالزمة احلصول على اخلدمات الصحية واالجتماعية املالئمة، مبا يف ذلك اخلدمات    إمكانية النـزاع املسلح    نتيجة

 األطفال والوالدين وعامة تثقيف على أمهية بوجه خاص اللجنةوتشدد . للتعايف النفسي وإعادة اإلدماج االجتماعي
ومن األمهية مبكان أن تستمر .  سعياً ملنع اإلصابة والوفاة  املنفجرةية والذخائر غري    اجلمهـور مبخاطـر األلغام الرب     

 األطفال عن   بإبعاد واختاذ التدابري الكفيلة     ، حتديد مواقع األلغام الربية والذخائر غري املنفجرة       يفراف  الـدول األط  
قتضاء التماس الدعم التقين واملايل الالزم يف  االوعنداملـناطق املشتبه فيها، وتعزيز أنشطتها يف جمال إزالة األلغام،      

األلغام ب فيما يتصل  أعاله   ٢٣انظر الفقرة   . ( يف ذلك من مؤسسات األمم املتحدة      مباإطـار الـتعاون الـدويل،       
 ).اخلاصة تدابري احلماية يف إطارالنـزاعات املسلحة ب فيما يتصل أدناه ٧٨ والفقرة ، املنفجرةغريوالذخائر 

  املبكرصالتشخي � جيم

 من حيرمهر جداً من حياة الطفل، األمر الذي خ يف غالب األحيان، يف وقت متأ، عن العجزالكشف جيري -٥٦
 يف القطاع الصحي،    العاملني املبكر حساً عالياً من الوعي لدى        التشخيصويتطلب  . عـالج أو تأهـيل فعـال      

لعجز تشخيص أبكر أعراض ان يكونوا قادرين على  أوينبغي.  فضالً عن العاملني مع األطفال،والوالدين واألساتذة
 املبكر التشخيصوعليه، توصي اللجنة الدول األطراف بوضع نظم . واملعاجلة املالئمة للتشخيص تاإلحاال وإجراء

 وإجراءات متابعة التقدم احملرز     الوالداتوالتدخل املبكر كجزء من خدمات رعايتها الصحية، إىل جانب تسجيل           
وينبغي أن تكون اخلدمات جمتمعية ومرتلية على السواء، ويسرية         . ةمبكرالطفل املعوق يف سن      تشخيص عجز يف  

 املدرسية  املرحلة إىل ذلـك، ينبغي إقامة صالت بني خدمات التدخل املبكر وخدمات ما قبل               وإضـافة . املـنال 
 . من مرحلة إىل أخرى الطفل انتقال لتيسري وأثناءها،
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اللذان التأهيل و مبا فيه العالج ،كون النظم القائمة قادرة على التدخل املبكر جيب أن تالتشخيص، وعقب -٥٧
جمال منها  الوظيفية يف مجلة أمور    طاقته املعدات الالزمة اليت متكن الطفل املعوق من حتقيق كامل           مجـيع  يوفـران 
 هذه األجهزة   توفريوب  كما ينبغي التشديد على وج    .  الصناعية واألطرافالبصرية،  و السمعية   واملعيناتاحلركة،  

 لتفادي  والبساطة بالكفاءة اخلدمات   هذه عملية احلصول على     تتميز جمانـاً، عند اإلمكان، وينبغي أن        املسـاعدة 
 .فترات االنتظار الطويلة والتعقيدات البريوقراطية

  الرعاية املتعددة االختصاصات� دال

 أغلبويف  . معاجلتهاحتتاج إىل هنج تشاركي يف       يعاين الطفل املعوق من أعراض صحية عديدة         ما كـثرياً  -٥٨
، وعلماء النفس األعصاب، منهم املتخصصون يف علماألحيان، يشارك العديد من أصحاب املهنة يف رعاية الطفل، 

 يف  السالفي الذكر املهنألصحابوينبغي . الطبيعين يف العالج و واملتخصص، العظامون، وجراحوواألطباء النفسي
 . رعاية صحيةأكفأ توفري مشتركة تكفل بصفة نيل املعوقاطفخطة لعالج األيضعوا أن  أفضل األحوال

 ه و صحة املراهق ومن� هاء

 عالقات مع أقرانه إقامة عندق يواجه خالل املراهقة حتديات وخماطر عديدة و أن الطفل املعاللجنة تالحظ -٥٩
املعلومات املالئمة  من  ق  و بتمكني املراهق املع   رافاألطولذلك، توصي اللجنة الدول     . ويف جمـال الصحة اإلجنابية    

) ٢٠٠٣(٣ رقملتعليق العام   ل وباملراعاة الكاملة العجز،  واإلرشاد خبصوص    والتوجيهوعـند االقتضاء املعلومات     
بشأن صحة ) ٢٠٠٣(٤ رقم العاماإليدز وحقوق الطفل والتعليق /للجـنة بشـأن فـريوس نقص املناعة البشري      

 . يف إطار اتفاقية حقوق الطفلاملراهقني ومنوهم 

 البنت  وخباصة املمارسة السائدة املتعلقة بالتعقيم القسري للطفل املعوق،         من القلق   ببالغ اللجنة وتشـعر  -٦٠
 الطفل يف سالمته البدنية وتؤدي      حق ال تزال قائمة، تنتهك انتهاكاً صارخاً        اليتهذه املمارسة،   ذلك أن   . املعوقة

تشريع وتبعاً لذلك، حتث اللجنة الدول األطراف على .  حياتهطوال صحته البدنية والعقلية  ضارة سلبية يفآثارإىل 
 .  لألطفال على أساس العجزالقسريلتعقيم احظر 

  البحوث- واو

. والدوليةالعناية الالزمة يف برامج البحث الوطنية       ب ومعاجلتها ا منه والوقاية أسـباب العجز     حتظـى  ال -٦١
 املركزة على   البحوث ومتابعةضمان متويل   على  ول األطراف على إيالء هذه املسألة األولوية و       الداللجنة  ع  وتشّج
 .خالقيةإىل اآلثار األوجه خاص توجيه العناية بمع  ،العجز
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  التعليم وأوقات الفراغ- ثامناً
 )٣١ و٢٩ و٢٨املواد (

 ودةذو اجلتعليم ال - ألف

مجيع األطفال اآلخرين وحيق لـه التمتع       ذاهتا اليت يتمتع هبا      قوقاحلبالتعليم  جمال   يف   املعوق لطفليتمتع ا  -٦٢
 الغرض، جيب ضمان    وهلذا. )٤( الفرص كما تنص على ذلك االتفاقية      تكافؤ دون أي متييز وعلى أساس       احلقهبذا  

 إىل أقصى    الطفل ومواهبه وقدراته العقلية والبدنية     شخصية تنمية"ل للطفل املعوق إىل التعليم قصد       االوصول الفع 
). اخلاص بأهداف التعليم  ) ٢٠٠١(١ من االتفاقية وتعليق اللجنة العام رقم        ٢٩ و ٢٨انظـر املادتني    (إمكاناهتـا   

 إلعدادهمالعاملني على أساس منتظم     تدريب األساتذة   إىل   االتفاقية باحلاجة إىل تعديل ممارسات املدارس و       موتسلّ
 .إجيابية نتائج تعليمية هم حتقيقلتدريس التالميذ ذوي القدرات املتنوعة وضمان

 واألساتذة، جيب على األولياء     بعضهم البعض  اختالفاً شديداً عن     ون خيتلف ني األطفال املعوق  إن وحيـث  -٦٣
 االتصال واللغة   ومهاراته يف جمال   ه طرائق تطوير املتخصصني أن يساعدوا كل طفل على        املهنينيوغريهـم مـن     

وعلى كل شخص يدعم .  ذلك الطفلإمكانات  مع على أفضل وجهتتماشىيت والتفاعل والتوجيه وحل املشاكل ال
 إىل تواصل الطفل الشفوي  بانتباه بدقة تقدم الطفل وأن يستمع       يراقبه الذايت، أن    ومهـارات الطفل وقدراته ومن    

 . لدعم التعليم والنمو على حنو حمكم التوجيه وأكثر مالءمةسعياًوالعاطفي 

 ى الذاتاالعتماد عل االعتداد بالذات و- باء

 الطفل  شعور الذايت اإلجيايب، والتأكد من      الوعيعوق تعزيز   املطفل  ال مبكان أن يشمل تعليم      األمهية مـن  -٦٤
 قادراً على إدراك  الطفل  يكون  وجيب أن   .  أية قيود على كرامته     فرض دوناً  باحـترام اآلخرين لـه بصفته إنسان     

 إدماج الطفل املعوق يف جمموعات أطفال       وقد يثبت . وحرياتهلديه   حبقوق اإلنسان    واعترافهماآلخرين  احـترام   
 االعتراف  وينبغي زيادة دفع  .  إىل جمموعة من املتعلمني واألقران واملواطنني      وبانتمائه تهوياالعـتراف هب  الصـف   

 جتربة جيب للتعليم أن يتيح للطفل كما.  بدعم األقران الذي يعزز االعتداد بالذات لدى الطفل املعوق     والـنهوض 
 .لطفلصاحل ا املمكنة لاحلدود للتحكم واإلجناز والفوز إىل أبعد يةمتكين

                                                      

 وبوجه ،)(A/RES/55/2 األمم املتحدة بشأن األلفية      إعالن هذا السياق إىل     يفتـود اللجنة أن تشري       )٤(
 كفلُت" الذي تلتزم مبوجبه احلكومات بأن االبتدائياملتعلق بتعميم التعليم فية لألل من األهداف اإلمنائية ٢اهلدف إىل خاص 

 وأن االبتدائي، مرحلة التعليم    إمتام يف كل مكان، ذكورهم وإناثهم على السواء، على          األطفال، قدرة   ٢٠١٥حبلول عام   
كما تود اللجنة أن تشري إىل      ". اة املساو قدمتـتاح للبـنني والبـنات إمكانية الوصول إىل مجيع مستويات التعليم على              

جمال يف  وإطار العمل   نها بيان سالمنكا    وم،  غري القائم على االستبعاد    التعليم   فكرةخرى اليت تؤيد    األدولية  التزامات  لاال
:  بتعليم ذوي االحتياجات التربوية اخلاصة     املعين الذي اعتمده املؤمتر العاملي      ،تعلـيم ذوي االحتياجات التربوية اخلاصة     

وإطار ) إسبانيايف اليونسكو ووزارة التعليم والعلوم    (١٩٩٤يونيه  / حزيران ١٠-٧فرصـه ونوعيته، سالمنكا، إسبانيا،      
 ٢٨-٢٦ داكار، السنغال، للتربية،اعتمده املنتدى العاملي  الذي الوفاء بالتزاماتنا اجلماعية،:  التعليم للجميعداكار،عمل 
 .٢٠٠٠أبريل /نيسان
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 ينظام املدرسال التعليم يف - جيم

 أن تلك   إىل نظراً   ة خاص أمهية يف مـرحلة الطفولة املبكرة بالنسبة إىل الطفل املعوق           التعلـيم  يكتسـي  -٦٥
ويكتسي التدخل املبكر أمهية . اخلاصةحتياجاته املؤسسـات هـي األوىل يف أغلب األحيان اليت تعترف بعجزه وا       

طفل أو تأخر يف النمو يف مرحلة لدى وإذا كُشف عن عجز . الكاملةحيوية يف مساعدة الطفل على تطوير قدراته 
 لالستجابة  مصّميي ينبغي أن    ذ ال ،أفضل لالستفادة من التعليم يف مرحلة الطفولة املبكرة       اً  فرصه  ل مـبكرة، فإن  
أو  مؤسسات اجملتمع املدين     و الدولة أ  الذي توفره وميكن للتعليم يف مرحلة الطفولة املبكرة       . الفرديةالحتـياجاته   

انظر تعليق اللجنة   (رفاه ومنو مجيع األطفال املعوقني      يسهم إسهاماً هاماً يف      أن   برامجيوفره اجملتمع احمللي يف شكل      
 ، جماناًاالبتدائيوجيب إتاحة التعليم ). فولة املبكرةبشأن إعمال حقوق الطفل يف مرحلة الط ) ٢٠٠٥(٧العام رقم   

 وينبغي جلميع . الثانوية أيضاً ويف العديد من الدول األطراف، للطفل املعوقاملدارسومبا يف ذلك املدرسة االبتدائية 
 دودياحمل األطفال دخول حواجز التواصل فضالً عن احلواجز املادية اليت حتول دون          مناملـدارس أن تكون خالية      

للمراهقني املعوقني  متوفراً  وجيب أن يكون التعليم العايل، املتاح على أساس القدرات،          . تلـك املدارس  احلـركة   
 إلعمال حقهم يف التعليم على النحو الكامل،        سعياًمساعدة شخصية،   إىل  وحيتاج العديد من األطفال     . املؤهلـني 

لتقنيات، مبا يف ذلك اللغات املالئمة، وغريها من أشكال          وا ات املنهجي يفاألساتذة املدربني   من  وبوجه اخلصوص   
 تستهدفالقادرين على استخدام استراتيجيات     وواسعة من املهارات    ال اجملموعة األطفال ذوي    لتعليماالتصـال،   

 ينبغي  اليتساِعدة،  املعدات  املتجهيزات و اليسورة، و املالئمة و التعليمية امل واد  املالطفـل وتوجـه لـه خصيصاً، و      
 .وارد املتاحةامللدول األطراف أن تتيحها إىل أقصى حدود ل

  التعليم غري القائم على االستبعاد- دال

وجيب أن تكون طريقة .  تعليم األطفال املعوقنيهدف )٥( يكون التعليم غري القائم على االستبعادأن ينبغي -٦٦
فل، نظراً إىل أن تعليم بعض األطفال املعوقني         التعليمية الفردية للط   لالحتياجات وفقاً   ين حمدد ذلك التعليم وشكل  

 بااللتزام الصريح هبدف    اللجنةوتنوه  .  بيسر يف نظام املدارس العادية     متاحاً نوعاً من الدعم قد ال يكون        يتطلـب 
ضمان الدول عدم   ووجوب   املعوقني   حلقوقدولية  التفاقية  الوارد يف مشروع اال    ،التعليم غري القائم على االستبعاد    

 من النظام التعليمي العام على أساس اإلعاقة وحصوهلم على الدعم           ،نواملعوق فيهم األطفال    ن مب ،ناء املعوقني استث
 اليت مل   األطرافوتشجع اللجنة الدول    .  نظام التعليم العام لتيسري حصوهلم على تعليم فعال        نطاقالضـروري يف    

 الالزمة لتحقيق التدابري اعتماد االستبعاد على م علىإرساء التعليم غري القائتشرع بعد يف وضع برنامج يهدف إىل 

                                                      

ضمان حتقيق التعليم :  على االستبعادالقائمغري لتعليم يف جمال اتوجيهية لليونسكو  الاملبادئ تقدم )٥(
 على االستبعاد عملية ملعاجلة تنوع      القائمغري  لتعليم  ا عتربُي "،: التال الـتعريف ) ٢٠٠٥اليونيسـكو   (للجمـيع   
 احمللية،  اجملتمعاتثقافات ويف    واالستجابة هلا من خالل تعزيز املشاركة يف التعلم ويف ال          املتعلمنيمجيع  احتياجات  

 والتعديالت اليت    التغيريات  على االستبعاد  القائمغري  لتعليم  اويتضمن  . واحلـد مـن االستبعاد داخل التعليم ومنه       
 مشتركة تغطي مجيع األطفال الذين      نظرةعلى أساس   دخـل عـلى احملتوى، والُنهج واهلياكل واالستراتيجيات،         ُت

لتعليم ويتناول ا...  تعليم مجيع األطفالالعادي من مسؤولية النظام     بأنه واالقتناعاملالئمة  ينتمون إىل الفئة العمرية     
 ). من النص اإلنكليزي١٥ و١٣الصفحتان ..." ( وإزالتهاالعقبات  تشخيص على االستبعادالقائمغري 
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وجيب . خيتلف نظام التعليم العام ميكن أن إطارمدى عدم االستبعاد يف تقييم غري أن اللجنة تؤكد أن . هذا اهلدف
اد  يف الظروف اليت ال يكون فيها التعليم غري القائم على االستبع           والربامجاحلفاظ على استمرار خيارات اخلدمات      

 . يف املستقبل القريبلتحقيقاممكن 

غري " لعبارة ميكنبيد أنه .  التعليم غري القائم على االستبعاد دعماً قوياً يف السنوات األخريةحركة ولقيت -٦٧
 من القيم   ة االستبعاد، يف األساس، جمموع    علىوالتعليم غري القائم    .  أن تشمل معاين خمتلفة    "القائم على االستبعاد  

ل بني تنوع ظروف التعلُّم ومتطلبات ِد جلميع التالميذ، يْعوجّيد وفعال هادفتعليم لواملمارسات الساعية واملبادئ 
 حتترم  خمتلفةوميكن حتقيق هذا اهلدف عن طريق وسائل تنظيمية         .  فحسب بل أيضاً مجيع التالميذ     املعوقال الطفل   

 مجيع التالميذ املعوقني دواماً كامالً يف إيداع بنيستبعاد وميكن أن يتراوح التعليم غري القائم على اال. تنوع األطفال
 االستبعاد، مبا فيها جزء التعليم غري القائم علىخمتلفة من اً  نسبعادي يشمل صف يف وإيداعهم واحد عاديصف 

 دماجإ أن ُيفهم أو ُيَمارس بصفته جمرد        لذلك التعليم  ينبغي   وجيب التشديد على أنه ال    . من التعليم املخصص هلم   
 وثيق بني   تعاونمن املهم قيام    و. ه واحتياجات  ذلك الطفل   دون مراعاة حتديات   العادينظام  اللطفـل املعـوق يف      ل

حتياجات الطفل  الستيفاء ا  وتطويرها املناهج التعليمية    تقييموجيب أن يعاد    . العادينياملربني املتخصصني واملربني    
العاملني يف النظام وغريهم من املوظفني  برامج تدريب األساتذة  إدخال تعديالت علىوجيب. غري املعوق واملعوق أ

 .تنفيذاً كامالً فلسفة التعليم غري القائم على االستبعاد لتنفيذالتعليمي سعياً 

  إعداد املسار املهين والتدريب املهين- هاء

 اإلعداد ومن املهم بدء     . والتحول للتطوير الوظيفي  إعداداً   ، سنهم ، بصرف النظر عن    املعوقني مجيع يتلقى -٦٨
. مراحل احلياةكافة  يف مرحلة مبكرة وتستمر خالل تبدأ التطوير الوظيفي عملية حيث يعتربيف مرحلة سن مبكرة 

 التدريب املهين يف أبكر مرحلة ممكنة، بداية من املدرسة االبتدائية، من            ومهاراتومتكِّن التوعية بالتطوير الوظيفي     
 املهين يف املدرسة    للمساروال يعين اإلعداد    .  يف جمال التوظيف   ةيااحلمرحلة الحقة من     خبيارات أفضل يف     القـيام 

بل يبدأ باختيار   .  لالستغالل االقتصادي  املطاف يف هناية    ميّهدللقيام بعمل   صغار األطفال   االبتدائـية اسـتخدام     
 ة الثانوياملرحلةيف   تعليمي وظيفي منهاج  يلي ذلك  مثّ.  يف السنوات املبكرة   املتجددةالتالميذ أهدافاً وفقاً لقدراهتم     

 . العملمكان املدرسة وبني منتظمني تنسيق ومتابعة يف إطار، مهنيةكسب خربة يتيح مهارات مالئمة وي

 املهين  باملساروجيب إدراج الوعي    .  والتدريب املهين يف مناهج التعليم     الـتطوير الوظيفي   إدراج وجيـب  -٦٩
 فيها التعليم اإلجباري سنوات التعليم      يتجاوزويف البلدان اليت ال     . تعليم اإلجباري والتدريـب املهين يف سنوات ال     

وجيب على  .  الالحق للتعليم االبتدائي إجبارياً لألطفال املعوقني      املهيناالبـتدائي، ينـبغي أن يكـون التدريب         
 .ختصص املوارد الكافية للتدريب املهينوسياسات ال تضعاحلكومات أن 

 لفراغ واألنشطة الثقافية أوقات ا- واو

وينبغي أن . سنه على حق الطفل يف الراحة واألنشطة الثقافية اليت تتماشى مع ٣١ يف مادهتا االتفاقية تنص -٧٠
ـ ُت وقد اعُترف باللعب   . والبدنية وقدرات الطفل العقلية والنفسية      على أهنا تتضمن خمتلف أعمار    ر هذه املادة    فسَّ

 اإلدماج الكامل للطفل    ويتحقق هدف .  االجتماعية املهاراتف املهارات، مبا فيها     بصفته أفضل مصدر لتعلم خمتل    
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بني الطفل املعوق وغري ( للعب مع اآلخرين والوقتُيمنح هذا الطفل الفرصة واملكان     عندمااملعـوق يف اجملـتمع      
 .سةدرا السن يف أوقات الفراغ والتسلية واللعب للطفل املعوقتنظيم وينبغي إدماج التدريب على ). املعوق

ـ  أن وينـبغي  -٧١ األلعاب  عن فضالًالفرص للمشاركة يف خمتلف األنشطة الثقافية والفنية تكافؤ  تاح للطفل املعوق    ُي
 .تبعث على الرضا بالنفس وجيب أن تعترب هذه األنشطة وسائل للتعبري ووسائل إلعمال نوعية حياة. ةيالرياض

  األلعاب الرياضية� زاي

 غري استبعادي حنو األطفال املعوقني على إلدماجم األنشطة الرياضية التنافسية وغري التنافسية  تصمأن جيب -٧٢
لقيام ل ودعمه الطفل غري املعوق منافسةلطفل املعوق القادر على تشجيع اويعين ذلك، أنه ينبغي . كلما أمكن ذلك

بدنية، من لياقة  ما تتطلّبه تلك األلعاب بسبب ،اًلباالطفل املعوق غفيه  حيتاج جمالبيد أن األلعاب الرياضية . بذلك
 وسائط  غري أنه جيب التشديد على وجوب توخي      . الرتيهة واآلمنة املنافسة  متكنه من   خاصة به    وأنشطةإىل ألعاب   
اليت يتعاطاها  أللعاب الرياضية   ا تتوخاها اليت ا، العناية ذاهت  لعاباأل تلك    تنظيم  عند ،بدورهـا املسؤول   اإلعـالم 

 .ال غري املعوقنيألطفا

  إجراءات احلماية اخلاصة � تاسعاً
 ) د(إىل ) ب( والفقرات من ٤٠ و٣٩ و٣٨ و٢٢املواد (

 )٣٦ إىل ٣٢واملواد من  ٣٧من املادة 

  نظام قضاء األحداث� ألف

 ١ الفقرة   كما تبّين ذلك  (، يتعني على الدول األطراف أن تضمن للطفل املعوق اجلانح           ٢ املادة   ضوء يف -٧٣
) ٣٩ و٣٧ و٤٠ املواد( بقضاء األحداث اخلصوصاحلماية ال بأحكام االتفاقية اليت تتصل على وجه ) ٤٠ املادة من

  ذات الصلة الواردة يف االتفاقية، وعلى سبيل املثال يف جمايل      األخرىميع األحكام والضمانات    جبفحسب بل أيضاً    
 لضمانألطراف أن تتخذ تدابري حمددة عند االقتضاء         ينبغي للدول ا   ،وإضافة إىل ذلك  . التعليموالـرعاية الصحية    

  . فعالًمنهامحاية الطفل املعوق حبكم أمر الواقع باحلقوق الوارد ذكرها أعاله واالستفادة 

 الطفلالذي يعاين منه    الشديد   ونظراً إىل الضعف     ،٢٣  النص عليها يف املادة     باحلقوق الوارد  يتعلق وفيما -٧٤
 يف  ة بأن تراعى العناصر التالي    - أعاله   ٧٣ىل التوصية العامة الواردة يف الفقرة       إإضافة   -املعـوق، توصي اللجنة     

 :للقانون) املزعوم ( املخالفمعاملة الطفل املعوق

 أصحاب املهنة مثل    على أيدي  املالئمة و  ات اللغ باستخداملطفل املعوق اجلانح    استجواب ا  ينبغي )أ( 
 تدريباً مالئماً   املدّربني القضاة،أو  /ني العام ني، أو املدع  نين االجتماعي ياملرشد/نياملدافع/ني أو احملام  الشرطة،ضباط  

 يف هذا اجملال؛ 

 تكييف يكفلالتنوع واملرونة تشمل قدراً من    بديلة لـلحكومات أن تضع وتنفذ تدابري        ينـبغي  )ب( 
التعامل مع  وينبغي  . ت القضائية لتفادي اللجوء إىل اإلجراءا   سعياً   للطفل   الفرديةالتدبري مع القدرات والكفاءات     
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 تلك اإلجراءات   يتوّخوينبغي  . القانونية/لطفـل املعوق اجلانح قدر اإلمكان دون اللجوء إىل اإلجراءات الرمسية          ا
 جهود مكثفة إلبالغ الطفل بإجراءات قضاء بذلوجيب يف تلك احلاالت .  عند الضرورة ولصاحل النظام العام    طفق

  فيها؛الواردةاحلقوق باألحداث و

 مراكز احتجاز األحداث النظامية خالل فترة اإليقاف     يف أال يودع الطفل املعوق اجلانح       ينـبغي  )ج( 
 أال يطبق احلرمان من احلرية إال عند الضرورة سعياً لتمكني الطفل من             وينبغي. لعقوبةاتنفيذ  عند  الـتحفظي أو    

 تشمل يف مؤسسة    الطفلرمية، وينبغي أن يودع     تناول مشاكله اليت أدت إىل ارتكاب اجل      عند   الالئقـة    املعاملـة 
ـ  ، عند اختاذ   املختصة للسلطة   وينبغي. مرافق أخرى تتيح هذه املعاملة اخلصوصية     يف  وكما ينبغي     ني مدرب نيموظف

 .  القانونية احتراماً كامالًوالضمانات أن تتأكد من احترام حقوق اإلنسان ،تلك القرارات

  االستغالل االقتصادي� باء

 األطفال عمل املعوق بوجه خاص ملختلف أشكال االستغالل االقتصادي، مبا فيها أسوء أشكال        الطفل يتعرض -٧٥
ق بعد على اتفاقية     األطراف اليت مل تصدّ    الدولويف هذا السياق، توصي اللجنة      . لتسولاالجتار باملخدرات و  ا  إىل إضافة

 بشأن  ١٨٢ واتفاقية منظمة العمل الدولية رقم        االستخدام لسن باحلد األدىن    املتعلقة ١٣٨مـنظمة العمل الدولية رقم      
 تنفيذوينبغي للدول األطراف يف     . ، بالقيام بذلك   عمل األطفال واإلجراءات الفورية للقضاء عليه      أشكالحظـر أسوء    

 .حتياجاتهالالطفل املعوق واليت يعاين منها لضعف خاصة حلالة اهاتني االتفاقني أن تويل عناية 

  الشوارع أطفال� جيم

ارع والذي يعاين من عجز بدين، يف الشالطفل ، وعلى وجه اخلصوص  نفسه جيد الطفل املعوق   ما كـثرياً  -٧٦
أو يعمل / ويقيمق الذي ووجيب أن يضمن حصول الطفل املع.  اقتصادية واجتماعيةعوامل تشمل متعددة،ألسباب 

وامللبس والسكن وفرص التعليم، والتدريب على املأكل الرعاية، مبا فيها   يف الشـوارع عـلى القـدر الكايف من          
ويف هذا  .  املخاطر مبا فيها االستغالل االقتصادي واجلنسي      خمتلف فضالً عن محايته من      ،اكتساب املهارات احلياتية  

 القلق بالغويساور اللجنة . ه فردي يراعي مراعاة كاملة احتياجات الطفل اخلاصة وقدراتهنج، جيب اعتماد السياق
الطفل يف  ويشوَّه   يف أماكن أخرى؛     أوض الطفل املعوق أحياناً لالستغالل ألغراض التسول يف الشوارع          مـن تعر  

 األطراف باختاذ مجيع التدابري الالزمة ملنع هذا        الدولوتطالب اللجنة   . ض التسول اغرألبعاهة ما   بعـض األحيان    
 . املذنبني فعالة ملقاضاة  االستغالل صراحة واختاذ تدابريوجترميالشكل من أشكال االستغالل 

  االستغالل اجلنسي� دال

 املواد يف   واستغالهلمبغاء  ال أعربت اللجنة عن بالغ قلقها إزاء العدد املتزايد من األطفال ضحايا             ما كثرياً -٧٧
وحتث اللجنة  .  ضحية هذه اجلرائم اخلطرية    الوقوع إىل   غريهويـرجح تعـرض الطفل املعوق أكثر من         . اخللـيعة 
 ويف املواد اإلباحية    البغاء الربوتوكول االختياري بشأن بيع األطفال واستغالهلم يف         علىات على التصديق    احلكوم

 أن تويل عناية خاصة     االختياري، الوفاء بالتزاماهتا مبوجب الربوتوكول      عند ،ينبغي للدول األطراف  ووتنفـيذه،   
 . مبا لـه من ضعف واالعترافماية الطفل املعوق حل
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 فال يف النـزاعات املسلحة األط� هاء

 يشاركون سواء كان األطفال ، سبب رئيسي من أسباب العجز، كما ذكر أعاله، النـزاعات املسلحةإن -٧٨
 التصديق على الربوتوكول    علىويف هذا السياق، حتث اللجنة احلكومات       . يف الـنـزاع أو كانوا ضحايا املعارك      

 األطفال الذين لتأهيلالعناية الواجبة ء اليوجيب إ. تنفيذهو املسلحة االختياري بشأن إشراك األطفال يف النـزاعات
وإضافة إىل ذلك، توصي اللجنة الدول      .  مسلحة وإعادة إدماجهم اجتماعياً    نزاعاتيعـانون مـن العجز نتيجة       

الالزمة وغريها  التشريعية التدابريذ اختاتجنيد يف القوات املسلحة وال األطفال املعوقني صراحة من باستثناء األطراف
 .من التدابري لتنفيذ هذا احلظر تنفيذاً كامالً

 إىل  املنتموناألطفـال الالجـئون واملشردون داخلياً، واألطفال         � واو
 األقليات وإىل فئات السكان األصليني

، اليت تدفع أشخاص إىل اللجوء أو إىل التشريد الداخلي حاالت العجز مباشرة عن الظروف       بعض تنـتج  -٧٩
 املثال، فإن األلغام الربية والذخائر غري       سبيلوعلى  . الكوارث اليت يتسبب فيها اإلنسان أو الكوارث الطبيعية       مثل  

 النـزاعات توقف داخلياً واألطفال املقيمني بعد فترة طويلة من        واملشرديناملـنفجرة تقـتل وتصـيب الالجئني        
 خاص البنات وبوجهلياً ألشكال عديدة من التمييز،  األطفال املعوقون الالجئون واملشردون داخويتعرض. املسلحة

 من الذكور لإلساءة، مبا فيها اإلساءة اجلنسية أكثر كثرياً ما يتعرضن الاليتاملعوقات الالجئات واملشردات داخلياً، 
ولوية  بقوة على وجوب إيالء األطفال املعوقني الالجئني واملشردين داخلياً أ          اللجنةوتشدد  . واإلمهال واالستغالل 

 واالجتماعية الصحية يف تلقـي املسـاعدة اخلاصة، مبا فيها املساعدة الوقائية، واحلصول على اخلدمات             قصـوى 
 مفوضية األمم املتحدة    وأدرجت.  االجتماعي اإلدماج اخلدمات الالزمة للتعايف النفسي وإعادة       هااملالئمـة، مبا في   

عملها يف هذا اجملال، مبا     يف  سترشد هبا   ت وثائق عديدة     سياساهتا واعتمدت  أولوياتلشؤون الالجئني الطفل ضمن     
 األمم املتحدة   مفوضيةيف سياسة   أُدرجت  ، اليت   ١٩٨٨ املـبادئ التوجيهية للمفوضية بشأن األطفال لعام         فـيها 

 تعليق اللجنة العام رقم    مبراعاة   األطراف   الدولكما توصي اللجنة    . لشـؤون الالجـئني بشأن األطفال الالجئني      
 .األصلي غري املصحوبني واملنفصلني عن ذويهم خارج بلدهم األطفال معاملة بشأن) ٢٠٠٥(٦

إيالء  هبا والنهوضاألطفال املعوقني   حقوق   مجيع التدابري املالئمة والالزمة املتخذة حلماية        تشـمل  أن وجيـب  -٨٠
ح أن جسكان األصليني والذين ير إىل األقليات وإىل فئات ال     ني املنتم األطفالحتياجات  الللضعف الشديد و  خاصة  عناية  

 .واإلثين الثقايف البعدينوجيب أن تراعي الربامج والسياسات دوماً .  جمتمعاهتم احملليةيفأصالً مهّمشني يكونوا 

_ _ _ _ _ 

 


