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الممخص:
تتناكؿ ىذه الرسالة دراسة الحماية الجزائية لممعاقيف ذكم االحتياجات الخاصة ،مف الناحية
المكضكعية ،كاإلجرائية ،كمدل قصكر المشرع في إفرادىـ بنصكص خاصة ،كلـ تتناكؿ الحماية
العامة ،خاصة متعمقة بذكم االحتياجات الخاصة.
تبحث ىذه الرسالة ،االنتياكات الكاقعة عمى ذكم اإلعاقة كأسباب تفاقيما ،كما تتضمف تحميبلن
لمنصكص التشريعية الكطنية المعدة لحماية ذكم اإلعاقة .كتسمط الضكء عمى القصكر الذم شاب كؿ
مف قانكف حقكؽ المعاقيف الفمسطيني كقانكني العقكبات كاإلجراءات الجزائية ،في التصدم لؤلسباب
الجذرية ليذه االنتياكات .كتنتيي الدراسة بتكصيات عف التدابير التشريعية الكقائية البلزمة لمتصدم
ليذه االنتياكات ضد ذكم اإلعاقة ،مع التركيز عمى ضركرة اتباع نيج شامؿ يرمي إلى القضاء عمى
أم انتياؾ ضدىـ ،كمعالجة عكامؿ الخطر المحددة التي تُعرضيـ ألم انتياؾ.
يمكف تحقيؽ الحماية الجزائية المكضكعية ،مف خبلؿ التجريـ كالعقاب ،كذلؾ بمعالجة مسألة
التكييؼ القانكني لمجرائـ الكاقعة عمى ذكم اإلعاقة ،كحجـ العقاب الذم سيمحؽ بالمعتدم ،أما الحماية
الجزائية اإلجرائية ،فيمكف تحقيقيا مف خبلؿ معالجة كسائؿ المبلحقة كمتابعتيا ،كالمتعمقة بما يسبؽ
المحاكمة مف إجراءات ،التي تتأثر بالفيـ القانكني الخاطئ ،كإمكانية تحريؾ الدعكل مباشرة مف قبؿ
الضابطة العدلية ( الشرطة ،ك النيابة العامة) ،أك بناء عمى شككل قريب ،كمدل تعمؽ ىذه الجرائـ
بالحؽ العاـ ،كمدل قابميتيا لئلسقاط مف خبلؿ إسقاط الحؽ الشخصي ،ىذا ما يتعمؽ بالمعضمة
القانكنية .كىك ما يمكف القكؿ بالنتيجة أنو قد آف األكاف لدفع المشرع الفمسطيني ،لتبني نصكص
قانكنية تتجاكز جكانب النقص السابقة تسمح بمبلحقة المعتدم ،كتكفر الحماية البلزمة لذكم اإلعاقة.
كقد تـ التكصؿ إلى كجكب تعديؿ قانكف حقكؽ المعاقيف الفمسطيني ،كالنص عمى حماية جزائية
خاصة لحقكؽ ذكم اإلعاقة ،ك ضركرة كجكد جيات مختصة تحمي حقكقيـ .كغيرىا مف التكصيات
الكاردة في النياية ،التي تعتبر بشكؿ أك بآخر ترتقي بالمستكل القانكني ليكاكب التطكرات الكبيرة التي
طرأت عمى حقكؽ اإلنساف بشكؿ عاـ ،كحقكؽ ذكم اإلعاقة بشكؿ خاص.
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أرجك أف تككف ىذه الدراسة حج انر في مياه الصمت الراكدة تجاه اإلجحاؼ ك الظمـ بحؽ ذكم
اإلعاقة ،كأف تككف صرخة عالية لتكسير جدراف الثقافة السائدة ،كما أتمنى أف أككف قد أعطيت
المكضكع حقو مف التحميؿ ك الجيد بكصفي باحثة في بداية الطريؽ.
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The Penal Protect of Disabled People with Special Needs
Prepared by: Sereen Anbousi.
Supervisor: Dr. Jehad Al-Keswanei.
Abstract:
This thesis show how to protect the rights of Disabled people with special needs from
Standpoint substantive and procedural beside that how Legislator miscarry in making laws
compatible with those people.
The thesis also Discuss Incident violations on Disabled people with special needs and the
reason of aggravation. It also analyzing National legislative texts about this issue and
exposure the Insufficiency of laws to face Violations on Disabled people.
This study has some Legislature recommendations to face Violations on Disabled people.
Beside that eliminate on any Violations on them and fix all risk factors.
We can do that by Protection of Criminal objectivity through criminalization and
punishment and we can do that by changing laws and punishment that will be attached to
the aggressor. We can develop the Protection of Criminal Procedure by evaluate the
stalking means and changing the Legal proceedings for more protect to those people like
making police or one of the victim's relative has the authority to make a summons.
It's time for Palestinian legislator to make new laws exceeding the previous deficiencies.
The Circularity reached to amended disability rights law in Palestine and a lot of
recommendations that helps to keep pace with huge developments that occurred on human
rights in general and The rights of persons with disabilities in particular.

I hope this thesis is the beginning of a change in the rights of the Palestinian disabled in
order to receive his full right and.
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مقدمة
الحمدهلل رب العالميف ،المنفرد بالكماؿ كحده ،ك المنزه عف كؿ نقص أك عيب ،لقد قضت سنة اهلل
في خمقو أف يتفاكت الخمؽ فيما بينيـ ،كأالّ يككف جميع الناس عمى درجة كاحدة ،كقد شاءت إرادة اهلل
أف يجعميـ متفاكتيف ،فينالؾ مجمكعة مف األشخاص يختمفكف عف األشخاص العادييف مف عدة
جكانب ،منيا القدرات العقمية أك الجسمية أك التعميمية ،لدرجة أصبح مف الضركرم تقديـ خدمة خاصة
تجعميـ مف ذكم االحتياجات الخاصة ،بحيث يككف كؿ فرد منيـ يتميز بخصائص معينة تختمؼ عف
األشخاص العادييف ،كتحتاج إلى معاممة كرعاية خاصة.
يشمؿ مصطمح ذكم االحتياجات الخاصة المبدعيف كالمتفكقيف أصحاب القدرات الخاصة ،الذيف
يظيركف قدرة مميزة في مجاؿ أك أكثر مف مجاالت الحياة ،كما تشمؿ ذكم اإلعاقة بشتى أنكاعيا
الحسية ،كالعقمية ،كالجسدية ،حيث إف المبدعيف يحتاجكف إلى معاممة كاىتماـ خاص كما يحتاجو
المعاؽ ،كاف كاف في جكانب مختمفة ،كسأقتصر في مكضكع رسالتي ىذه عمى فئة المعاقيف ذكم
االحتياجات الخاصة ،كىك ما سيتـ بحثو ،فأينما ذكرت كممة ذكم االحتياجات الخاصة فإنو يعنى بيا
ذكك اإلعاقة.
يقصد بالحماية الجزائية ما قرره المشرع في قانكني العقكبات اإلجراءات الجزائية ،لحماية حقكؽ
اإلنساف مف أم اعتداء يقع عميو .كىي عبارة عف قكاعد مكضكعية تُعنى بتجريـ األفعاؿ كعقكبتيا
كذلؾ بإصدار تشريعات جزائية تأخذ صكرتي التجريـ كالعقاب ،لحماية األفراد مف الكقكع ضحايا
لمجريمة .كقكاعد إجرائية كىي عبارة عف الكسائؿ المتبعة باستيفاء حؽ الدكلة في العقاب.
المعكؽ يعرؼ بأنو "الشخص المصاب بعجز كمي أك جزئي ،خمقي أك غير خمقي ،كبشكؿ مستقر
في أم مف حكاسو ،أك قدراتو الجسدية ،أك النفسية أك العقمية ،إلى المدل الذم يحد مف إمكانية تمبية
متطمبات حياتو العادية ،في ظركؼ أمثالو مف غير المعكقيف" .1كقد عرفت الجمعية العامة لؤلمـ
المتحدة المعاؽ بأنو" أم شخص عاجز عف أف يؤمف بنفسو -بصكرة كمية أك جزئية -ضركرات حياتو
الفردية ك/أك االجتماعية العادية بسبب قصكر خمقي ،أك غير خمقي ،في قد ارتو الجمسانية ،أك

1لبْٔٛؽمٛقاألّقبٓاٌّؼبل،ٓ١هلٌَُٕ،4خ،َ4994اٌّبكح( .)4

ٚ

العقمية" .1بينما عرؼ قانكف العمؿ الفمسطيني المعاؽ بأنو":الشخص الذم يعاني مف عجز في بعض
قدراتو الجسدية أك الحسية أك الذىنية ،نتيجة عكؽ مرض أك حادث ،أك سبب خمقي ،أك عامؿ كراثي،
أدل لعجزه عف العمؿ ،أك أضعؼ قدرتو عف القياـ بإحدل الكظائؼ األساسية األخرل في الحياة،
كيحتاج إلى الرعاية كالتأىيؿ مف أجؿ دمجو أك إعادة دمجو في المجتمع" .2كىك بذلؾ يختمؼ عف
التعريؼ الكارد في قانكف حقكؽ المعكقيف الفمسطيني الذم عرفو بأنو "الشخص المصاب بعجز كمي أك
جزئي ،خمقي أك غير خمقي ،كبشكؿ مستقر في أم مف حكاسو أك قدراتو الجسدية أك النفسية أك
العقمية ،إلى المدل الذم يحد مف إمكانية تمبية متطمبات حياتو العادية في ظركؼ أمثالو مف غير
المعكقيف".3
تنقسـ اإلعاقة إلى صنفيف مف حيث زمف الحدكث ،ك مف حيث طبيعة عكامؿ اإلصابة ،كتقسـ
األكلى إلى إعاقة عقمية تحدث قبؿ الكالدة ،أك أثناء الكالدة ،كىي حالة نقص في القدرات العقمية
كانخفاض داؿ في عف المتكسط بمعيار انحرافيف معياريف ،كيصاحبو قصكر في الميارات التكييفية
كتحدث قبؿ  18سنة ،أما األمراض العقمية ،فيحدث بعد اكتماؿ نمك العقؿ 4.كتنقسـ أسباب اإلعاقة
لسببيف رئيسييف :أسباب كراثية ،ك أسباب بيئية ،كما تكجد عكامؿ تساعد إما عمى زيادة نسبة اإلعاقة
أك التخفيؼ منيا .كيشيد العالـ المعاصر تزايدان مستم انر في عدد المعاقيف ذكم االحتياجات الخاصة،
خاصة في فمسطيف ،كذلؾ بفعؿ االعتداءات الكحشية مف قبؿ االحتبلؿ اإلسرائيمي ،التي باتت تؤدم
إلى إعاقات متنكعة بسبب استخداميـ أنكاع أسحمة مدمرة كمحرمة دكليان ضد المكاطنيف الفمسطينيف.
أما أنكاع اإلعاقة فتنقسـ إلى :إعاقة جسدية كحسية كعقمية ،أما اإلعاقة الجسدية ،فيي" 5كؿ ما يتصؿ
بالعجز في كظيفة األعضاء الداخمية لمجسـ ،سكاء كانت أعضاء متصمة بالحركة كاألطراؼ ،أك
المفاصؿ ،أك أعضاء متصمة بعممية الحياة البيكلكجية كالقمب كالرئتيف أك الكميتيف" ،كتشمؿ اإلعاقة
الحسية اإلعاقة السمعية كالبصرية كالنطقية ،أما بالنسبة لئلعاقة العقمية ،يقصد بيا " مرضى العقكؿ
كضعافيا ،كتتضمف اإلعاقة العقمية إما نقص التككيف العقمي ،أك في أعضاء المخ ،مثؿ حاالت
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التخمؼ العقمي" .1كقد يككف المعكؽ جانيان أك مجنيان عميو ،كمع أىمية الحماية الجزائية لممعكؽ الجاني،
إال أنو سيتـ التركيز عمى المجني عمييـ ذكم اإلعاقة في ىذه لمدراسة ،ككنيـ الفئة األكثر عرضة
لمخطر.
قبؿ التعرض لمحماية الجزائية لممعاقيف ذكم االحتياجات الخاصة ،ال بد مف عرض تاريخي حكؿ
ىذه الظاىرة ،حيث ال يكجد مجمتع خاؿ مف كجكد اإلعاقة بيف أفراده ،فمنذ فجر التاريخ كاف ينظر
لممعاقيف أنيـ فئة شاذة ،كقد نادل أفبلطكف بكجكب التخمص مف األطفاؿ المعاقيف عف طريؽ قتميـ
لممحافظة عمى نقاء العنصر البشرم في جميكريتو .كفي العصر الركماني بقي مصير المعاقيف معمقان
بيد شيخ القبيمة ،فكاف يحدد مصيرىـ حسب تقديره لدرجة اإلعاقة".2
أما اإلسبلـ فكاف السباؽ في رعاية ذكم االحتياجات الخاصة ،حيث أمر برعايتيـ ،كخصص
ليـ مكاردان مف بيت ماؿ المسمميف .كحث الخميفة عمر بف عبد العزيز عمى إحصاء عدد المعكقيف في
دكر لذكم العاىات المستديمة كاألمراض العقمية كالنفسية،
الدكلة اإلسبلمية ،كقد أسس المسممكف ان
فأنشئت البيمارستانات ،3في عيد الكليد بف عبد الممؾ األمكم ،كعيف لكؿ أعمى قائداَ ييديو السبيؿ".
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إالّ أف حاؿ المعكقيف تدىكر مع ضعؼ الدكلة اإلسبلمية ،كمع انتشار األمراض كالجيؿ في أكاخر
عصر الدكلة العثمانية ،كفي فترات تعاقب فييا االحتبلؿ عمى دكلة زاؿ االىتماـ بيذه الفئة مف
المجتمع.
في العصر الحديث أبدل المجتمع الدكلي عناية كاضحة بالمعكقيف مف خبلؿ المكاثيؽ الدكلية،
التي منحت أبعادان عالمية لحماية المعكقيف ،كقد نصت عمى ضركرة تمتع ىذه الفئة بكافة الحقكؽ
اإلنسانية ،فبلقت حماية ذكم االحتياجات الخاصة اىتمامان كبي انر عمى المستكل الدكلي ،كأسفر ىذا
١ٍ1لأؽّلِؾّٛك،اٌّوعغاٌَبثك٠ٚ .9.ٓ،ؼلاٌؼغيأٚإٌمٔاٌؼمٍٟكهعخِٓكهعبداٌؼغيأٚإٌمٔإٌفَ،ٟفملرٕٛفاألِواٗ
اٌؼمٍ١خثبالٙطواثبدإٌفَِٚٓٚ،ٟعٙخإٌظواٌمبٔ١ٔٛخفاْاالٙطواةاٌؼمٍ٠ٟزُرؾل٠لٖػٍٝأٍبًرأص١وٖػٍٝاٌؼمًٚاٌزّ١١يٚاٌٍّىبد
اٌ ٚبثطخفٟإٌفٌاٌزٟرزؼٍكِجبّوحثبٌٍَٛنٚاٌَّإ١ٌٚخاٌمبٔ١ٔٛخٚ،الٛ٠علفٟاٌطتإٌفَٟكالٌخٌٍزؼج١وػٓاٌغٕٚ،ْٛال٠طٍك٘نا
إٌٛفػٍٝأٞرْقٔ١ألِٓٞاالٙطوثبداٌزٟرّٕٙٚباٌزٖٕ١فبداٌؾبٌ١خٌألِواٗإٌفَ١خٛ٘ٚ،رؼج١وٌٌٌِٗ١لٌٛيئالفٟاالٍزقلاَ
اٌمبٔ.ٟٔٛأظوِٖطفٝاٌْوث :ٟٕ١اٌطتإٌفَٟٚاٌمبٔ،ْٛأؽىبَٚرْو٠ؼبداألِواٗإٌفَ١خ،اٌطجؼخاأل،ٌٝٚكاهإٌٚٙخاٌؼوث١خ،ث١وٚد،
 .42.ٓ،2114
2هائلِؾّلأثٛاٌىبً  ،هػب٠خاٌّؼبلٓ١فٟاٌفىواٌزوثٞٛاإلٍالِٟفٟٛٙءاٌّْىالداٌزٛ٠ٟاعٙٔٛب،هٍبٌخِبعَز١و،اٌغبِؼخاإلٍالِ١خ،
وٍ١خالتربية ،غزة2008 ،ـ ،ص.39 .
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االىتماـ عمى جيكد كثيرة في مجاؿ رعاية المعاقيف كتأىيميـ مف خبلؿ إقرار اإلعبلف الخاص بحقكؽ
المتخمفيف عقميان لعاـ 1971ـ ،حيث اىتمت الجمعية العامة لؤلمـ المتحدة بحقكؽ المتخمفيف عقميان إذ
جاء فيو "يجب ...أف يتمتع المتخمؼ عقميان بنفس الحقكؽ التي يتمتع بيا سائر البشر ،كيككف لو حؽ
الحصكؿ عمى الرعاية ك العبلج ،كال بد أف يقيـ مع أسرتو أك أسرة بديمة ،كاذا كاف غير قادر عمى
ممارسة حقكقو ممارسة فعالو بسبب خطكرة عاىاتو ،فبل بد مف كجكد ضمانات قانكنية لحمايتو مف أم
تجاكز ممكف إذا اقتضت الضركرة تقييد أك تعطيؿ لبعض أك جميع حقكقو ،عمى أف يككف ىذا اإلجراء
خاضعان لبلستئناؼ ،كمحؿ إلعادة النظر بصكرة دكرية .ككاف عاـ  1981إعبلف السنة الدكلية
لممعكقيف مف قبؿ الجمعية العامة ،إضافة إلقرار اإلعبلف العالمي بشأف حقكؽ المعكقيف لسنة ،1975
كاصدار مبادئ حماية األشخاص المصابيف بمرض عقمي كتحسيف العناية بالصحة العقمية لسنة
 ،1991كفي عاـ 1993ـ اعتمدت الجمعية العامة لؤلمـ المتحدة القكاعد المكحدة بشأف تحقؽ تكافؤ
الفرص لممعاقيف.
كلـ يقتصر االىتماـ بيذه الفئة عمى المستكل الدكلي ،بؿ حظي ذكك اإلعاقة باىتماـ في
التشريعات الفمسطينية ،كعمى رأسيا القانكف األساسي الذم نص عمى أف الفمسطينييف أماـ القانكف
سكاء ،كال تمييز بينيـ بسبب اإلعاقة ،كىذا يعني أف لذكم االحتياجات الخاصة الحؽ في العيش
الكريـ .كقد تـ تأسيس دائرة ذكم االحتياجات الخاصة تابعة لك ازرة الشؤكف االجتماعية ،كصدكر حقكؽ
المعكقيف الذم تحمؿ المؤسسات الحككمية المسؤكلية األساسية في تقديـ الخدمات لممعكقيف كاحتراـ
حقكقيـ المقررة في القانكف.
كعمبلن باتفاقية األشخاص ذكم اإلعاقة فقد أخذت بعض الحككمات" ،1في أنحاء العالـ كافة عمى
نفسيا مسؤكلية ضماف أف يتمتع ذكك اإلعاقة بحقكقيـ مف دكف تمييز ،كمف ضمنيـ فمسطيف ،فقد
انضمت ليذه االتفاقية في أيار مف عاـ 2014ـ ،معمنة بذلؾ االلتزاـ بتنيفذ بنكدىا تحقيقان ليدفيا
كغايتيا ،المتمثمة في حماية حقكؽ األشخاص ذكم اإلعاقة ،كضماف تمتعيـ بالحقكؽ اإلنسانية كاممة.
كتنبثؽ فمسفة الدكلة تجاه ذكم اإلعاقة ،مف القيـ العربية كاإلسبلمية كالقانكف األساسي ،كاإلعبلف
العالمي لحقكؽ اإلنساف ،كاألحكاـ المتعمقة بحقكؽ األشخاص ذكم اإلعاقة ،كأىميا احتراـ حقكقيـ
 ّٓٙ ِٓ  1رٍه اٌؾىِٛبد اٌٍّّىخ األهكٔ١خ اٌٙبّّ١خ اٌز ٟلبِذ ثّجبكهح ٍِى١خ ثٙٛغ اٍزوار١غ١خ ١ٕٛٚخ ٌألّقبٓ م ٞٚاإلػبلخ ٌألػٛاَ
(ٚ) 2141-2119اٌزٟأصّودػٓئٕلاهلبْٔٛؽمٛقاألّقبٓاٌّؼٛلٚ،ٓ١رأٌٍ١اٌّغٌٍاألػٌٍْٝإْٚاألّقبٓاٌّؼٛلٓ١وّإٍَخ
١ٕٛٚخ َِزمٍخ رؼٕ ٟثوٍُ اٌَ١بٍبد ٚرفؼ ً١اٌزْو٠ؼبدٚ ،ؽّب٠خ األّقبٓ م ٞٚاإلػبلخ ِٓ فالي اٌزَٕ١ك ٚاٌزْج١ه ِغ اٌغٙبد اٌّقزٍفخ.
االٍزوار١غ١خاٌ١ٕٛٛخٌألّقبٓمٞٚاإلػبلخ،فطٜاٌؼًٌٍّّوؽٍخاٌضبٔ١خ .2141-2141،

ٛ

ككرامتيـ كحياتيـ كعدـ التمييز عمى أساس اإلعاقة .كبالرغـ مف اىتماـ التشريعات الفمسطينية بذكم
االحتياجات الخاصة ،كاصدار قانكف خاص بحماية المعاقيف ،إالّ أنيا اقتصرت عمى الحماية القانكنية
الخدماتية ،كلـ تحظ بنصكص جنائية تعزز ىذه الحماية كأىميا حقيا في الحياة ،كالحماية الجسدية،
عممان أف ىذه الفئة أكثر احتمالية لكقكعيا ضحية لمجريمة نظ انر لعدـ قدرتيا عمى درء المخاطر عنيا.
ك" يعتبر األفراد ذكك االحتياجات الخاصة جزءان أساسيان مف نسيج المجتمع ،فيـ يمثمكف مف -10
 %12مف مجمكع المجتمع كفؽ اإلحصاءات الدكلية"" ،1كتشير إحصائيات منظمة الصحة العالمة بأف
األشخاص ذكم اإلعاقة يشكمكف  %15مف عدد السكاف في العالـ" .2بالتالي ،فإف العناية بيـ ،كتكفير
سبؿ الرعاية ليـ لـ يعد حقان ككاجبان تفرضو القيـ الدينية ،كاألخبلقية ،كاإلنسانية ،بؿ كالسياسيات كالنظـ
االجتماعية ،حيث إف ليؤالء نفس الحقكؽ المقررة لغيرىـ في المجتمع ،كمف ضمنيا الحؽ في الحماية
الجزائية ليـ.
أىمية الدراسة:
نجد مف الناحية العممية أف المعاؽ ذك االحتياجات الخاصة قد حرـ مف عدة نِ َعـ ،إالَّ أّنو يبقى

إنسانان كغيره ،مف حقو أف يعيش حياة كريمة متمتعان بكافة الحقكؽ البشرية ،فإف كاف مف عنده نقص
عقمي أك جسدم أك حسي ال يمكف عبلجة بالمعنى الطبي ،إالّ أنو مف الممكف مف خبلؿ االىتماـ بو،
كاعطائو حقكقو ،أف ينجح في بعض أنكاع العمؿ ،مما يجعمو عنص انر فعاالن في المجتمع ،كما أنو مف
ناحية عممية غالبان ما تنتيؾ ىذه الحقكؽ ،مما يجدر القكؿ أنو يجب تكفير ضمانات ليـ لحفظيـ ك
حماية حقكقيـ اإلنسانية ،ك حتى تككف ليذه الضمانات أثر ال بد أف تككف حماية جزائية لحمايتيـ مف
أم انتياؾ قد يقع عمييـ.
يشكؿ ىذا المكضكع انعكاسان لمكاقع الفمسطيني في جميع المياديف ،حيث يعكس مدل تطكر
حماية ىذه الفئة مف الناس ،مدل تطكر المجتمع كأفكاره الفمسفية كاالجتماعية .كاف الكقاية منو خير
مف العبلج ،فالكقاية مف زيادة نسبة االنتياكات الكاقعة عمى المعاقيف ذكم االحتياجات الخاصة ،إذا ما
كضعت المشكمة نصب العينيف ليا أىمية بالغة تعكد بالنفع عمى المجمتع الفمسطيني في جميع جكانبو،
 1ػجلاٌؼي٠ياٌَ١لاٌْقٔ:هػب٠خم ٞٚاالؽز١بعبداٌقبٕخٚاٌٛفبءثؾمٛل( ُٙأفبقاٌٛالغ ٚرطٍؼبداٌَّزمجً)،اٌّإرّوإٌَٞٛاٌَبكً
ػْو(ِ،)َ2114ووياإلهّبكإٌفَ،ٟعبِؼخػ.4.ٓ،ٌّّٓ١
 2كًٌّّٛ١ياألّقبٓمٞٚاإلػبلخفٟاٌّغزّغِْ،وٚعرّىٓ١األّقبٓمٞٚاإلػبلخِٓاٌّطبٌجخثؾمٛلُٚٙاٍزؾمبلِ،ُٙوويكهاٍبد
اٌزّٕ١خ،عبِؼخث١وى٠ذِ،وعغ .44.ٓ،

ٞ

ألف العبلج أصعب بكثير مف الكقاية ،ك ىناؾ حاالت ال يستيطع عبلجيا ،كخاصة التي تنتيي
بالقتؿ ،فالبيئة الفمسطينية تفتقر لمثؿ ىذه الدراسات لمحماية الجزائية لذكم اإلعاقة .كقد يستنفيد مف
نتائج ىذه الدراسة ،القائمكف عمى رسـ السياسة التجريمية لحماية ذكم اإلعاقة مف أم انتياكات،
ككضع الجزاءات عمى المؤسسات الخاصة برعايتيـ كالمخالفة لمشركط التي يجب اتباعيا مف خبلؿ
المشرفيف عمى رعايتيـ.
أىداف الدراسة:
تيدؼ ىذه الدراسة إلى تبياف سبؿ الكقاية مف االنتياكات الكاقعة عمى ذكم اإلعاقة ،كذلؾ مف
خبلؿ تبلفي القصكر التي تعترييا بعض النصكص ،كذلؾ باألخذ بعيف االعتبار المبادئ التي
تتضمنيا اإلعبلنات كالمكاثيؽ الدكلية المتعمقة بالمعاقيف ذكم االحتياجات الخاصة ،ككضع ضكابط

لكفالة حقكؽ ذكم االحتياجات الخاصة ،كانشاء أجيزة متخصصة في تنفيذ القانكف الخاص بالمعاقيف،
كذلؾ كمو لتخفيؼ معاناة ىذه الفئة مف مجتمعنا ،كالتعريؼ بمكاطف القصكر في الحماية الجزائية لذكم

اإلعاقة في قانكف العقكبات ،كقانكف االجراءات الجزائية ،كقانكف حقكؽ األشخاص المعاقيف
الفمسطيني ،كالكشؼ عف ىذه االنتياكات في البيئة الفمسطينية ،كبياف مدل انعكاس تنفيذ العقكبات

عمى ذكم االحتياجات الخاصة كالمجمتع .إضافة إلى تكفير فيـ لبعض العقبات القانكنية ك اإلجرائية،
التي تحكؿ دكف كصكؿ الكـ األكبر مف االعتداءات الكاقعة عمى ذكم اإلعاقة لممحاكـ ،كتحديد

الثغرات التي يجب االىتماـ بيا ،سكاء أكاف في مراكز الشرطة أك المحاكـ أك لدل النيابة العامة ،مف

أجؿ تعزيز دكر القضاء في إنصاؼ الضحايا.

تيدؼ الحماية الجزائية لذكم االحتياجات الخاصة إلى المحافظة عمييـ ك حمايتيـ مف الجرائـ
ميما كاف نكعيا ،سكاء كانكا جناة أك مجنيان عمييـ .فيـ يختمفكف عف األشخاص العادييف رغـ أنيـ
يتمتعكف بنفس الحقكؽ ،فحرمانيـ مف العيش الكريـ يككف ذا أثر سمبي عمى سبلمتيـ النفسية ،كربما
في سبلمتيـ العقمية كىـ بحاجة ماسة لمرعاية كالعناية.
عنى بمراجعة التشريعات الخاصة بذكم
كما كتيدؼ ىذه الرسالة إلى تكجيو اىتماـ المشرع ،كي ُي َ

اإلعاقة مف الناحية المكضكعية كاإلجرائية ،كتحميؿ النصكص المتعمقة بالحماية الجزائية المتعمقة بيـ،
كمقارنتيا ببعض القكانيف العربية التي اشتممت عمى حماية جزائية في بعض الجكانب لذكم اإلعاقة.
كتعديؿ قانكف المعاقيف ليشمؿ حماية جزائية لذكم اإلعاقة ،أسكة ببعض الدكؿ كمنيا القانكف العراقي

ن

كالمبناني كالككيتي ،مف أجؿ أف تنعـ ىذه الفئة بحياة آمنة كخاصة مع ازدياد حاالت اإلجياض ك
التعذيب كالقتؿ ألغراض مختمفة .كايجاد ىيئات مختمفة تراقب آلية تطبيؽ القانكف ،كتتابع ىذه الحاالت
كحمايتيا.
إعطاء ذكم اإلعاقة حقكقيـ كاممة ،كالسعي لتحقيؽ العدالة كالمساكاة في الحماية الجزائية ،كتقديـ
اقتراحات الزمة لتعديؿ حقكؽ المعكقيف لتنسجـ مع االتفاقيات الدكلية .ككضعيا عمى جدكؿ أعماؿ
المسؤكليف كأصحاب القرار.
كتستيدؼ الحماية الجنائية المكضكعية ،تتبع األفعاؿ ذات العبلقة بالمصمحة المراد حمايتيا ،ك
ذلؾ بجعؿ صفة اإلعاقة عنص انر تككينيا في التجريـ ،أك بجعميا ظرفان مشددان لمعقاب.
اإلشكالية:
إف تعدد الجيات التنفيذية الفاعمة في مجاؿ مساعدة ذكم اإلعاقة ،ككجكد الفراغ اإلجرائي في
مجاؿ تطبيؽ النصكص القانكنية المتعمقة بحماية ذكم االحتياجات الخاصة ،يؤدم لغمكض نطاؽ
مسؤكلية كؿ جية كحدكد اختصاصيا ،مما يؤدم بالنياية إلى إضعاؼ النصكص القانكنية التي تحمي
ىذه الحقكؽ ،فاإلشكالية في ىذا المكضكع تتمثؿ في معرفة إلى أم مدل كفؽ المشرع الفمسطيني في
حماية ذكم االحتياجات الخاصة؟ كيعد ىذا إجماالن لمجمكعة مف التساؤالت الفرعية المتمثمة في مدل
فاعمية النصكص القانكنية الفمسطينية المتعمقة بذكم االحتياجات الخاصة ،كمدل تكافقيا كمبلءمتيا مع
ما تضمنتو المكاثيؽ الدكلية؟
كىؿ نظـ المشرع الجزائي في فمسطيف حماية المعاقيف ذكم االحتياجات الخاصة في القكاعد العامة
كالخاصة؟ كىؿ الحماية المقررة ليـ تكفي لردع مف تسكؿ لو نفسو االعتداء عمييـ؟ كىؿ تشمؿ حقيـ
صكر أخرل تعرض حياتيـ
في الحياة أك الحماية الجسدية ،القتؿ أك الضرب فقط ،أـ أف ىنالؾ
ان
لمخطر ،كتمس بكرامتيـ ،كبعيشيـ الكريـ؟ فيؿ ىنالؾ قصكر في القانكف في حمايتيـ مف الناحية
المكضكعية أك اإلجرائية؟ كىؿ تكفي الحماية العامة ليـ؟ أـ يحتاجكف إلى حماية جزائية خاصة
باعتبارىـ أقؿ قدرة مف غيرىـ في الدفاع عف أنفسيـ؟ كمف الجية المسؤكلة عف مبلحقة المعتدم عمى
ذكم اإلعاقة؟ كىؿ يكجد آليات محددة لمحماية الجزائية اإلجرائية ك خاصة بالمعاقيف ذكم االحتياجات
الخاصة؟
ي

منيج الدراسة:
المنيج األساسي لممكضكع ىك المنيج المتكامؿ الذم يقكـ عمى دراسة الظكاىر اإلنسانية
كاالجتماعية ،ك الذم يستند عمى كجكد ارتباط ك تبلزـ بيف الفكر النظرم ،كبيف الكاقع العممي ،أم
المجاؿ التطبيقي في حاالت معينة ،مما يسمح بمزج النظريات التي تفسر الظكاىر مع التطبيؽ
العممي ،كىك ما يتيح لمدراسة مزايا منيا :تحقيؽ الشمكؿ باستخداـ المنيج االستقرائي مف خبلؿ دراسة
المسائؿ القانكنية المتشابية لمكشؼ عف القاسـ المشترؾ ،عف طريؽ ربط العمة ك المعمكؿ ،ككضع
قاعدة عامة ،إضافة إلى المنيج الكصفي التحميمي ،الذم يقكـ عمى كصؼ ظاىرة مف الظكاىر
لمكصكؿ إلى أسبابيا ،كالعكامؿ التي تتحكـ فييا ،كاستخبلص النتائج لتعميميا باالنطبلؽ مف قاعدة
عامة لتطبيقيا عمى قاعدة خاصة .كما استخدـ المنيج المقارف في بعض الحاالت التي تستمزـ ذلؾ
لبياف أكجو القصكر في التشريع الكطني ،ككضع أفضؿ الحمكؿ أماـ المشرع ،عمى مستكل القكاعد
المكضكعية ك اإلجرائية.

دراسات سابقة
إف الدراسات المتخصصة التي تناكلت ىذا المكضكع نادرة جدان عمى المستكل الكطف العربي ،حيث
تناكلت الحماية الجزائية لمجرائـ المحدكدة المنصكص عمييا في قانكف العقكبات ،لذا؛ فإف ىذه الدراسة
اعتمدت بشكؿ كبير عمى المراجع العامة ،كعمى المعاىدات كاالتفاقيات الدكلية الخاصة بيذا
المكضكع ،فاألبحاث المعنية بالمعاقيف ذكم االحتياجات الخاصة مقتصرة عمى الطابع الصحي
كالتعميمي كالخدماتي في أغمبيا .كما أف االفتقار إلى األدلة الناتجة عف عدـ كفاية األبحاث
كاإلحصائيات الدقيقة ،يعيؽ صياغة السياسات الجيدة ،كتقديـ الحماية الخاصة المطمكبة لمذيف يعتبركف
أشد الناس استضعافان كاستغبلال .لذا ال بد مف أبحاث ك تقارير تجعؿ مف ىؤالء المعاقيف ظاىريف
لمعياف ،مف خبلؿ جمع البيانات كتحميميا بطريقة سميمو ،كتحديد اإلجراءات الممكنة التي تساعد
الحككمات كالمجتمع المدني ،كالقطاع الخاص عمى النيكض بإنصاؼ ىذه الفئة ،بتكفير الحماية ليـ
كمتابعتيـ.

َ

فمراجع ىذه الدراسة شكمت عائقان أماـ إنجازىا في كقت قصير ،ألنيا تناكلت انتياكات تقع عمى
ذكم اإلعاقة مف الناحية الجزائية ،فمـ تكف فمسطيف بعد منضمة إلى اتفاقية حقكؽ األشخاص ذكم
اإلعاقة ،إضافة إلى عدـ كجكد تعاكف مف قبؿ بعض الك ازرات في تكفير المعمكمات المتعمقة بالجرائـ
كاالعتداءات عمى ذكم اإلعاقة.
لذا ،يمكف اعتبار ىذه الدراسة المتكاضعة دراسة أكلى مف نكعيا ،كخاصة عمى مستكل الحماية
الجزائية اإلجرائية لذكم اإلعاقة ،كتتميز ىذه الدراسة أنيا جمعت بيف اإلطار النظرم كالكاقع العممي
في حاالت معينة ،كاىتمت ببعض االنتياكات المقترفة بحؽ ذكم اإلعاقة في الكاقع الفمسطيني ،كالتي
لـ تحظ باىتماـ المشرع بتجريميا في نصكص خاصة يككف ذكم اإلعاقة محبلن لمتجريـ .بحيث تستحؽ
أف يؤسس الباحثكف عمييا عند تناكؿ ىذه المكضكع الحقان دراسات ىادفة كمستفيضة.
تدكر الدراسة حكؿ حماية ذكم اإلعاقة الجزائية مف الناحية المكضكعية كاإلجرائية ،ك تشمؿ ىذه
الدراسة الحماية الجزائية اإلضافية التي يمكف تكفيرىا لذكم االحتياجات الخاصة ،كذلؾ مف خبلؿ بياف
أكجو القصكر في الحماية الجزائية مف خبلؿ قصكر الحماية الجزائية عمى مستكل القكاعد المكضكعية
في الفصؿ األكؿ ،كمحدكدية الحماية الجزائية عمى مستكل القكاعد الخاصة في الفصؿ الثاني مف ىذه
الرسالة.

ْ

الفصل األول:
_____________________________________________________
قصور الحماية الجزائية الموضوعية:
يتناكؿ الجانب المكضكعي في القانكف الجزائي" ،الكقائع التي تشكؿ ضر انر ،أك خط انر عمى
المصالح األساسية لممجمتع" .1كتتمثؿ السياسة الجنائية في تجريـ بعض األفعاؿ ،بإصدار تشريعات
جزائية تأخذ صكرتي التجريـ كالعقاب ،بقصد حماية األفراد مف الكقكع ضحايا لمجريمة ،اعتمادان عمى
األثر الرادع لمعقكبة" .أم العمـ بشرعيتيا يمنع اإلقداـ عمى الفعؿ ،كايقاعيا بعده يمنع العكدة إلييا".2
كيجرـ قانكف العقكبات األفعاؿ ،أك االمتناع عنيا التي تضر بالصالح العاـ لممجتمع .كتعد
االعتداءات التي تقع عمى حياة اإلنساف ،كسبلمة جسمو ،مف أىـ الحقكؽ المصيقة بو .كنظ انر
ألىميتيا ،فقد حظيت الجرائـ التي تقع عمييا بأىمية بالغة.
كمما ال شؾ فيو ،فإف الجرائـ التي يتعرض ليا المعاقكف ذكك االحتياجات الخاصة متنكعة ،بحكـ
ما يعترييـ مف ضعؼ بدني ،أك عقمي ،تجعميـ أكثر استيدافان لمجريمة ،كأقؿ قدرة لمتصدم ليا.
يمكف القكؿ بأف ىناؾ حاجة لتجريـ بعض األفعاؿ التي تقكـ عمى تكافر صفة اإلعاقة في
الجريمة ،كتشديد العقكبة عمى الجاني عمى مستكل القكاعد المكضكعية ،كسيتـ التعرض ألخطرىا،
كالجرائـ الماسة بالحؽ في الحياة ،كالجرائـ الماسة بالحؽ في سبلمة الجسد.

 1ؽَٕٓ١اٌّؾّلٞاٌجٛاك،ٞاٌقطواٌغٕبئِٟٛٚاعٙزِْٕٗ،أحاٌّؼبهف،االٍىٕله٠خ.411.ٓ،َ211:،كٛ.
ِ2ؾّلّالياٌؼبٔ:ٟػٍُاإلعواَٚاٌؼمبة،كاهاٌَّ١وحٌٍْٕوٚاٌزٛى٠غ،4.ٛ،ػّبْ2:4.ٓ،َ4991،
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كقد كمفت التشريعات السماكية ،الحؽ في الحياة ،كالسبلمة الجسدية ،فحافظ اإلسبلـ عمى النفس
الن ْف َس الَّتِي َح َّرَـ المَّوُ ِإالَّ بِاْل َح ِّ
البشرية ،كاعتبرىا إحدل الضركرات الخمس ،قاؿ تعالىَ }:كال تَ ْقتُمُكا َّ
ؽ{،1
كما كفمت المكاثيؽ الدكلية لحقكؽ اإلنساف ىذا الحؽ حيث نصت المادة ( )3مف اإلعبلف العالمي
لحقكؽ اإلنساف أنو " :لكؿ فرد حؽ في الحياة كالحرية كفي األماف عمى شخصو" ،2كما كنصت المادة
( ) 6مف العيد الدكلي لمحقكؽ المدنية كالسياسية عمى أف " الحؽ في الحياة حؽ مبلزـ لكؿ إنساف.
كعمى القانكف أف يحمي ىذا الحؽ ،كال يجكز حرماف أحد مف حياتو تعسفا".3
كعمى صعيد التشريعات الكطنية ،كضعت العديد مف القكانيف كاألحكاـ الكطنية حماية ليذا الحؽ،
فقد نصت المادة ( )10مف القانكف األساسي الفمسطيني ،عمى أف "حقكؽ اإلنساف كحرياتو األساسية
ممزمة ك كاجبة االحتراـ ،كتعمؿ السمطة الكطنية الفمسطينية دكف إبطاء عمى االنضماـ إلى اإلعبلنات
كالمكاثيؽ اإلقميمية كالدكلية التي تحمي حقكؽ اإلنساف" ،4كما كنصت المادة ( )13منو عمى أنو" ال
يجكز إخضاع أحد ألم إكراه أك تعذيب".5
قامت السمطة الكطنية الفمسطينية باالنضماـ التفاقية حقكؽ األشخاص ذكم اإلعاقة ،كدخمت حيز
التنفيذ في الثاني مف أيار مف عاـ 2014ـ .إالَّ أف االعتراؼ بيذه الحقكؽ كاالنضماـ لتمؾ االتفاقية
"يظؿ نصان ببل ركح إذا لـ تكؼ الحماية الكاجبة ليذه الحقكؽ كالمصالح مف الضرر ،أك الخطر الذم
يقكض أركانيا ،كذلؾ عف طريؽ جزاءات جنائية تضرب بشدة عمى يد كؿ معتد عمييا" .6فبالرغـ مف
أف االتفاقيات الدكلية كالقانكف الكطني يعتبراف صماـ أماف لضماف حصكؿ األشخاص المعاقيف ذكم
االحتياجات الخاصة عمى حقكقيـ االقتصادية ك االجتماعية ،إالّ َّ
قصكر في حماية حقكقيـ
أف ىناؾ
ان
مف الناحية الجزائية ،كىك ما سيتـ بيانو في ىذا الفصؿ ،مف خبلؿ القصكر بحماية الحؽ في الحياة
(المبحث األكؿ) ،كالقصكر بحماية الحؽ في سبلمة الجسد (المبحث الثاني).

ٍٛ1هحاألٔؼبَ،آ٠خ .414
2اإلػالْاٌؼبٌٌّٟؾمٛقاإلَٔبٌَْٕخ،4941اٌّبكح .:
3العيد الدكلي الخاص بالحقكؽ المدنية كالسياسية لسنة 1966ـ .المادة  ،6فقرة .1

4القانكف األساسي الفمسطيني لعاـ ،2003مادة .10
5اٌمبْٔٛاألٍبٍٟاٌفٍَطٌٟٕ١ؼبَِ،211:بكح.4:
 6حسنيف المحمدم ،مرجع سابؽ ،ص.151 .
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المبحث األول :قصور بحماية الحق في الحياة:
يعد حؽ اإلنساف في الحياة مف أىـ الحقكؽ التي يتمتع بيا ،كال يمكف أف يضحي بيا ،فيك حؽ
مقدس ،أقرتو الدساتير كاألنظمة القانكنية كالدكلية ،كأحاطتو بسياج مف الحماية ،بأف فرضت الجزاء
الرادع لمف يحاكؿ االعتداء عمى ىذا الحؽ .كنظ انر لككف المعاؽ مف ذكم االحتياجات الخاصة إنسانا،
فيك يتمتع بحماية جزائية عامة ،فضبلن عف استفادتو مف الحماية الجزائية الخاصة التي يتمتع بيا نظ انر
لعجزه عف الدفاع عف نفسو ،كضعؼ اإلدراؾ لديو في بعض الحاالت ،فمف نتناكؿ في ىذا المبحث
جريمة القتؿ الخطأ ،كالضرب المفضي لممكت ،حيث إف ىذه الحماية تتعمؽ بحقو في الحياة ،فبل
يمتمؾ اإلنساف التخمي عنو .كاف ما سيتـ بحثو ال يقتصر عمى تجريـ اإلجياض أك القتؿ في حد ذاتو،
كانما تجريـ كؿ ما مف شأنو تعريض حياة المعاؽ ذكم االحتياجات الخاصة لمخطر ،كلك لـ ينجـ عنو
إزىاؽ ركحو ،كىذا يتطمب إنشاء تجريـ خاص لبعض األفعاؿ ،قد تدخؿ في إطار التجريـ العاـ،
كحيث إف الفعؿ أك الترؾ ال يعتبراف مجرماف ،إالَّ إذا نص القانكف عمى ذلؾ ،لذا سنبيف في ىذا
المبحث القصكر في حماية الحؽ في الحياة مف خبلؿ أسباب القصكر في المطمب األكؿ ،كأكجو
القصكر في المطمب الثاني.
المطمب األول :أسباب القصور:
تتمثؿ سياسة المشرع بتجريـ بعض األفعاؿ ،حماية لؤلفراد مف الكقكع ضحايا لجريمة معينة
اعتماداَ عمى األثر الرادع لمعقكبة ،فإلى أم مدل راعى المشرع صفة ذكم اإلعاقة في تقرير الحماية
الجزائية ليـ؟
يتساكل المعاقكف ذكك االحتياجات الخاصة كاألسكياء في نطاؽ الحماية الج ازئية ،بشقييا
بناء عمى مبدأ المساكاة ،كذلؾ مف ناحية حياتيـ ،كسبلمة أجسادىـ ،حيث إف
المكضكعي كاإلجرائي ،ن
المبادئ كاألحكاـ العامة الكاردة في قانكف العقكبات ،كقانكف اإلجراءات الجزائية تطبؽ عمى جميع

المكاطنيف ،سكاء أكانكا أسكيا،ء أك مف ذكم اإلعاقة ،كقد أكدت اتفاقية حقكؽ األشخاص ذكم اإلعاقة
عمى أف لكؿ إنساف الحؽ األصيؿ في الحياة ،كعمى الدكؿ األطراؼ أف تتخذ جميع التدابير الضركرية
لضماف تمتع األشخاص ذكم اإلعاقة فعميان بيذا الحؽ عمى قدـ المساكاة مع اآلخريف" .1كما ككفؿ
1ارفبل١خؽمٛقاألّقبٓمٞٚاإلػبلخ،اٌّبكح .41

:

القانكف األساسي الفمسطيني ذلؾ ،حيث نصت المادة التاسعة منو عمى أف " :الفمسطينيكف أماـ القانكف
كالقضاء سكاء ،ال تمييز بينيـ بسبب العرؽ ،...أكاإلعاقة" ،1كمف ثـ ،فإف أم اعتداء عمييـ يخضع
لمتجريـ .كيتمثؿ القصكر في حماية الحؽ في الحياة بغياب كمي لصفة اإلعاقة كالجاني في البنياف
القانكني لمتجريـ ،كانعداـ تشديد العقكبة حاؿ تكفرىما.

الفرع األول :غياب كمي لصفة اإلعاقة في البنيان القانوني لمتجريم:
يتشكؿ البنياف القانكني لمجريمة مف الصفة غير المشركعة ،كالمحددة في النص القانكني الذم يعد
مصد انر لمتجريـ ،كىك ما يعرؼ باألركاف العامة لمجريمة ،كالتي تتتمثؿ بالركف الشرعي لمجريمة ،مف ثـ
الركف المادم الذم يظير لمعالـ الخارجي ،مف ثـ الركف المعنكم المقترف بالفعؿ .إال أف البناء القانكني
لبعض الجرائـ يتأثر بأركاف خاصة لمجريمة تميزىا عف غيرىا ،أك ظركؼ تمحؽ بيا ،فتؤثر في
الكصؼ القانكني لمجريمة.
تعد الغاية مف التجريـ ىي " حماية بعض المصالح االجتماعية مف االعتداء عمييا ،بيدؼ استقرار
الحياة السميمة بيف أفراد المجمتع"" ،2كتنطكم المصالح االجتماعية عمى المصالح العامة ،كالمصالح
الفردية التي في ثناياىا مصمحة عامة" .3كاف أىـ تمؾ المصالح كالحقكؽ ىي الحؽ في الحياة ،إذ تعد
مف المصالح الجكىرية ،كحيث اختص القانكف الجنائي بحماية المصالح الجكىرية ،إالّ أف المشرع
أغفؿ تجريـ األفعاؿ القائمة عمى تكافر صفة اإلعاقة في المجني عميو ،حيث لـ يعتد المشرع األردني
بصفة اإلعاقة صراحة في تشديد العقكبة في قانكف العقكبات ،إال أنو شدد العقكبة في المادة  300مف
قانكف العقكبات األردني ،حيث راعى صفة خاصة بالجاني ،حيث نصت ىذه المادة عمى أنو( :تشدد
عقكبة الجنايات المنصكص عمييا في المكاد ...293بحيث يضاؼ إلييا مف ثمثيا إلى نصفيا إذا كاف
المتيـ أحد األشخاص المشار إلييـ في المادة  ،4)295كالتي نصت عمى أنو ( :إذا كاف الجاني أحد
أصكليا سكاء كاف شرعيان أك غير شرعي ،أك كاقعيا أحد محارميا ،أك مف كاف مككبلن بتربيتيا أك

1اٌمبْٔٛاألٍبٍٟاٌفٍَطٟٕ١هلُ،211:اٌّبكح .9
2ؽَٕٓ١اٌّؾّلِ،ٞوعغٍبثك.:91،
 3أوؤَْأدئثوا٘:ُ١اٌَ١بٍخاٌغٕبئ١خكهاٍخِمبهٔخ،كاهاٌضمبفخٌٍْٕوٚاٌزٛى٠غ،ػّبْ،اٌطجؼخاٌضبٔ١خ.:9.ٓ،2144،
4اٌّبكحِٓ291لبْٔٛاٌؼمٛثبداألهكٟٔهلٌَُٕ46خ.4961

4

رعايتيا ،أك لو سمطة شرعية أك قانكنية عمييا ،عكقب باألشغاؿ الشاقة المؤقتو ،مدة ال تقؿ عف عشر
سنكات)

1

كما قاـ المشرع بتكفير حماية لممعاقيف ذكم االحتياجات الخاصة في إطار التجريـ العاـ ،لكف لـ
اع صفة اإلعاقة في المجني عميو في حالتي اإلجياض ،كالقتؿ ،بؿ عاممو معاممة األشخاص الذيف
ير ِ
ليس لدييـ إعاقة ،كعاقب عمى القتؿ القصد بصكرتو العادية ،دكف اعتبار صفة اإلعاقة في المجني
عميو كمحؿ لمجريمة ،أك في تشديد العقكبة .كاف أخذ المشرع بعيف االعتبار صفة اإلعاقة في ذكم
االحتياجات الخاصة محبلن لمجريمة ،يؤدم لمكاجية خطر اإلجراـ .حيث إف "المشرع في بعض
الجرائـ ...تطمب أف يككف المجني عميو ،أم صاحب الحؽ المعتدل عميو متصفان بكصؼ يميزه
كيحدده عف غيره مف األشخاص بدكنو ال يمكف أف يكتمؿ لمجرمية بنيانيا المكضكعي" ،2لذا ال بد مف
بياف دكر المجني عميو اإليجابي في كقكعو ضحية لمجريمة ،كضركرة األخذ بيذا الدكر عند تقدير
مسؤكلية الجاني ،كذلؾ مف خبلؿ ما يعرؼ بعمـ الضحية ،أك عمـ المجني عميو ،كالذم ييتـ بضحايا
الجريمة كدكرىا في تسييؿ كقكعيا " .كال شؾ أف حرص المشرع الجنائي عمى تجريـ الخطر ،الذم
ييدد المصالح االجتماعية مف خبلؿ السياسة الجنائية ،ما ىك إال "لتحديد ما يعد جريمة ،كاقرار
العقكبات كالتدابير المناسبة ليا ،بيدؼ الحفاظ عمى المصالح االجتماعية"" ،3فالمشرع يعترؼ لممجني
عميو بحؽ مف الحقكؽ ،أك مصمحة مف المصالح يرل أنيا جديرة بالرعاية كالحماية" .4مف ىنا فإف
المشرع يستكجب تكافر كصؼ معيف في شخص المجني عميو كقت ارتكاب الجريمة حيث يعد ىذا
الكصؼ عنصر مفترض لتكامؿ الكياف المكضكعي لمجريمة.
يحدد قانكف العقكبات الجرائـ كالعقكبة المفركضة لكؿ جريمة ،إالَّ أنو ليس مف شأنو البحث في
األىداؼ التي يسعى إلييا المشرع في مكافحة الجريمة .لذا فإف عمـ العقاب "يسعى إلى إيجاد خير
الكسائؿ التي يجدر بالشارع أف يتذرع بيا لمكافحة الجريمة ،سكاء بالكقاية أك بالعقاب عمييا بعد
كقكعيا" ،5بناء عمى " التحميؿ كاالستنتاج لمبلحظة مدل نجاعة مقدار العقكبة في الحد مف الجريمة
1اٌّبكحِٓ291لبْٔٛاٌؼمٛثبداألهكٟٔهلٌَُٕ46خ.4961
2محمد صبحي محمد نجـ :رضاء المجني عميو كأثره عمى المسؤكلية الجنائية دراسة مقارنة ،دار الثقافة لمنشر كالتكزيع ،عماف–األردف ،الطبعة
األكلى،2000،ص.72 .
3ؽَٕٓ١اٌّؾّلِ،ٞوعغٍبثك.:94ٓ،
4محمد صبحي محمد نجـ :رضاء المجني عميو كأثره عمى المسؤكلية الجنائية دراسة مقارنة ،دار الثقافة لمنشر كالتكزيع ،عماف – األردف،
الطبعة األكلى،2000،ص.71 .
ِ5ؾّلٍّالياٌؼبٔ:ٟاٌّوعغاٌَبثك.224.ٓ،

1

فمف شأف عمـ العقاب أف يساىـ " في تطكير قانكف العقكبات؛ ألنو يعتمد عمى المقارنة بيف النظـ
الجزائية المختمفة ،كيبيف لممشرع الجنائي أنجع الكسائؿ في تنفيذ الجزاء الجنائي" ،1فثمة عبلقة متبادلة
بيف عممي اإلجراـ كالعقاب ،حيث يستفيد عمـ اإلجراـ مف "شخصية المجرـ لكي يتمكف مف تحديد
الجزاء المناسب ليذه الشخصية ،كاألىداؼ القريبة كالبعيدة لمجزاء الجنائي ...،كما أف عمـ االجراـ
الجزءات الجنائية عمى تككيف الشخصية
ا
يستعيف بدراسات عمـ العقاب لمعرفة مدل تأثير تنفيذ
اإلجرامية".2
لذلؾ يمكف القكؿ أف ظركؼ المعاقيف تفرض عمى المشرع أف يعتد بصفة المجني عميو ،كككف
اإلعاقة عنص انر في تككيف الجريمة ،إضافة النعداـ رضا المجئني عميو .إذ أف " خطر السمكؾ -مناط
التجريـ_ ال يتكقؼ عمى الطبيعة المكضكعية لمحؽ المعتدل عميو فحسب ،بؿ يتكقؼ كذلؾ عمى
طبيعة صاحب الحؽ كمدل حاجتو إلى الحماية الجنائية" .3كعمى المشرع أف يراعي أف ىذه الفئة مف
الناس ىـ أحكج إلحاطتيـ بسياج مف الحماية الجزائية ،بحكـ ما يعترييـ مف ضعؼ جسدم أك عقمي
تجعميـ أقؿ قدرة عف الدفاع عف أنفسيـ أك أكثر استيدافان ،كذلؾ مف خبلؿ إنشاء تجريـ خاص لبعض
األفعاؿ تجعؿ مف صفة المجني عميو ذكم اإلعاقة عنص انر في تككيف الجريمة" .كال يمكف أف تتحقؽ
المساكاة بخضكع كؿ الضحايا إلى ذات القدر مف المساكاة رغـ ما بينيما مف مغايرة ،كانما المساكاة
الحقة تكجب المغايرة بيف مف ليسكا في األصؿ متساكيف"

4

كالعدؿ يفرض أف يحاط كؿ منيـ بدرجة

مف الحماية تتفؽ مع ما يتعرض لو مف خطر ،كمع قدرتو عمى التصدم لمصدره ،فيذه ىي المساكاة.
" العقكبة ال تقع إال بقكة القانكف ،كفقان لممبدأ الذم يقرر أف ال جريمة كال عقكبة إال بنص" ،5كبما
أنو ال يجكز القياس في مجالي التجريـ كالعقاب ،فمف األجدر أف ينص المشرع عمى تشديد العقكبة في
حالة ككف المجني عميو مف ذكم االحتياجات الخاصة ،كأف تدخؿ صفة اإلعاقة في الكصؼ القانكني
لمجريمة حيث إف مبدأ الشرعية يقضي أف ال جريمة كال عقكبة إال بنص .كلعمو مف األجدر أف ينص

ِ1ؾّلّالياٌؼبِٔ:ٟوعغٍبثك.221.ٓ،
ِ2ؾّلّالياٌؼبِٔ:ٟوعغٍبثك.226ٓ،
3أؽّل اٌفم " ٟػجل اٌٍط١ف" اٌفمٚ ،ٟلب٠خ اإلَٔبْ ِٓ اٌٛلٛع ٙؾ١خ ٌٍغوّ٠خٍٍٍَ ،خ ؽمٛق ٙؾب٠ب اٌغوّ٠خ ،كاه اٌفغو ٌٍْٕو ٚاٌزٛى٠غ،
،211:،4.ٛاٌمب٘وح.94.ٓ،
4أؽّلاٌفم،ٟاٌّوعغاٌَبثك.94.ٓ،
ِ5ؾّلّالياٌؼبِٔ:ٟوعغٍبثك.2:4ٓ،

6

بصفة خاصة عمى تجريـ إجياض الجنيف المعاؽ ،1كخاصة أف األطباء اتفقكا عمى أف لئلجياض
أض ار انر كبيرة ،كمؤثرات ميمكة عمى صحة المرأة ،كعمى نظاميا العصبي.
إف دكاعي اإلجياض ال تقتصر عمى حالة معينة ،فالدراسات "تشير إلى أف زيادة حجـ اإلجياض
مرجعو إلى عدد مف العكامؿ ،منيا الدكاعي الخاصة بالجنيف عند تعرضو إلى التشكىات كاألمراض
الكراثية ،كالدكاعي االجتماعية كالدكاعي اإلنسانية في حالة االغتصاب ،أك اإليقاع بفتاة قاصر أك
ضعيفة العقؿ 2".كتمتد ىذه الحماية لحؽ الجنيف المشكه "في الحياة المستقبمية ،أم في حقو في النمك
الطبيعي داخؿ الرحـ حتى ميبلده".

3

انطبلقان مف مبدأ المساكاة بيف األفراد ،فإف القانكف يطبؽ ىذا المبدأ " في الحماية الجنائية لمحؽ
في الحياة ببل فارؽ بيف شخص كآخر" ،4آخذان بعيف االعتبار الظركؼ الخاصة بكؿ حالة ،كيعتبر عدـ
مراعاة الخصكصية لذكم االحتياجات الخاصة افتقا انر لمبدأ المساكاة ،كعمى المشرع أف يأخذ بو في
حالتي التجريـ كالعقاب ،كال يترؾ ذلؾ لحكـ القكاعد العامة .كتشديد العقكبة حاؿ قتؿ ذكم االحتياجات
الخاصة؛ إذ أف الجريمة تقع عمى فئة عاجزة عف الدفاع عف نفسيا .كىذا ما أكدت عميو اتفاقية حقكؽ
األشخاص ذكم اإلعاقة في المادة العاشرة عمى الدكؿ األطراؼ أف تتخذ التدابير الضركرية لضماف
تمتع األشخاص ذكم اإلعاقة بالحؽ في الحياة عمى قدـ المساكاة مع اآلخريف.
5
كتجدر اإلشارة إلى أف ىناؾ تشريعات راعت صفة اإلعاقة في المجني ،كجعمتيا ظرفا مشددان

عامان لمعقكبة" ،كقررت حماية جنائية شاممة ،حيث نصت عمى صفتي السف ،كالحالة الصحية كظرؼ
مشدد عاـ يسرم عمى مختمؼ الجرائـ العمدية "" .6ألف ليؤالء بعض الحقكؽ الخاصة التي قد تختمؼ

 1فٟاٌّمبثًٕ٘بنثؼ٘اٌمٛأٓ١أعبىداإلعٙبٗفٟؽبٌخِؼوفخرْٖٛاٌغٌٕٓ١ؾّب٠خاٌّغزّغٚ،ئٔغبةًٍٍَُِٔٓ١غ١ورْٖٛوّب٘ٛفٟ
اٌزْو٠غاٌفؤَٟٚاالٔغٍ١ي،ٞفن٘تاٌمبْٔٛاٌفؤَٟفٟاٌّبكحِٓ 42/462لبْٔٛاٌٖؾخاٌؼبِخأٔٗأثبػاإلعٙبٗفٟؽبيصجٛداؽزّبي
ل٠ ٞٛلي  ػٍ ٝأْ اٌطفً ٌٍٛ١ل ِْ ٖٛفط١و ٚؽزٙٔ ٝب٠خ اٌْٙو اٌزبٍغ ِب كاَ ٕ٘بن ِب ٠إول صجٛد اٌزْ .ٖٛأظو عٙبك ؽّل ؽّل :األؽىبَ
اٌْوػ١خفٟٛٙءاٌَّزغلاداٌطج١خاٌجٌٛٛ١ع١خاٌؼٖو٠خ،كاهاٌّؼوفخ،ث١وٚد .:99.ٓ،2141،4.ٛ،
ٕ2بٌؼ ثْ١و :اٌؾّب٠خ اٌغٕبئ١خ ٌٍغٕ ٓ١فٛٙ ٟء اٌّّبهٍبد اٌطج١خ اٌؾل٠ضخ ،هٍبٌخ ِبعَز١و غ١و ِْٕٛهح ،وٍ١خ اٌؾمٛق ،عبِؼخ اٌغيائو،
.14.ٓ،214:-2142
ٕ3بٌؼثْ١و،اٌّوعغاٌَبثك94.ٓ،

4ىدل حامد قشقكش :القتؿ بدافع الشفقة ،دراسة مقارنة ،دار النيضة العربية ،ط ،2 .القاىرة ،1996 ،ص.22 .

ِٓ 5مٌهلبْٔٛاٌؼمٛثبداٌؼوالٟاٌٖبكهحَ4969اٌنٞاػزجو فٟاٌّبكحٙ 4:1ؼفئكهان اٌّغٕٟػٍ ٗ١أٚػغيٖػٓاٌّمبِٚخ ظوفب
ٌزْل٠لاٌؼمٛثخٚ،ونٌهِبلٚذثٗاٌّبكحِٓ 4/14لبْٔٛاٌؼمٛثبداألصٛ١ثٟأفنثٖفزٟآٌَٚاٌؾبٌخاٌٖؾ١خظوفبِْلكػبَئمااػزلٞػٍٝ
ٙؾ١خرَزؾكؽّب٠خفبٕخ.أؽّلاٌفمٚ،ٟلب٠خاإلَٔبِْٓاٌٛلٛعفٟاٌغوّ٠خٓ.412.
6أؽّلاٌفمٟٚلب٠خاإلَٔبِْٓاٌٛلٛعٙؾ١خٌٍغوّ٠خ .41:.ٓ،

9

كمان ككيفان عف أقرانيـ العادييف ( كحتى فيما بينيـ) ،نظ انر لما تكجد لدييـ مف اختبلفات في جكانب
النمك المختمفة (الجسمية ،كالبدنية ،كالعقمية ،كالعمرية ،كاالجتماعية...الخ)".

1

اعتبر القانكف العراقي في المادة ( )135مف قانكف العقكبات أف ارتكاب " الجريمة بانتياز فرصة
ضعؼ إدراؾ المجني عميو أك عجزه عف المقاكمة ،أك في ظركؼ ال تمكف الغير مف الدفاع عنو ظرفان
مشددا لمعقكبة" .2فيناؾ أفعاؿ تتخذ بحؽ ذكم االحتياجات الخاصة ممف عمييـ رعايتو ،كنظ انر لحالة
الضعؼ التي يككف عمييا سكاء الجسدية أك العقمية ،فيـ يحتاجكف إلى رعاية مف مختمؼ األخطار
التي تكاجييـ ،خكفا ـ،ف بعض النتائج المحتممة التي قد يتعرضكف إلييا مف مكت أك ايذاء.
كككف المعاقيف ذكم االحتياجات الخاصة ،ىـ أضعؼ كأقؿ قدرة عف الدفاع عف أنفسيـ ،لذا ال بد
مف األخذ بالحسباف صفة المجني عميو ،كجعمو ظرفان مشددان لمعقاب لتحقيؽ الردع لكؿ مف تسكؿ لو
نفسو االعتداء عمى حقيـ في الحياة ،سكاء ما قبؿ الكالدة أك ما بعدىا" ،فإذا خرج الكليد مصابان بنقص
في تككينو ،أك بتشكيو في خمقتو ،أك كاف مقضيان عميو بالمكت بعد لحظات ،فإنو مع ذلؾ يبقى في كؿ
ىذه األحكاؿ محبلن لمحماية الجنايئة ،كيعتبر الفعؿ الذم يؤدم إلى كفاتو ،أك يعجؿ في مصيره المحتكـ
قتبلن ،كلك كاف مشكه الخمقو ،ما لـ يصؿ الشذكذ في تككينو إلى حد إخراجو مف عداد بني البشر" .3
الرضاء باالعتداء عمى الحؽ في الحياة ال يعكؿ عميو؛ ألف الحؽ في الحياة مف الحقكؽ المصيقة
بالشخصية ،كىك مف النظاـ العاـ ،فالرضا -كقاعدة عامة -ليس سببان مف أسباب اإلباحة ،كال تأثير
لرضاء المجني عميو ،أك كلي أمره عمى حماية الحؽ المعتدل عميو ،فإنو بانعداـ رضا صاحب الحؽ
يككف األجدر تدخؿ المشرع لحماية المصمحة الفردية المعتدل عمييا .فمك أراد " المشرع االعتداد
بالرضاء كسبب إباحة في القتؿ ،فيجب أف يككف صريحان ،مباش انر ،مفرغان في شكؿ مكتكب ،كسابقان
عمى تاريخ الفعؿ المنيي لمحياة ،كأف تتكافر فيو شركط الرضا؛ بأف يككف ح انر كمستني انر؛ كبالتالي يعتبر
ىذا الرضا نافيان لممسؤكلية الجنائية كمبيحان لمفعؿ ،فميس باعث الشفقة لدل الطبيب أك الغير ىك الذم
يؤثر في المسؤكلية ،بؿ إف الرضاء ىك العامؿ المؤثر فييا" 4فيمكف القكؿ :إف المشرع لـ يأخذ بالرضا
كسبب مف أسباب اإلباحة في القتؿ؛ ألف الحؽ في الحياة مف الحقكؽ المصيقة بالشخصية كىك مف
1ػجلاٌؼي٠ياٌَ١لاٌْقٔ،اٌّوعغاٌَبثك .4.ٓ،
2اٌّبكحِٓ4:1لبْٔٛاٌؼمٛثبداٌؼوالٟهلٌَُٕ444خ .4969
 3كامؿ السعيد :شرح قانكف العقكبات ،الجرائـ الكاقعة عمى اإلنساف دراسة مقارنة ،دار الثقافة لمنشر كالتكزيع ،عماف ،الطبعة
الخامسة2011 ،ـ ،ص35
٘4لٜؽبِللْم:ُٛاٌمزًثلافغاٌْفمخ،كهاٍخِمبهٔخ،كاهإٌٚٙخاٌؼوث١خ،اٌمب٘وح،اٌطجؼخاٌضبٔ١خ .41.ٓ.َ4996،

1

النظاـ العاـ ،كبالتالي فإف رضا الحامؿ ال يعد سببان إلباحة اإلجياض بمقتضى النصكص القانكنية،
كتعميؿ ذلؾ" :أف الحؽ الذم تحميو نصكص اإلجياض ،ليس لؤلـ حتى يككف لرضاىا األثر المبيح،
كانما ىك لمجنيف ،كمف ثـ ليس ليا التصرؼ بحؽ غير ليس ليا حرية التصرؼ فيو" .1فبل تأثير
لرضاء المجني عميو ،أك كلي أمره عمى حماية الحؽ المعتدل عميو.
الفرع الثاني :غياب صفة الجاني في البنيان القانوني لتشديد العقوبة:
اعتد المشرع الجزائي عمكمان 2كاألردني خصكصان ،بصفة الجاني كأثرىا في تشديد العقاب أك
شدتو ،إذ مف الطبيعي أف يؤخذ بصفة مف يقدـ عمى اإلجياض ،غير أنو مف باب أكلى التشديد عمى
ىذا الجاني متى كاف طبيبان أك جراحان أك صيدالنيان أك قاببلن مثبلن كىكذا .أما بالنسبة لبعض الصفات
الخاصة في بعض الجرائـ ،فمـ تكف محؿ اعتبار في البنياف القانكني ،كخاصة إف كاف المجني عميو
مف المعاقيف ذكم االحتياجات الخاصة .كما اعتد المشرع بالظركؼ المشددة الخاصة كأكرد حاالت
تجبر القاضي عمى تشديد العقكبة المقررة إلى حد أعمى ،كتشديد جرائـ القتؿ المقترنة ببعض الظركؼ
المشددة ،أك جرائـ الضرب المفضي إلى المكت" ،3فشدد المشرع عقكبة مف يجيض امرأة متى كاف
الجاني طبيبان أك جراحان أك صيدالنيان أك قابمة ،لما ليذه الصفة مف أىمية كبرل في تسييؿ تنفيذ
الجريمة استغبلالن لممينة ،كقد حرص المشرع عمى إيراد ىذا الظرؼ المشدد ضمف الظركؼ المشددة
التي نصت عمييا المادة  325مف قانكف العقكبات" ،4لذا اعتبر المشرع مف تكافرت فييـ ىذه الصفة
تكجب استبعاد الرأفة بيـ.
شددت بعض التشريعات العقكبة تبعان لصفة الجاني ،إذا كاف أحد أصكؿ المجني عميو كما في القانكف
المبناني كالسكرم ،كما أخذ المشرع الجزائرم بذلؾ ،حيث شدد عمى عقكبة القتؿ بنص المادة ،272
حيث فرضت عقكبة اإلعداـ إذا كاف الجناة أحد الكالديف أك غيرىما مف األصكؿ الشرعييف ،أك شخص
آخر لو سمطة عمى الطفؿ ،أك يتكلى رعايتو ،كالحكمة مف تشديد عقكبة األصكؿ مناطيا صمة الرحـ
كالقرابة ،كتبيف الخطكرة اإلجرامية الكامنة في نفس قاتؿ أحد فركعو ،بالتالي شدد العقكبة عميو باعتباره

1ثٍمبٍٍُ ٠ٛمبد:اٌؾّب٠خاٌغيائ١خٌٍطفًفٟاٌمبْٔٛاٌغيائو،ٞهٍبٌخِبعَز١وغ١وِْٕٛهح،عبِؼخلٖلِٞوثبػ_ٚهلٍخوٍ١خاٌؾمٛقٚاٌؼٍَٛ
اٌَ١بٍ١خ،لَُاٌؾمٛق.64.ٓ،2144-2141،
2أغٍتاٌمٛإِٔٙٓ١باٌؼوالٟٚاٌٍجٕبٟٔٚاٌى٠ٛز.ٟ
3ػّبهػجبًاٌؾَٚ:ٟٕ١ظ١فخاٌوكعاٌؼبٌٍَؼمٛثخ ،كهاٍخِمبهٔخفٟفٍَفخاٌؼمبةِْٕٛ،هاداٌؾٍجٟاٌؾمٛل١خ،ث١وٚدٌجٕبْ،اٌطجؼخاأل،ٌٝٚ
.411ٓ،َ2144
4لبْٔٛاٌؼمٛثبداألهكٟٔهلُ،4961/46اٌّبكح.:21
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صار عضكان فاسدان داخؿ المجتمع" 1.كال يكجد نص يماثؿ ذلؾ في القانكف األردني ،عمما أف عمة
التجريـ ىنا ىي رغبة المشرع في تكفير حماية جزائية خاصة بذكم اإلعاقة ضد األخطار التي
يتعرضكف ليا ،كالتي مف شأنيا المساس بحقو في الحياة أك سبلمة الجسد ،كأىـ مميزات ىذه الصكرة
أنيا ذات طابع كقائي ،كبالتالي تنطكم عمى فعالية كبيرة؛ ألف النصكص العقابية المتعمقة بيا تطبؽ
لمجرد تعريض ذكم اإلعاقة لخطر ،دكف تكقؼ عمى حدكث ضرر فعمي بالمعاؽ المجني عميو ،كىذا
ما أكد عميو نص المادة ( )11مف اتفاقية ذكم اإلعاقة ،إذ ألزمت الدكؿ األطراؼ باتخاذ التدابير
البلزمة لضمانة حماية كسبلمة األشخاص ذكم اإلعاقة مف حاالت تتسـ بالخطكرة.
تعد العقكبة الشطر الثاني لمشرعية الجنائية ،كتقترف بالعقكبة ظركؼ مف شأنيا أف تشدد العقكبة
إما أف تككف قانكنية أك قضائية ،2كتنقسـ الظركؼ المشددة القانكنية إلى عامة كخاصة كفي األخيرة
"يحدده المشرع لجريمة معينة ،مع تحديد العقكبة المشددة لمجريمة عند اقترانيا بذلؾ الظرؼ ،التي يمتزـ
القاضي بإيقاعيا عمى مرتكب تمؾ لجريمة ،مثاؿ ذلؾ الظركؼ المشددة لجريمة القتؿ".

3

كال شؾ بأف الجرائـ الكاقعة عمى ذكم اإلعاقة تؤدم إلى تشكؿ أفعاؿ مف الخطكرة بمكاف ،بحيث
يؤدم كقكع الكثير منيا إلى خطكرة إجرامية عمى مستكل المجتمع ،كبحؽ ىؤالء خاصة الذيف ال
يستطيعكف المقاكمة ،كاألجدر بالمشرع أف يفرد نصكصان خاصة بتجريـ بعض األفعاؿ ،مثبل تشديد
العقكبة متى ما كقع اإلجياض عمى ذكم اإلعاقة ،أك أدل اإلىماؿ إلى مكتيـ ،كخاصة إف كاف
الجاني ممف يتكلى رعاية ذكم اإلعاقة ،أك مسؤكالن عف العناية بيـ ،ليتحقؽ بالنتيجة ىدؼ السياسية
الجنائية بالردع العاـ مف خبلؿ التجريـ كتشديد العقكبة .مف خبلؿ تعديؿ القانكف كاعماؿ الظركؼ
المشددة لمنع مف تسكؿ لو نفسو االعتداء عمى ىذه الفئة الضعيفة العاجزة عف الدفاع عف نفسيا؛ حتى
ال يؤدم بالنتيجة إلى فساد المجتمع ،كازدياد عدد الجرائـ الكاقعة عمى ىذه الفئة "إذ كمما اشتد العقاب
قكم المنع".4

1ثٍمبٍٍُ٠ٛمبد،اٌؾّب٠خاٌغيائ١خٌٍطفًفٟاٌمبْٔٛاٌغيائوِ،ٞوعغٍبثك.61.ٓ،
2رقف٘١أٚرْل٠لاٌؼمٛثخئمارو نرمل٠وٌٍٖمبَّٝ٠ٟٙثبٌظوفاٌمٚبئ٘،ٟناِبثٕ١زِٗؾىّخاٌزّ١١ياألهكٔ١خأؽلأؽىبِٙب(:ئْرقف٘١
اٌؼمٛثخ٠ىْٛئِبٌَجتٔٔػٍٗ١اٌمبْٔٛف١ؼزجو٘ناػنهاًلبٔ١ٔٛبًِقففبًٚئِبٌَجتروناٌمبْٔٛرمل٠وٌٍٖمبَّٝ٠ٟٙثبٌظوفاٌمٚبئ،)ٟ
رّ١١يعياءهلُ١٘(2114/911ئخػبِخ)ربه٠ـِْٕٛ،2114/1/21هادِوويػلاٌخ .www.adaleh.com
3أووَئثوا٘،ُ١اٌّوعغاٌَبثك .44:.ٓ،
4ػّبه اٌؾَ ،ٟٕ١اٌّوعغ اٌَبثك . 299 ٓ ،أِب اٌَ١بٍبد اٌغٕبئ١خ اٌالؽمخ ٚأثوى٘ب ؽووخ اٌلفبع االعزّبػ ،ٟهويد ػٍ١ٍ ٝبٍخ ػمبث١خ
ئٕالؽ١خِؼزلٌخرٕأٜثبٌّغوَػٓاٌّزٙبْٚاٌنٌخٚاٌزوو١يثؼلمٌهػٍ١ٍٝبٍخئٕالػاٌغبٟٔٚرأ٘ٚ،ٍٗ١اػزجبهٖٙؾ١خاٌّغزّغٚظوٚفخ
اٌزؼَ١خ.ػّبهاٌؾَ،ٟٕ١اٌّوعغاٌَبثك .491.ٓ،
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فإف اجتمعت صفة اإلعاقة كصفة الجاني كأف يككف أحد األشخاص المشار إلييـ في المادة 295
مف قانكف العقكبات األردني ،فإف ذلؾ يدؿ عمى الباعث الدنيء لمجاني ،كما لمباعث" مف دكر في
تكجيو القاضي ،كذلؾ حيف يستعمؿ سمطتو التقديرية في تحديد العقاب ،حيث إف ىذا الباعث يكشؼ
عف مقدار الخطكرة التي تعبر عف شخصية الجاني ،...فالباعث عمى الشيء يؤدم بالقاضي إلى
تشديد العقكبة" 1إف كاف الباعث دنيئان ،لعؿ األجدر عمى المشرع أف يأخذ بعيف االعتبار صفة الجاني
في الجرائـ اإليجابية بطريؽ الترؾ ،إذ أف ىذه الجرائـ تحدث أكثر مف جرائـ القتؿ المقصكد .كأف يأخذ
في الباعث الذم حمؿ الفاعؿ عمى ارتكاب جريمتو .عمى الرغـ أف الباعث ال يعد مف عناصر التجريـ
كما نصت عميو المادة ( )67مف قانكف العقكبات األردني التي جاء فييا أف الدافع " ال يككف عنص انر
مف عناصر التجريـ إال في األحكاؿ التي عينيا القانكف"2؛ فبل يمكف القكؿ بأف القصد الجرمي ينتفي
إف كاف الباعث الرتكاب الجريمة شريفان كما ىك الحاؿ في تخميص المجني عميو المعاؽ ذكم
االحتياجات الخاصة مف آالـ تبرح بو ،بؿ إف مف شأنو أف يؤثر في العقكبة ،فيخففيا إف كاف الباعث
شريفان ،كيشددىا إف كاف الباعث دنيئان"،كىناؾ تشريعات نصت صراحة عمى دكر الباعث في تشديد
العقكبة أك تخفيفيا كظرؼ مشدد عاـ كما ىك في قانكف العقكبات العراقي الذم نص عمى أنو ( :يعتبر
مف الظركؼ المشددة ارتكاب الجريمة بباعث دنيء) 3كما نصت عمى ذلؾ أيضا المادة ( )61مف
قانكف العقكبات اإليطالي "يشدد العقاب إذا اقترؼ المجرـ جريمتو ببكاعث كضيعة أك أنانية".4
فمتى ثبتت أركاف الجريمة ،كاف كاف القاتؿ مف يتكجب القانكف أك العقد عميو القياـ بعمؿ ،أك أف
الجريمة كانت سمبية مثؿ اإلىماؿ المفضي إلى المكت ،ككاف المجني عميو معاقان مف ذكم االحتياجات
الخاصة ،فاألجدر عمى المشرع أف يفرد نصان خاصان بتشديد العقكبة ،كانزاؿ أقصى العقكبات عمى
مقترفيا ردعان لممجرميف لما اقترفتيـ أيدييـ مف إثـ بحؽ ىؤالء الضعفاء ،كاثـ مترتب عمى المجتمع.
كلك ي يككنكا عبرة لمف تسكؿ ليـ نفكسيـ االعتداء عمى المعاقيف ذكم االحتياجات الخاصة .كيفرد
نصان يتناكؿ فيو تشديد العقكبة حاؿ الشركع في الجريمة؛ حيث إف اليدؼ األساسي لمتجريـ كتشديد
العقكبة بنصكص خاصة ىك الكقاية كالعبلج" ،فالجزاء يطبؽ ليس بكصفو غاية في ذاتو ،كانما كسيمة
الكصكؿ إلى الدفاع عف الكياف االجتماعي كحماية آمنة في المستقبؿ .كبناء عمى ىذا ،فإف الكاقعة
ٔ1جٕٗ١بٌؼ:إٌظو٠خاٌؼبِخٌٍمٖلاٌغٕبئ،ٟكاهاٌضمبفخٌٍْٕوٚاٌزٛى٠غ،ػّبْ–األهكْ،اٌطجؼخاأل.464.ٓ،2114،ٌٝٚ
2لبْٔٛاٌؼمٛثبداألهكٔ،4961ٟإٌبفنفٟفٍَطِ،ٓ١بكح،69فموح .2
3اٌّبكح،4:1لبْٔٛاٌؼمٛثبداٌؼوالٟهلٌَُٕ،444خ .4969
ٔ4جٕٗ١بٌؼ،اٌّوعغاٌَبثك .64.ٓ،
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الجرمية ال تعني ككنيا مسألة جريمة كعقاب ،كانما تعني اعتداء كدفاع إلبعاد شبح الخطكرة عف
المجتمع المتعيف عميو أف يحمي ذاتو".1
أما الشركط الكاجب تكافرىا لقياـ الجريمة اإليجابية بطريؽ الترؾ ىي" نفس شركط قياـ الجريمة
اإليجابية بطريؽ الفعؿ ،مف حيث إرادة االمتناع كالنتيجة معان ،كككف الجاني ممتزمان بالقياـ بالعمؿ الذم
امتنع عنو ،كمصدر اإللزاـ قد يككف في القانكف أك العقد" .2فإف كاف الجاني قادر عمى القياـ بالعمؿ
الكاجب عميو قانكنان أك عقدان ،ككاف مف شأف ذلؾ أف أدل إلى كفاة المجني عميو المعاؽ مف ذكم
االحتياجات الخاصة ،فإنو عمى األجدر أف يؤخذ بصفة الجاني في تشديد العقكبة.
الخطر والخطورة اإلجرامية كأساس لمتجريم:
يعرؼ الخطر بأنو ":حالة كاقعية ،أم مجمكعة مف اآلثار المادية ينشأ بيا احتماؿ حدكث اعتداء
يناؿ الحؽ" ،3كالجاني بقتمو المعاؽ ذكم االحتياجات الخاصة ،يبيف خطكرة إجرامية ال بد مف اجتثثاىا
بإعدامو ،لقتمو إنسانان بريئان ال يستطيع الدفاع عف نفسو.
يحتؿ المجرـ بؤرة اىتماـ المشرع في سياسة التجريـ ،مف خبلؿ إعطاء دكره أىمية لتقدير
مسؤكليتو ،كمقدار العقكبة التي يتكجب أف تكقع عميو عند اقترافو لمفعؿ اإلجرامي ،مع األخذ بعيف
االعتبار العكامؿ المحيطة بالجريمة .كعبلقة الجاني بالمجني عميو ،كالدكافع التي دفعت الجاني
الرتكاب السمكؾ اإلجرامي ،فجاءت القكانيف حافمة بالضمانات التي تحفظ حقكقو.
كما لتمؾ العكامؿ المحيطة بالجاني كمدل عبلقتو بالمجني عميو ،مف أثر في رسـ السياسية
الكقائية تحكؿ دكف كقكع الجريمة ،أك عبلجية كنتيجة بتشديدىا لردع مف تسكؿ لو نفسو االعتداءعمى
ىذه الفئة غير القادرة عمى الدفاع عف أنفسيـ كغيرىـ .كحيث إف األفعاؿ التي تقع عمييـ تتسـ
بالخطكرة ،كلغاية الكقاية مف كقكعيـ ضحية لمجريمة ،أك مجرد أف يككنكا عرضة لمخطر نجد أنو ال
بد أف تشمميـ حماية جزائية خاصة بيـ مف خبلؿ التجريـ كالعقاب .كذلؾ يقتضي االستعانة بعمـ
اإلجراـ كالعقاب كىك مف العمكـ الجنائية المساعدة ،فعمـ اإلجراـ ييتـ بدراسة الجريمة كظاىرة
ِ1ؾّلّالياٌؼبِٔ:ٟوعغٍبثك.29.ٓ،
2وبًِاٌَؼ١ل :شرح قانكف العقكبات ،الجرائـ الكاقعة عمى اإلنساف دراسة مقارنة ،دار الثقافة لمنشر كالتكزيع ،عماف ،الطبعة
الخامسة2011 ،ـ ،ص.48
3ػجل اٌجبٍِ ٜؾّل ٍ١ف اٌؾى :ّٟ١إٌ ظو٠خ اٌؼبِخ ٌٍغوائُ ماد اٌقطو اٌؼبَ ،اٌلاه اٌؼٍّ١خ اٌل١ٌٚخ ٌٍْٕو ٚاٌزٛى٠غ ،ػّبْ ،اٌطجؼخ األ،ٌٝٚ
.24.ٓ،َ2112
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اجتماعية " ،مف أجؿ التكصؿ إلى تحديد العكامؿ التي تساىـ في تككيف الظاىرة اإلجرامية تمييدان
لمكصكؿ إلى أفضؿ الكسائؿ لمقضاء عمى ىذه العكامؿ ،أك الحد منيا قدر اإلمكاف" 1،كبذلؾ األخذ
بمدل عبلقة الجاني بالمجني عميو كأحد العكامؿ التي تحدد الخطكرة اإلجرامية في شخص الجاني،
كالتي مف شأنيا أف تسيؿ لو إتماـ جريمتو ،كبذلؾ ،فإف لصفة الجاني محؿ اعتبار في السياسة
الجنائية ،تعيف "المشرع الجنائي عمى تفيـ الجريمة مف أجؿ كضع أفضؿ النصكص لمعالجتيا”،2
كتشديد العقكبة التي تشكؿ حماية أكبر ليذه الفئة مف الناس.
يمكف لممشرع أف يكفر حماية جزائية كافية لذكم اإلعاقة مف خبلؿ استحداث عقكبات جديدة ،كاألـ
التي تترؾ ابنيا المعكؽ يمكت نتيجة عدـ العناية بو ،أك ال يقدـ المسؤكؿ عف العناية بذكم اإلعاقة
بإبعاده عف حفرة ،فيسقط فييا ،فيمكت ،فعندما يتدخؿ المشرع بكضع نصكص التجريـ فإف ىدفو يككف
مكاجية الخطر الناجـ عف األفعاؿ التي تيدد المصالح االجتماعية محؿ الحماية الجنائية بفرض
العقكبة دفاعان عف المجتمع ضد المجرـ.
تتمثؿ صكرة القصد في أغمب الحاالت في التعدم عمى حياة المعاقيف ذكم االحياجات الخاصة
ىي صكرة القصد المباشر" ،العمـ كاإلرادة ،فإف القتؿ أحيانا يقع في صكرة القصد االحتمالي كالذم يقكـ
عمى التكقع كالقبكؿ بالمخاطرة ،حيث ال يممؾ مثؿ ىؤالء بسبب ظركفيـ المتعمقة ...ضعؼ الصحة
حماية أنفسيـ" ،3فالمشرع مف خبلؿ تجريمو لبعض األفعاؿ الخطرة يحمي بعض المصالح "إذ رأل
اتجاه فقيي بأف نظريات الدفاع االجتماعي يجب أف يككف ليا كضعيا الياـ كاألساسي في التشريعات
الحديثة ،مما يستكجب معو إبراز المخاطر التي تيدد المجتمع ،كربط التجريـ في كافة الكقائع بفكرة
الخطر كعنصر في نماذج معظـ الجرائـ".4
كبما أف مف خصائص العقكبة تحقيؽ العدالة ،بحيث تككف متناسبة مع الجريمة ،فتككف العقكبة
متناسبة مع " شخصية الجاني كظركفو ،كما أحاط بالجريمة مف مبلبسات"  ،5بحيث تحقؽ العقكبة
أىدافيا "بإعادة التكازف الذم أخمت بو الجريمة كذلؾ بأف ترضي شعكر المجني عميو ،أك ذكيو
كالمشاعر كالعدالة ...تحقيؽ الردع العاـ بإنذار كافة الناس بالجزاء الذم سكؼ ينزؿ بيـ اذا ارتكبكا
1محمد شبلؿ اليعاني كآخركف :عمـ اإلجراـ كالعقاب ،دار المسرة لمنشر كالتكزيع ،عماف – األردف ،الطبعة األكلى1998 ،ـ ،ص.20.

2محمد شبلؿ :المرجع السابؽ ،ص.21 .
3ػجلاٌجبٍٜاٌؾى،ّٟ١اٌّوعغاٌَبثك .11.ٓ،
4ػجلاٌجبٍٜاٌؾى،ّٟ١اٌّوعغاٌَبثك .19.ٓ،
ِ5ؾّلّالياٌؼبِٔ:ٟوعغٍبثك.242

4:

الجريمة"  ،1بحيث يؤخذ بتشديد العقكبة حاؿ ككف الجاني مسؤكالن عف المجني عميو ،أك بدرجة قرابة
معينة مف شأف صفتو أف تسيؿ عميو ارتكابو لمفعؿ اإلجرامي.
المطمب الثاني :مظاىر القصور:
تفرؽ "غالبية التشريعات 2الجنائية بيف الحماية الجنائية لمجنيف ،كالحماية الجنائية لئلنساف ،ففي
الحالة األكلى يحمي الجنيف النصكص المتعمقة بتجريـ اإلجياض ،كفي الحالة الثانية يحمي اإلنساف
النصكص المتعمقة بتجريـ القتؿ3".كفي ىذا المطمب يمكف البحث في مظاىر القصكر في حماية الحؽ
في الحياة ،التي يككف محميا المعاؽ ذك االحتياجات الخاصة ،في جريمتي اإلجياض ( الفرع األكؿ)،
كالقتؿ ( الفرع الثاني).
الفرع األول :اإلجياض بين اإلباحة والتجريم:
حرصت التشريعات الجنائية عمى كفالة شاممة لحؽ اإلنساف في الحياة ،امتدت إلى أكلى مراحؿ
تككينو ،كىك في بطف أمو ،فكانت أكؿ حماية لو ىك تجريـ اإلجياض ،باعتباره تعد عمى حؽ الجنيف
في الحياة المستقبمية ،كقد تناكؿ المشرع األردني في قانكف العقكبات رقـ  16لسنة  1960المطبؽ
لدينا ،جريمة اإلجياض في نطاؽ جرائـ األخبلؽ كاآلداب العامة ،في المكاد  ،325-321حيث
تفاكتت العقكبة المترتبة عمى ىذا الجرـ بيف التخفيؼ كالتشديد ،حسب الصكرة التي تمت عمييا
الجريمة ،كالظركؼ المقترنة بيا ،كلـ تتضمف تمؾ المكاد مسألة تنظيـ إجياض الجنيف ذم اإلعاقة،
المصاب بتشكىات خمقية ،كلـ يتعرض الفقياء القدامى لمثؿ ىذا النكع مف اإلجياض ،إال أنو كمع
تطكر الطب ،أصبح مف السيؿ تتبع تطكر الجنيف كىك في بطف أمو ،كمعرفة ما إذا كاف مصابان بأم
تشكه ،كدرجة خطكرتو عمى األـ ،أك عمى الجنيف ،كمدل الحاجة إلى اإلجياض ،باستخداـ الكسائؿ
الحديثة " ،مف خبلؿ الفحكص المخبرية لؤلـ ،أك السائؿ األمينكسي الذم يسبح فيو الجنيف ،أك بكاسطة
المكجات فكؽ الصكتية ثبلثية األبعاد"".4كما يثير اإلشكالية مدل اإلجياض قانكنان ،ىك تعدد الحقكؽ

ِ1ؾّلّالياٌؼبِٔ:ٟوعغٍبثك.241
ِٕٙ2باٌؼوالٟٚاٌّٖوٚٞاٌَٛهٚٞاٌٍجٕبٔ.ٟ
3ىدل حامد قشقكش :القتؿ بدافع الشفق ة ،دراسة مقارنة ،دار النيضة العربية ،القاىرة ،الطبعة الثانية1996 ،ـ .ص.23-22 .
4

أحمد بف عبد اهلل الضكيحي ،القكاعد الفقييو الحاكمة إلجياض األجنة المشكىة ،كرقة عمؿ مقدمة لندكة تطبيؽ القكاعد الفقيية في المسائؿ
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التي يحمييا المشرع ،فيك يحمي أساسا حؽ الجنيف في الحياة ،ثـ حؽ األـ في سبلمة جسدىا ،ثـ
يحمي حؽ المجتمع في التكاثر ،كلـ يفرد نصا خاصا يتعمؽ بتجريـ إجياض الطفؿ المشكه".

1

يعرؼ الجنيف لغة بأنو ":الكلد ما داـ في بطف أمو ،قيؿ لو ذلؾ الستتاره ،فإذا كضعتو فإف كاف
حيا ،فيك كلد ،أك ميتان ،فيك سقط"2.أما اإلجياض لغة يعني " ألقت كلدىا لغير تماـ" ،3كلـ يأت
تعريؼ لئلجياض في التشريعات الجزائية ،كانما ترؾ أمر تعريفو لمفقو كالقضاء ،ففي الفقو
يعني"استعماؿ كسيمة صناعية تؤدم إلى طرد الجنيف قبؿ مكعد الكالدة ،إذا تـ بقصد إحداث ىذه
النتيجة".4أما القضاء فقد عرفتو محكمة النقض المصرية كالتمييز األردنية بأنو " تعمد إنياء حالة
الحمؿ قبؿ األكاف"

5

كيشمؿ اإلجياض مف الناحية القانكنية لفظ محتكيات رحـ الجنيف غير قابؿ لمحياة حتى الشير
السادس ،أك كالدة مبكرة لجنيف قابؿ لمحياة بعد الشير السادس كقبؿ إتماـ أشير الحمؿ" .6فمتى ما
تكافرت أركاف جريمة اإلجياض مف عناصر الركف المادم لبلجياض ،فعؿ االسقاط ،كالنتيجة
اإلجرامية بمكت الجنيف ،أك خركجو قبؿ المكعد الطبيعي لكالدتو ،كاتجيت إرادة الجاني إلى فعؿ
اإلسقاط كتحقيؽ النتيجة كىي إجياض المرأة الحامؿ ،كتكافرت العبلقة السببية نككف أماـ جريمة
اإلجياض.
كيتنكع االجياض بتنكع أسبابو ،فيناؾ إجياض عبلجي ،كاجياض لتشكه الجنيف ،كاجياض لدكاع
أخبلقية ،فيؿ راعى المشرع صفة الجنيف المشكه في ىذه الحاالت ،ىذا ما سيتـ تناكلو في أنكاع
اإلجياض اآلتية:

1ىدل حامد قشقكش :القتؿ بدافع الشفقة ،دراسة مقارنة ،دار النيضة العربية ،ط ،2 .القاىرة1996 ،ـ ،ص.108 .
 2أحمد بف عمي بف حجر أبك الفضؿ العسقبلني الشافعي :فتح البارم شرح صحيح البخارم ،الجزء األكؿ ،دار المعرفة  -بيركت ،1379 ،ص.
.100

3

مسمـ بيف خير اهلل الشمرم ،إجياض األجنة المرضى كالمشكىيف في ضكء الفقو اإلسبلمي ،ص ،5 .قاعدة البيانات ،جامعة بير زيت.

 4كامؿ السعيد :شرح قانكف العقكبات ،الجرائـ الكاقعة عمى اإلنساف دراسة مقارنة ،دار الثقافة لمنشر كالتكزيع ،ط ،5.عماف2011 ،ـ ،ص349
5علِٞٚؾّلأِ،ٓ١عوّ٠خاإلعٙبٗثٓ١اٌْو٠ؼخٚاٌمبٔ،ْٛهٍبٌخِبعَز١وفٟاٌؼٍَٛاٌغٕبئ١خ،عبِؼخأثٛثىوثٍم١بك،اٌغيائو-2119،
.41.ٓ2141

 6أمير فرج يكسؼ :مسئكلية األطباء مف الناحية المدنية كالجنائية كالتأديبية ،مركز االسكندرية لمكتاب مصر ،ط2010 ،1.ـ،

ص.346
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 .6اإلجياض العالجي:
تكاد التشريعات تتفؽ عمى عدـ تجريـ اإلجياض ألسباب عبلجية خاصة في حاؿ تعرض حياة
الحامؿ لمخطر ،كما في ذلؾ التشريع الفمسطيني ،كاألردني ،كالمصرم.
يتـ اإلجياض العبلجي "بكضع حد لمحمؿ ،عندما تككف حياة األـ معرضة لمخطر ،كال سبيؿ
إلنقاذىا إال بإجرائو" ،1كفي ذلؾ ذىب أكثر العمماء المعاصريف 2حيث أخذكا " بجكاز إجياض الجنيف،
إذا كاف يشكؿ خط انر عمى حياة األـ ،سكاء أكاف مشكىان ،أك غير مشكه"3.كاف مف " أىـ الحاالت التي
يعتبر فييا اإلجياض عمبلن عبلجيان ،ىك أف يككف االجياض ضركرة إلنقاذ الحامؿ مف مكت محقؽ
كمحتمؿ ،أك أف يككف النقاذ الحامؿ مف متاعب صحية ال تقكل عمى تحمميا" ،4ففي ىذه الحالة فقط
تنتفي المسؤكلية الجنائية.
إف المعيار الذم أجاز فيو المشرع الفمسطيني اإلجياض ،ىك حالة الضركرة إلنقاذ حياة األـ حاؿ
تعرض حياتيا لمخطر ،كاشترط أف يككف ذلؾ بشيادة طبيبيف اختصاصييف ،أحدىما اختصاصي نساء
كاآلخر اختصاصي كالدة ،كأف يككف ىنالؾ مكافقة خطية مف الحامؿ ،أك مف زكجيا ،أك كلي أمرىا
حاؿ عجزىا عف ذلؾ ،كأف تتـ عممية اإلجياض في مؤسسة صحية تحتفظ بسجؿ خاص بعممية
االجياض التي تمت ،كمبرراتيا لمدة عشر سنكات عمى األقؿ .5كأم عممية إجياض خارج حالة
الضركرة ىذه تعد جريمة يعاقب عمييا القانكف .كقد كفؽ المشرع الفمسطيني عندما نص عمى ذلؾ في
المادة ( )358مف مشركع قانكف العقكبات الفمسطيني ،2010حيث جاء فييا أنو (ال يعد اإلجياض
جريمة ،إذا استكجبتو ضركرة إنقاذ حياة المرأة الحبمى مف الخطر ،أك ثبت تعرضيا آلالـ مبرحة ال قبؿ
ليا بتحمميا) ،فاألصؿ كجكب المحافظة عمى حياة الجنيف ،كال يجكز إسقاطو ،سكاء مف أمو أك مف
غيرىا ،إال لحاالت خاصة ،كفؽ ضكابط صارمة.

1كامؿ السعيد :شرح قانكف العقكبات ،الجرائـ الكاقعة عمى اإلنساف دراسة مقارنة ،دار الثقافة لمنشر كالتكزيع ،عماف ،الطبعة
الخامسة2011 ،ـ ،ص391
2لواهاٌّغٌٍاٌفمٟٙاإلٍالٌِٟواثطخاٌؼبٌُاإلٍالِٟفٟكٚهرٗاٌضبٔ١خإٌّؼملحفِٟىخػبَٚ4991اٌنٞرّٓٚعٛاىاٍمبٛاٌؾًّئما
وبْفٗ١فطوِإولػٍٝؽ١بحاألَ .
 3أحمد بف عبد اهلل الضكيحي ،القكاعد الفقييو الحاكمة إلجياض األجنة المشكىة ،كرقة عمؿ مقدمة لندكة تطبيؽ القكاعد الفقيية في المسائؿ
الطبية ،ص ،14 .قاعدة البيانات ،جامعة بير زيت.

4أمير فرج يكسؼ :مسئكلية األطباء مف الناحية المدنية كالجنائية كالتأديبية ،مركز االسكندرية لمكتاب مصر ،ط2010 ،1.ـ ،ص.361
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كعميو ،فإف اإلجياض العبلجي ال يعتبر محبلن لمتجريـ ،إذا ما تكافرت فيو الشركط المطمكبة ،سكاء
أكاف الجنيف مشكىان أـ ال ،كما بينا أعبله كفؽ ما نص عمييا قانكف الصحة العامة الفمسطيني.
 -5اإلجياض لتشوه الجنين:
اختمفت التشريعات الجنائية في مدل جكاز اإلجياض ،حاؿ معرفة إصابة الجنيف بتشكه عقمي أك
بدني ،فمـ ينظـ القانكف الفمسطيني ،كالقانكف األردني ىذه المسألة ،كلـ يفردا نصان خاصان يبيح إجياض
الجنيف المشكه أيان كاف عمره ،كاقتصرت إجازة اإلجياض فقط ألسباب عبلجية كما تـ ذكره سابقا ،أما
المشرع المصرم فمـ ُي ِجز" اإلجياض بعد فكات أربعة أشير مف الحمؿ ،ألنو يعتبر إنساف محصف مف

القتؿ ،كأم إنساف يدب عمى األرض ،حتى كلك كاف الجنيف مشكىا".1

كفي المقابؿ ىناؾ بعض القكانيف أجازت اإلجياض في حالة معرفة تشكه الجنيف ،كذلؾ لحماية
المجتمع ،كإلنجاب نسؿ سميـ غير مشكه ،كما ىك الحاؿ في التشريع الفرنسي كاإلنجميزم ،فقد أجاز
المشرع الجزائي اإلنجميزم إجياض الجنيف المشكه ،بشرط أخذ رأم طبيبيف مرخصيف إف" كاف استمرار
الحمؿ يحمؿ مخاطر كالدة طفؿ مصاب بشذكذ في التككيف العقمي كالبدني ،تجعؿ منو معكقان بشكؿ
خطير" .2كىك ما ذىب إليو القانكف الفرنسي في المادة  12/162مف قانكف الصحة العامة ،حيث أباح
إجياض الجنيف المشكه " في حالة ثبكت احتماؿ قكم يدؿ عمى أف الطفؿ سيكلد مصابا بتشكه خطير
ال شفاء منو في لحظة التشخيص ،كيبيح ىذا اإلجياض في أم حالة كاف عمييا الحمؿ ،كحتى نياية
الشير التاسع منو ،ما داـ ىناؾ ما يؤكد ثبكت التشكه".3
تباينت آراء فقياء الشريعة اإلسبلمية ،كالعمماء المعاصريف في حكـ اإلجياض ،اعتمادا عمى نفخ
الركح ،فمنيـ مف" أحؿ اإلجياض قبؿ األربعيف يكمان" ،4كمنيـ مف ذىب إلى" حرمة اإلجياض منذ
كقكع النطفة في الرحـ".5
1ىدل حامد قشقكش :القتؿ بدافع الشفقة ،دراسة مقارنة ،دار النيضة العربية ،القاىرة ،الطبعة الثانية1996 ،ـ،ص.109

2كامؿ السعيد :شرح قانكف العقكبات ،الجرائـ الكاقعة عمى اإلنساف دراسة مقارنة ،دار الثقافة لمنشر كالتكزيع ،عماف ،الطبعة الخامسة2011 ،ـ،
ص391

3ىدل حامد قشقكش :القتؿ بدافع الشفقة ،دراسة مقارنة ،دار النيضة العربية ،القاىرة ،الطبعة الثانية1996 ،ـ،ص.109
4جياد حمد حمد :األحكاـ الشرعية في ضكء المستجدات الطبية كالبيكلكجية العصرية ،دار المعرفة ،بيركت ،الطبعة األكلى1431 ،ىػ كفؽ
2010ـ ص  399كىك رأم جميكر الحنفية ،كاإلماـ المخمي ،مف المالكية ،كالشافعية ،كالحنابمة كىك ما أجازه بعض العمماء المعاصريف منيـ
الشيخ عمي الطنطاكم ،كالدكتكر محمد سبلمة مدككر ،كاألستاذ مصطفى الزرقا ،كالدكتكر محمد سعيد رمضاف البكطي.

 5جياد حمد حمد :األحكاـ الشرعية في ضكء المستجدات الطبية كالبيكلكجية العصرية ،دار المعرفة ،بيركت ،الطبعة األكلى1431 ،ىػ كفؽ
2010ـ ص  399كىك ما أجازه بعض العمماء المعاصريف منيـ الشيخ عمي الطنطاكم ،كالدكتكر محمد سبلمة مدككر ،كاألستاذ مصطفى
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كقد" أثبت الطب الحديث ،أف الركح تنفخ في الجنيف في المدة بعد ( )120يكمان ،كىي الفترة التي
تتككف فييا الخبليا العصبية في المخ" ،1كىي المرحمة التي تبدأ فييا الحياة اإلنسانية" ،فاألربعيف
األكلى ىي مرحمة النظفة في الشريعة ،كىي مرحمة الخبليا في الطب ،كاألربعيف الثانية ىي مرحمة
العمقة في الفقو ،كىي مرحمة الحياة النباتية التي تكتمؿ فييا عناصر البقاء ،كالتي يحرـ اإلجياض
فييا ،كالمرحمة الثالثة كىي مرحمة نفخ الركح في الشريعة ،كىي نفسيا مرحمة تككيف الجياز العصبي
في الطب الحديث" .2كعميو قرر المجمس الفقيي اإلسبلمي لرابطة العالـ اإلسبلمي باألكثرية بعد
مناقشتو األطباء المختصيف ،في دكرتو الثانية المنعقدة في مكة عاـ 1990ـ ،عمى أنو إذا كاف
الحمؿ قد بمغ مائة كعشريف يكمان ،ال يجكز إسقاط الجنيف المشكه الخمقة ،إالَّ إذا ثبت بتقرير طبي مف
األطباء المختصيف بأف بقاء الحمؿ فيو خطر مؤكد عمى حياة األـ ،فينا يجكز اسقاطو دفعان ألعظـ
بناء عمى طمب الكالديف ،إذا ثبت كبتقرير لجنة
الضرريف ،أما قبؿ مركر ىذه المدة ،فإنو يجكز إسقاطو ن

طبية مف األطباء المختصيف الثقات ،كبناء عمى فحكص طبية بالكسائؿ المخبرية أف التشكه خطير

غير قابؿ لمعبلج ،كأف ببقائو ستككف حياتو سيئو كآالمو عميو كعمى أىمو.3عمى سبيؿ المثاؿ" الجنيف
الذم ال رأس لو ،أك الذم يعاني مف عيكب القمب الشديدة ،أك مف ضمكر الحكيصبلت اليكائية لمرئة،
أك أمراض الدـ الخطيرة" .4كقد كافؽ مجمس اإلفتاء الفمسطيني ،المجمس الفقيي المذككر أعبله ،حيث
جاء في القرار الصادر عف دار االفتاء الفمسطينية ،رقـ  ،102/2بتارخ 2013/2/7ـ ،اجماع الفقياء
عمى عدـ جكاز إجياض الجنيف بعد نفخ الركح فيو ،كلك كاف مشكىان الكتسابة الصفة اإلنسانية،
كالحياة المعصكمة .كاستثى مف ذلؾ حالتاف:
 -1أف يككف في بقاءالحمؿ خطر مؤكد ييدد حياة األـ.

الزرقاء ،كالدكتكر محمد سعيد رمضاف البكطي كقد أخذ بذلؾ بعض العمماء المعاصريف كمنيـ الدكتكر كىبة الزحيمي ،كالدكتكر يكسؼ
القرضاكم ،كالشيخ محمد شمتكت ،كالدكتكر حساف حتحكت ،كالشيخ أحمد سحنكف مف عمماء المغرب.
1جياد حمد حمد :األحكاـ الشرعية في ضكء المستجدات الطبية كالبيكلكجية العصرية ،دار المعرفة ،بيركت ،الطبعة األكلى1431 ،ىػ كفؽ
2010ـ ص398

2جياد حمد ،المرجع السابؽ ،ص405
3

مميكة بف عزة ثابت ،أسباب اإلباحة كمكانع المسؤكلية في جريمة اإلجياض بيف الشريعة كالقانكف الجنائي الجزائرم ،مجمة الحقكؽ القانكنية

كاالقتصادية بكمية الحقكؽ ،جامعة االسكندرية ،العدد األكؿ ،)821(2012 ،ص .29قاعدة البيانات ،جامعة بير زيت.

4

أحمد بف عبد اهلل الض كيحي ،القكاعد الفقييو الحاكمة إلجياض األجنة المشكىة ،كرقة عمؿ مقدمة لندكة تطبيؽ القكاعد الفقيية في المسائؿ

الطبية ،ص ،15 .قاعدة البيانات ،جامعة بير زيت .
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 -2إذا ثبت عف طريؽ لجنة طبية متخصصة مكثكقة ،أف الجنيف مشكه تشكييان خطي انر ،بحيث أنو
سيكلد ميتان ،كما في حالة استسقاء الدماغ الشديد ،أك أف يككف عديـ الدماغ الكمي ،كأنو ال
فائدة مف كجكده ،كال يرل لو حياة عند الكالدة مباشرة كأنو سيمكت بمجرد انفصالو ،فيك في
حكـ الميت ،فيباح إسقاطو .كما يكجب عمى الكالديف الراغبيف في إسقاط جنينيما قبؿ نفخ
الركح ،الحصكؿ عمى تقرير طبي بذلؾ".

1

ينتح عف ذلؾ ،أف المرحمة التي تتككف فييا الخبليا العصبية في المخ ،كالتي يمكف مف خبلليا
معرفة التشكىات العقمية في الجنيف ،ىي مرحمة ما بعد اؿ  120يكمان مف عمره ،كىي مرحمة نفخ
الركح .كبالتالي ،فإف إجياض الجنيف في ىذه المرحمة يعد جريمة ،كال يدخؿ في جكاز اإلجياض
ألسباب طبية ،حيث إف مجرد تشكه الجنيف ال يبرر حرمانو مف الحياة ،إال إذا كاف ييدد حياة األـ،
كقبؿ أف ينفخ فيو الركح .كيتضح مف عدـ النص عمى ىذا النكع مف اإلجياض ،أف المشرع ال يجيز
إجياض الجنيف ،حتى كاف ثبت طبيا أنو مشكه .كقد أعطى القانكف الحماية الجزائية لمجنيف ،كلكنيا
غير كاممة ،فيي ميددة في حالة جكاز اإلجياض بالعذر المخفؼ ،كحيث إف العمة مف التجريـ ىي
كاحدة سكاء أكاف الجنيف مشكىان أـ ال ،كبالتالي فإف إجياض الجنيف إف كاف مشكىان يخضع لتمؾ
النصكص المتعمقة باإلجياض ،فإذا ما تكافرت أركاف جريمة اإلجياض المتمثمة بالحمؿ ،كمكت
الجنيف نتيجة فعؿ اإلجياض بأم كسيمة كانت ،سكاء بالعنؼ ،أك إعطاء عقاقير كمتى تكافر القصد
الجرمي؛ حيث إنيا مف الجرائـ العمدية ،فإنو يصار إلى تجريـ الفعؿ كيعاقب عميو حسب صكرتو
المنصكص عمييا في القانكف.
كمف األسمـ عمى المشرع صياغة نصكص قانكنية كاضحة كصريحة ،تبيف الظركؼ التي تككف
فييا المرأة الحامؿ ميددة بيبلؾ أكيد ،كحاالت التشكه الخطيرة التي تصيب الجنيف كتسمح بإسقاطو،
كأف يتـ النظر في كؿ حالة عمى حدة مف قبؿ لجنة مختصة مشكمة مف عمماء الديف ،كأطباء
مختصيف لضماف حماية قانكنية أكبر لمجنيف.

1

دار االفتاء الفمسطينية ،قرار رقـ 13 http://www.darifta.org/majles2014/showfile/show.php?id=217 ،102/2أيمكؿ

2014ـ 3:14 ،ـ.
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 -4اإلجياض لدواع أخالقية:
اختمفت التشريعات في جكاز إجياض الفتيات المكاتي يحممف نتيجة تعرضيف لبلغتصاب بداعي
الشرؼ ،فقد اعتبر المشرع األردني ،في المادة  324مف قانكف العقكبات المطبؽ لدينا ،أف اإلجياض
اتقاء العار سببان مخففان ،يستفيد منو كؿ مف المرأة التي تجيض نفسيا اتقاء العار ،ككؿ مف يقدـ عمى
إجياض إحدل فركعو ،أك قريباتو حتى الدرجة الثالثة ،لممحافظة عمى الشرؼ 1".فالدافع مف ىذا
اإلجياض ،ىك الرغبة في" الستر عمى فاحشة"2كلكنو حتى يستفيد مرتكب اإلجياض مف العذر
المخفؼ ،ال بد مف تكافر شركط كىي:
 .1أف يككف المستفيد مف العذر المخفؼ المرأة الحامؿ أك أحد أصكليا كاألب كاألـ كالجدة كاألخ
كاألخت ،كذلؾ استنادان لصمة القرابة كال يستفيد مف ىذا العذر سكل مف جاء ذكرىـ حص انر في
المادة ".324

3

 .2أف يككف الحمؿ نتج عف اتصاؿ غير مشركع ،كأف يككف ثمرة زنا ،أك اغتصاب ،أك سفاح".
ألف الحمؿ لك كاف مشركعان ،فبل مكاف لمعذر المخفؼ في جريمة االجياض".

4

5

 .3أف يككف الباعث مف اإلجياض ،المحافظة عمى الشرؼ ،كعمة التخفيؼ ىك أثر كمكانة
الشرؼ في المجتمع القبمي" .6كيعتبر المحافظة عمى الشرؼ نية كقصد خاص ،يجب تكافره
لجانب القصد العاـ في االجياض ،كىك أمر باطني يحدده قاضي المكضكع في تقديره
لمظركؼ ،كفقان لمظركؼ كالمبلبسات التي أحاطت بالمرأة الحامؿ أك أقاربيا.
تخفؼ عقكبة اإلجياص لدكاع أخبلقية ،كفقان لممادة  97مف قانكف العقكبات األردني ،التي نصت
عمى أنو إذا كاف الفعؿ يشكؿ جناية ،يصار لتخفيؼ العقكبة ،حبس مف ستة أشير إلى سنتيف ،كاف

1لبْٔٛاٌؼمٛثبداألهكٟٔهلُ،4961/46اٌّبكح:24
2ثٍمبٍٍُ٠ٛمبد،اٌؾّب٠خاٌغيائ١خٌٍطفًفٟاٌمبْٔٛاٌغيائوِ،ٞوعغٍبثك .64.ٓ،
ِ3ؾّلٕجؾٟٔغُ.اٌغوائُاٌٛالؼخػٍٝاالّقبِٓ.ىزجخكاهاٌضمبفخٌٍْٕوٚاٌزٛى٠غ.ػّبْ.4::-4:2.ٓ،499494.ٛ.
 4محمد سعيد نمكر :شرح قانكف العقكبات القسـ الخاص ،الجرائـ الكاقعة عمى األشخاص ،الجزء األكؿ ،دار الثقافة لمنشر كالتكزيع ،عماف،
الطبعة األكلى2005 ،ـ ،ص494
ِ5ؾّلٕجؾٟٔغُ.اٌغوائُاٌٛالؼخػٍٝاالّقبِٓ.ىزجخكاهاٌضمبفخٌٍْٕوٚاٌزٛى٠غ.ػّبْ.4::.ٓ،4994،4.ٛ.
 6كامؿ السعيد :شرح قانكف العقكبات ،الجرائـ الكاقعة عمى اإلنساف دراسة مقارنة ،دار الثقافة لمنشر كالتكزيع ،عماف ،الطبعة
الخامسة2011 ،ـ ،ص379
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كاف الفعؿ يشكؿ جنحة ،خففت بحيث ال تتجاكز الحبس ستة أشير ،أك الغرامة خمسة كعشريف
دينا انر".

1

يمكف القكؿ إف المشرع الفمسطيني قد جانب الصكاب حيف أعفى المرأة كمف يساعدىا عمى
اإلجياض ،سكاء أكاف مف األصكؿ أك الفركع ،إف كاف الحمؿ نتيجة حمؿ سفاح كقع دكف رضاىا
كذلؾ في المادة  386مف مشركع قانكف العقكبات الفمسطيني 2010حيث نصت عمى أنو(:تعفى مف
العقاب المرأة التي تجيض نفسيا مف حمؿ سفاح كقع بدكف رضاىا ،كيسرم ىذا اإلعفاء عمى كؿ مف
ساعدىا مف األصكؿ أك الفركع عمى ىذا اإلجياض) .لعمو مف األسمـ أف يضع المشرع نصكصا تجرـ
اإلجياض مف حمؿ سفاح ،أك اغتصاب كأف ال يأخذ بالعذر المخفؼ كما جاء في المادة ،324
كالتشديد عمى العقكبة حاؿ ككف المرأة الحامؿ مف ذكات اإلعاقة المكاتي يتعرضف لبلغتصاب أك
السفاح ،خشية أف يؤدم تخفؼ العقكبة اتقاء العار أك اإلعفاء منيا ،إلى إساءة استعمالو كانتشار مثؿ
ىذه الجرائـ بشكؿ أكبر.
كلـ ينظـ المشرع األردني حالة مف يقدـ عمى إجياض الفتيات ذكات اإلعاقة المكاتي يتعرضف
لبلغتصاب بشكؿ خاص .أما المشرع المصرم ،فكاف أكثر صكابان ،حيث لـ يجز اإلجياض ألم سبب
كاف سكل العتبارات طبية .فإذا ما" تكافرت ليذا اإلجياض مقتضيات العمؿ العبلجي كما لك كانت
المجني عمييا في االغتصاب طفمة ،أك مريضة ال تقكل عمى احتماؿ الحمؿ أك الكالدة ،أك كاف محققان
اقداميا عمى االنتحار ،أبيح االجياض استنادان إلى االعتبارات الطبية" .2حيث إف التخفيؼ كاإلباحة

في ىذه الحالة يعد تعديان عمى مف لـ ِ
يعتد عمى أحد كمف لو الحؽ في الحياة.
الفرع الثاني :القتل:

تنتيي بانتياء الحمؿ حماية جزائية لتحؿ محميا حماية جزائية أخرل ،تتناسب مع الطبيعة التي
تحكلت إلييا بخركج الحمؿ كامبلن مف بطف أمو حيان ،فتتحكؿ الحماية الجزائية لمجنيف مف جرائـ
اإلجياض لجرائـ القتؿ كاإليذاء.

1لبْٔٛاٌؼمٛثبداألهكٟٔهلُ،4961/46اٌّبكح99
2أم ير فرج يكسؼ :مسئكلية األطباء مف الناحية المدنية كالجنائية كالتأديبية ،مركز االسكندرية لمكتاب مصر ،ط2010 ،1.ـ ،ص.363 .

24

فمكؿ إنساف حؽ أصيؿ في الحياة ،ال يجكز التنازؿ عنو ،حؽ كفمتو الشرائع السماكية ،كالقكانيف
الدكلية ،يستكم في ذلؾ أف يككف الشخص صحيحان أـ معتبلن .كىذا ما أكدت عميو اتفاقية حقكؽ
األشخاص ذكم اإلعاقة ،كمنعت التمييز عمى أساس اإلعاقة ،ككفمت ليـ الحماية القانكنية المتساكية
كالفعالة".

1

مف "الثابت أف األصؿ العاـ في الحقكؽ المبلزمة لمشخصية ،كمنيا الحؽ في الحياة أنيا غير قابمة
لمتصرؼ ،كىذا األصؿ العاـ مطمؽ بالنسبة لمحؽ في الحياة ،لعدـ تعمقو فقط باإلنساف -بؿ باهلل
سبحانو كتعالى ،كبالمجتمع"

2

كقد اعتبر قانكف العقكبات األردني" القتؿ قصدان جريمة ،بغض النظر عف الباعث الذم دفع القاتؿ
الرتكاب الجريمة ،كبغض النظر عف رضاء الضحية بكقكع الفعؿ عميو" ،3فقد جاء في المادة 326
منو عمى أف (مف قتؿ إنسانان قصدان ) ،فجاء لفظ اإلنساف مجردا مف أم صفة ".فيك الذم يحدث بنية
أك قصد جنائي آني ،كدكف أف يقترف بأم ظرؼ ،أك حالة مف حاالت التشديد أك التخفيؼ 4".كلسنا
بصدد التكسع في ىذه المادة ،حيث إف عمى الدكلة أف تتخذ البلزـ لحماية حياة أم إنساف ،بغض
النظر عف حالتو ،سكاء أكاف مريضان ،أـ سميمان مف األمراض .كلكف ىناؾ صكر لمقتؿ يككف الباعث
أسباب كقتؿ المعاقيف ذكم االحتياجات الخاصة المريح بدافع الشفقة ،كاالمتناع عف التدخؿ الطبي،
كالترؾ كاإلىماؿ المفضييف إلى المكت ،كتبدك أىمية ىذه الصكرة معرفة مدل حماية المشرع ليـ ،كىؿ
جعؿ صفة اإلعاقة ظرفان مشددان لمعقاب أـ ال ،كما ىي مبررات ىذه الحماية.
 -6القتل الرحيم:
يقصد بالقتؿ بأنو " اعتداء عمى حياة إنساف بفعؿ يؤدم إلى كفاتو" 5كعميو تفترض جريمة القتؿ أف
يككف المجني عميو إنسانان حيان كقت ارتكاب الجاني لفعمو اإلجرامي" ،ألف حياة اإلنساف ىي التي ييدؼ
المشرع حمايتيا ،بصرؼ النظر عف سنة أك جنسو أك حالتو الصحية" ،6أما القتؿ المريح ،فيك "نكع
1

اتفاقة حقكؽ األشخاص ذكم اإلعاقة ،المادة .6

2ىدل حامد قشقكش :القتؿ بدافع الشفقة ،دراسة مقارنة ،دار النيضة العربية ،القاىرة ،الطبعة الثانية1996 ،ـ .ص .37 .
3محمد صبحي محمد نجـ :رضاء المجني عميو كأثره عمى المسؤكلية الجنائية دراسة مقارنة ،دار الثقافة لمنشر كالتكزيع ،عماف – األردف،
الطبعة األكلى2000 ،ـ ،ص.132 .
4ػجلاٌوؽّٓرٛف١كأؽّل،اٌّوعغاٌَبثك.411.ٓ،
 5ػّواٌَؼ١لهِٚبّْ:وػلبْٔٛاٌؼمٛثبداٌمَُاٌقبٓ،كاهإٌٚٙخاٌؼوث١خ،اٌمب٘وح.244ٓ،4916،
6ثٍمبٍٍُ٠ٛمبد،اٌؾّب٠خاٌغيائ١خٌٍطفًفٟاٌمبْٔٛاٌغيائوِ،ٞوعغٍبثك.61.ٓ،
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مف القتؿ يرتكبو شخص قد يككف طبيبان ،كقد يككف لتخميص المريض مف مرض ال يرجى شفاؤه ،كلـ
يعد يطيؽ تحمؿ آالمو" ،1ك"ال يختمؼ عف حكـ القتؿ القصد إذا كقع فعؿ القتؿ عمى مريض مشكه
خمقيان ،فالكؿ في الشريعة كالقانكف سكاء الستكائيـ في عصمة الدـ"" .2فبل يجكز قتؿ المشكىيف ،أك
المعكقيف ،أك المختميف عقميان ،كالذيف طالت مدتيـ في أمراض نفسية أك عصبية" ،3فبل عبرة بحالة
المجني عميو النفسية ،فاليائس مف حياتو ،كالمريض مرضان خطي انر ال يرجى شفاؤه ،ىؤالء يبقى القانكف
جدي انر بحمايتيـ ،ألف الناس أماـ القانكف سكاء ككؿ منيـ إنساف حي ،كىك في ذاتو المصمحة التي
يحمييا القانكف بالنصكص المجرمة" .4فإذا قتؿ شخصان مريضان في حالة النزع ،فيك قاتؿ لو قصدان ألنو
أخرجو بفعمو مف الحياة" .5كيبقى اإلنساف "جدي انر بحماية القانكف كلك أصابو مرض ميؤكس مف شفائو،
كمف شأنو أف يقكده إلى المكت بعد كقت طكيؿ" ،6فالحياة ىي محؿ الحماية ال القابمية لمحياة.
لـ يتطرؽ المشرع األردني لمكضكع القتؿ الرحيـ في قانكف العقكيات ،فاعتبره إحدل صكر القتؿ
القصد ،كىي مف الجرائـ التي يعاقب عمييا دكف النظر لمباعث ،إالَّ أف المشرعيف المبناني كالسكرم 7قد
أخذا بيذا الباعث ،كاعتب ار القتؿ الرحيـ في حاؿ تكافر الباعث سببان مخففان لمعقكبة كعقكبتيا عشر
سنكات كحد أقصى ،كلكف يجب تكافر جميع أركاف القتؿ المقصكد ،مف حيث محميا إنساف ،كالركف
المادم المتمثؿ بالسمكؾ ،كالنتيجة ،كعبلقة السببية ،كالقصد الجرمي الخاص ،كالباعث لمقتؿ".8
كال يعتد برضاء المجني عميو المعاؽ ذم االحتياجات الخاصة " ،فالرضا ال ينفي المسؤكلية
بناء عمى طمب المجني عميو" " .9فاألصؿ العاـ في الحقكؽ
الجزائية لمقاتؿ أف يككف قاـ بالقتؿ ن

المبلزمة لمشخصية ،كمنيا الحؽ في الحياة غير قابمة لمتصرؼ ،كىذا األصؿ العاـ مطمؽ النسبة لمحؽ
في الحياة لعدـ تعمقو باإلنساف – بؿ باهلل سبحانو كتعالى كبالمجتمع"

10

كبالتالي ،فإف "الرضا بالقتؿ

ِ1ؾّٛكئثواُِ٘١وٍ،ٟاٌّوعغاٌَبثك.119.ٓ،
2محمكد إبراىيـ محمد مرسي :نطاؽ الحماية الجنائية لمميئكس مف شفائيـ كالمشكىيف خمقيان في الفقو الجنائي اإلسبلمي كالقانكف الكضعي ،دار
الكتب القانكنية دار شتات لمنشر كالبرمجيات ،مصر2009 ،ـ ،ص .التأكد مف المرجع البطاقات
3ىدل حامد قشقكش :القتؿ بدافع الشفقة ،دراسة مقارنة ،دار النيضة العربية ،ط ،2 .القاىرة ،1996 ،ص.96 .
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محمد سعيد نمكر ،الجرائـ الكاقعة عمى األشخاص ،دار الثقافة لمنشر كالتكزيع ،ج ،1 .ط ،1 .عماف ،ص.21-20 .
عبد القادر عكدة ،التشريع الجنائي اإلسبلمي مقارنة بالقانكف الكضعي ،دار الكتاب العربي ،ج ،2 .ص13 .بيركت.
كامؿ السعيد :شرح قانكف العقكبات ،الجرائـ الكاقعة عمى اإلنساف دراسة مقارنة ،دار الثقافة لمنشر كالتكزيع ،عماف ،الطبعة

الخامسة2011 ،ـ ،ص35
7اٌّبكحِٓ1:1لبْٔٛاٌؼمٛثبداٌَٛهٚٞاٌّبكحِٓ112لبْٔٛاٌؼمٛثبداٌٍجٕبٔ.ٟ
ِ8ؾّلٕجؾٟٔغُِ.وعغٍبثك.94ٓ.
 9عبد الرحمف تكفيؽ أحمد ،المرجع السابؽ ،ص.104 .
٘10لٜؽبِللْمِ،ُٛوعغٍبثك .:9.ٓ.
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حتى كلك كاف بدافع مف الشفقة ليس سببان مف أسباب اإلباحة" ،1كال عبرة بحالة المجني عميو مريضان أك
صحيحان" ،كيستكم أف يككف مرضو بسيطان ،أك عضاالن ،يتكقع لو المكت ،أك يرجى لو الشفاء ،فمف
يقتؿ إنسانان أيا كاف فيك قاتؿ متعمد ،كلك كاف طبيبان قصد أف يخمص القتيؿ مف آالـ مرضو
المستعصي" " .2فالمجانيف الذيف يدخمكف إلى مستشفى األمراض العقمية نقكؿ أنيـ في مستشفى ،أم
في مكاف لمعبلج ميما ساءت حالتيـ ،كال يجكز قتميـ داخؿ المستشفيات كال خارجو".3
كيستكم في ذلؾ أنو إذا" أصيب شخص بمرض ميؤكس مف شفائو ،ثـ قاـ الطبيب تخميصان
لممريض مف آالـ أمضت كبرحت بو ،أك بغرض إجراء بحث عممي جديد ،أك بناء عمى طمب المريض
نفسو بالتعجيؿ في كفاتو ،يعد قاتبلن"،

4

فبل يحكؿ دكف قياـ مسؤكليتو عف ىذه الجريمة أف يككف باعثو

عمى القتؿ ىك الشفقة عمى المجني عميو ،أك برضائو " ،فالقتؿ يبقى جريمة معاقب عمييا ،ميما كاف
الباعث الذم حمؿ الجاني عمى ارتكابو" ،5فسكاء كقع القتؿ عمى إنساف صحيح معافى ،أـ إنساف
مريض حتى كلك كاف في مرض المكت ،فإف جريمة القتؿ تككف متحققة كالجاني مسؤكؿ جزائيان.
كمف األمثمة التي يمكف ذكرىا في القضاء األجنبي:
 في بريطانيا طبقان لمشريعة العامة ،فإف حياة اإلنساف ليست ممكو كحده ،بؿ يشاركو فييا
المجتمع كىذا يؤدم إلى أف القتؿ برضاء المريض يعتبر جريمة قتؿ قصد ،ليا عقكبة مختمفة
عف القتؿ العمد حيث تختمؼ عقكبة القاتؿ بدافع الشفقة ،حيث أديف خادـ لقتمو سيدتو بكاسطة
شاشة مبممة بمادة سامة كضعيا عمى فميا حتى ماتت ،كذلؾ بناء عمى طمبيا لما تقاسيو مف
ألـ خطير ،كىذا يؤكد أف الرضاء ال يمكف أف يككف سببا إلباحة القتؿ في بريطانيا.
 في بمجيكا ،كلدت األـ طفبلن مشكىان ،كرغبة بالرحمة بالطفؿ اتفقت مع طبيب األسرة عمى قتمو
بالسـ لما يعانيو مف آالـ قاسية مركعة ،كحكـ ببراءة األـ كالطبيب بيف تصفيؽ الجميكر6.أما
مف الناحية الدينية ،فقد حرمت الشرائع السماكية الثبلثة قتؿ النفس البريئة ،فقد جاءت
1ىدل حامد قشقكش ،القتؿ بدافع الشفقة ،دراسة مقارنة ،دار النيضة العربية ،ط ،2 .القاىرة ،1996 ،ص.36 .
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الخامسة2011 ،ـ ،ص .37
ِ5ؾّلٍؼ١لّٔٛه،اٌّوعغاٌَبثك.41.ٓ،
ِ6ؾّلٕجؾٟٔغُِ.وعغٍبثك.91-94ٓ.
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الن ْف َس الَّتِي َح َّرَـ المَّوُ إِالَّ بِاْل َح ِّ
اآليةَ (:كال تَ ْقتُمُكا َّ
ؽ) ،1كما أف عمماء الديف المسيحي اعتبركا قتؿ
البرمء جريمة كعدكانان عمى الحؽ في الحياة ،كاعتداء عمى رب الحياة كالممات ،فالقتؿ جريمة
ال يبررىا مرض ال أمؿ في عبلجو ،كال تشكيو خمقي أك جسدم".

2

 -5جريمة االمتناع:
يعرؼ االمتناع عمى أنو ":إحجاـ الجاني عف ارتكاب فعؿ ينتظره القانكف منو في ظركؼ معينو...
كأف عميو كاجبان قانكنيان بأف يقكـ بو" .3كما يعرؼ بأنو امتناع إرادم عف القياـ بحركة عضكية أك
عضمية ،يكجب القانكف القياـ بيا في كقت معيف.
يعد االمتناع كسيمة الرتكاب الجريمة ،خاصة إف كاف االمتناع عف القياـ بفعؿ يتكجب عميو قانكنان
القياـ بو ،كترتب عمى ىذا االمتناع النتيجة الجرمية ،مع العمـ بحدكث الضرر نتيجة لبلمتناع ،أك
تكقعو .كقد جاءت المادة  474مف قانكف العقكبات األردني تطبيقان لجريمة االمتناع ،إالَّ أنيا اقتصرت
عمى تقديـ اإلغاثة كالمساعدة ،حيث نصت عمى أنو (:يعاقب بالحبس حتى شير كاحد أك بالغرامة كؿ
شخص سكاء أكاف مف أصحاب الميف ،أـ مف أىؿ الفف أـ ال ،يمتنع دكف عذر عف اإلغاثة أك إجراء
عمؿ أك خدمة ،عند حصكؿ حادث أك غرؽ أك فيضاف أك حريؽ أك أية غائمة أخرل ،أك عند قطع
الطريؽ أك السمب أك الجرـ المشيكد أك االستنجاد ،أك عند تنفيذ األحكاـ القضائية) .4كقد عاقب
القانكف الفرنسي عمى االمتناع في القانكف القديـ لسنة  1942حيث جاء في (المادة  63عقكبات
فرنسي الفقرة الثانية) عمى أف عقكبة الحبس كالغرامة ،أك إحداىما لمشخص الذم يمتنع بإرادتو عف
مساعدة آخر في خطر ،ما دامت مساعدتو ليست محفكفة بأم مخاطر يتصكر تعرضو ليا ،أك
يتعرض الغير ليا) ،5أما في قانكف العقكبات الفرنسي الجديد لسنة  1992فقد نصت المادة  223عمى
أف(:كؿ مف يمتنع إراديان عف اتخاذ إجراءات تسمح دكف تعريضو أك الغير لمخطر بمنع كقكع حادث،
خطر عمى أمف األشخاص يعاقب سنتيف حبس كثبلثيف ألؼ يكرك غرامة) رغـ أف "المؤسسات
قد يمثؿ
ان

1ا٠٢خهلٍُِٛٓ::هحاإلٍواء.
ِ2ؾّلٕجؾٟٔغُِ.وعغٍبثك.96ٓ.
ٔ3جٕٗ١بٌؼ،اٌّوعغاٌَبثك.29ٓ،
4اٌّبكح،494لبْٔٛاٌؼمٛثبداألهكٔ4961ٟ
5ىدل حامد قشقكش :القتؿ بدافع الشفقة ،دراسة مقارنة ،دار النيضة العربية ،ط ،2 .القاىرة ،1996 ،ص .:2.
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المسؤكلة عف رعاية األطفاؿ المعاقيف تنادم بإجازة القتؿ السمبي شفقة باالمتناع عف رعاية ىؤالء إلى
سف ثبلثة أياـ بعد الميبلد بعدـ إطالة حياتيـ صناعيان".1
بناء عمى ذلؾ مف األجدر عمى المشرع عدـ حصر جريمة االمتناع في حالتي االلتزاـ القانكني أك
ن

التعاقدم ،2بؿ ال بد مف تكسيع معنى الكاجب القانكني ليشمؿ أم ضرر يمحؽ بالغير ،كيعرضيـ
لمخطر ،كخاصة المعاقيف ذكم االحتياجات الخاصة ،ككنيـ أكثر عرضة لممخاطر .فمثبلن مف يرل
شخصا كفيفان يقطع شارعان مزدحمان بالسيارات المسرعة دكف أف يقدـ لو يد المساعدة ،أك مف يرل متخمفان
عقميان يعبث بآلة حادة ،دكف أف يتدخؿ لمحيمكلة بينو كبيف كقكع النتيجة كدرء خطر محتمؿ عمييـ،
ففي ىذه الحاالت كأمثاليا الكثيرة ال يككف االلتزاـ كاجبان كيترتب عمى االمتناع جريمة يعاقب عمييا
القانكف ،ألنيا محصكرة في نص المادة .إضافة إلى أف العقكبة المترتبة عمى االمتناع ال تتناسب مع
حجـ الخطر الذم قد تصؿ بالنتيجة إلى حرماف أحد مف حياتو ،إالّ إذا خشي عمى حياتو مف تدخمو
ىذا.
 -4الترك واإلىمال المفضيين إلى الموت:
تختمؼ ىذه الصكرة عف سابقتيا في أف القتؿ غير مباشر كدكف قصد ،كاإلىماؿ أك الترؾ قد
يككناف بقصد أك بغير قصد.
جرـ قانكف العقكبات العراقي _ في نصكصو النادرة في القكانيف العربية _ترؾ ذكم االحتياجات
الخاصة ،حيف أخذ بالحسباف صفة المجني عمييـ ،أف يككنكا ممف ال يممككف حماية أنفسيـ بسبب
حالة جسدية ،أك نفسيو ،أك عقمية ،في باب الجرائـ المتعمقة بالبنكة كرعاية القاصر في المادة ،383
التي تضمنت أنو إذا أدل ترؾ شخصان عاج انز عف حماية نفسو بسبب حالتو الصحية ،أك النفسية ،أك
العقمية في مكاف خاؿ مف الناس إلى مكتو ،دكف أف يككف الجاني قاصدان ذلؾ يعاقب بالعقكبة المقررة
لجريمة الضرب المفضي إلى العاىة أك المكت .ككذلؾ في حاؿ مف أقدـ عمى الحرماف عمدان ممف
عميو إلتزاـ قانكني ،أك اتفاقي ،أك عرفي عف تقديـ التغذيو أك العناية التي تقتضييا حالة العاجز".

3

٘1لٜلْم،ُٛاٌّوعغاٌَبثك.11.ٓ،
ً
ٛٔ2كاإلّبهحئٌٝأْاٌٛاعتاٌمبٟٔٔٛلل٠ىِْٖٛلهٖٖٔبفٟلبْٔٛاٌؼمٛثبد،أٚلبػلحلبٔ١ٔٛخ،أٚأْ٠ىِْٖٛله٘نااٌٛاعتػًّلبٟٔٔٛ
ِضًاٌؼمل،وّبلل٠ىِْٖٛلهٖاٌّجبكٜءاٌؼبِخأٚاٌفؼًاٌٚبه.
3لبْٔٛاٌؼمٛثبداٌؼوال،ٟهلٌَُٕ،444خِ،4969بكح .:1:
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كذىب المشرع الككيتي إلى تشديد عقكبة كؿ مكمؼ برعاية أحد األشخاص ذكم اإلعاقة ،إلى
الحبس مدة ال تتجاكز خمس سنكات ،كبغرامة ال تتجاكز خمسة آالؼ دينار ككيتي ،أك بإحدل ىاتيف
العقكبيف ،إذا نشأ عف إىمالو ،أك امتناعو عف القياـ بكاجباتو ،كفاة الشخص ذم اإلعاقة.

1

يتضح مف النصكص أعبله أنو إذا " ثبت أف الجاني عمـ بالنتيجة اإلجرامية التي يحتمؿ أف تترتب
عمى فعمو ،يساءؿ الجاني كفقان لنظرية العمـ مسؤكلية قصدية" ،2كاف ما استقر عميو الفقو كالقضاء ،أف
الجاني يساءؿ مسؤكلية مقصكدة عف النتائج الحتمية لفعمو ،كلك كاف ال يرغب في حصكؿ النتيجة".

3

"فالجاني يتكقع النتيجة في القصد المباشر كأثر حتمي كالزـ لفعمو ،فيككف حدكثيا مؤكدان في تصكره،
كىك يتكقعيا في القصد االحتمالي كأثر ممكف لمفعؿ فحسب ،فيككف حدكثيا محتمبلن في تصكره"ػ 4فإف
الظركؼ التي ترجع إلى ازدياد النتيجة مثؿ المكت ،...فإف الجاني يساءؿ عف ىذه النتيجة بالرغـ مف
عدـ تكقعو ليا" 5"،ففي جريمة الضرب المفضي إلى المكت يككف المتيـ مسؤكالن ،ما دامت الكفاة قد
نشأت عف اإلصابة التي أحدثيا ،كلك عف طريؽ غير مباشر ،كالتراخي في العبلج ،أك اإلىماؿ فيو،
ما لـ يثبت أف ذلؾ كاف متعمدان لتحميؿ المسؤكلية".6
أما القانكف األردني ،فقد خبل مف نص مماثؿ لمنصكص الكاردة في القانكنيف العراقي كالككيتي
كالتي تضمنت حماية جزائية خاصة لذكم اإلعاقة إف كانت كفاتيـ ناتجة عف تعريض حياتيـ لمخطر،
أك إىماليـ مف قبؿ مف يتكلكف رعايتيـ ،فعمى الرغـ مف أنو كردت كممة العجز في عنكاف الجرائـ
الكاقعة عمى األطفاؿ كالعجز ،دكف أف تتضمف النصكص الكاردة فيو حماية جزائية خاصة لمعاجز،
كبالرغـ مف أف المعاقيف ذكم االحتياجات الخاصة يككنكف عرضة لمخطر حاؿ تركيـ دكف سبب
مشركع تؤدم إلى تعريض حياتيـ لمخطر ،أك تعريض صحتيـ لئلضرار عند إىماليـ كرفض تزكيدىـ
بالطعاـ كالكساء كالفراش حاليـ حاؿ األطفاؿ الذيف خصيـ المشرع بحماية خاصة تعرضيـ لمخطر في
نصكص المكاد  290 -287مف قانكف العقكبات األردني .7لكنو تبيف أف المشرع األردني اعتبر أف
الجريمة مقصكدة متى تجاكزت النتيجة الجريمة الناتجة عف الفعؿ قصد الفاعؿ ،إذا تكقع حصكليا

1لبْٔٛهلٌَُٕ،1خ،2141فّٟأْؽمٛقاألّقبٓمٞٚاإلػبلخِ،بكح(.)64
١ٔ2جٕٗبٌؼ،اٌّوعغاٌَبثك.:1.ٓ،
ٔ3جٕٗ١بٌؼ،اٌّوعغاٌَبثك:9ٓ،
ٔ4ظبَرٛف١ك اٌّغبٌّ:ٟوػلبْٔٛاٌؼمٛثبداٌمَُاٌؼبَ،كاهاٌضمبفخٌٍْٕوٚاٌزٛى٠غ،ػّبْ،اٌطجؼخاٌواثؼخ .:94.ٓ،2142
ٔ5جٕٗ١بٌؼ،اٌّوعغاٌَبثك.64ٓ،
 6ػبكيٕل٠ك:عوائُاٌغوػٚاٌٚوةٚئػطبءاٌّٛاكاٌٚبهح،اٌطجؼخاأل.422.ٓ،َ4996–َ4991،ٌٝٚ
7لبْٔٛاٌؼمٛثبداألهكٟٔهلُ،4961/46اٌّٛاك .291،211،219
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فقبؿ بالمخاطرة كما تضمنتو نص المادة  ،1 "64استنادان لمقكاعد العامة في المسؤكلية الجزائية ،بالنسبة
لبلعتداء عمى حياة المعاؽ ذكم االحتياجات الخاصة ،فالتكقع يقكـ مقاـ العمـ كالقبكؿ بالمخاطرة مقاـ
اإلرادة"" .2فالعبلقة السببة في المكاد الجنائية ،عبلقة مادية تبدأ بالفعؿ الذم اقترفو الجاني ،كترتبط مف
الناحية المعنكية بما يجب عميو أف يتكقعو مف النتائج المألكفة لفعمو إذا ما أتاه عمدان" .3كلعمو مف
األسمـ أف ينح َك المشرع األردني منحى التشريع العراقي كالككيتي ،كأف يخصص لممعاقيف ذكم
االحتياجات الخاصة نصكصان تكفؿ حمايتيـ مف أخطار قد تحيط بيـ ،كاف لـ يقترف بضرر فعمي ممف
يتكلكف رعايتيـ كالقياـ بشؤكنيـ ،سكاء أكاف التزاـ قانكني أك عقدم.
كيدخؿ في ىذا الباب إىماؿ المؤسسات المعنية برعاية شؤكف ذكم اإلعاقة ،أك الكالديف متابعة
أمكر أبنائيـ مف ذكم اإلعاقة يؤدم إلى تفاقـ حالتيـ الصحية ،مما يككف سببان في بعض الحاالت
بإحداث الكفاة كنتيجة لئلىماؿ ،فمف حؽ األشخاص ذكم اإلعاقة بمقتضى االتفاقية الخاصة بيـ،
الحصكؿ عمى أعمى مستكيات الصحة التي يمكف بمكغيا كغيرىـ ،كأف التطعيمات ىي ذات أىمية
بالغة عمى المستكل الدكلي ،لمحد مف األمراض كالكفاة " ،فإذا ما ترؾ األطفاؿ ذكك اإلعاقات مف دكف
تحصيف أك حصنكا جزئيان ،فإف النتائج يمكف أف تشمؿ التأخير في بمكغ نقاط القياس النمائية ...كفي
أسكأ األحكاؿ ،الكصكؿ إلى حاالت الكفاة التي يمكف الكقاية منيا"

4

1قانكف العقكبات األردني رقـ  ،1960/16المادة .64

2

عبد الرحمف تكفيؽ أحمد ،شرح قانكف العقكبات القسـ الخاص الجرائـ الكاقعة عمى األشخاص ،دار الثقافة ،عماف ،2012 ،ص.111 .

4

تقرير اليكنسيؼ ،كضع األطفاؿ ذكك اإلعاقات في العالـ  ،2013ص.23 .

3عادؿ صديؽ :جرائـ الجرح كالضرب كاعطاء المكاد الضارة ،الطبعة األكلى1995 ،ـ – 1996ـ ،ص122 .
4:32 ،2014/9/16 http://www.unicef.org/arabic/publications/43689_69454.htmlـ.
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المبحث الثاني :قصور بحماية الحق في سالمة الجسد:
أكدت غالبية الدساتير الحديثة عمى الحقكؽ الطبيعية المقررة لئلنساف ،كضمنت لو الحماية
القانكنية البلزمة ،كمف أىـ ىذه الحقكؽ الحرية الشخصية ،كىي حؽ طبيعي مقدس كمضمكف ال
يمس ،كيعد مف ضمنيا حؽ الشخص في سبلمة جسده.
تعد ظاىرة العنؼ ضد المعاقيف ذكم االحتياجات الخاصة ظاىرة مكجكدة في كافة المجتمعات ال
يمكف إنكارىا ،كيجب التصدم ليا لككنيا تقع عمى فئة ال تستيطع الدفاع عف نفسيا ،أك عف حقكقيا,
كمف طميعة ىذه القضايا االعتداءات الجنسية ،كالجسدية التي تقع عمييـ ،كخاصة في نطاؽ األسرة،
كمف أشخاص مقربيف لممعاؽ يفترض أف يكفركا لو األماف كالحماية ،ككاجب أساسي يقع عمى عاتقيـ،
فتبقى تمؾ االنتياكات أسيرة الصمت ،كال ترل النكر إالَّ ما ندر كخاصة مع غياب المعمكمات الكافية
عنيا ،كعف مدل انتشارىا ،كاإلجراءات القانكنية المتعمقة بيا ،مما يدعكنا إلى التساؤؿ ما مكقؼ
القانكف مف حماية ذكم اإلعاقة في قضايا العنؼ ،ىذا ما سنخصصو في ىذا المبحث لمحديث عف
الجرائـ التي يمكف أف تمس ذكم اإلعاقة ،كتندرج ضمف أنماط العنؼ الجسدم ،كالنفسي ،كالجنسي،
مف قبؿ األسرة أك المؤسسات.
كسيتـ التركيز في ىذا المبحث عمى أسباب كأكجو القصكر في التشريع ( المطمب األكؿ) ككذلؾ
تسميط الضكء عمى المكاضع التي يجب تشديد العقكبة فييا لتكفير حماية أشمؿ ليـ مف خبلؿ مظاىر
القصكر(المطمب الثاني).
المطمب األول :أسباب القصور:
راعى المشرع صفة اإلعاقة في المجني عميو ذكم االحتياجات الخاصة في بعض الجرائـ ،لكنيا
جاءت ناقصة مف بعض الجكانب ،فمـ يعتد المشرع بصفة المجني عميو كجزء مف المكقؼ اإلجرامي،
رغـ أنو يعد جانبان إيجابيان فييا يستحسف أف يقكـ المشرع بتعديؿ النص ،كتشديد العقكبة ،مراعيان في
ذلؾ صفة اإلعاقة في المجني عميو ( الفرع األكؿ) ،كصفة الجاني المسؤكؿ عف ذكم اإلعاقة ( الفرع
الثاني).
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الفرع األول :عدم صحة الرضا القائم عمى صفة اإلعاقة في التجريم:
تجرـ بعض األفعاؿ لحماية المعاقيف ذكم االحتياجات الخاصة مف الكقكع ضحية لمجريمة ،حيث
يمعب المجني عميو دك انر سمبيان في كقكعو ضحية لمجريمة ،فتكافر صفة اإلعاقة تجعمو أقؿ قدرة مف
غيره في الدفاع عف نفسو ،كتجعميـ عرضة لمخطر ،مما يجعؿ األفعاؿ الجنائية التي تقع عمييـ تتسـ
بالخطكرة الجنائية ،التي مف شأنيا أف تسيؿ كقكع الجريمة عمييـ ،ما كاف يمكف أف تقع لك ما تكافرت
ىذه الصفة فييـ.
لـ يفرؽ المشرع بيف دكر المجني عميو اإليجابي الذم يقاكـ كيحاكؿ دفع االعتداء ،كدكر المجني
عميو السمبي ،بعدـ إدراكو أنو محؿ لبلعتداء ،فالمجني عميو "غير الكاعي كالعاجز معان ال يدرؾ ما
يحدث كغير قادر عمى الدفاع عف نفسو" 1.كمثاؿ ذلؾ حاالت العنؼ الجسدم أك الجنسي الكاقع عمى
ذكم اإلعاقة العقمية أك الجسدية.
إف تكافر صفة اإلعاقة في المجني عمييـ تجعميـ " معرضيف أكثر مف غيرىـ ألنكاع خاصة مف
االعتداء كذلؾ ألسباب خاصة ،كصفات في الشخصية تجعيمـ أكثر استعدادان لكقكع الفعؿ الجرمي
عمييـ 2".كمف أىـ تمؾ الصفات صفة اإلعاقة الجسدية كالصـ كالعمى كالشمؿ أك العقؿ أك كبلىما.
كقد اعتد بعض المشرعيف 3بصفة المجني عميو الصحية لتشديد العقكبة كما ذكرنا سابقان ،إالَّ أف
بعضيـ اشترط في حالة االعتداء عمى سبلمة الجسـ أك العقؿ ككف المجني عميو مصابان بعاىات
كضعؼ جسمي أك عقمي عمى " أف تككف حالة الضعؼ ظاىرة ،أك معركفة لمجاني" كما في قانكف
العقكبات الفرنسي الجديد في المكاد (-13،222-12،222-222 ،10-222 ،8-222 ،3-222
".)14

4

كمف األجدر عمى المشرع إضفاء حماية جزائية إضافية لممعاقيف ذكم االحتياجات الخاصة ،مف
مرعاة صفة اإلعاقة في قياـ الجريمة ،كفي مقدار العقكبة المترتبة عمييا.
خبلؿ ا

 1ػّٖذػلٌ،ٟػٍُاالعّزبعاألِٕٟاألِٓٚاٌّغّزّغ،كاهإٌْواٌّؼوفخاٌغبِؼ١خثبالٍىٕله٠خ،كْٛٚإٍٔٚخإٌْو .:41ٓ،
2ػّٖذػلٌ،ٟاٌّوعغاٌَبثك :46ٓ،
3وبٌّْوعاٌٍجٕبٟٔٚاٌؼوالٟٚاٌى٠ٛز .ٟ
4أؽّلاٌفمٟٚلب٠خاإلَٔبِْٓاٌٛلٛعٙؾ١خٌٍغوّ٠خ.41:.ٓ،

:1

التجريم تبعا لرضاء المجني عميو:
يعتبر العجز كافيا بذاتو لتييئة المجني عميو ليككف محبلن لمجريمة بشكؿ أكبر مف الشخص الخالي
مف اإلعاقة ،كىنا تكمف عمة التجريـ ،المتمثمة في حماية ىذه الفئة بافتراض انعداـ الرضا ،فبل تقكـ
المسؤكلية الجزائية الكاممة أم العقابية ،إالّ إذا تكافرت عناصرىا المتمثمة في الكعي كاإلرداة ،كالكعي ال

يصدر إالَّ مف شخص مميز ،إذ ال كعي لدل المجنكف" 1.كاذا كاف الكعي يعني القدرة عمى فيـ ماىية
الفعؿ المحظكر كتكقع آثاره ،فإف اإلرادة تعني القدرة عمى المفاضمة بيف عدد مف الخيارات" 2،نكد
اإلشارة إلى أف ىناؾ عكامؿ تؤثر عمى كؿ مف الكعي كاإلرادة بالنسبة لذكم االحتياجات الخاصة ،فإذا
كاف ذكم اإلعاقة الجسدية لدييـ كعي إالّ أف ىنالؾ عكامؿ تؤثر في إرادتيـ ،بمعنى أنو حتى تقكـ
المسؤكلية الجزائية ال بد أف يككف ىناؾ إرداة " ،فإف انتفت منو اإلرادة انتفت حرية االختيار الجزائية،
بالتالي ،فإف أم سبب يؤثر عمى أحد شرطي المسؤكلية الجزائية أك كمييما فتنفييما ،أك تعجزىما يؤدم
النييار أساس المسؤكلية الجزائية.
كقد ُيستغ ُؿ المعاقكف ذكك االحتياجات الخاصة بسبب اإلعاقة ،مما يؤدم إلى تعريضيـ لمزيد مف

العنؼ " .كىناؾ أدلة تثبت أف بعض أشكاؿ اإلعاقة ترتبط ارتباطان مباش انر بمختمؼ أنماط االتجار (مثؿ
اإلرغاـ عمى التسكؿ ،كممارسات استغبلؿ العمؿ) .كتفيد التقارير 3أف ىناؾ أشخاصان مصابكف بعاىات
بدنية أك بصرية ،كال سيما نساء كفتيات ،قد تعرضكا لبلتجار بيـ مف أجؿ إرغاميـ عمى التسكؿ؛ ألف
اإلعاقة الظاىرة قد تؤثر تأثي انر أقكل في استعطاؼ الناس" 4كحيث تمزـ اتفاقية حقكؽ األشخاص ذكم
اإلعاقة الدكؿ األطراؼ اتخاذ التدابير التشريعية البلزمة لضماف حماية كسبلمة األشخاص ذكم
اإلعاقة الذيف يكجدكف في حاالت تتسـ بالخطكرة ،لذا يتكجب عمى الدكؿ األطراؼ أف تسف تشريع
 1وبًِاٌَؼ١لّ،وػاألؽىبَاٌؼبِخفٟلبْٔٛاٌؼمٛثبد،اٌّوعغاٌَبثك .1:9.ٓ،
 2وبًِاٌَؼ١لّ،وػاألؽىبَاٌؼبِخفٟلبْٔٛاٌؼمٛثبد،اٌّوعغاٌَبثك.121.ٓ،

3أظوEuropean Roma Rights Centre, Parallel submission to the Committee on the Elimination of :
Discrimination against Women for the Czech Re public. Available from

www2.ohchr.org/english/bodies/cedaw/docs/ngos/ERRC_2_C zechRe public_CEDAW47.pdf and
)contribution of the International Organisation for Migration (IOM

Caring for Trafficked Persons. Gui dance for Health Providers, IOM, Geneva, 2009(available from

) http://publications.iom.int/bookstore/free/CT_Handbook.pdf

 4اٌزمو٠وإٌٌَّٞٛف١ٙٛخاألُِاٌّزؾلحاٌَبِ١خٌؾمٛقاإلَٔبْ،كهاٍخِٛا١ٙؼ١خثْأَِْأٌخاٌؼٕفٙلإٌَبءٚاٌفز١بد
ٚاإلػبلخhttp://www.ohchr.org/Documents/HRBodies/HRCouncil/RegularSession/Session20/A-HRC-،
 .42.ٓ،َ2142/:/:120-5_ar.pdf

:4

يحظر أفعاؿ العنؼ بشتى صكره كأف يككف لصفة اإلعاقة محبلن في التجريـ لضماف تكفير حماية
جزائية كافية ليـ ،لمحد مف أشكاؿ العنؼ التي تمحؽ بيـ ،كىك ما يكجب التجريـ عمى احتماؿ الكقكع
ضحية لمعنؼ الجنسي أك الجسدم بسبب اإلعاقة كانعداـ أك قمة القدرة عمى المقاكمة.
رضاء المجني عميو:
"ينعدـ الرضا إذا كانت المجني عمييا مريضة بمرض يجعميا غير قادرة عمى المقاكمة أك
االستغاثة" 1كمف ال يستطيع المقاكمة قرينة عمى انعداـ الرضا لممجني عميو .كتعد جريمة االغتصاب
نمكذجان لمجرائـ التي يقكـ فييا التجريـ عمى عدـ االعتداد برضاء المجني عمييا بسبب تكافر اإلعاقة".
إذا كاف المجني عميو عديـ التمييز كالمجنكف ،كالمعتكه ،فإف رضاءه ال قيمة لو ،كال يعتد بو .كيشمؿ
الجنكف كافة عاىات العقؿ التي تؤثر عمى حرية االختيار ،كالبمو كالضعؼ العقمي الخمقي 2".كاف
"أساس العقاب عمى مف يرتكب جريمة الفحشاء ،أف الرضا الصادر عف المجني عميو يككف صاد انر عف
شخص ليس أىبلن ليذا الرضا ،إذا أف المصاب بالعجز الجسدم كالمشمكؿ أك المصاب بالعجز
النفسي ،ال يستطيع أف يبدم معارضتو أك مقاكمتو لؤلفعاؿ المرتكبة بحقو ،كما ال يستطيع إدراؾ ماىية
األفعاؿ المكجيو إليو ألنو ال يتمتع باألىمية البلزمة لذلؾ".3
كحسنان فعؿ المشرع أنو اعتد بككف المجني عميو مف المعاقيف ذكم االحتياجات الخاصة في بعض
الجرائـ ،كأفرد ليا نصكصان خاصة ،كاعتبرىا عنص انر في تككيف الجريمة كجريمة االغتصاب كىتؾ
العرض ،كلـ يعتد بإرادة أم إنساف ال يستطيع المقاكمة بسبب ضعؼ جسدم أك عقمي أك نفسي"4.كما
كاعتبر رضاء المجني عميو في ىذه الحالة باطبل "لصدكره مف شخص مجنكف معركؼ بجنكنو لمف
صدر إليو الرضاء ،في ىذه الحالة يعتبر الرضاء كأف لـ يكف كليست لو أم قيمة ،كىذا تطبيقان
لحاالت الرضاء الغير صحيح في القانكف الذم ال تنعدـ بو الجريمة؛ ألنو رضاء باطؿ ال يعتد بو
قانكنان لصدكره مف شخص مجنكف أكغير مميز" 5.فاإلعاقة العقمية أك الجسدية سببان لعدـ االعتداد
1ادكار غالي الدىبي ،الجرائـ الجنسية ،الطبعة الثانية1997 ،ـ ،دار النشر ،د.ت .ص.130 .
2ادكار غالي الدىبي ،المرجع السابؽ ،ص.180 .

3عمي رشيد أبك حجيمة ،المرجع السابؽ ،ص.263 .
4اٌّبكح299ٚ29:لبْٔٛاٌؼمٛثبد 
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بإرادة المجني عميو ،كقد عبر المشرع األردني في المادة  293مف قانكف العقكبات عف حاالت انعداـ
الرضا الناجـ عف عيب اإلرادة بسبب عجز جسدم أك نقص نفسي أك بسبب استعمؿ نحك المجني
عميو مف ضركب الخداع" .1كنرل ضركرة تشديد العقكبة في ذلؾ نظ انر لمخطكرة ىذه الجريمة عمى
المجني عمييا ،كعمى المجتمع ،كلآلثار التي تترتب عمييا حماية لؤلعراض كصكنان ليا ،كالقكؿ بغير
ذلؾ يؤدم إلى اإلفبلت مف المسؤكلية عف فعؿ خطير كقع عمى ضحية سيمة ال تقدر عكاقب األمكر
كنتائجيا كفيو مجافاة لمعدالة كضياع لمحقكؽ".2
الفرع الثاني :تشديد العقوبة تبعاً لصفة اإلعاقة:
-6التشديد تبعاً لصفة المجني عميو:
يتفاكت األشخاص الخاليف عف صفة اإلعاقة بالقدرة عمى المقاكمة كالدفاع عف أنفيسـ حاؿ
تعرضيـ لمضرب عمى سبيؿ المثاؿ ،إالَّ أف األشخاص المعاقيف ذكم االحتياجات الخاصة ىـ أقؿ قدرة
عمى مقاكمة السمكؾ اإلجرامي ،كخاصة التي تتطمب استخداـ قكة جسدية أك يقظة ،كما ىك الحاؿ في
جرائـ االغتصاب ،مما يسيـ ذلؾ إلى حد كبير في كقكعيـ كضحايا لمجريمة ،كتحفز الجاني عمى
ارتكاب سمككو اإلجرامي.
إف تخصيص المعاقيف بحماية جزائية ىك أكثر ضمانان لكقكعيـ ضحايا لجريمة محتممة ال يتعارض
مع مبدأ المساكاة المطمقة ،بؿ ىذا انطبلقان مف مبدأ المساكاة النسبية ،حيث إف ما يعترم المعاقيف ذكم
االحتياجات الخاصة مف قصكر يضعيـ في مكانة غير متساكية مع الناس الذيف ال تتكاجد فييـ ىذه
الصفة ،كقد اعتد المشرع بصفة اإلعاقة في التجريـ كالعقاب ،كأخذ بالفكارؽ التي تميز بيف المعاؽ ذم
االحتياجات الخاصة ،كبيف اإلنساف المتكامؿ جسديان ،بناء عمى صفة خاصة بالجاني ،ككنو مصابان
بجنكف أك بعاىة عقمية ،كاعتبرىا مف مكانع المسؤكلية الجزائية .كبذلؾ راعى صفة اإلعاقة ،كصحح
الكضع غير المتساكم بينو كبيف غيره مف الناس األصحاء ،ىذا ما تضمنتو الفقرة /1مف المادة 92
مف قانكف العقكبات األردني حيث نصت عمى :أنو " يعفى مف العقاب كؿ مف ارتكب فعبلن ،أك تركان
إذا كاف حيف ارتكابو ،اياه عاج انز عف إدراؾ كنو أفعالو ...بسبب اختبلؿ في عقمو" ،3كحيث اعتد
ِ1ؾّلٍؼ١لّٔٛه:اٌغوائُاٌٛالؼخػٍٝاألّقبٓ،ط،4.كاهاٌضمبفخٌٍْٕوٚاٌزٛى٠غ،األكهْ،اٌطجؼخاأل.242.ٓ،ٌٝٚ
2ػٍ١ّٟلأثٛؽغ  :ٍٗ١اٌؾّب٠خاٌغيائ١خٌٍؼوٗفٟاٌمبْٔٛاٌٙٛؼٟٚاٌْو٠ؼخاإلٍالِ١خكهاٍخِمبهٔٗ،كاهاٌضمبفخ،ػّبْ،اٌطجؼخاألٌٝٚ
.411.ٓ،2144
3لبْٔٛاٌؼمٛثبداألهكٌَٕٔ46ٟخِ،4961بكح.92
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المشرع في تجريـ بعض األفعاؿ كالعقاب عمييا مف خبلؿ مراعاتو الفكارؽ بيف األفراد كالقدرات
كالمكاىب ،كصغر السف مثبل ،فقد أفرده بحماية خاصة أكثر مف غيره لتصحيح الكضع الخاص
كاالستئنائي ليذه الفئة؛ لضماف المساكاة الفعمية بيف األشخاص .كما أنو راعى صفة اإلعاقة العقمية في
التجريـ كالعقاب ،ككف الجاني مصابان بإعاقة ،فاألكلى أف يراعي ىذه الصفة في المجني عميو الزدياد
احتماؿ كقكعو ضحية ،كتككف بذلؾ مناطان لمتجريـ كتشديد العقاب ،كىك ما يؤدم بالنتيجة لتحقيؽ مبدأ
المساكاة كأىدافيا.
كتحديد ما إذا كاف المجني عميو مصابان بعجز جسدم ،أك نقص نفسي ،يككف مف خبلؿ رأم كقكؿ
أىؿ الفف كالخبرة ،إذ يككف إثبات ذلؾ بالخبرة الفنية مف قبؿ طبيب مختص بيذا المكضكع ،إذ يجب
إثبات أف المجني عميو كاف يعاني مف ىذا المرض عند كقكع الفعؿ عميو ،كفي ىذا الشأف قضت
محكمة التمييز األردنية " :إف تحديد ما إذا كاف المرء مصابان بمرض عقمي أك نفسي ،إنما يتـ مف
خبلؿ قكؿ كرأم أىؿ الفف كالخبرة" 1كما كقضت أيضان عمى أف ":قكؿ الطبيب في شيادتو بأف المجني
عميو ال يستطيع تدبير أمكره إنما يثبت إصابة المجني عميو بنقص نفسي".2
كما اعتد المشرع بصفة المجني عميو في تشديد العقكبة في بعض الجرائـ ،حيث إف مصمحتو
تمعب دك انر ميمان ليس فقط عمى مستكل تشديد العقكبة كانما في تجريـ بعض األفعاؿ" .كقد كردت
العديد مف صكر التجريـ كالتشديد التي يممس منيا كبكضكح نظر المشرع إلى المجني عميو ،كمراعاة
صغر سنو أك حماية شرفو كعرضو ،أك حالتو" .3كقد أخذ المشرع أىمية ىذه الصفة في بعض صكرىا
كجعميا ظرفان مشددان لمعقكبة كمناطان لمتجريـ ،إذا كاف المجني عميو ال يستطيع المقامة بسبب عجز
جسدم أك نفسي ،أك بسبب ما استعمؿ نحكه مف ضركب الخداع أك حممو عمى ارتكابو .كىذا ما
نصت عميو (ـ )297/مف قانكف العقكبات األردني" 4فاعتبر المشرع صفة المجني عميو ظرفان يجيز
تشديد العقاب قضائيان متى تكافرت باعتبار أف ارتكاب الجاني ليذه الجريمة يككف قد " انتيز فرصة
ضعؼ إدراؾ المجني عمييا أك عجزه عف المقاكمة ،أك في ظركؼ ال تمكف الغير مف الدفاع عنو".
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1رّ١١يعياءأهكٟٔهلُ،99/629ربه٠ـ،4991/2/4اٌّغٍخاٌمٚبئ١خاألهكٔ١خٌَٕخ،499ػلك.421.ٓ،2أثٛؽغٍ١خاٌّوعغاٌَبثك،
ٓ.4:9.
2رّ١١يعياءأهكٟٔهلُ،11/41ربه٠ـِ،4911/4/22غٍخٔمبثخاٌّؾبِٟاألهكٔ،ٓ١اٌّىزتاٌفٌٕٕٟمبثخٌّؾبِٓ١األهكٔ،ٓ١ػّبٌَْٕخ
 ،4911
3ػّبهاٌؾَِ،ٟٕ١وعغٍبثك.491ٓ،
4لبْٔٛاٌؼمٛثبداألهكٔ،4961/46ٟاٌّبكح.299
5ػّبهاٌؾَِ،ٟٕ١وعغٍبثك.496ٓ،
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-5تشديد العقوبة تبعاً لصفة الجاني:
حرص المشرع عمى إيراد الظرؼ المشدد ضمف بعض النصكص ،كقصد مف ذلؾ تشديد العقاب
عمى الجاني متى كقع فعؿ االغتصاب أك ىتؾ العرض ،إف كاف الجاني أحد أصكؿ المجني عميو ،أك
مككؿ بتربيتو أك مبلحظتو ،أك كاف رجؿ ديف ،أك مدير مكتب ،أك عامبلن أساء استعماؿ السمطة ،أك
التيسي ارت المستمدة مف ىذه السمطة (ـ ،1)295/كتبدك عمة التشديد ىنا "أف مثؿ ىذه الصفات تسيؿ
عمى الجناة ارتكاب الجرائـ لثقة الناس فييـ ،مما يزيؿ كؿ شؾ كريبة منيـ"" ،2كأف الجاني الذم تتكافر
فيو إحدل ىذه الصفات يتحمؿ بكاجبات معينة تفرض عميو حماية عرض المجني عمييا مف اعتداءات
الغير ،فإذا صدر االعتداء منو فقد أىدر ىذه الكاجبات كخاف الثقة المكضكعة فيو".3
فقد اعتبر المشرع كقكع االغتصاب كىتؾ العرض ظرفان مشددان ،متى كاف الجاني مف أصكؿ
المجني عميو ،أك زكجا ألـ أك لجدة ألب ،ككؿ مف كاف مككبلن بتربيتو أك مبلحظتو ،أك كاف رجؿ ديف،
أك مدير مكتب استخداـ ،أك عامبلن فيو ،كعاقب عمييا باألشغاؿ الشاقة المؤقتة" .4كعمة التشديد تكمف
في أف صدكر ىذه األفعاؿ ممف تكافرت فييـ الصفات المذككرة أعبله تنطكم عمى انتياؾ لمحارـ اهلل
بالنسبة لؤلقارب ،كاساءة لمثقة كامعانان في الغدر بالنسبة لممتكليف تربية المجني عميو ،كما لتشديد

العقكبة في تمؾ الحاالت إالَّ أثر في تحقيؽ سياسة الردع العاـ5".فإنو مف األسمـ إف كقعت الجريمة
عمى معاؽ مف ذكم االحتياجات الخاصة ،أف يؤخد ىؤالء الجناة بالشدة حيث إف مف شأف ذلؾ أف يزيد
في إقداميـ عمى ارتكاب الجريمة بقكة مضاعفة ،ك ج أرة تسيؿ تنفيذىا دكف مقاكمة مف قبؿ المجني
عميو ،أك بمقاكمة معتمة مف قبميـ.
يعد" أكثر األشخاص تعرضان لمعنؼ ىـ األشخاص ذكك اإلعاقات الذىنية كالنفسية كاالجتماعية،
كال سيما أكلئؾ الذيف يعيشكف في مؤسسات الرعاية"" .6كيرتبط تعرض األشخاص ذكم اإلعاقة لدرجة
أشد مف العنؼ ارتباطان مباش انر بالعكامؿ التي تزيد مف اعتمادىـ عمى اآلخريف ،أك بتمؾ التي تجردىـ

1لبْٔٛاٌؼمٛثبداألهكٟٔهلُ،4961/46اٌّبكح.291
2ػّبهاٌؾَِ،ٟٕ١وعغٍبثك.494.ٓ،
3ادكار غالي الدىبي ،الجرائـ الجنسية ،الطبعة الثانية1997 ،ـ ،دار النشرد.ت.4:9ٓ.
4لبْٔٛاٌؼمٛثبداألهكٔ،4961/46ٟاٌّبكح.291
5ػّبهاٌؾَِ،ٟٕ١وعغٍبثك.49:ٓ،
 6التقرير السنكم لمفكضية األمـ المتحدة السامية لحقكؽ اإلنساف ،دراسة مكاضيعية بشأف مسألة العنؼ ضد النساء كالتفيات كاإلعاقة،
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مف إمكانياتيـ كتحرميـ مف حقكقيـ .كيقضي الكثير مف العكامؿ أيضان عمى ظاىرة اإلفبلت مف
العقاب ،كتغييب القضية كيؤدم إلى العنؼ الذم يدكـ لفترات طكيمة".1
في حاالت يجب تشديد العقكبة فييا لمعبلقة التي تربط المتيـ بالمجني عميو فالجريمة تتضمف
إخبلؿ المتيـ بثقة كضعت فيو لصيانة مصالح المجني عميو كالتشديد يشمؿ " .أف يككف الجاني ممف
لو سمطة عمى المجني عميو .كلعؿ لمعامؿ االجتماعي أثر كاضح عمى سياستي التجريـ كالعقاب.
فالتفكؾ األسرم ،كاالنحراؼ الخمقي ،كاألكساط المكبكءة بسكء الخمؽ ،...أثر كبير في زيادة حركة
اإلجراـ ،كىك ما يستدعي أخذ الجناة بالشدة كالتشديد عمى غيرىـ تحقيقان لسياسة الردع ،كايقافان كاضعافان
لحركة اإلجراـ"" .2يستكم في ىذه السمطة أف تككف قانكنية أك فعمية ،كقكل ىذه السمطة لمشخص عمى
تنفيذ أكامره عمى المجني عمييا كالسيطرة عمى تصرفاتيا".
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-4القصور في تقدير العقوبة:
ذكرنا في المبحث السابؽ أف المشرع قد أكرد حاالت تمزـ القاضي بتشديد العقكبة المقررة إلى حد
أعمى ،كتشديد العقكبة عمى جرائـ ىتؾ العرض الكاقعة عمى إنساف الذم ال يستطيع المقاكمة ،فيؤخذ
بالظرؼ المشدد ،كتشديد العقكبة عمى الجاني باألشغاؿ الشاقة المؤقتة ،كما كرد في نص المادة 297
مف قانكف العقكبات .4كقد ساكل المشرع في عقكبة االغتصاب بيف القاصر كمف ال يستطيع المقاكمة،
كال ندرم لماذا أفرد ليا مادة خاصة بذلؾ إف كانت العقكبة ىي ذاتيا.
يتبيف مف الرجكع إلى نص المادتيف  293ك 294مف قانكف العقكبات أف المشرع لـ يراع
الخصكصية في الحماية الجزائية مف حيث العقكبة ،حيث أفردىا في نص خاص دكف تشديد العقكبة،
فقد ساكل في عقكبة االغتصاب الكاقع عمى مف لـ تتـ الخامسة عشرة مف عمرىا ،ك بيف األنثى التي
ال تستطيع المقاكمة ،كأخذ بعمة تشديد العقكبة بعدـ القدرة عمى المقاكمة النعداـ الرضا ،كلعمو مف
األسمـ عمى المشرع أف يضفي حماية جزائية خاصة لؤلنثى التي ال تستطيع المقاكمة مف خبلؿ تشديد
العقكبة فيما إذا كاف المجني عمييا مف اإلعاقة ،كذلؾ نظ انر لمخطكرة اإلجرامية الكامنة في نفس
1اٌزمو٠و إٌٌَّ ٞٛف١ٙٛخ األُِ  اٌّزؾلح اٌَبِ١خ ٌؾمٛق اإلَٔبْ ،كهاٍخ ِٛا١ٙؼ١خ ثْأْ َِأٌخ اٌؼٕف ٙل إٌَبء ٚاٌزف١بد ٚاإلػبلخ،،
 .ٓ،َ2142/:/:1
2ػّبهػجبًاٌؾَٚ :ٟٕ١ظ١فخاٌوكعاٌؼبٌٍَؼمٛثخ،كهاٍخِمبهٔخفٟفٍَفخاٌؼمبةِْٕٛ،هاداٌؾٍجٟاٌؾمٛل١خ،ث١وٚدٌجٕبْ،اٌطجؼخاأل،ٌٝٚ
.411ٓ،َ2144
3عبد الحميد الشكاربي كعبد السبلـ مقمد :شرح قانكف مكافحة الدعارة كالجرائـ المنافية لآلداب ،منشأة المعارؼ ،االسكندرية ،د.ت .ص .52
4لبْٔٛاٌؼمٛثبداالهكٟٔهلٌُ46ؼبَ،4961اٌّطجكفٟفٍَط،ٓ١اٌّبكح.299
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الجاني ،كخاصة عندما يككف الجاني أحد األشخاص المشار إلييـ في المادة  295مف قانكف
العقكبات.
يؤخذ عمى المشرع بأنو فرض عقكبة األشغاؿ الشاقة مف ثبلث سنكات إلى خمسة عشر عامان
عقكبة ليذه الجريمة ،كلـ يتشدد في رفع الحد األدنى بحيث تككف العقكبة االشغاؿ الشاقة مدة ال تقؿ
عف عشر سنكات لعقكبة ىذه الجريمة (ىتؾ عرض) .كمف األسمـ عمى المشرع أف يشددد العقكبة في
ىذه الجريمة ،بحيث تزيد عمى العقكبة المقررة في حالة ككف المجني عميو قاص انر ،أك اذا ارتكبت ىتؾ
العرض بالعنؼ كالتيديد ،ألف المجني عميو في حالة انعداـ لمرضا ،كأف مف يقدـ عمى ارتكاب جريمتو
بحؽ ىؤالء األشخاص ،يستحؽ التشديد في العقكبة ،حماية ليذه الفئة التي تـ استغبلؿ ظركفيـ
كأحكاليـ كما أنيا تدؿ عمى النية الدنيئة لممجرميف.

1

-3التشديد تبعا لموسيمة المستخدمة:
اعتد المشرع بالكسيمة المستخدمة عند ارتكاب الجريمة ،كاعتبر ما استعممو الجاني في جريمتو
ظرفان كحشينا كظرؼ مشدد لمعقكبة" .كعمى الرغـ مف عدـ كجكد معيار ثابت أك تعريؼ قانكني ليذه
الطرؽ ،إال أف الفقو كبكجو عاـ .قد اتجو تعريفيا بأنيا كؿ ما يخرج عف المألكؼ كيثير التقزز في
النفكس ،..كىك ما يعكس قسكة الجاني ،كخمك قمبو مف الرحمة ،كعدـ مباالتو بحياة الناس"2؛ ليذا فإف
مناط تشديد العقاب عمى األفعاؿ الماسة بسبلمة الجسـ إنما يتـ استنادان لكيفية تنفيذ الجاني لجريمتو".3
كيقترب مف ىذه الكسائؿ العنؼ كالقسكة كالتعذيب التي تثير الفزع في نفكس المجني عمييـ كخاصة إف
كانكا مف المعاقيف ذكم االحتياجات الخاصة ،العاجزيف عف مكاجية الجاني مما يجعميـ معرضيف
لمخطر أكثر مف غيرىـ ،األمر الذم يستدعي عمى المشرع التشديد عمى الجاني بفرض عقكبة أشد
زج انر لو ،أك ردعان لغيره ،كحفظان ليؤالء المعاقيف مف إصابتيـ بأم أذل ،أك مجرد تعرضيـ لمخطر.
مف األجدر بالمشرع أف يكقع حماية جزائية كافية لذكم اإلعاقة ،مف خبلؿ تكسيع دائرة التجريـ ،فقد
ابتداء مف "خبلؿ حصر أكبر عدد ممكف مف األفعاؿ ،تحت عناكيف
تككف مسألة تكسيع دائرة التجريـ
ن

مختمفة" ،4كما ىك الحاؿ بالنسة لتجريـ بعض صكر ىتؾ العرض كاالغتصاب كغيرىا في قانكف
1ػجلاٌوؽّٓأؽّل،اٌّوعغاٌَبثك.:21.ٓ،
2ػّبهاٌؾَِ،ٟٕ١وعغٍبثك.249ٓ،
 3ػٖبَأؽّلِؾّل:إٌظو٠خاٌؼبِخٌٍؾكفٍٟالِخاٌغَُ،اٌمب٘وحاٌطجمؼخاٌضبٔ١خ.996.ٓ،4911،
4ػّبهاٌؾَِ،ٟٕ١وعغٍبثك .411ٓ،
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العقكبات األردني ،أك مف خبلؿ تكسيع دائرة التجريـ استم ار انر "بإضافة عقكبات جديدة عمى مدكنة
العقاب األصمية ،كذلؾ بمركر الزمف كتطكر األحكاؿ كبتأثير العكامؿ االجتماعية" ،1كالمساس غير
العمدم بالحؽ في سبلمة الجسـ " ،فيناؿ الشخص العقاب إذا تكجو بنشاطو نحك جسـ المجني عميو،
فأحدث بو جركحان أك إيذاء ،ككاف سمككو غير متفؽ ككجبات الحيطة كالحذر المفركضة عميو قانكنا".2
كلعؿ مف شأف ىذه التعديبلت تحقيؽ الردع العاـ ،كىك ما تألفو السياسة الجنائية في كؿ البمداف.
كارتباطان باليدؼ االجتماعي ،فقد عمدت معظـ التشريعات 3إلى تكسيع دائرة التجريـ ،كأخذ الجناة
بالشدة كالتشديد في تمؾ الجرائـ الماسة باألسرة ،كالمتعمقة بالبنكة كرعاية القاصريف ...أك تككف مخمة
باألخبلؽ كاآلداب العامة كاالغتصاب ،4كىتؾ العرض كال يبتعد تشديد عقكبة الجرائـ الكاقعة عمى
المعاقيف ذكم االحتياجات الخاصة عف العامؿ االجتماعي التي تحرص التشريعات عمى حفظ
المجتمعات آمنة كخالية مف مظاىر التفكؾ كاالنحراؼ.
المطمب الثاني :مظاىر القصور:
تتمثؿ مظاىر القصكر في الحماية الجزائية لممعاقيف ذكم االحتياجات الخاصة في السبلمة
الجسدية ،بمظاىر العنؼ الذم تقع في أماكف كصكرة متعددة ،مف بينيا المنزؿ ،كالمؤسسات ،كلمعنؼ
أشكاؿ ،فقد يككف ذا طابع مالي ،أك نفسي ،أك جنسي ،أك جسدم ،كيعد مف ضمف العنؼ الجسدم
اإلىماؿ ،كالعزؿ ،كسكء التغذية كالرعاية الصحية ،كالتعقيـ القسرم ،كيدخؿ ضمف العنؼ الجنسي
االغتصاب ،كىتؾ العرض ،كاالستغبلؿ الجنسي ،كمما الشؾ فيو أف جرائـ العنؼ التي يتعرض ليا
المعاقكف ذكك االحتياجات الخاصة عديدة كمتنكعة ،ال يسمح المجاؿ إلى التطرؽ إلييا بأكمميا ،لذا
ارتأينا التعرض إلى أخطرىا مف خبلؿ ما تـ تجريمو ،كما لـ يتـ تجريمة مف قبؿ المشرع.
حظي المعاقكف ذكك االحتياجات الخاصة في المعاىدات كاالتفاقيات الدكلية بالحماية الجسدية
كالجنسية ،فقد نصت مبادئ حماية األشخاص المصابيف بمرض عقمي ،عمى حماية لجميع األشخاص
الذيف ييندرجكف تحت ىذه الصفة ،مف االستغبلؿ االقتصادم كالجنسي ،كغيرىما مف أشكاؿ
االستغبلؿ ،كمف اإليذاء الجسدم أك غير الجسدم أك المعاممة الميينة 5.أما التشريعات الكطنية ،فقد
1ػّبهاٌؾَِ،ٟٕ١وعغٍبثك411ٓ،
2ػٖبَأؽّلِؾّل،اٌّوعغاٌَبثك .144.ٓ،
3وبٌزْو٠غاٌغيائوٚٞاٌى٠ٛزٟٚاٌؼوالٟٚاٌٍجٕبٔ.ٟ
4ػجبًاٌؾَِ:ٟٕ١وعغٍبثك .414.ٓ،
5مبادئ حماية األشخاص المصابيف بمرض عقمي ،المبدأ  ،1فقرة .3
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تضمنت بعض الحماية الجزائية في نصكص معينة ،كبشكؿ محدكد في الجرائـ المخمة باألخبلؽ
كاآلداب العامة ،ك قد اقتصرت فيو عمى الحماية الجزائية في جريمتي االغتصاب كىتؾ العرض ،لكف
ىؿ ىذه الحماية كافية ليـ مف أم اعتداء ،كىؿ خمت مف القصكر .ىذا ما سيتـ تكضيحو مف خبلؿ
ظ بحماية جزائية.
جرائـ العنؼ الجنسية كالجسدية ،التي حظيت كالتي لـ تح َ
الفرع األول :جرائم العنف الجنسي التي حظيت بحماية جزائية:
تتعرض النساء ذكات اإلعاقة لمعنؼ الجنسي سكاء في المنزؿ أك في المدرسة أك في الشارع أك
داخؿ المؤسسات المعنية بالمعاقيف ذكم االحتياجات الخاصة ،مع األخذ بعيف االعتبار قابمية
تعرضيف لخطر اإلساءة الجنسية بصكرىا المتعددة .كقد أقرت النساء ذكات اإلعاقة كفقان إلحدل
الدراسات أف " %28يتعرضف بشكؿ أكبر لمعنؼ كالتحرش الجنسي" ،1مما يؤدم إلى تفاقـ حالتيف،
كال يقتصر العنؼ الجنسي عمى النساء البالغات ذكات اإلعاقة ،بؿ تمتد حالتيـ ليصؿ األطفاؿ ذكم
اإلعاقة ،مما يؤدم إلى تردم حالتيف الصحية ،كىذا ما حصؿ مع الطفمة أ .س التي تبمغ مف العمر
 14عامان ،ذات القدرات العقمية المتكاضعة ،حيث أصيبت بصدمة بعدما تعرضت العتداء جنسي أثناء
ذىابيا لممدرسة.2
أكرد المشرع حماية جزائية خاصة لذكم اإلعاقة في بعض الجرائـ الجنسية في كؿ مف جريمتي
االغتصاب ،ك ىتؾ العرض ،الكاقعتيف عمى مف ال يستطيع المقاكمة ،بسبب عجز جسدم ،أك نقص
نفسي ،أك بسبب استعماؿ ضركب مف الخداع ،أك حمميـ عمى ارتكابو ،كذلؾ في المادتيف 293
ك 297مف قانكف العقكبات" ،3ك قد شدد المشرع العقكبة لتكافر صفة اإلعاقة في المجني عميو ،ك
انعداـ الرضا كاإلاردة لديو في ىذه الجرائـ ،كاعتبر ذلؾ ظرفان مشددان لمعقكبة.
أ_ اغتصاب من ال تستطيع المقاومة:
يعرؼ اغتصاب ذكات اإلعاقة حسب ما كرد في نص المادة  293مف قانكف العقكبات بأنو مكاقعة
أنثى (غير زكجة) ال تستيطع المقاكمة بسبب عجز جسدم ،أك نقص نفسي ،أك بسبب ما استعمؿ
1
2

أيمف عبد المجيد ،المرجع السابؽ ،ص.28 .
الحركة العالمية لمدفاع عف األطفاؿ في فمسطيف ،التقرير السنكم حكؿ عدالة األطفاؿ في ظؿ السمطة الكطنية الفمسطينية ،2011 ،ص.
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قانكف العقكبات األردني رقـ  ،1960/16المادة 293ك .297
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نحكىا مف ضركب الخداع" .1كحتى تتكافر المسؤكلية الجزائية بحؽ مرتكب ىذه الجريمة ،يجب أف
تشتمؿ عمى ثبلثة عناصر كىي:
 الركف المادم المتمثؿ في فعؿ المكاقعة ،محمو أنثى ال تستيطع المقاكمة .كلـ يحدد النص
صراحة " سنان معينان لممجني عمييا التي تعاني مف نقص جسدم ،أك نفسي ،أك عقمي ،...كاف
العجز المذككر في نص المادة  ،293ىي مسألة مكضكعية تقدرىا محكمة الجنايات كمحكمة
مكضكع ،كفقان لظركؼ كؿ قضية عمى حدة باالستعانة بأىؿ الخبرة ،دكف أف يككف لمحكمة
التمييز حؽ الرقابة في ىذا الشأف ،ما داـ التقدير يستند إلى أدلة تبرره ،كعمى محكمة
الجنايات أف تبيف في حكميا بكضكح كتفصيؿ كافة البينات التي استخمصت منيا أف المجني
عمييا ال تستيطع المقاكمة".

2

 انعداـ الرضا :يعد انعداـ رضاء المجني عمييا مف ذكات اإلعاقة ىك جكىر جريمة
االغتصاب ،حيث إف مف شأف العجز الجسدم ،أك المرض النفسي ،أف يفقدا المجني عمييا
مف ذكات اإلعاقة مقاكمتيا ،كعجزىا عف التعبير عف الرضا نتيجة انعداـ أك قمة الكعي
كالتمييز ،مما يجعميا ضحية سيمة في جريمة االغتصاب .ك"ال يتكافر الرضا إذا كانت األنثى
معدكمة التمييز ،فإذا كاقع الجاني مجنكنو بدكف اعتراض منيا ،فإنو بذلؾ يككف قد ارتكب
جناية المكاقعة" .3كما أنو" ينعدـ الرضا إذا كانت المجني عمييا مريضة بمرض يجعميا غير
رضاء باطبلن " لصدكره مف
قادرة عمى المقاكمة ،أك االستغاثة" ،4فيعد الرضا في ىذه الحالة
ن
شخص مجنكف معركؼ بجنكنو لمف صدر إليو الرضاء في ىذه الحالة يعتبر الرضاء كأف لـ

يكف كليست لو أم قيمة ،كىذا تطبيقان لحاالت الرضاء الغير صحيح في القانكف الذم تنعدـ بو
الجريمة؛ ألنو رضاء باطؿ ال يعتد بو قانكنان لصدكره مف شخص مجنكف أك غير مميز 5".كقد
جاء في أحدث األحكاـ التي صدرت عف محكمة النقض بشأف انعداـ الرضا ،ما جاء في

1
2

قانكف العقكبات األردني رقـ  ،1960 /16المادة .293
عبد الرحمف تكفيؽ أحمد ،المرجع السابؽ ،ص.286 .

3ادكار غالي الدىبي ،الجرائـ الجنسية ،الطبعة الثانية1997 ،ـ ،دار النشرد.ت .ص.126 .
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5محمد صبحي محمد نجـ :رضاء المجني عميو كأثره عمى المسؤكلية الجنائية دراسة مقارنة ،دار الثقافة لمنشر كالتكزيع -األردف ،الطبعة
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القرار نقض جزاء رقـ  2011/195أف انعداـ الرضا ىك جكىر اغتصاب اإلناث ،كىك يشمؿ
حاالت " الرضا غير المعتبر قانكنان كرضاء األنثى غير المميزة ،أك القاصر".
 القصد الجرمي لدل الفاعؿ :االغتصاب جريمة قصدية1،كال بد أف تتجو إرادة الجاني كعممو
كقت ارتكابو الجريمة ،بأنو يكاقع أنثى ال تستطيع المقاكمة .ك" ال يجدم دفاع المتيـ بأنو كاف
يجيؿ إصابة المجني عمييا بالعاىة العقمية ،ألنيا كانت في ظركؼ تدؿ عمى أنيا كانت
تمارس الجنس بكعي كادراؾ لما تأتيو ،...فإذا أخطأ التقدير حؽ عميو العقاب عف الجريمة
التي تتككف منيا ،ما لـ يقـ الدليؿ عمى أنو لـ يككف في مقدكره بحاؿ أف يقؼ عمى الحقيقة".

2

فبل يجكز ألحد أف يتذرع بجيمو بالظركؼ المشددة ،حاؿ ككف المجني عمييا مصابة بمرض
نفسي ،أك عقمي ،أك جسدم ليدفع المسؤكلية عنو ،كنحف نؤيد ما اتجو إليو القضاء المصرم كاألردني
حيث " افترضا عمـ الجاني بتمؾ الظركؼ 3".ك قد جاء في حكـ لمحكمة التمييز بأف"احتجاج ككيؿ
المتيـ بأف المميز "المتيـ" ال يعرؼ أف المجنى عمييا مصابة بمرض االكتئاب ،ىك احتجاج ال يعتد
بو ما لـ يقـ الدليؿ عمى أف المميز لـ يكف في مقدكره بأم حاؿ أف يعرؼ ذلؾ" 4.كفي ذلؾ تأكيد عمى
حماية ذكم اإلعاقة مف أف يؤدم االحتجاج بيذا ،إلى اإلفبلت مف الجرائـ البشعة التي تنـ عف
الخطكرة اإلجرامية الكامنة في نفكس مقترفييا.
فمتى تكافر القصد الجنائي بعنصريو -العمـ ك اإلرادة -فبل عبرة بالبكاعث عمى الجريمة 5"،ككما
أشرنا سابقان إلى أف العقكبة تشدد إذا كاف الجاني أحد األشخاص المشار إلييـ في المادة  295مف
قانكف العقكبات ،حيث قضت محكمة التمييز األردنية بأف " مكاقعة الجاني البنة أخية المجني عمييا
التي ال تستيطع المقاكمة بسب عجز نفسي ،كفض بكارتيا ...كتجريمو عف الفعؿ بجناية مكاقعة أنثى،
ال تستيطع المقاكمة خبلفان لممادة  293عقكبات ،ككضعو باألشغاؿ الشاقة مدة عشر سنكات ،6"...كفي
قضية أخرل قضت محكمة التمييز المبنانية" ،حيث إف المجنى عمييا مصابة بنقص عقمي ،كتشتغؿ
1

محمد سعيد نمكر ،المرجع السابؽ ،ص.213.

3

عمي رشيد أبك حجيمو :المرجع السابؽ ،ص.104 .

2ادكار غالي الدىبي ،الجرائـ الجنسية ،الطبعة الثانية1997 ،ـ ،دار النشرد.ت .ص.127 .
4
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6
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خادمة في منزؿ ،كتعرفت عمى الجاني الذم أغكاىا كىي مصابة بضعؼ في عقميا فانقادت لو
كأدخميا إلى غرفة النكـ كأقدـ عمى فض بكارتيا كمضاجعتيا ،كبما أف تقرير الطبيب يفيد أف المعتدل
عمييا مصابة بنقص بعقميا كارادتيا كال تقكل عمى المقاكمة نفسيان ،فإف فعؿ المتيـ يشكؿ الجناية
المنصكص عمييا في المادة  405معطكفة عمى المادة  521عقكبات.

1

كنشير إلى أنو ال ذكر ىنا لسفاح القربى ،حيث إف السفاح يقع بيف المحارـ بشكؿ رضائي ،كالذم
يفترض رضا األنثى .حيث كرد في نص المادة  "286يبلحؽ السفاح بناء عمى شككل قريب أك صير
أحد المجرميف حتى الدرجة الرابعة فقد تساككا في التجريـ .كال يعتد ىنا بالرضاء غير الصحيح الصادر
عف المجني عمييا مف ذكات االحتياجات الخاصة.
ب -ىتك عرض من ال يستطيع المقاومة:
تناكؿ قانكف العقكبات ىتؾ العرض الكاقع عمى مف ال يستطع المقاكمة في المادة  ،297حيث
نصت عمى أنو ( :مف ىتؾ عرض إنساف ال يستطع المقاكمة ،بسبب عجز جسدم ،أك نقص نفسي،
أك بسبب ما استعمؿ نحكه مف ضركب الخداع ،أك حمؿ عمى ارتكابو) كتتمثؿ أركاف ىذه الجريمة في:
 الركف المادم :أم أف تككف المبلمسة فييا مف الفحش ما يعرض الحياء العرضي لممجني
عميو لمخدش ،كأف تقع المبلمسة في مكضع يعد عكرة عمى جسـ المجني عميو ممف ال
يستطيع المقاكمة ،كىك ركف أساسي ك ظرؼ مشدد ،كما في جريمة االغتصاب ،إال أنيما
يختمفاف في أف االغتصاب ال يقع إال عمى أنثى ،أما في ىتؾ العرض يستكم في ذلؾ الذكر
كاألنثى ،سكاء أكاف جانيان أـ مجنيان عميو.
 انعداـ الرضا" :إف ركف انعداـ الرضا في جريمة ىتؾ العرض ،ىك بعينو ركف انعداـ الرضا
في جريمة االغتصاب ،أم أف لو نفس المدلكؿ كينطكم عمى نفس المعنى ،فيك متطابؽ معو
في أسبابو كمؤداه".

2

 القصد الجرمي :استقر الفقو كاالجتياد القضائي عمى أف ىذه الجريمة تعتبر مف الجرائـ
القصدية ،كأف القصد العاـ ىك القصد الجرمي المطمكب ،كالمتمثؿ بإرادة الجاني لمفعؿ
1

تمييز جزاء لبناني رقـ  20غرفة  ،6تاريخ  ،1972/1/20المصنؼ في قانكف العقكبات  ،1995-1950المشار إليو لدل :عمي رشيد أبك

حجيمو ،المرجع السابؽ ،ص .140 .
ِ2ؾّلٍؼ١لّٔٛه،اٌّوعغاٌَبثك.2:4.ٓ،
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كالنتيجة ،مع عممو بجميع العناصر المككنة ليذه الجريمة ،كيقصد بالعمـ ،أف يعمـ الجاني
كيعتقد لحظة ارتكابو الفعؿ المككف لمركف المادم لمجريمة ،أف فعمو غير مشركع ،كأنو يقكـ
بيذا الفعؿ دكف رضاء صحيح مف المجني عميو".

1

كما كتشدد العقكبة ،بحيث يضاؼ إلييا مف ثمثيا إلى نصفيا ،كما نصت المادة  300مف قانكف
العقكابات األردني إذا كاف المتيـ أحد االشخاص المشار إلييـ في المادة  ،295أك إذا أدت الجريمة
إلى أحد النتائج المنصكص عمييا في المادة  301مف ذات القانكف .كال بد أف يككف حكـ المحكمة
معمبلن؛ لذا ،فإف " الحكـ الصادر عف المحكمة باإلدانة بالمكاقعة كىتؾ العرض ،بداعي أف المجني
عمييا تعاني مف نقص في الذكاء ،يككف غير معمبل تعميبلن كافيان ،يتكجب عمى محكمة الجنايات أف
تبيف بكضكح كتفصيؿ كافة البينات التي استخمص منيا أف المجني عمييا ال تستطيع المقاكمة ،لنقص
نفسي ،حتى يتسنى لمحكمة التمييز مراقبة ىذه النتيجة" ،2كما كأشارت محكمة التمييز األردنية في عدة
قررات ليا ،أف لمخبرة الفنية الطبية أىمية ،في تحديد مدل قدرة المجني عمييا عمى مقاكمة الجاني
كانعداميا ،بسبب المرض النفسي ،أك العقمي ،فإذا "كاف األطباء الذيف عاينكا المجني عمييا ،قد شيدكا
بأنيا مصابة بالصرع ،كمرض اليكس ،كأف ىذا المرض األخير يجعؿ المجني عمييا سيمة االنقياد،
كغير قادرة عمى التمييز بيف الخير كالشر ،فإف اعتبار المجني عمييا مصابة بمرض نفسي كما كرد
في التقرير الطبي" 3،ككذلؾ ما قضت بو محكمة التمييز بأف" تحديد ما إذا كاف المرء مصابان بمرض
عقمي ،أك نفسي إنما يتـ مف خبلؿ قكؿ كرأم أىؿ الفف كالخبرة"

4

نبلحظ مما سبؽ أف المشرع األردني ،عالج حاالت االعتداءات الجنسية الكاقعة عمى مف ال
يستطيع المقاكمة ،سكاء أكاف المجني عميو أنثى في جرائـ االغتصاب ،أك كؿ مف األنثى كالذكر في
جرائـ ىتؾ العرض ،كقد شدد العقكبة إذا كاف الجاني أحد المنصكص عمييـ في المادة  295مف ذات
القانكف .كلـ يأخذ المشرع بتشديد العقكبة نظ انر لحالة المجني عميو الذم ال يستطيع المقاكمة .ك نرل
بأف ىذه العقكبات غير رادعة إذا لـ يكف الجاني أحد المنصكص عمييـ في المادة  295لتشديد
العقكبة ،كخاصة مع مقارنة كحشية الجريمة المرتكبة عمى مف ال يستيطيع المقاكمة .بالتالي فمف
11ػجلاٌوؽّٓرٛف١كأؽّل،اٌّوعغاٌَبثك.:42.ٓ،
2رّ١١يعياءأهكٟٔهلُ،91/94ربه٠ـ، 91/41/42اٌّجبكباٌمبٔ١ٔٛخٌّؾىّخاٌزّ١١يفٟاٌمٚب٠باٌغيائ١خٌٍّؾبِٟرٛف١كٍبٌُ،اٌغيء
األٚي.:14ٓ،اٌّْبهئٌٌٗ١ل:ٜػٍٟهّ١لأةؽغٍ١خ،اٌّوعغاٌَبثك.444.ٓ،
3رّ١١يعياءأهكِْٔ11/41ٟبهئٌٌٗ١ل:ٜػجلاٌوؽّٓرٛف١كأؽّل،اٌّوعغاٌَبثك.211.ٓ،
4رّ١١يعيائٟأهكٟٔهلُ،99/692ربه٠ـ،4991/2/4اٌّغٍخاٌمٚبئ١خاألهكٔ١خٌَٕخ،4991ػلك،421.ٓ،2اٌّْبهئٌٌٗ١ل :ٜػٍٟ
هّ١لأثٛؽغ،ٍٗ١اٌّوعغاٌَبثك.4:9.ٓ،
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األجدر بالمشرع أف يتدخؿ لحماية إضافية لممعاقيف ذكم االحتياجات الخاصة ،مف خبلؿ تغميظ
العقكبة كاعتبار كقكعيا عمى مف ال تستطيع المقاكمة ،ظرفان مشددا سكاء اقترنت بعنصر القرابة ،أـ ال،
كخاصة أف المجني عمييـ ال يستطيعكف الدفاع عف أنفسيـ ،كال يستطيعكف تقديـ شككل لمبلحقة
مرتكبييا ،كخاصة إذا ما كاف المجني عميو ذك إعاقة ذىنية.
الفرع الثاني :جرائم العنف الجنسي والجسدي التي لم تحظ بحماية جزائية:
تـ اإلشارة إلى أف الحماية الجزائية لممعاقيف ذكم االحتياجات الخاصة اقتصرت عمى جريمتي
االغتصاب ،ك ىتؾ العرض ،كقد اعتد المشرع بعدـ اإلرادة كانعداـ الرضا لتكافر اإلعاقة ،أساسان
لمتجريـ ،ك لتشديد العقكبة في كمتا الجريمتيف ،إال أف تحقيؽ الحماية الجزائية الكافية لممعاقيف ذكم
االحتياجات الخاصة ،ال يقتصر عمى تمؾ الجريمتيف إذ أف ىنالؾ جرائـ مشابية يجب أف يقكـ التجريـ
فييا عمى انعداـ رضا المجني عميو ،نظ انر لحاجتيـ ليذه الحماية كجريمة المداعبة المخمة بالحياء،
كالخطؼ بقصد االغتصاب أك ىتؾ العرض ،كالبغاء .كخاصة أف اتفاقية حقكؽ األشخاص ذكم
اإلعاقة ،ألزمت الدكؿ األطراؼ اتخاذ التدابير البلزمة ،لضماف تمتع النساء ذكات اإلعاقة بجميع
حقكؽ اإلنساف ،كالحريات األساسية نظ انر لتعرضيف ألشكاؿ متعددة مف التمييز".

1

كما كرد بأف المشرع األردني راعى صفة المجني عميو بصغر سنو لتشديد العقكبة ،كتكمف العمة
اع أف
في ذلؾ ىك عدـ صحة اإلرادة ،أك قمة القدرة عمى المقاكمة لدل الشخص صغير السف ،كلـ ير ِ
انعداـ الرضا ،كقمة أك انعداـ القدرة عمى المقاكمة لدل المعاؽ ذكم االحتياجات الخاصة ،كالذم قد
يككف أكثر مما ىك عميو عند صغير السف .كلـ يعتد المشرع برضا المجني عميو في جريمتي
االغتصاب كىتؾ العرض الكاقعة عمى مف ال يستطيع المقاكمة ،لكنو جعؿ لرضائيـ قيمة في جرائـ
أخرل ،فكيؼ يككف غير معتبر في جريمتي االغتصاب كىتؾ العرض؟ معتب انر في ىذه جرائـ أخرل
كجريمة االستغبلؿ لمبغاء أك في جرائـ التسكؿ.
 -6جريمة االستلالل لمبلاء والتسول:
تتعرض ذكات اإلعاقة لبلتجار بيف كاكراىيف عمى البغاء ،كيستيدفف لبلتجار بيف كمشتغبلت
بالجنس ،كقد يرل األبكاف أف االتجار ببنتيما المعكقة ىك الخيار االقتصادم .كتشير تقارير منظمة
1ارفبل١خؽمٛقاألّقٔمٞٚاإلػبلخ،اٌّبكح.6

44

األمـ المتحدة لمطفكلة (اليكنيسيؼ) ،إلى أنو في بعض بمداف منطقة آسيا كالمحيط اليادمء ،يبحث
مالكك دكر البغاء تحديدان عف اإلناث الصـ في سف الطفكلة كالمراىقة ،اعتقادان بأنيف أقؿ قدرة
عمى التعبير عف محنتيف ،أك إاتماس سبيؿ العكدة إلى ديارىف .1ك"ال يشترط ارتكاب فعؿ الفجكر
أك الدعارة مف المجني عميو ،فالجريمة تتحقؽ بمجرد حصكؿ االستبقاء".

2

كما يتعرضف أيضان لمفعؿ الفاضح العمني ،الذم ال يصؿ ليتؾ العرض ،كيقصد بو"كؿ فعؿ
يقع بدكف رضاء المرأة متضمنان اعتداء عمى حريتيا الجنسية ،ال يصؿ في جسامتو إلى ىتؾ
العرض"3.كفي كثير مف األحياف قد يتعرض ذكك اإلعاقة ليذه الجرائـ مف قبؿ أصكليـ المتكليف
تربيتيـ ،أك مف قبؿ المؤسسات التي ترعى شؤكنيـ .كتككف ىذه الجرائـ خالية مف الظرؼ المشدد
لمعقكبة لظرفي انعداـ اإلرادة كالرضا لكجكد صفة اإلعاقة ،إضافة إلى صفة الجاني كقربو مف
المجني عميو .رغـ أف المادة  16مف اتفاقية حقكؽ األشخاص ذكم اإلعاقة نصت عمى ،أف تتخذ
الدكؿ األطراؼ التدابير التشريعية لحماية األشخاص ذكم اإلعاقة مف أشكاؿ االستغبلؿ ،بما فيو
ذلؾ جكانبيا القائمة عمى نكع الجنس .ك يستنبط مف ذلؾ إشارة عمى االتجار بالنساء كاستغبلؿ
ذكم اإلعاقة.
إف ىذه الجرائـ تتـ في الخفاء غالبان ،ألف الحاالت التي تتعرض ليذه الجرائـ ال تصؿ في

الغالب إلى عمـ اآلخريف ،إالَّ إذا كشفت عنيا ظركؼ أخرل ,فاألسمـ أف يقكـ المشرع بتجريـ مثؿ
ىذه األفعاؿ ،كأف يأخذ بالظركؼ المحيطة بيا لتشديد العقكبة عمى مف يقترفيا ،إضافة إلى أنو يقع
عمى عاتقو كضع األنظمة كالضكابط ،التي تضمف لممعكؽ الحماية مف جميع أشكاؿ العنؼ
كاالستغبلؿ كالتمييز ،كإجراءات كمتابعة مف قبؿ الجيات المختصة.
 -5العنف واإلساءة القائمة عمى اإلىمال والتعذيب والضرب:
يعتبر العنؼ الجسدم مف أكثر أنماط العنؼ كقكعان ،مقارنة بباقي أنكاع العنؼ األخرل ،سكاء
داخؿ األسرة أـ خارجيا ،كىك يشكؿ مساسان بحؽ اإلنساف في الحياة ،كفي سبلمة جسده التي يجب أف

1
2

المقررة الخاصة المعنية بالعنؼ ضد المرأة ،المرجع السابؽ ،ص.19 .
عبد الحميد الشكاربي كعبد السبلـ مقمد :شرح قانكف مكافحة الدعارة كالجرائـ المنافية لآلداب ،منشأة المعارؼ ،االسكندرية ،د.ت .ص.43.

3ادكار غالي الدىبي :الجرائـ الجنسية ،الطبعة الثانية1997 ،ـ ،دار النشرد.ت .ص.397 .
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تصاف ،كتبقى االنتياكات ىذه في طي الكتماف نظ انر لقدسية العائمة ،كأساس لبناء المجتمع ،كمف ىنا
تصبح العائمة ىي حاضنة االنتياكات التي تقع عمى ذكم االعاقة.
كقد جاء أساس ىذه الحماية في االتفاقيات الدكلية المتعمقة بحقكؽ اإلنساف" 1،فضبلن عف الدساتير
المعاصرة التي أحاطت حماية الجسد بحماية دستكرية فعالة ضد أم مساس بو" 2،إضافة إلى القكانيف
الجنائية داخؿ كؿ دكلة ،كالتي تعتبر الجانب التطبيقي بتجريـ األفعاؿ التي تشكؿ مساسان بجسـ
اإلنساف.
يتضمف العنؼ الجسدم ضد المعاقيف ذكم االحتياجات الخاصة أم فعؿ يصدر عف الراعيف،
صكر متعددة تشمؿ الضرب،
سكاء أكانت أسرتو ،أك المؤسسات التي تحتكييـ .ك يأخذ العنؼ الجسدم
ان
أك الحرؽ ،أك الكسر ،أك اإلصابات المفضية إلى المكت " .فاتفقت كافة التشريعات ،عمى تجريـ أفعاؿ
المساس بسبلمة الجسـ كالضرب ،كالجرح ،كاعطاء المكاد الضارة ،كغير ذلؾ مف األفعاؿ التي يترتب
عمى اقترافيا مساس بسبلمة الجسـ ،كقد حرـ القانكف كافة ىذه األفعاؿ ،سكاء كقعت بطريؽ القصد ،أك
الخطأ دكنما نظر إلى جسامة الضرر3".إال أف قانكف العقكبات قد خبل مف نصكص قانكنية تحمي
المعاقيف ذكم االحتياجات الخاصة بصريح العبارة مف العنؼ الجسدم ،فقد جاءت نصكص الحماية
الجنائية لممعاقيف مف حيث التجريـ في قضايا العنؼ مف خبلؿ نصكص مطمقة في الحماية ،كيستفيد
منيا المعاقكف دكف اعتبار لصفة اإلعاقة ظرفان لمتجريـ ،كلتشديد العقكبة.
َّ
منيف شابة ذات
ىناؾ إقرار لدل  %35مف النساء ذكات اإلعاقة بتعرضيف لمعنؼ الجسدم،
إعاقة حركية ،أقرت حجـ العنؼ الجسدم الذم تتعرض لو مف أخييا ،ك مدل خطكرتو عمى كاقعيا
الصحي كالجسدم ،حيث يقكـ بضربيا بشكؿ مؤذ كبشكؿ خطير ككحشي ،عمى منطقة العمكد الفقرم
كىي منطقة خطرة في جسدىا نتيجة كضع ببلتيف فييا".

4

1اٌّبكح(ِٓ)1ٚ:اإلػالْاٌؼبٌٌّٟؾمٛقاإلَٔبْ،اٌّبكح(ِٓ)9ٚ6االرفبل١خاٌل١ٌٚخٌٍؾمٛقاٌّلٔ١خ ٚاٌَ١بٍ١خ ،4996اٌّبكح(ِٓ 2
ئػالْاٌمب٘وحػٓؽمٛقاإلَٔبْفٟاإلٍالَ،4991اٌّبكح(ِٓ)4:ٚ1اٌّ١ضبقاٌؼوثٌٟؾمٛقاإلَٔبْ .
2اٌّبكح(ِٓ)44ٚ41اٌمبْٔٛاألٍبًاٌفٍَطٟٕ١اٌّؼلي.2111

ِ3ؾّٛكئثواُِ٘١ؾّلِؤٍ :ٟطبقاٌؾّب٠خاٌغٕبئ١خٌٍّ١ئًِّٓٛفبئُٚٙآٌّْ١٘ٛفٍم١ب ً فٟاٌفمٗاٌغٕبئٟاإلٍالِٟٚاٌمبْٔٛ
اٌٙٛؼ،ٟكاهاٌىزتاٌمبٔ١ٔٛخكاهّزبدٌٍْٕوٚاٌجوِغ١بدِٖ،و .414ٓ،َ2119،
4أّٓ٠ػجلاٌّغ١لٕٛٚ،يإٌَبءمٚاداإلػبلخألهوبْاٌؼلاٌخاٌوٍّ١خ،اٌّوعغاٌَبثك .21.ٓ،
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كما أف" األطفاؿ ذكم اإلعاقة ،ىـ أكثر عرضة إلساءة المعاممة كالعنؼ بأشكالو مف غيرىـ مف
األطفاؿ ،كخصكصان أكلئؾ ذكك اإلعاقة الذىنية كحتى الجسدية"1.ففي كثير مف األحياف يكجد خكؼ
مفرط لدل عائبلت األشخاص ذكم اإلعاقة ،حيث يظنكف بأف الناس لف يتكاصمكا مع أبنائيـ بالشكؿ
دكر في التمييز ضدىـ كعزؿ األشخاص ذكم
الصحيح ،أك أنو قد يتـ استغبلليـ ...إلى حد يمعب ان
اإلعاقة كاخفائيـ في المنزؿ ،أك المؤسسات الخاصة باألشخاص ذكم اإلعاقة"" ،2قد يشمؿ الحرماف
مف الغذاء ،أك الماء ،أك االستحماـ ،أك ارتداء المبلبس ،أك تيديدىـ ،أك اإلساءة المفظية ،أك بث
الرعب في قمكبيـ .كقد يخضعكف لمعنؼ الجسدم بالضرب بحجة التأديب " تحت غطاء المعالجة
بيدؼ تغيير السمكؾ ،بما في ذلؾ المعالجة باألدكية أك بالصدمات الكيربائية 3".فمف الميـ أف ال يتـ
تجاىؿ الطفؿ أك تجنبو ،كضركرة التفاعؿ مع الطفؿ بشكؿ إيجابي كعدـ لكـ الطفؿ ككنو لديو إعاقة"،4
فمف حؽ الطفؿ أف يتـ احترامو كشخص ،كاشراكو في العائمة بشكؿ كامؿ كفعاؿ".

5

كال يقتصر العنؼ الكاقع عمى ذكم االحتياجات الخاصة مف قبؿ األسرة ،بؿ يتعرض المعاقيف ذكم
االحتياجات الخاصة لمعنؼ ،كالتعذيب ،كاإلىماؿ مف مؤسسات رعاية المعاقيف مف بينيا" اإلكراه عمى
تناكؿ العقاقير ذات التأثير النفساني ،أك غير ذلؾ مف أشكاؿ العبلج النفسي القسرم .عدا عف أف
مجرد" اإليداع القسرم في مؤسسة يمثؿ في حد ذاتو شكبلن مف أشكاؿ العنؼ"6كىذا ما حصؿ مع أ.س
حيث تـ تحكيميا إلى مستشفى أمراض عقمية إثر صدمتيا بعد تعرضيا لبلغتصاب ،مف قبؿ مركز
الحماية الذم رفض استمرار بقائيا لديو إلصابتيا بمرض عقمي ،مما أدل إلى ازدياد حالتيا سكءان نظ انر
لتعاطييا أدكية أعصاب ،ىي ليست بحاجة إلييا ،كلكف مف أجؿ تيدئتيا في المستشفى ،خصكصان أنيا
أصبحت تتصرؼ أحيانان بعدكانية".

7

كيعتبر" احتجاز األطفاؿ في المؤسسات،ىك انتياؾ أساسي لحقكؽ اإلنساف"8،كىذا ما نصت عميو
اتفاقية حقكؽ األشخاص ذكم اإلعاقة ،بعدـ جكاز فصؿ األطفاؿ ذكم اإلعاقة عف أسرتيـ ،كمنع
1اٌزمو٠وإٌَٞٛؽٛيػلاٌخاألٛفبيفٟظًاٌٍَطخاٌ١ٕٛٛخاٌفٍَط١ٕ١خِ،وعغاٌَبثك.11.ٓ،
 2كًٌّّٛ١ياألّقبٓمٞٚاإلػبلخفٟاٌّغزّغِْ،وٚعرّىٓ١األّقبٓمٞٚاإلػبلخِٓاٌّطبٌجخثؾمٛلُٚٙاٍزؾمبلبرِ،ُٙوويكهاٍبد
اٌزّٕ١خ،عبِؼخث١وى٠ذ.9.ٓ،2144،
3رمو٠وأٌَٛ١ف،اٌّوعغاٌَبثك44.ٓ،
 4كًٌ١ػبئالداألّقبٓٞٛٙاإلػبقِْ،،وٚعرّىٓ١األّقبٓمٞٚاإلػبلخِٓاٌّطبٌجخثؾمٛلُٚٙاٍزؾمبلبرِ،ُٙوويكهاٍبداٌزّٕ١خ،
عبِؼخث١وى٠ذ.41.ٓ،2144،
5كًٌ١ػبئالداألّقبٓمٞٚاإلػبلخ،اٌّوعغاٌَبثك.42.ٓ،
6اٌّموهحاٌقبٕخاٌّؼٕ١خثبٌؼٕفٙلاٌّوأح،اٌّوعغاٌَبثك.42.ٓ،
7اٌزمو٠وإٌَٞٛؽٛيػلاٌخاألٛفبيفٟظًاٌٍَطخاٌ١ٕٛٛخاٌفٍَط١ٕ١خ،اٌّوعغاٌَبثك.94.ٓ،
8رمو٠واٌ١َ١ٔٛ١ف،اٌّوعغاٌَبثك.49.ٓ،
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إخفائيـ كىجرىـ كاىماليـ كعزليـ .كىذا يعني عدـ إيداعيـ في المؤسسات إال في حالة عدـ القدرة
عمى الرعاية ليـ مف قبؿ األسر" ،1فكثي انر مف األطفاؿ تعرضكا لئليذاء كالعنؼ في تمؾ المؤسسات،
"كقد أعطي األطفاؿ صدمات كيربائية ،أك قيدكا جسديا لفترات زمنية طكيمة ،كعزلكا بقصد إيبلميـ
استنادان إلى نظرية تقكؿ بأف أسمكب " العبلج بالتنفير كالكراىية ،يقضي عمى السمكؾ الذم يعتبر غير
مبلئـ ،ففي الكاليات المتحدة األمريكة تحدث معمـ عف إحدل الفتيات ،كىي فتاة ضريرة كصماء كغير
قادرة عمى الكبلـ ،تـ معالجتيا بالصدمة الكيربائية الستم اررىا باألنيف ،كلكف في الكاقع كجد أف سنيا
مكسكرة"2.كفي شماؿ منطقة جنكب الضفة تعرضت الطفمة ت .ؽ ك البالغة تسع سنكات إلساءة
جسدية كنفسية مف قبؿ معممتيا بتاريخ  2011/3التي قامت بربط رجميا كيدىا بشريط الصؽ بحجة
أنيا كانت تريد الحفاظ عمى صحتيا ،كلحقتيا معاممة سيئة مف طريقة الحديث معيا بعد معاتبة مف
قبؿ األىؿ".3
يقتصر قانكف العقكبات األردني عمى تجريـ اإليذاء دكف اعتبار لصفة ذكم اإلعاقة ،حيث نص
عمى ذلؾ في المكاد 344ك ،346رغـ أنو أصبح مف الضركرة أف تتخذ اإلجراءات كالتدابير المناسبة
لمنع جميع أشكاؿ االستغبلؿ كالعنؼ كاالعتداء عمى ذكم اإلعاقة ،كما نصت عميو المادة 16مف
اتفاقية حقكؽ األشخاص ذكم اإلعاقة بعد اإلنضماـ ليذه االتفاقية حيث نصت المادة عمى (أف تتخذ
الدكؿ األطراؼ جميع التدابير التشريعية كاإلدارية كاالجتماعية كالتعميمية كغيرىا مف التدابير المناسبة
لحماية األشخاص ذكم اإلعاقة ،داخؿ منازليـ كخارجيا عمى السكاء مف جميع أشكاؿ العنؼ كاالعتداء
بما في ذلؾ جكانبيا القائمة عمى نكع الجنس) 4إضافة إلى أف قانكف المعاقيف الفمسطيني دعا الدكلة
لكضع ضكابط تحمي المعاقيف مف جميع أشكاؿ العنؼ كاالستغبلؿ ،5دكف أف يبيف الجية المعنية
كالمختصة في ذلؾ ،إضافة إلى أنو خبل مف نصكص خاصة في تجرـ أشكاؿ العنؼ كالعقكبة لمف
يقترفيا.
كعمى مستكل التشريعات األخرل ،فقد لقي العنؼ الجسدم عمى المعاقيف حماية جزائية في القكانيف
الكطنية لدييـ كما ىك الحاؿ في القانكف المبناني ،كالعراقي ،كالككيت ،حيث جرـ قانكف العقكبات

1ارفبل١خؽمٛقاألّقبٓمٞٚاإلػبلخ،اٌّبكح.2:
2رمو٠واٌَ١ٔٛ١ف،اٌّوعغاٌَبثك.49.ٓ،
3اٌزمو٠وإٌَٞٛؽٛيػلاٌخاألٛفبيفٟظًاٌٍَطخاٌ١ٕٛٛخاٌفٍَط١ٕ١خ،اٌّوعغاٌَبثك.16.ٓ،
4اٌّبكحِٓ46ارفبل١خؽمٛقاألّقبٓمٞٚاإلػبلخ.
5اٌّبكح()9لبْٔٛهلُ(ٌَٕ)4خ4999ثْأْؽمٛقاٌّؼبل.ٓ١
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المبناني_ في نصكصو النادرة في القكانيف العربية _ترؾ ذكم االحتياجات الخاصة حيف أخذ بالحسباف
صفة المجني عمييـ أف يككنكا ممف ال يممككف حماية أنفسيـ ،بسبب حالة جسدية ،أك نفسيو لدييـ ،في
باب تسييب الكلد أك العاجز ،فقد نص في المادة  498عمى أنو (مف طرح أك سيب كلدان دكف السابعة
مف عمره ،أك أم شخص آخر ،ال يممؾ حماية نفسو بسبب حالة جسدية أك نفسيو ،عكقب بالحبس مف
ثبلثة أشير إلى سنة ،كاذا طرح أك سيب الكلد ،أك العاجز في مكاف مقفر كاف العقاب مف ستة أشير
إلى ثبلث سنكات) .1كما شدد العقكبة في المادة  500مف ذات القانكف ،إذا كاف المجرـ أحد أصكؿ
الكلد أك العاجز ،أك أحد المتكليف حراستو ،أك مراقبتو ،أك معالجتو ،أك تربيتو.

2

كقد أشار إلى ذلؾ قانكف العقكبات العراقي في المادة  383بالجرائـ المتعمقة بالبنكة كرعاية
القاصر ،التي تضمنت عقكبة الحبس لمدة ال تزيد عف ثبلث سنكات ،أك بغرامة ال تزيد عف 300
دينار عراقي ،مف يعرض لمخطر شخصان عاج انز عف حماية نفسو بسبب حالتو الصحية ،أك النفسية ،أك
العقمية سكاء بنفسو أك بكاسطة الغير ،كشدد العقكبة إذا كاف مف اقترؼ ذلؾ أحد األصكؿ ،أك ممف ىك
مكفؿ بحفظو ،أك رعايتو .كيعاقب الجاني بالعقكبة المقررة لمضرب المفضي إلى عاىة في حاؿ نشأ
عاىة لممجني عميو نتيجة تركو في مكاف خاؿ مف الناس ،كاف كاف دكف قصد منو.
ككذلؾ في حاؿ امتنع المسؤكؿ عف المجني عميو بتقديـ العناية كالغذاء لو3.فقد يتعرض األطفاؿ
ذكم اإلعاقة إلى سكء التغذية كالرعاية ،فيؤدم ذلؾ إلى التأثير عمييـ ك سكء صحتيـ" .كقد يكاجو
األطفاؿ الذيف يعانكف مف الشمؿ الدماغي صعكبة في المضغ أك البمع .كربما تعيؽ بعض الحاالت،
مثؿ التميؼ الكيسي ،4امتصاص المغذيات .كذلؾ ربما يحتاج بعض الرضع كاألطفاؿ ذكم اإلعاقات،
كجبات محددة بعينيا ،أك تناكؿ سعرات أكثر لكي يحافظكا عمى كزف معافى".

5

كقد يككف اإلىماؿ مف خبلؿ التقميؿ مف نسبة المياه المعطاه ليـ ،لمتقميؿ مف عدد المرات التي
يحتاجكنيا لمذىاب إلى دكرات الصرؼ الصحي ،كخاصة إف كانكا ممف يحتاجكف إلى مساعدة في ذلؾ
األمر ،مما قد يزيد مف خطر تعرضيـ إلى ضعؼ التغذية كسكء الصحة .إضافة إلى أف المعاكنيف
المنزلييف ،أك أفراد األسرة ،أك غيرىـ ممف يقدمكف ليـ المساعدة ،قد يتعمدكف اإلىماؿ ،مثبل "ترؾ امرأة
1لبْٔٛاٌؼمٛثبداٌٍجبٔ،ٟهلٌَُٕ،:41خِ،494:بكح(.)491
2لبْٔٛاٌؼمٛثبداٌٍجبٔ،ٟهلٌَُٕ،:41خِ،494:بكح(.)111
3لبْٔٛاٌؼمٛثبداٌؼوال،ٟهلٌَُٕ،444خِ،4969بكح(.):1:
٠ 4مٖلثبٌزٍ١فاٌىِ:َٟ١وٗٚهاصٟفط١وعلا١ٖ٠تاٌغلكاٌّقب١ٛخفٟاٌغَُ١ٖ٠،تاٌغٙبىٓ٠اٌزٕفَٟٚاٌّٟٚٙػٕلاألٛفبي
ٚاٌّوا٘م https://www.kaahe.org/health/ar.ٓ١
5رمو٠وأٌَٛ١ف،اٌّوعغاٌَبثك.21.ٓ،
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مبلزمة لمفراش أك تستخدـ مقعدان متحركان بدكف مساعدة لفترات طكيمة بغرض"عقابيا" أك التحكـ
فييا1"،مما قد يؤدم ذلؾ إلى تفاقـ حالتيا الصحية أك النفسية.
كما عالج المشرع الككيتي في باب العقكبات في القانكف الخاص لحقكؽ األشخاص ذكم اإلعاقة،
اإلىماؿ ،كاالمتناع عف القياـ بالكجبات تجاه أحد األشخاص ذكم اإلعاقة المكمؼ مف قبؿ المكمؼ
برعايتو ،أيان كاف مصدر االلتزاـ .كشدد عقكبة الحبس مدة ال تتجاكز سنة ،كبغرامة ال تتجاكز ألؼ
دينار ككيتي ،إلى حبس مدة ال تتجاكز ثبلث سنكات ،أك بغرامة ال تتجاكز ثبلثة آالؼ دينار ككيتي،
حاؿ ألحؽ ىذا اإلىماؿ الضرر بالشخص ذم اإلعاقة".

2

كفي ىذا لـ يجز القانكف تقييد المريض العقمي إالَّ حسب إجراءات معتمدة ،كأف تككف الكسيمة
الكحيدة لمحيمكلة دكف كقكع ضرر .كفي حاالت نادرة جدان كمقيدة كفقان لمقانكف عمى المريض عمى أف
يبقى تحت المراقبة مف مكظفي المصحة ،مع تسجيؿ أسباب التقييد الجسدم أك العزؿ كأسبابو .كىذا ما
نصت عميو مبادلء حماية األشخاص المصابيف بمرض عقمي كتحسيف العناية بالصحة العقمية 3.كمف
األمثمة عمى التقييد عثكر الشرطة في محافظة بيت لحـ ،بتاريخ  ،2010/11/4عمى شخص معاؽ
عقميان مقيد بالسبلسؿ الحديدية في ظركؼ غير إنسانية في منزؿ ميجكر ،كقد فتحت النيابة العامة
كالشرطة تحقيقان مف أجؿ الكشؼ عمى الحالة ،كتبيف أف الشخص الذم عثر عميو معاؽ عقميا يبمغ مف
العمر ( )39عاما ،ككاف في حالة ىدكء تاـ كىك مقيد برجمو بسمسمة حديدية طكليا ( )5أمتار،
كمربكطة في مدخؿ المنزؿ بكاسطة أقفاؿ ،ككاف يرقد عمى شبو سرير حديدم عميو غطاء ال يحميو
مف األجكاء الباردة في أسفؿ بيت الدرج ،كأف ارئحة كريية لمغاية كانت تنبعث مف المكاف خاصة كأنو
يقضي حاجتو بالقرب مف سريره لعدـ قدرتو عمى الكصكؿ إلى حماـ المنزؿ المغمؽ ،كالغريب أيضا أنو
كضع في مدخؿ المنزؿ ،بالرغـ مف كجكد غرؼ كمرافؽ صحية مغمقة بالكامؿ كميجكرة".

4

كتنص المادة  23مف اتفاقية حقكؽ األشخاض ذكم اإلعاقة ،عمى أف تكفؿ الدكؿ حقكؽ ذكم
اإلعاقة عمى مستكل األسرة ،بمنع إخفاء األطفاؿ ذكم اإلعاقة كىجره كاىماليـ كعزليـ ،كما ألزمت
ذات االتفاقية الدكؿ األطراؼ ،باتخاذ التدابير التشريعية ،كاإلدارية ،كالقضائية لمنع إخضاع ذكم
1رمو٠واٌّموهحاٌقبٕخثبٌٕفٙلاٌّوأحأٍجبثٗٚػمٛاثٗ،اٌّوعغاٌَبثك.44.ٓ،
2لبْٔٛهلٌَُٕ،1خ،2141فّٟأْؽمٛقاألّقبٓمٞٚاإلػبلخِ،بكح( .)64
3مبادلء حماية األشخاص المصابيف بمرض عقمي ٚرؾَ ٓ١اٌؼٕب٠خ ثبٌٖؾخ اٌؼمٍ١خ ،اػزّلد هلُ  /49 ،49/449وبٔ ْٛاألٚي،4994/
 .41314،2144/9/49،http://www1.umn.edu/humanrts/arab/b069.html
4عو٠لحاٌملً .َ41342،2144/9/49http://www.alquds.com/news/article/view/id/238393 ،
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اإلعاقة لمتعذيب ،أك المعاممة أك العقكبة القاسية ،أك الئلنسانية ،أك الميينة 1"،كقد أقرت لجنة مناىضة
التعذيب بأف بعض األفعاؿ المرتكبة ضد األشخاص ذكم اإلعاقة مف قبيؿ سجنيـ ،أك احتجازىـ
تشكؿ تعذيبان كمعاممة سيئة.

2

كلعؿ مف األسمـ أف يقرر المشرع الفمسطيني حماية خاصة لذكم االحتياجات الخاصة ،حاؿ تركو
في مكاف غير مأىكؿ بالناس ،حيث إف مف شأف الترؾ أف يعرضو لمخطر كالتي قد تصؿ بو إلى
عاىة مستديمة ،أك إلى مكتو ،ككذلؾ التشديد في العقكبة إف صدر ىذا الفعؿ مف أحد المسؤكليف
بالرعاية ،أك العناية كخاصة األبكيف تجاه أبنائيـ ذكم االحتياجات الخاصة ،حيث أف ذلؾ يتنافى مع
الفطرة ،كفيو إىماؿ في رعايتيـ الكاجبة عمييـ.
 -4التعقيم القسري( 3استئصال الرحم ،والخصاء:) 4
تستمر معاناة الفتيات المعاقات ذكات االحتياجات الخاصة باقتطاع عضك مف أعضائيف ،فيف
يخضعف في العديد مف الدكؿ ،لمتعقيـ أك اإلجياض القسرم ".بالرغـ مف الحظر القانكني في بعض
البمداف ،يستخدـ التعقيـ باإلكراه لتقييد خصكبة بعض األشخاص ذكم اإلعاقة ،كال سيما الذيف يعانكف
اإلعاقات العقمية"5،كتمقى ىذه اإلجراءات دفاعان عنيا يبرر عمى أساس تجنب حدكث الطمث( الدكرة
الشيرية) أك الحمؿ غير المرغكب فيو".

6

أما بالنسبة لشرعية عمميات التعيقـ ،تعتبر جريمة معاقبان عمييا في فرنسا إال إذا اتضح أف ىناؾ
حاجة كضركرة قصكل تتطمبيا صحة كحياة المريض .كيعتبر التعقيـ القسرم انتياكان خطي انر لحقكؽ
اإلنساف ،التي تنص عمى عدـ التعرض لمتعذيب كسكء المعاممة ،كينبغي لمدكؿ أف تتخذ تدابير صارمة
كفعالة لحماية األفراد كمنع مثؿ ىذه الممارسات الضارة ،فضبلن عمى أف اإلفبلت مف العقاب عمى ىذه
االنتياكات يطيؿ أمد التمييز بيف النساء المعكقات 7".كقد أظيرت البحكث أدلة تثبت ممارسة التعقيـ

1ارفبل١خؽمٛقاألّقبٓمٞٚاإلػبلخا،اٌّبكر .2:،41ٓ١
2اٌّزموهحاٌقبٕخاٌّؼٕ١خثبٌؼٕفٙلاٌّوأحأٍجبثٗٚػمٛاثٗ،اٌّوعغاٌَبثك .26.ٓ،
3اٌزؼمٛ٘:ُ١عؼًاٌْقٔمووأَأٔضٝغ١وٕبٌؼٌإلٔغبةِٓعواءػٍّ١خعواؽ١خ .
4اٌقٖبء:ػٍّ١خعواؽ١خروِٟئٌٝعؼًاٌنووغ١وٕبٌؼٌإلٔغبة .
5اٌّموهحاٌقبٕخاٌّؼٕ١خثبٌؼٕفٙلاٌّوأح،اٌّوعغاٌَبثك.42.ٓ،
6رمو٠وأٌَٛ١ف،اٌّوعغاٌَبثك.44.ٓ،
 7اٌزمو٠و إٌٌَّ ٞٛف١ٙٛخ األُِ اٌّزؾلح اٌَبِ١خ ٌؾمٛق اإلَٔبْ ،كهاٍخ ِٛا١ٙؼ١خ ثْأْ َِأٌخ اٌؼٕف ٙل إٌَبء ٚاٌزف١بد ٚاإلػبلخ،،
 .9.ٓ،َ2142/:/:1
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القسرم لمنساء ذكات اإلعاقة ،كال سيما لذكات اإلعاقة الذىنية في عدة بمداف في أكركبا فضبلن عف آسيا
كاستراليا كأمريكا البلتينية كالشرؽ األكسط".

1

كقد أفادت مصادر طبية لدينا ،بأف استئصاؿ رحـ ذكات اإلعاقة ،يبمغ مف  14-5حالة تجرم
سنكيان في مستشفى رفيديا الحككمي في نابمس ،رغـ أف ذلؾ قد يسبب أعراضا منيا التياب في الجرح
كالتصاقات ،كاغبلؽ األمعاء .ىذا ما حصؿ مع إحدل الحاالت في قرل جنيف ،حيث تردل كضع
الفتاة ذات اإلعاقة بعدما تـ استئصاؿ رحميا بعد تعرضيا الغتصاب مف قبؿ ابف أخييا ،خكفان مف
حصكؿ حمؿ إف تعرضت العتداء آخر" 2.كلكف ذلؾ ال يمغي فكرة االعتداء عمييف ،بؿ بالعكس
يجعميف فريسة أكثر سيكلة مف السابؽ .فقد كصمت نسبة االعتداء الجنسي عمى المعاقات في غزة
ؿ ،%56كأف ىذه النسبة معرضة لمزيادة في ظؿ االستمرار بإجراء عمميات االستئصاؿ ،كالتي تجعؿ
ذكات اإلعاقة مرتعان لمنفكس الضعيفة" كذىبت الشريعة في ىذه المسألة ،إلى عدـ جكاز استئصاؿ
الرحـ لذكات اإلعاقة ،ألنو اعتداء صريح عمى عضك حي مف أعضاء الجسـ ،كقد تـ السماح فييا
لحاالت استثنائية 3،كبمكافقة مجمس اإلفتاء في القدس".

4

كما أف ىناؾ بعض الفئات ك خاصة النساء ذكات اإلعاقة الذىنية ،أشد انكشافان لمعنؼ تحت ذرائع
الحماية كالخكؼ ،حيث يصؿ حد االنتياؾ العنفي الستئصاؿ أرحاميف تحت حجج كاىية ،كالخكؼ
مف تعرضيف لبلغتصاب ،كاالستغبلؿ الجنسي".

5

كقد اعتبر كزير الشؤكف االجتماعية استئصاؿ أرحاـ الفتيات ذكات االحتياجات الخاصة انتياكان
لحؽ مف حقكقيـ ،كقد أصدر كزير الشؤكف االجتماعية ،تعميمان لمحفاظ عمى صحة ذكات اإلعاقة،
كمنع استئصاؿ أرحاميف منعان باتان في مؤسسات ك ازرة الشؤكف االجتماعية ،كأعاد قرار االستئصاؿ ،في

1رمو٠و اٌّموهح اٌقبٕخ اٌّؼٕ١خ ثبٌؼٕف ٙل اٌّوأح ،أٍجبثٗ ٚػٛالجٗ ،اٌغّؼ١خ اٌؼبِخ ٌألُِ اٌّزؾلح،9 .ٓ ،َ2142/1/: ،
http://www.refworld.org/cgi-bin/texis/vtx/rwmain/opendocpdf.pdf?reldoc=y&docid=50a0c12e2
 6342،2144/9/46
2اٍزئٖبي هؽُ اٌفز١بد اٌفٍَط١ٕ١بد اٌّؼبلبد ػمٍ١بً ،عوّ٠خ رؾبهة ثغوّ٠خ أَ ئفٍغ اٌٚوً ٚافٍغ ٚعؼٗ ،رؾم١ك اٌٖؾف١خ هؽّخ فبٌل،
ثزبه٠ـ.َ4134:،2144/9/49،http://www.palweather.ps/ar/node/5183.html .َ214:/4/:1
3األًٕاٌّموهّوػبً٘ٛرؾوُ٠اٍزئٖبياٌوؽُِطٍمبًئالٌٍٚوٚهحأٚاٌٍّٖؾخاٌواعؾخ،وّبأٔٗ٠ؾوَّوػبًاٍزئٖبيهؽُاٌّؼبلخػمٍ١بً
ئالفٟؽبالدفبٕخ٠ٚغتأْ٠ؼوٗوًؽبٌخػٍٝأً٘االفزٖبٓ.
4اٍزئٖبي هؽُ اٌفز١بد اٌفٍَط١ٕ١بد اٌّؼبلبد ػمٍ١بً ،عوّ٠خ رؾبهة ثغوّ٠خ أَ ئفٍغ اٌٚوً ٚافٍغ ٚعؼٗ ،رؾم١ك اٌٖؾف١خ هؽّخ فبٌل،
ثزبه٠ـ .َ4134:،2144/9/49،http://www.palweather.ps/ar/node/5183.html .َ214:/4/:1
5أّٓ٠ػجلاٌّغ١ل،اٌّوعغاٌَبثك .21.ٓ،
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حاؿ إف كاف ذلؾ يشكؿ خطر عمى صحتيف ،لكزير الصحة ،كفؽ الشركط ،كالمعايير المعتمدة،
لمحفاظ عمى صحة كؿ حالة مف ىذه الفئة.

1

كما كتعد عمميات الخصاء مخالفة ألحكاـ الشريعة كالقانكف ،كما ىك حكـ عمميات استئصاؿ الرحـ،
فقد حرمت الشريعة اإلسبلمية الخصاء حفاظان عمى النسؿ .كما لـ تجز معظـ التشريعات مثؿ ىذا
العمميات لمضركرية ،كقد حرصت اتفاقية األشخاص ذكم اإلعاقة عمى رعاية الصحة الجنسية لذكم
اإلعاقة حيث نصت في المادة  25عمى :أنو" يرجى تقديـ معمكمات بشأف التدابير المتخذة لضماف
حصكؿ األشخاص ذكم اإلعاقة عمى خدمات رعاية الصحة الجنسية كاإلنجابية ،ك بخاصة النساء
كالفتيات ذكات اإلعاقة.

1وّبياٌْوافٚ:ٟى٠واٌْإْٚاالعزّبػ١خٚ،ىاهحاٌْإْٚاالعزّبػ١خ،رؼُّ١هلُ،2144/1كٌٚخفٍَط،ٓ١ربه٠ـ،َ2144/2/4:ككف الك ازره
ىي المسؤكلة عف تكفير الحماية ليذه الفئة في المجتمع الفمسطيني .

1:

الفصل الثاني:
____________________________________________________
غياب الحماية الجزائية اإلجرائية:
تتمثؿ الصكرة الثانية مف صكر الحماية الجزائية لممعاقيف ذكم االحتياجات الخاصة ،في الحماية
اإلجرائية ،كالتي تبدأ حيث ينتيي دكر الحماية المكضكعية التي تنقمو مف حالة السككف إلى حالة
الحركة ،فتنظـ "األساليب التي تنتيجيا الدكلة في المطالبة بحقيا في العقاب" .1كيتناكؿ القانكف
اإلجرائي في القانكف الجزائي" ،الجانب الذم ييتـ بالتثبت مف كقكع الجريمة ،كصحة إسنادىا إلى
المتيـ ،كمف ثـ تكقيع العقاب عميو ،عف طريؽ دعكل جزائية ينظـ إجراءاتيا كينفذ أحكاميا.
تعمؿ القكانيف الحديثة جاىدة ،عمى حماية المجتمع مف تفاقـ الجرائـ ،مف خبلؿ سف قكانيف
صارمة ،لمحد مف أم اعتداءات قد تقع عمى األفراد؛ لذا فإف الحماية الجزائية اإلجرائية لممعاقيف ذكم
االحتياجات الخاصة ،ىي ميمة جماعية ،تتقاسـ مسؤكليتيا كؿ مف الدكلة ،كالمجتمع كخاصة األسرة
كالمؤسسات الخاصة برعاية ذكم اإلعاقة .كمف الميـ أف تككف الضمانات اإلجرائية لحماية ىذا الحؽ
ُمحكمة كأف تُطبؽ تطبيقان صارمان .لذلؾ كفمت اتفاقية حقكؽ األشخاص ذكم اإلعاقة ،إمكانية المجكء
إلى القضاء ،حيث ألزمت الدكؿ األطراؼ في المادة ( )13مف االتفاقية ،أف عمييـ اتخاذ السبؿ لتمكيف

األشخاص ذكم اإلعاقة مف المجكء إلى القضاء ،عمى قدـ المساكاة مع اآلخريف ،مف خبلؿ تكفير
1

بمقاسـ سكيقات :الحماية الجزائية لمطفؿ في القانكف الجزائرم ،رسالة ماجستير في الحقكؽ ،القانكف الجنائي ،كمية الحقكؽ كالعمكـ السياسية،

جامعة قاصدم مرباح 2011-2010 ،تـ المناقشة.ص .14 .مرجع سابؽ.
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التسييبلت اإلجرائية في جميع اإلجراءات القانكنية ،بما فييا مراحؿ التحقيؽ ،كبما يتناسب كأعمارىـ
لممشاركة المباشرة كغير المباشرة ،بصفتيـ شيكدا" .1كما كفؿ القانكف األساسي الفمسطيني ،بكصفو
أعمى القكانيف في الدكلة ،مبدأ حماية الحريات الفردية عمى نحك يكفؿ ليا الكجكد" ،2باإلضافة إلى حؽ
التقاضي لكاف ة الناس ،ك لكؿ منيـ حؽ المجكء لمقضاء ،كعمى القانكف أف ينظـ إجراءات التقاضي بما
يضمف سرعة الفصؿ في القضايا" .3كما كنصت المادة التاسعة مف القانكف األساسي عمى أف
الفمسطينييف أماـ القانكف ك القضاء سكاء ،ال تمييز بينيـ بسب العرؽ ،أكالجنس ،أك المكف ،أك الديف،
أك الرأم السياسي ،أك اإلعاقة".4
ك"جاءت نصكص قانكف اإلجراءات الجزائية الفمسطينية رقـ ( )3لسنة  ،2001متفقة إلى حد كبير
مع معايير كضمانات المحاكمة العادلة ،المنصكص عمييا في القانكف الدكلي لحقكؽ اإلنساف ،األمر
الذم يعزز العدالة الجنائية الفمسطينية 5".لكف التساؤؿ الذم يثكر بيذا الصدد ىؿ راعت تمؾ
النصكص إجراءات خاصة متبعة في حاؿ القضايا المتعمقة بالمعاقيف ذكم االحتياجات الخاصة ،كىؿ
حددت الكيفيات المتبعة الستيفاء حقكقيـ ،كتدابير حمايتيـ ك تنفيذ األحكاـ الصادرة لصالحيـ.
سيتـ في ىذا الفصؿ التركيز عمى مدل كجكد آليات لحماية األشخاص ذكم اإلعاقة ،كىؿ لمييئات
الكطنية كمنظمات حقكؽ اإلنساف كأجيزة العدالة دكر في حمايتيـ الجزائية .كذلؾ مف خبلؿ الغياب
الكمي عمى مستكل القكانيف الخاصة بيـ في (المبحث األكؿ) ،ك الغياب الجزئي عمى مستكل القكاعد
اإلجرائية في (المبحث الثاني).

المبحث األول :غياب كمي عمى مستوى القوانين الخاصة بيم:
نظـ قانكف حقكؽ المعاقيف رقـ  4لعاـ 1999ـ ،الحقكؽ األساسية المتعمقة بالمعاقيف ،باإلضافة
إلى بعض القكانيف التي تضمنت نصكصا خاصة بيـ ،بدءان بالقانكف األساسي الفمسطيني الذم نص
عمى حظر التمييز عمى أساس اإلعاقة كضماف حقيـ في التقاضي ،كقانكف الطفؿ الذم تخممو
نصكصا متعمقة بذكم اإلعاقة .كعمى الرغـ مف أىمية قانكف حقكؽ المعاقيف رقـ  4لعاـ1999ـ
1اتفاقية حقكؽ األشخاص ذكم اإلعاقة ،المادة .13

2طبلؿ أبك عفيفو :الكجيز في قانكف اإلجراءات الجزائية الفمسطيني ،دار الثقافة ،األردف ،ط2011 ،1 .ـ ،ص.39 .
3اٌمبْٔٛاألٍبًاٌفٍَط،2111،ٟٕ١اٌّبكح.:1
4اٌمبْٔٛاألٍبٍٟاٌفٍَط،2111،ٟٕ١اٌّبكح.9
 5غبٔل ٞهثؼٚ ٟآفو :ْٚكٌ ً١هٕل ّٙبٔبد اٌّؾبوّخ اٌؼبكٌخ ٚفك اٌمٛاػل اٌل١ٌٚخ ٚاٌمٛأ ٓ١اٌ١ٕٛٛخ ف ٟفٍَط ،ٓ١اٌ١ٙئخ اٌَّزمٍخ ٌؾمٛق
اإلَٔبْ.1.ٓ،2142،
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المتضمف تنظيـ حقكؽ ذكم اإلعاقة ،إالَّ أف ىذا القانكف يشكبو القصكر ،حيث اقتصرت نصكصو عمى
تنظيـ حقكؽ المعاقيف مف الناحية الخدماتية كالصحية ،دكف التطرؽ إلى الناحية الجزائية ،فقد خمى ىذا
القانكف مف القكاعد التي تنظـ الحماية الجزائية لممعاقيف ،كاآللية المتبعة لممساءلة عند انتياؾ أم
شخص لحقكقيـ ،أك االعتداء عمييـ .سيتـ في ىذا المبحث تسميط الضكء عمى الغياب الكمي لمحماية
اإلجرائية لذكم اإلعاقة ،عمى مستكل القكاعد اإلجرائية كالمسؤكلية عف االعتداء (المبحث األكؿ)،
كغياب عمى مستكل المؤسسات المعنية بالمبلحقة لمصمحة ذكم اإلعاقة ( المبحث الثاني).
المطمب األول :عمى مستوى القواعد اإلجرائية والمسؤولية عن االعتداء:
المعاقكف ذكك االحتياجات الخاصة ،ىـ مف بيف أفراد المجتمع األكثر عرضة لمخطر في المجتمع.
لذا ال بد مف تكفير الحماية ليـ مف اإلساءة ،ك ضماف إمكانية كصكليـ إلى العدالة .ليذا فإف الدكؿ
األطراؼ في اتفاقية حقكؽ األشخاص ذكم اإلعاقة ،قطعت عمى نفسيا التزامان كاضحان يقضي بضماف
تكفير الحماية القانكنية الفعالة لؤلطفاؿ ذكم اإلعاقات .ك نصت عمى ذلؾ التشريعات الكطنية،
فتضمف قانكف حقكؽ المعاقيف الفمسطيني في المادة ( )9أنو" :عمى الدكلة كضع األنظمة كالضكابط
التي تضمف لممعكؽ الحماية مف جميع أشكاؿ العنؼ ،كاالستغبلؿ كالتمييز ،كأف يتـ تشخيص
كتصنيؼ درجة اإلعاقة لدل المعكؽ ،كاصدار بطاقة لممعكؽ".

1

كمف ىنا نقكؿ :إف الحماية الجزائية اإلجرائية لذكم اإلعاقة ،تبدأ مف حصكليـ عمى بطاقة تسجؿ
حاالت كدرجة اإلعاقة كنكعيا حاؿ كالدتيـ ،كعمى الدكلة أف تحرص عمى إصدارىا ،خاصة أف ىنالؾ
حاالت ال يرغب األىالي باالعتراؼ بكجكد ذكم اإلعاقة مف ضمف أفراد أسرىـ ،خكفان مف العار
االجتماعي ،إذ يعتبر إخفاء ذلؾ سببان محتمبلن النتياؾ حقكقيـ اإلنسانية ،مما يؤدم إلى "إحكاـ الطكؽ
عمى غيابيـ عف األنظار ،ك يزيد مف مدل استضعافيـ لمعديد مف أشكاؿ االستغبلؿ الناجمة عف عدـ
حصكليـ عمى ىكية تفيد بإعاقتيـ كبحالتيـ " 2".فيتعرض األطفاؿ ذكك اإلعاقة النتياكات أكثر مف
غيرىـ بكثير لعدـ تسجيميـ أثناء الكالدة ،كىك ما يناؿ مف حقيـ في الحصكؿ عمى بطاقة ىكية كعمى
االسـ كالجنسية ،كيعرضيـ لبلستغبلؿ كالعنؼ" .3كىذا ما حصؿ مع إحدل حاالت ذكات اإلعاقة التي
عاشت ظركؼ صحية كبيئية صعبة ،حيث إف ىذه الحالة ال تقكل عمى الكبلـ ،ك ال المشي ،ك قضت
1لبْٔٛؽمٛقاٌّؼٛل،ٓ١هلُ(ٌَٕ)4خ،َ4999اٌّبكح(.)41
2تقرير اليكنيسؼ ،المرجع السابؽ ،ص.41 .
 3رمو٠وإٌٌَّٞٛف١ٙٛخاألُِاٌّزؾلح،2142،اٌّوعغاٌَبثك.41.ٓ،
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حياتيا سنكات في حظيرة " لؤلغناـ كالدجاج" ،ككاف ىذا االنتياؾ مف قبؿ زكجة األب بعد كفاة كالدىا،
كعند اكتشاؼ ىذه الحالة ،خصصت ليا مسؤكلة ممؼ المرأة في مديرية الشؤكف االجتماعية ،مساعدة
مالية لتحسيف ظركفيا المعيشية ،إالَّ أف حالتيا زادت سكءان لعدـ تمقييا سكل القميؿ مف الرعاية ،كىذا ما
فكجىء بو الكفد الذم زار ىذه الحالة  -مف قبؿ ك ازرة الشؤكف االجتماعية ،المتمثؿ بالييئة المستقمة
لحقكؽ اإلنساف ،كاإلغاثة الطبية ،كالشرطة الفمسطينية -بالمعاناة الكبيرة التي تعيشيا ىذه الحالة حيث
كجدكىا عارية ،إضافة لعدـ كجكد العناية البلزمة ليا ،كلـ يقتصر االنتياؾ عمى مستكل األسرة ،بؿ إف
المؤسسات الخاصة بذكم باإلعاقة العقمية ،رفضت استقباليا لصعكبة حالتيا ،كعدـ مقدرتيا عمى
التجاكب بشكؿ سريع.

1

فيذا االنتياؾ ىك مسؤكلية مشتركة تقع عمى ك ازرتي الشؤكف االجتماعية ،كالداخمية ،إضافة إلى
األسرة .فيك ناتج بداية عمى عدـ كجكد بطاقة إعاقة ليذه الحالة ،مما أدل إلى عدـ التعرؼ عمييا
كمتابعة مكضكعيا مع ك ازرة الشؤكف االجتماعية .فيذا التقصير تتحممو كبل الك ازرتيف إضافة إلى
األسرة ،كىذا ما يستدعي السرعة في عمؿ إحصاء شامؿ لحجـ اإلعاقة كنكعيتيا كالظركؼ المعيشية
الخاصة بكؿ حالة .ك إصدار بطاقات لذكم اإلعاقة ،خاصة عند كالدتيـ ،باإلضافة إلى ضركرة عمؿ
إحصاء لحاالتيـ ك متابعة شؤكنيـ ،مف خبلؿ آلية تتبع مف قبؿ لجنة معينة ،كمحاسبة المتكليف
رعايتيـ ،كعمى المؤسسات الخاصة برعايتيـ عدـ التممص مف استقباؿ مثؿ ىذه الحاالت .فكؿ ىذه
المؤسسات كالمتكليف رعاية ذكم اإلعاقة ىـ مسؤكلكف جميعان عف المعاناة كاالنتياكات التي يتعرضكف
ليا ،كمف األجدر عمى المشرع الجزائي أف يضمف في ذلؾ حماية عمى مستكل القكاعد المكضكعية
كاإلجرائية .حيث إف ذكم اإلعاقة في المجتمع الفمسطيني ال يتمتعكف بشبكة حماية كأماف ،فعمى
المؤسسات الخاصة بيـ متابعة إقرار كسائؿ حماية ليـ ،كإقامة مراكز بكسائؿ حديثة تستكعب ىذه
الحاالت كيترتب عمى عدـ قبكليـ مساءلة جزائية.
كفي ذلؾ نقكؿ :إف المعاقيف ذكم االحتياجات الخاصة يعيشكف حالة يصعب معيا التدخؿ المباشر
لمؤسسات العدالة ،خاصة أف كصكؿ ذكم اإلعاقة ألركاف العدالة "غائب عف أجندات كبرامج

1هاكٛ٠ث١ذٌؾُhttp://www.rb2000.ps/ar/news/90976.html ،َ9346:ً،َ2144/:/1،211
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المؤسسات العاممة في مجاؿ اإلعاقة ،...كالتدخبلت بيذا الشأف لـ تتجاكز استيداؼ الشرطة في
بعض المحافظات بتدريبات ىدفت لجعميـ أكثر تحسسا لقضايا األشخاص ذكم اإلعاقة بشكؿ عاـ".1
كبالرغـ مف أف قانكف اإلجراءات الجزائية يبيف كيؼ تحرؾ دعكل الحؽ العاـ بعد كقكع الجريمة،
فيبيف بداية ،كيؼ كلمف تقدـ الشككل ،أك الببلغ ،سكاء مف قبؿ المجني عميو أك مف ذكيو ،كما يبيف
اإلجراءات الكاجب اتباعيا مف قبؿ الضابطة العدلية كالنيابة ،كيبيف كيؼ يحاؿ المدعى عميو لممحكمة
المختصة .إالَّ أف القانكف لـ يفرد نصكصان خاصة بذكم اإلعاقة" ،كلـ يتناكؿ أم إجراءات بخصكص
التقاضي في قضايا األشخاص ذكم اإلعاقة ،كعميو لـ يكف ىناؾ أم إجراءات خاصة تضمف لمنيابة
كالقضاء مراعاة تطبيؽ الشؽ المكضكعي ،استنادان عمى مبدأ النيابة كشرعية تراعي تطبيؽ
القانكف"2.كفي ظؿ انعداـ النص عمى الحماية الجزائية اإلجرائية لممعاقيف ذكم االحتياجات الخاصة،
يثكر التساؤؿ اآلتي ،ىؿ مف الممكف القكؿ بجكاز القياس في اإلجراءات حماية لممعاقيف أسكة بغيرىا
مف اإلجراءات المتبعة ،سكاء في نفس القانكف الجزائي أك غيره مف القكانيف عمى سبيؿ المثاؿ قانكف
الطفؿ الفمسطيني كذلؾ التحاد العمة؟
في البداية نقكؿ :أنو مف األىمية بمكاف التفريؽ بيف قكاعد قانكف العقكبات ،كقكاعد قانكف
اإلجراءات الجزائية ،حيث إف القياس غير جائز في األكلى ،في حيف أنو يجكز في الثانية" .فبل يجكز
المجكء إلى القياس عمى أحكاـ التجريـ كالعقاب ،بينما يصح القياس عمى نطاؽ القكاعد اإلجرائية".3
كيعرؼ القياس بأنو " إعطاء كاقعة غير منصكص عمييا في القانكف ،حكـ كاقعة منصكص عمييا
فيو لتساكم الكاقعتيف في العمة .كىك جائز في قانكف اإلجراءات الجزائية"" 4،كبما أف قانكف اإلجراءات
الجزائية قانكف شكمي كعاـ ،ك ينظـ قكاعد إجرائية ،فالقياس جائز فيو ،عمى عكس قانكف العقكبات
الذم ال يجكز التكسع في تفسير قكاعده ،كال يجكز القياس في ىذا المجاؿ ،كذلؾ احترامان لمبدأ شرعية
الجرائـ دكف سند مف نص ،كىذه العمة ال كجكد ليا بالنسبة لمنصكص اإلجرائية ،إذ ليس مف شأنيا
إنشاء جرائـ أك تقرير عقكبات ،كما يبرر جكاز القياس في النصكص اإلجرائية ،أف النظاـ اإلجرائي
يجب أف يستكمؿ كؿ عناصره كي يصمح لمتطبيؽ المحقؽ أىدافو ،فإذا كاف نقص ،فمف المتعيف

 1أّٓ٠ػجلاٌّغ١لٕٛٚ:يإٌَبءمٚاداإلػبلخألهوبْاٌؼلاٌخاٌوٍّ١خِ،وويكهاٍبداٌزّٕ١خ،عبِؼخث١وى٠ذ.:4،ٓ،َ214:،
2أّٓ٠ػجلاٌّغ١لٕٛٚ:يإٌَبءمٚاداإلػبلخأل هوبْاٌؼلاٌخاٌوٍّ١خِ،وويكهاٍبداٌزّٕ١خ،عبِؼخث١وى٠ذ .46،ٓ،َ214:،
ِ 3ؾّلٍؼ١لّٔٛه:إٔٛياإلعواءاداٌغيائ١خ،اٌطجؼخاٌضبٌضخ،،كاهاٌضمبفخٌٍْٕوٚاٌزٛى٠غ.4:.ٓ،214:،
4ػجلاٌمبكهٕبثوعواكٍِٖٛٛ:ػخاإلعواءاداٌغيائ١خفٟاٌزْو٠غاٌفٍَط،ٟٕ١اٌّغٍلاألٚيِ،ىزجخآفبق،غيح.62.ٓ،2119،
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إكمالو ،كالقياس ىك الكسيمة في ذلؾ .1فاالتجاه السائد ىك جكاز القياس بشأف قكاعد أصكؿ المحاكمات
الجزائية بصفو مطمقة ،حيث تؤدم لسد النقص الذم يكجد فيو لكي يككف صالحان لمتطبيؽ المحقؽ
ألىدافو ،كاف عمى المدعى عميو أف يتكقع جميع اإلجراءات التي مف شأنيا كشؼ الحقيقة في شأف
جريمتو ،طالما أف ليذه اإلجراءات سندان مف القانكف"" .2فنصكص أصكؿ المحاكمات الجزائية" ال تتعمؽ
بالمتيـ كحده ،بؿ إنيا تعكد بالفائدة عمى جميع المتقاضيف أطراؼ الدعكل الجنائية ،فيجكز أف يككف
تفسيرىا كاسعان إظيا انر لمحقيقة ،كما يجكز فييا القياس كاالجتياد كاالستنتاج".

3

كال يعني أف القياس جائز في قانكف اإلجراءات الجزائية بصكرة مطمقة ،كانما ىك مرىكف بككف
الحكـ قاببلن لمشمكؿ 4،فإف كانت إرادة المشرع قد انصرفت إلى قصكر الحكـ عمى الحالة التي كردت
بشأنيا ،فإف القياس يككف ممتنعان" 5.ك لكف في الحاالت التي ال "يكجد نصان في قانكف اإلجراءات يحكـ
الحالة ،عميو أف يمجأ إلى القياس ،باحثان عف نص في قانكف اإلجراءات يحكـ حالة مماثمة كمتحدة معو
في العمة ،فإذا لـ يجد أمكنو االلتجاء بعد ذلؾ إلى الفركع القانكنية األخرل ،بادئان بأقربيا صمة بقانكف
اإلجراءات ،كباحثان عف نص يحكـ كاقعة مماثمة لتمؾ المعركضة كمتحدة معيا في العمة" 6،فإذا لـ يجد
فعميو اإللتجاء إلى المبادئ العامة التي تحكـ اإلجراءات بصفة عامة مدنية كانت أـ تجارية ،كاذا لـ
يجد ييتدم بالمبادئ العامة التي تحكـ النظاـ القانكني لمدكلة ،كالمتمثؿ في القانكف األساسي
الفمسطيني 7".أم أنو ال بد مف تطكير آليات التعامؿ مع قضايا االعتداءات عمى ذكم اإلعاقة ،كتحديد
بعض اإلجراءات القانكنية المعرقمة التي يمكف تغييرىا مف أجؿ إنصاؼ الضحايا .باإلضافة إلى
كجكب تكفير فيـ أعمؽ لبعض العقبات اإلجرائية التي تحكؿ دكف كصكؿ القضايا لممحاكمة ،كتحديد
الثغرات التي يجب االىتماـ بيا سكاء أكاف في مراكز الشرطة ،أك المحاكمة ،أك لدل النيابة العامة،
مف أجؿ تعزيز دكر القضاء في إنصاؼ الضحايا مف ذكم االحتياجات الخاصة.

ٛ1اليأثٛػف١فٗ :اٌٛع١يفٟلبْٔٛاإلعواءاداٌغيائ١خاٌفٍَط،ٟٕ١كاهاٌضمبفخ،األهكْ.46-41.ٓ،َ2144،4.ٛ،
 2ػٍٟػجلاٌمبكهاٌمٛٙعّ:ٟوػلبْٔٛإٔٛياٌّؾبوّبداٌغيائ١خِْٕٛ،هاداٌؾٍج،ٟث١وٚدٌجٕبْ .21.ٓ،2112،
ِ3ؾّلٕجؾٟٔغُ  :اٌٛع١يفٟلبْٔٛإٔٛياٌّؾبوّبداٌغيائ١خ،كاهاٌضمبفخٌٍْوٚاٌزٛى٠غ،اٌطجؼخاأل.2:-22.ٓ،َ2116،ٌٝٚاٌوأٞ
اٌّقبٌف٠مٛيئْاٌم١بًِؾظٛهفٟفِٟغبياٌمٛاػلاٌزٟرٚغل١لاًػٍٝاٌؾو٠خاٌْقٖ١خٌٍّز،ُٙأٚرٕمِّٔٓٙبٔبدؽمٗفٟاٌلفبعٚئما
وبْ اٌؾظو ف ٟاٌم١بً  فِ ٟغبي اٌزغوٚ ُ٠اٌؼمبة ٠جوهٖ ؽّب٠خ ؽمٛق األفواك ٚؽو٠بر ،ُٙفاْ ٘نا اٌؾظو ٚرٍه اٌؾّب٠خ ٠غت أْ ٠زموها فٟ
األٕٛياٌغيائ١خفّ١زٕغاٌم١بًئماوبْاٌؾىُٙلٍِٖؾخاٌّلػٝػٍٚ.ٗ١عٛاىاٌم١بًفٟؽبٌخرؾمكٍِٖؾخاٌّلػٝػٍ،ٗ١أظوػٍٟػجل
اٌمبكهاٌمٛٙع،ٟاٌّوعغاٌَبثك.21.ٓ،
4اٌؾىُاٌمبثًٌٍّْٛيٛ٘:اٌؾىُاٌمبثًٌٍزٕف١ن .
5ػجلاٌمبكهٕبثوعواكٍِٖٛٛ :ػخاإلعواءاداٌغيائ١خفٟاٌزْو٠غاٌفٍَط،ٟٕ١اٌّغٍلاألٚيِ،ىزجخآفبق،غيح .6:.ٓ،2119،
ٛ6اليأثٛػف١فٗ :اٌٛع١يفٟلبْٔٛاإلعواءاداٌغيائ١خاٌفٍَط،ٟٕ١كاهاٌضمبفخ،األهكْ.41.ٓ،َ2144،4.ٛ،
ٛ7اليأثٛػف١فٗ،اٌّوعغاٌَبثك.41.ٓ،
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كحتى تككف مؤسسات الرعاية كاإليكاء لذكم االحتياجات الخاصة خاضعة لممسؤكلية مف قبؿ
الحككمة ،فبل بد أف يككف ىنالؾ شركط معينة في المراكز كمتابعتيا كصحتيا .كأف يككف ليا ترخيص
كفؽ شركط معينة ،كمتابعة الخدمات المقدمة لممعاقيف ذكم االحتياجات الخاصة مف قبؿ المشرفيف في
جكالت دكرية ،كتشديد الرقابة عمييا ،فإف كاف ىنالؾ انتياكات بحؽ ىذه الفئة ،ال بد مف كجكد
إجراءات تأديبية كاغبلؽ لممؤسسات حاؿ تجاكز الشركط.
فعمى سبيؿ المثاؿ حاؿ تقييد ذكم اإلعاقة في المراكز اإليكائية ،ال بد أف يخضع لشركط محددة تتحمؿ
المؤسسة المسؤكلية حاؿ تجاكزىا الحد في القيد ،فإف اإلعبلف الخاص بحقكؽ المتخمفيف عقميا يؤكد
عمى أف لممتخمؼ عقميان " حؽ في أف يككف لو كصي مؤىؿ عند لزكـ ذلؾ لحماية شخصو كمصالحو،
كما أكدت أنو إذا اقتضت الضركرة تقييد حريتيـ لحمايتيـ ،ال بد أف يككف إج ارؤه مف قبؿ خبراء
مؤىميف ،كأف يصبح التقييد محؿ إعادة نظر بصكرة دكرية".1
ككذلؾ جكاز القياس حاؿ تعارض مصحمة المجني عميو ذم اإلعاقة مع مصمحة مف يمثمو ،فإذا
تعارضت المصمحتاف ،فإف النيابة تقكـ مقاـ مف يمثمة ،كبالتالي فإف "مبدأ المساكة يعني كجكب
االعتراؼ لممجني عميو بذات الحقكؽ اإلجرائية التي تتقرر لممتيـ ،فكما يجكز لؤلخير الدفاع عف نفسو
باألصالة أك بالككالة ،فبل مناص مف االعتراؼ لؤلكؿ بيذا الحؽ"" 2،كجدير باإلشارة أف المشرع
الفرنسي قد أجاز لرئيس النيابة أك قاضي التحقيؽ تعييف كصي خاص مؤقت في الجرائـ العمدية التي
ترتكب ضد المجني عمييـ القصر ،عندما يثبت تقصير ممثمو القانكني في رعايتو".3
كفي ىذا الخصكص ،فقد أجاز "المشرع األردني في المادة  132مف القانكف المدني تعييف كصي
لمعاكنة األشخاص الذيف تتكافر لدييـ عاىتاف مف عاىات ثبلث ىي :الصـ كالبكـ كالعمى ،إذا كاف
يتعذر عمييـ التعبير عف إرادتيـ ،غير أف المشرع األردني لـ يبيف مكقفو مف حالة تكافر عاىات أخرل
تعكؽ قياـ الشخص بالتعبير عف إرادتو 4".كقد جاء في القانكف المدني األردني أنو " إذا كاف الشخص
أصـ أبكـ ،أك أعمي أصـ ،أك أعمى أبكـ ،كتعذر عميو بسبب ذلؾ التعبير عف إرادتو ،جاز لممحكمة
 1اإلػالْاٌقبٓثؾمٛقاٌّزقٍفٓ١ػمٍ١ب،اػزّلْٔٚوثّٛعتلواهاٌغّؼ١خاٌؼبِخٌألُِاٌّزؾلح2161ك 26-اٌّإهؿف 21ٟوبْٔٛاألٚي
.َ4994اٌّبكر .9ٚ1ٓ١
2ػجلاٌمبكهٕبثوعواكٖ،اٌّوعغاٌَبثك،اٌّغٍلاٌضبٌش914.ٓ،
3ػجلالقادر صابر جراده ،المرجع السابؽ ،المجمد الثالث ،ص.981.

4ىيثـ حامد المصاركه :الكصي المعاكف لذم العاىتيف في القانكف األردني دراسة مقارنة ،المجمة األردنية في القانكف كالعمكـ السياسية،المجمد ،2
العدد  ،2ربيع الثاني 1431ىػ /بيساف2010 ،ـ ،ص.97 .
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أف تعيف لو كصيان يعاكنو في التصرفات التي تقتضي مصمحتو فييا ذلؾ 1".فالكصاية في ىذه الحالة
تقتصر عمى مساعدة الشخص ذم اإلعاقة في اتخاذ القرار .كحسب المذكرة اإليضاحية ،فإف الكصاية
في ىذه الحالة تككف منعان مف كقكعيـ في خطر التصرفات ،كىذه المساعدة ليست نكعان مف أنكاع
الحجر لنقص في األىمية بؿ ىي نكع مف الحماية ليـ .كيبلحظ أف المساعد القضائي تحدد مأمكريتو
تـ استخداـ التقنيات
في القرار الذم يصدره مف المحكمة بإقامتو .ك"لضماف تيسير إجراءات التقاضي؛ ّ

المساعدة ،مثؿ لغة اإلشارة لؤلشخاص ذكم اإلعاقة السمعية مف الضحايا أك الجناة أك الشيكد ،كذلؾ

استنادان لنص المادة  233مف قانكف أصكؿ المحاكمات الجزائية ،كفي سبيؿ انجاح ذلؾ تـ تزكيد
المحاكـ بقائمة خبراء لغة إشارة معتمديف .كما يتـ استخداـ تقنية الدائرة التمفزيكنية المغمقة( )cctvعند
أخذ إفادات األطفاؿ ذكم اإلعاقة".2
لعؿ التساؤؿ الذم يثكر ىنا حكؿ مدل إمكانية تعييف كصي معاكف مف قبؿ المحكمة لمف لديو
إعاقة ،كما ىي الحاالت التي يجكز فييا ذلؾ ،كخاصة حالة تعرض ذكم اإلعاقة لخطر ،أك انتياؾ
لحقكقو ،كخاصة أف العمة كاحدة ،التي يجكز فييا تعييف كصي معاكف ،كىي تعذر التعبير عف اإلرادة
لدل ذم العاىتيف في المادة المذككرة أعبله .كما ىي إمكانية ذلؾ حاؿ سمب الكالية أك الكصاية ممف
ينقضكف شرط مف الشركط التي يجب أف تتكافر فييـ ليككنكا أىبلن بالعناية بذكم اإلعاقة .كاذا كاف ىذا
اإلجراء لمعناية بشؤكف ذكم العاىات المالية ،كخاصة عند تعريض أمكالو لمخطر ،فحماية ذكم اإلعاقة
مف تعريض حياتيـ لمخطر أكلى بالحماية ،كتعييف كصي معاكف ليـ لحماية حقكقيـ ،كالتيسير عمييـ
في المجكء لمقضاء كتيسير اإلجراءات كبث الطمأنينة لمف لدييـ إعاقات جسدية .كككف اتحاد العمة بيف
القاصر كذكم اإلعاقة الذىنية ،فاألجدر بالمشرع أف ينحك منحى المشرع الفرنسي النذم نص عمى
ذلؾ في الجرائـ التي ترتكب ضد ذكم اإلعاقة ،عندما يثبت تقصير ممثمو القانكني عف رعايتو .فإذا
كاف الشخص مف ذكم اإلعاقة كجب تعييف كصي معاكف بعد نزع الكالية ،لمراعاة مصالح ذكم
اإلعاقة كحمايتو مف المخاطر ،كتحديده في بطاقة ذكم اإلعاقة.

1القانكف المدني األردني (  ،)43لسنة 1976ـ ،المادة (.)132
2رمو٠واٌٍّّىخاألهكٔ١خاٌٙبّّ١خاألٚيؽٛيؽمٛقاألّقبٓمٞٚاإلػبلخفٟاٌٍّّىخٌٍ،فزوحِبث،2144_2119ٓ١ػّبْ،ثٕل 61
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الفرع األول :حقوق ضحايا ذوي اإلعاقة:
" إف مف حؽ الضحايا الحصكؿ عمى العدالة ،كال ريب أف حمايتيـ ال تقتصر عمى التعكيض عف
األضرار التي تحيؽ بيـ في المجاؿ الجزائي ،إنما تمتد إلى كثير مف أكجو الحماية األخرل"،1
كسنتناكؿ في ىذا الفرع حقكؽ ضحايا الجريمة ذكم االحتياجات الخاصة مف خبلؿ عدة جكانب:
 -6حق ذوي اإلعاقة العمم بحقوقيم:
اىتمت التشريعات الحديثة بحؽ إعبلـ الضحية بحقكقو المقررة في القانكف ،كقد نص اإلعبلف
العالمي بشأف المبادلء األساسية لتكفير العدالة لضحايا الجريمة كاساءة استعماؿ السمطة ،أنو ينبغي
تعريؼ الضحايا بحقكقيـ في التماس اإلنصاؼ مف خبلؿ اآلليات القضائية كاإلدارية ،بإجراءات رسمية
أك غير رسمية ،العاجمة كالعادلة ،كغير المكمفة كسيمة المناؿ 2".كما نصت المادة السادسة مف نفس
اإلعبلف ،عمى أنو "ينبغي تكفير المساعدة المناسبة لمضحايا في جميع مراحؿ اإلجراءات القانكنية"،3
مع األخذ بعيف االعتبار ،بإيبلء اىتماـ لمف ليـ احتياجات خاصة بسبب طبيعة الضرر الذم أصيبكا
بو" ،4كىذا ما أخذ بو المشرع الجزائي الفرنسي الذم أكجب عمى مأمكر الضبط القضائي ،إخطار
المجني عمييـ بكافة الكسائؿ الممكنة بحقكقيـ ،كالتي مف ضمنيا الحؽ في الحصكؿ عمى تعكيض مف
الضرر الذم أصابيـ ،كالحؽ بتقديـ شككل كاالدعاء بالحؽ المدني ،كالحؽ في الحصكؿ عمى مساعدة
قضائية إف تكافرت الشركط ،كالحؽ في الحصكؿ عمى مساعدة الجمعيات كالجيات التي تيتـ برعاية
المجني عمييـ 5".إال أف قانكف اإلجراءات الجزائية الفمسطيني قد خبل مف ىذا الحؽ ،كلشمكؿ حماية
ضم َف نصكصو حؽ ذكم اإلعاقة بالعمـ بحقكقيـ ،كأف ينحك
جزائية لذكم اإلعاقة ،عمى المشرع أف ُي ِّ
منحى المشرع الجزائي الفرنسي ،الذم أكجب عمى مأمكر الضبط القضائي إخطار المجني عمييـ مف

خبلؿ النصكص التشريعية.

1ػجلاٌمبكهٕبثوعواكٖ،اٌّوعغاٌَبثك،اٌّغٍلاٌضبٌش.964.ٓ،
 2اإلػالْاٌؼبٌّٟثْأْاٌّجبكٜءاألٍبٍ١خٌزٛف١واٌؼلاٌخٌٚؾب٠باٌغوّ٠خٚئٍبءحاٍزؼّبياٌٍَطخ،اٌنٞاػزّلْٔٚوثّٛعتلواهاٌغّؼ١خ
اٌؼبِخٌألُِاٌّزؾلح():4/41اٌّإهؿفِٛٔٓ29ٟفّجو،َ4911اٌّبكح(.)1
 3اإلػالْاٌؼبٌّٟثْأْاٌّجبكٜءاألٍبٍ١خٌزٛف١واٌؼلاٌخٌٚؾب٠باٌغوّ٠خٚئٍبءحاٍزؼّبياٌٍَطخ،اٌنٞاػزّلْٔٚوثّٛعتلواهاٌغّؼ١خ
اٌؼبِخٌألُِاٌّزؾلح():4/41اٌّإهؿفِٛٔٓ29ٟفّجو،َ4911اٌّبكح( .)6
 4اإلػالْاٌؼبٌّٟثْأْاٌّجبكٜءاألٍبٍ١خٌزٛف١واٌؼلاٌخٌٚؾب٠باٌغوّ٠خٚئٍبءحاٍزؼّبياٌٍَطخ،اٌنٞاػزّلْٔٚوثّٛعتلواهاٌغّؼ١خ
اٌؼبِخٌألُِاٌّزؾلح():4/41اٌّإهؿفِٛٔٓ29ٟفّجو،َ4911اٌّبكح( .)49
5ػجلاٌمبكهٕبثوعواكٖ،اٌّوعغاٌَبثك،اٌّغٍلاٌضبٌش.961.ٓ،
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 -5حق ضحايا ذوي اإلعاقة وشيودىم وأسرىم في الحماية:
تتمثؿ إجراءات الحماية لضحايا ذكم اإلعاقة كشيكدىـ كأسرىـ ،مف خبلؿ "اتخاذ تدابير ترمي إلى
اإلقبلؿ مف إزعاجيـ إلى أدنى حد كحماية خصكصياتيـ ،كضماف سبلمتيـ ،فضبلن عف سبلمة أسرىـ،
كالشيكد المتقدميف لصالحيـ ،مف التخكيؼ كاالنتقاـ .ىذا ما تضمنو اإلعبلف العالمي بشأف المبادلء
األساسية لتكفير العدالة لضحايا الجريمة .1فمف حؽ الضحايا كأسرىـ ،كالشيكد المتقدميف لصالح ذكم
اإلعاقة ،أف تكفر ليـ الحماية حاؿ تقديـ ببلغ أك شككل مف قبؿ المككميف برعاية ذكم اإلعاقة ،مف
قبؿ أجيزة العدالة المتمثمة بالضابطة القضائية ،كالنيابة كالمحكمة" .كيجب أف تسند ىذه الميمة إلى
كحدة خاصة تسمى (كحدة الضحايا كالشيكد) ،إذ قد يحتاجكف إلى حماية مف األذل البدني ،أك أم نكع
مف الترىيب ،إباف إجراءات التحقيؽ االبتدائي أك خبلؿ المحاكمة كأحيانان بعدىا ،ذلؾ أف الخطر الذم
يتيدد الضحايا كالشيكد قد يمتد إلى ما بعد إدانة المتيـ 2".كقد تتمثؿ حماية الشيكد كالمبمغيف عف
االنتياكات الكاقعة عمى ذكم اإلعاقة مف خبلؿ إخفاء أسمائيـ عف المتيـ.
 -4حق التنازل والتصالح وحفظ الدعوى الجزائية:
تختص النيابة العامة دكف غيرىا بإقامة الدعكل الجزائية ك مباشرتيا ،كال تقاـ مف غيرىا إال في
األحكاؿ المبينة في القانكف ،كما كال يجكز كقؼ الدعكل ،أك التنازؿ عنيا ،أك تركيا ،أك تعطيؿ سيرىا،
أك التصالح عمييا ،إال في الحاالت الكاردة في القانكف.

3

فاألصؿ أنو إذا حركت النيابة الدعكل الجزائية كحكلتيا لمقضاء ،ال يحؽ ليا التنازؿ عنيا ،أك
تركيا حتى يصدر حكـ فييا .لكف السياسية الجنائية الحديثة ،بدأت تبحث عف بدائؿ لمتخمص مف
السجف ،مف خبلؿ أسباب تدعك النقضاء الدعكل بالتنازؿ عف الشككل كالصمح مع المتيـ 4.لكف ىؿ
مف الممكف انقضاء الدعكل الجزائية بالتنازؿ عف الشككل ،أك بالصمح مع المتيـ ،فيما إذا كاف المجني
عميو مف المعاقيف ذكم االحتياجات الخاصة.

 1اإلػالْاٌؼبٌّٟثْأْاٌّجبكٜءاألٍبٍ١خٌزٛف١واٌؼلاٌخٌٚؾب٠باٌغوّ٠خٚئٍبءحاٍزؼّبياٌٍَطخ،اٌنٞاػزّلْٔٚوثّٛعتلواهاٌغّؼ١خ
اٌؼبِخٌألُِاٌّزؾلح():4/41اٌّإهؿفِٛٔٓ29ٟفّجو،َ4911اٌّبكح(،)6فموح(ك) .
2ػجلاٌمبكهٕبثوعواكٖ،اٌّوعغاٌَبثك،اٌّغٍلاٌضبٌش.966.ٓ،
3لبْٔٛاإلعواءاداٌغيائ١خاٌفٍَط،ٟٕ١هلُ(ٌَٕ،):خ،2114اٌّبكح.4
4ػجلاٌمبكهٕبثوعواكٖ،اٌّوعغاٌَبثك،اٌّغٍلاٌضبٌش.999.ٓ،

6:

 التننازل عن الشكوى:
أجاز المشرع في الدعاكل المقيدة بتقديـ شككل مف المجني عميو التنازؿ عنيا "،فاألصؿ في
معظـ التشريعات أف الدعاكل التي يعمؽ تحريكيا كاقامتيا عمى شككل مف المجني عميو أك مف يقكـ
مقامو كفقان لمقانكف ،يمكف أف تنتيي بتنازؿ الشاكي عف شككاه في أم مرحمة مف مراحؿ الدعكل قبؿ
صدكر حكـ بات فييا" .1فمف يممؾ الحؽ في الشككل قانكنان يممؾ الحؽ في التنازؿ عنيا ،فيما كجياف
لحؽ شخصي كاحد ،منح القانكف لممجني عميو أك مف يمثمو قانكنان التنازؿ عف الشككل حسب األحكاؿ
إذا كاف المجني عميو قاص انر ،أك عديـ اإلدراؾ"" .2كالفرض أف يككف المجني عميو أىبلن لمباشرة
التنازؿ ،كيككف كذلؾ إذا بمغ خمسة عشر سنة غير مصاب بعاىة في عقمو ،فإف لـ تتكافر األىمية
كجب أف يتـ التنازؿ حينئذ مف قبؿ ممثمو القانكني ،كذلؾ قياسان عمى األىمية الكاجب تكافرىا في
صاحب الحؽ في الشككل" .3كفي بعض الجرائـ التي يككف تعميؽ تحريؾ الدعكل عمى شككل" ال
َّ
بناء عمى شككل شفييو أك كتابية مف المجني عمييا
يجكز رفع الدعكل الجنائية عف ىذه الجريمة ،إال ن
أك ككيميا الخاص ...كيجكز التنازؿ عنيا في أم كقت إلى أف يصدر في الدعكل حكـ نيائي".4
 تصالح مع المتيم:
األصؿ أف الدعكل الجنائية ىي الكسيمة الكحيدة الستيفاء حؽ الدكلة في العقاب ،ك مسمؾ لمدكلة
لحماية سمطتيا في العقاب ،كتيدؼ مف كرائيا تحقيؽ الصالح العاـ" ،5فبل يقضي عمى الدعكل
الجنائية أم تراض بيف المتيـ كالنيابة ،أك بيف المتيـ كبيف المجني عميو .غير أنو يكجد في القانكف
حاالت أجاز فييا التصالح استثناء عمى القاعدة العامة التي تفترض أف دعكل الحؽ العاـ ممؾ
لممجتمع ،كال يجكز التنازؿ أك الصمح عمييا" .6كقد أخذ بو المشرع الجزائي الفمسطيني كأجاز التصالح

 1محمد سعيد نمكر ،أصكؿ المحاكمات الجزائية ،المرجع السابؽ ،ص.192.
ِ2ؾّلٔغُ،اٌّوعغاٌَبثك.4:2.ٓ،
  3ػٍِٟؾّلاٌّج:ٓ١ٚ١اٌٍٖؼاٌغٕبئٟٚأصوٖفٟاٌلػٜٛاٌؼبِخ،كاهاٌضمبفخٌٍْٕوٚاٌزٛى٠غ.ػّبْ -األهكْ،اٌطجؼخاٌضبٔ١خ.ٓ،2141
.269
4ادكار غالي الدىبي :الجرائـ الجنسية ،الطبعة الثانية1997 ،ـ ،دار النشرد.ت .ص.400 .
ِ5ؾّٛكٍّ١وػجل اٌفزبػ:إٌ١بثخاٌؼّ١ِٛخٍٍٚطبرٙبفٟئٔٙبءاٌلػٜٛاٌغٕبئ١خثلِْٚؾبوّخ،اٌّىزتاٌغبِؼٟاٌؾل٠ش،االٍىٕله٠خ،211:،
ٓ.299.
ِ6ؾّلٍؼ١لّٔٛه،إٔٛياٌّؾبوّبداٌغيائ١خ.211.ٓ،
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في " مكاد المخالفات كالجنح المعاقب عمييا بالغرامة فقط ،كيككف عرض التصالح في المخالفات مف
قبؿ مأمكر الضبط القضائي ،ك في الجنح مف قبؿ النيابة العامة.

1

كفكرة التصالح في بعض أنكاع الجرائـ يعكد إلى" ميؿ السياسة الجزائية إلى األخذ بنظاـ ( فائدة
المجتمع) ،فتأخذ بنظاـ التصالح ...مقابؿ مبمغ مالي معيف يدفعو المتيـ تبسيطان لئلجراءات في بعض
الجرائـ البسيطة ،كبالتالي ،فيك بمثابة تنازؿ مف المجتمع عف سمطتو في الجزاء" 2".فالصمح يعد بمثابة
نزكؿ مف الييئة االجتماعية عف حقيا في الدعكل الجنائية مقابؿ الجعؿ الذم قاـ عميو الصمح".

3

لمتصالح " فائدة ىامة لتبسيط اإلجراءات ،كتكفير مصاريفيا ،كتخفيفان لمعبء عف كاىؿ القضاء
كالنيابة مف جية ،كتيسي انر عمى المتيميف مف جية أخرل ،دكف إخبلؿ بمقتضيات العدالة الجزائية في
الكقت ذاتو ،كذلؾ بالنسبة لطائفة مف الجرائـ قميمة الخطر ،كلكنيا كبيرة العدد ،..كقد حددت بعض
التشريعات 4المقارنة الجرائـ التي يجكز الصمح فييا كمنيا :الضرب ،كالجرح ،كاالمتناع عف دفع بدؿ
الطعاـ أك الشراب ،كاتبلؼ ممؾ الغير ،كانتياؾ حرمة ممؾ الغير ،كالشيؾ بدكف رصيد" 5.إال أف ىذه
الجرائـ ال تعد قميمة الخطر بحؽ ذكم اإلعاقة ،فالجرائـ الكاقعة عمى ذكم اإلعاقة األجدر بالمشرع أف
ال يسمح بالتنازؿ أك التصالح عمى الجرائـ الكاقعة عمى ىذه الفئة ،لما تشكمو ىذه الجرائـ مف خطر
عمى المجتمع بشكؿ عاـ ،كعمى ذكم اإلعاقة بشكؿ خاص.
باإلضافة إلى ما يشكمو ذلؾ مف إخبلؿ بمقتضيات العدالة الجزائية ،حيث إف ذلؾ يعد تشجيعان
لمف تسكؿ ليـ أنفسيـ االعتداء عمى ىذه الفئة ،كتكقؼ المحاكمات بحقيـ بمقابؿ انتياء الشكاكل ،أك
الدعاكل المقامة عمييـ بغرامة مالية ،فمف حؽ ذكم اإلعاقة أف يتـ متابعة الجرائـ الكاقعة عمييـ ،كأف
ال يفر المتيمكف مف فرض الجزاء عمييـ بعقكبة تناسب جرميـ ،كىذا ما يقتضي أف ال يسمح بالتنازؿ
أك التصالح في الشكاكل كالدعاكل التي يككف محميا المجني عميو ذكم اإلعاقة .كمف األجدر اقتصار
الصمح في الجرائـ عمى جرائـ التيرب الضريبي كالجمركي فقط .كما ىك في بعض القكانيف الخاصة

1قانكف أصكؿ المحاكمات الجزائية الفمسطيني ،رقـ  3لسنة  ،2001المادتيف  16ك .18
2عبد القادر صابر جراده ،المرجع السابؽ ،المجمد الثالث ،ص.1003 .

3نقض جنائي مصرم رقـ ( )919لسنة  33ؽ ،في جمسة 1963 /12/16ـ ،س  ،14ص ،927 .المشار إليو في عبد القادر صابر جراده،
المرجع السابؽ ،المجمد الثالث ،ص .1003
ِٕٙ44باٌمبْٔٛاألهكٟٔاٌنٞالزٖواٌزٖبٌؼػٍٝعوائُاٌزٙوةاٌٚو٠جٟٚاٌغّووٟفم.ٜ
5ػجلاٌمبكهٕبثوعواكٖ،اٌّوعغاٌَبثك،اٌّغٍلاٌضبٌش.4114.ٓ،
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في األردف ،فبل يجكز التصالح عمى الدعكل العمكمية أك التنازؿ عنيا باعتبارىا ممكان لممجتمع حيث
يعد ذلؾ مخالفة لمنظاـ العاـ".

1

 حفظ الدعوى الجزائية:
يقصد بحفظ األكراؽ ىك " :صرؼ النظر مؤقتان عف تحريؾ الدعكل العمكمية الناشئة عف الجرـ
المثبت بمحضر التحقيؽ االبتدائي ،سكاء تعمؽ األمر بجناية أك جنحة أك مخالفة .كقد يككف أمر
الحفظ لعدـ كفاية األدلة ،أك لعدـ التكصؿ إلى الفاعؿ" .2كبمكجب المادة  149مف قانكف اإلجراءات
الفمسطيني ،فإنو بعد انتياء ككيؿ النيابة مف التحقيقات لديو ،إذا تبيف لو أف المتيـ مصاب بعاىة في
عقمو ،أف يبدم رأيو بحفظ الدعكل الجزائية بمذكرة يرسميا إلى النائب العاـ ،كعمى النائب العاـ طبقان
لمفقرة الخامسة مف المادة  152مف قانكف اإلجراءات الفمسطيني إذا تبيف لو صحة رأم ككيؿ النيابة أف
يقرر حفظ الدعكل الجزائية عف المتيـ المصاب بعاىة في عقمو".3
يعفى مف العقكبة إذا كاف المتيـ مف ذكم اإلعاقة الذىنية ،ك ذلؾ النعداـ مسؤكليتو الجزائية،
كتعتبر مف األسباب التي تعترض اإلرادة ،كتجردىا مف التمييز كحرية االختيار .فإذا ما تكافر ىذا
السبب ،فإنو يعد أحد مكانع المسؤكلية ،كبالتالي" ينتج عنو اإلعفاء مف العقكبة فقط ،كيككف ممكنان مع
4

تكافرىا تكقيع تدبير كقائي باإلضافة إلى التعكيض المدني".

باإلضافة إلى ذلؾ فإف عدـ كفاية األدلة ،كعدـ معرفة الفاعؿ يترتب عمييما أف ال تقاـ الدعكل
الجزائية "،فبل ترفع المحاكمة ضد مجيكؿ ،كبالتالي إذا لـ يعرؼ المتيـ مرتكب الكاقعة تأمر النيابة
العامة بحفظ الدعكل" 5".كيجكز لمنائب العاـ إلغاء قرار حفظ الدعكل في حاؿ ظيكر أدلة جديدة ،أك
معرفة الفاعؿ".

6

 -3حق ذوي اإلعاقة العقمية بأن يمثمو محام:
جاء في قانكف اإلجراءات الجزائية أنو " :يجكز لممحكمة المختصة بناء عمى طمب النيابة العامة،
أف تعيف ككيبلن لممتضرر فاقد األىمية أك ناقصيا ،إذا لـ يكف لو مف يمثمو قانكنان ليدعي بالحؽ المدني،
ِ1ؾّلٕجؾٟٔغُ،اٌٛع١وفٟإٔٛياٌّؾبوّبداٌغيائ١خ،اٌّوعغاٌَبثك.4:9.ٓ،
ّ١ٍٍ2بْػجلإٌّؼُ:إًٔاإلعواءاداٌغيائ١خكهاٍخِمبهٔخِْٕٛ،هاداٌؾٍجٟاٌؾمٛل١خ،ث١وٚد–ٌجٕبْ.962.ٓ،211:،
3أّٓ٠اٌظب٘و،اٌّوعغاٌَبثك.442.ٓ،
4ػجلاٌمبكهٔبٕوعواكٖ،اٌّوعغاٌَبثك .126.ٓ،
5ػجلاٌمبكهٔبٕوعواكٖ،اٌّوعغاٌَبثك.121.ٓ،
ٔ6فٌاٌّوعغاٌَبثك.129.ٓ،
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بالنيابة عنو ،كال يترتب عمى ذلؾ إلزامو بالمصاريؼ القضائية" ،1فإف كاف ذلؾ في اإلدعاء بالحؽ
المدني فمف باب أكلى ك قياسان عمى ذلؾ أف يمثمو محاـ لمشككل ".كقد استقر اجتياد محكمة التمييز
األردنية عمى أف حضكر محامي الحدث يسد مسد حضكر كلي أمره ،ألنو يحقؽ الغاية التي قصدىا
المشرع بأف يككف مع الحدث حماية لمصمحتو كدفاعان عنو".

2

فمف حؽ ذكم اإلعاقة الذم تتعارض مصمحتو مع مصمحة مف يمثمو أف يمثمو محاـ لتحريؾ
الشككل ،دكف أف يدفع أجر إف لـ يكف لديو إمكانية ،ك ال يجكز أف يمثؿ ذكم اإلعاقة شخص مف
أىمو تتعارض مصحمتو مع مصحمة ذكم اإلعاقة ،كيجب أف يعاد النظر في الق اررات المتعمقة باألىمية،
كبالحاجة إلى ممثؿ شخصي عمى فترات متفرقة معقكلة يحددىا القانكف المحمي" 3.كعميو فقد أقر
القانكف الفمسطيني المساعدة القانكنية لممتيـ فقط في الجنايات ،نظ انر لخطكرة الجريمة المسندة إلى
المتيـ كتعقيدىا ،كما يترتب عمييا مف عقكبات جسيمة ،فكاف لممحامي دكر ميـ لمدفاع عف حقكؽ
المتيـ".

4

يمكف القكؿ بأف المشرع أقر المساعدة القانكنية لممتيـ نظ انر لخطكرة التيمة المسندة إليو ،فمف باب
أكلى الخطكرة الكاقعة عمى ذكم اإلعاقة ،حيث ال تقؿ عف الخطكرة الكاقعة عمييـ مف التيمة المسندة
لممتيـ ،بؿ ربما تزيد نسبة الخطكرة عمييـ ،فيمكف القكؿ أنو مف األجدر بالمشرع أف يقرر مساعدة
قانكنية ليـ ،كأف تصرؼ أتعاب المحامي مف خزينة الدكلة.
باإلضافة إلى أنو مف حؽ ذكم اإلعاقة العقمية المكدعيف في مؤسسات الرعاية ،أف تكفر ليـ
األدكية الصحية ،كال تعطى إلييـ إال ألغراض عبلجية أك تشخيصية ،كال تعطى ليـ عمى سبيؿ
العقكبة أك لراحة اآلخريف 5،كما يجب أف تقكـ السمطات المختصة بالتفتيش عمى كؿ مصحة لؤلمراض
العقمية بشكؿ دكرم لضماف اتساؽ أحكاؿ المرضى كعبلجيـ كرعايتيـ ،بما يتكافؽ مع مبادلء حماية
األشخاص المصابيف بمرض عقمي.6

1لبْٔٛاإلعواءاداٌغيائ١خ،هلُ(ٌَٕ):خ،2114اٌّبكح.214
١ٍّ2واٌطٛثبٍ،ٟاٌّوعغاٌَبثك.41.ٓ،
3مبادئ حماية األشخاص المصابيف بمرض عقمي كتحسيف العناية بالصحة العقمية ،الفقرة ( ،)6المبدأ ( .)1
4غبٔلٞهثؼِ،ٟوعغٍبثك .61.ٓ،
5مبادئ حماية األشخاص المصابيف بمرض عقمي كتحسيف العناية بالصحة العقمية ،الفقرة ( ،)1المبدأ (.)10
6مبادئ حماية األشخاص المصابيف بمرض عقمي كتحسيف العناية بالصحة العقمية ،الفقرة ( ،)2المبدأ ( .)14
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 -2الحق في الشيادة:
ال بد أف يككف الشاىد أىبل لمشيادة حتى يمكف األخذ بشيادتو كدليؿ إثبات في الدعاكل الجزائية،
كمف الضكابط التي يمكف مف خبلليا ضماف تكافر األىمية لدل الشاىد أف يككف ممي انز ،فبل تقبؿ
"شيادة المصاب بمرض عقمي ،سكاء أكاف جنكنو مطبقان ،أـ أم مرض عقمي آخر يعدـ الممكات
كاإلمكانيات العقمية ...،كالمحقؽ ىك الذم يممؾ تقدير تمييز الشاىد مف عدمو مستعينان بأىؿ الخبرة
تحت رقابة محكمة المكضكع" ،1كتطبيقان لذلؾ قضت محكمة النقض المصرية " ال تقبؿ الشيادة مف
مجنكف أك صبي ال يعقؿ أك غير ذلؾ ،مما يجعؿ الشخص غير قادر عمى التمييز".2
أما ذكك اإلعاقة الحسية ،فقد أجاز القانكف سماع شيادتيـ ،فأجاز"سماع شيادة األصـ كاألبكـ طالما
أنو يحتفظ بممكتي التمييز كاالختيار ،كلممحقؽ أف يعتمد عمى شيادتو حسب طريقة تعبيره باالستعانة
بخبير يدلي لو عما رآه بطريقة اإلشارة التي يعتاد التعبير بيا ،كما أف لؤلصـ األبكـ إذا كاف يعرؼ
ا لكتابة أف يكتب إجابتو أماـ عضك النيابة بناء عمى األسئمة التي يكجييا لو .كليس ىناؾ ما يمنع مف
األخذ بشيادة الضرير في كاقعة يدركيا بغير حاسة البصر".

3

إف الحصكؿ عمى مساعدة مترجـ ،تعد مف قكاعد كمعايير العدالة المطبقة أثناء المحاكمة كفقان
لمقكانيف الفمسطينية ،فإذا كاف المتيـ أك الشاىد أبكـ أصـ ال يعرؼ الكتابة ،يتكجب عمى رئيس
المحكمة أف يعيف لمترجمة مف اعتاد عمى مخاطبة أمثالو باإلشارة ،كاف كاف يعرؼ الكتابة سطرت لو
األسئمة كيجيب عمييا خطيا4".كقد نص قانكف البينات الفمسطيني في باب شيادة الشيكد عمى :أنو "
مف ال قدرة لو عمى الكبلـ ،يؤدم الشيادة ببياف م ارده بالكتابة أك باإلشارة 5".ك قضت في ذلؾ" محكمة
النقض المصرية :بأنو " ال يكجد في القانكف ما يحرـ عمى المحكمة االستشياد بأقكاؿ شخص ما
لمجرد أنو أصـ أبكـ ،كأف طريقتو في التعبير ليست ىي طريقة النطؽ بالمساف التي ىي الطريقة

1ػجلاٌمبكهٕبثوعواكٖ،اٌّوعغاٌَبثك،اٌّغٍلاٌضبٔ .121.ٓ،ٟ
 2أّٓ٠اٌظب٘وّ:وػلبْٔٛاإلعواءاداٌغيائ١خاٌفٍَط،ٟٕ١اٌغيءاٌضبٔ،ٟاٌطجؼخاأل .416.ٓ،214:،ٌٝٚ
3ػجلاٌمبكهٕبثوعواكٖ،اٌّوعغاٌَبثك،اٌّغٍلاٌضبٔ.121.ٓ،ٟ
4غبٔلٞهثؼ،ٟاٌّوعغاٌَبثك.69.ٓ،
5لبْٔٛاٌج١بداٌفٍَط،ٟٕ١هلٌَُٕ،4خ،2114اٌّبكحٔ.91م٘عٕبئِٖٟوٞهلٌَُٕ،1خ :قعٍَخ :ً،َ49:2/44/44عٓ،
.41
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الطبيعية العادية ،بؿ لممحكمة أف تأخذ شيادتو عمى طريقتو ىك في التعبير ،كىي طريقة اإلشارات
التي اعتاد األبكـ التعبير بيا".

1

 -1االستجواب حسب نوع اإلعاقة:
يمارس أعضاء النيابة العامة كظيفتيـ باستجكاب المتيـ "،كيشترط في المتيـ أف يككف أىبل لمدفاع
عف نفسو ،كىك ما يسمى باألىمية اإلجرائية ..،فبل بد أف يككف متمتعان باإلمكانيات الذىنية التي تتيح
لو العمـ بجميع عناصر الدعكل".

2

كلككيؿ النيابة الحؽ قبؿ البدء في االستجكاب ،أف يأمر " سكاء مف تمقاء نفسو أك بناء عمى طمب
مف المتيـ أك محاميو بإجراء الفحصكصات الطبية كالنفسية لممتيـ مف قبؿ الجيات المختصة إذا رأت
ضركرة لذلؾ" " .3انسجامان مع ميمة ككيؿ النيابة التي أناطيا بو المشرع مف أنو خصـ نزيو في
الدعكل الجزائية ،أف يأمر إذا ما بدل عمى المتيـ دالئؿ تدؿ عمى أنو يعاني مف مرض عضكم أك
نفسي بإحالتو إلى المستشفى ،أك الطبيب المناسب ،لما لمتقرير الطبي الذم يثبت بو مرض المتيـ مف
أثر في مجريات التحقيؽ".4
عند استجكاب ذكم اإلعاقة ،فإف األمر يتطمب األخذ بعيف االعتبار بنكع اإلعاقة ،فاالستجكاب
يختمؼ فيما إذا كاف الشخص أصمان أك أبكمان أك مشمكالن أك ذم عاىة عقمية مثؿ المريض المنغكلي.
في حالة استجكاب شخص مشمكؿ يجب في مثؿ ىذه الحالة " أف يككف ليا األكلكية في االستجكاب
سريعان ،كعدـ االستمرار في االستجكاب فترة طكيمة نظ انر لظركفو الصحية ،كالتعامؿ معيـ بحساسية
كبيرة ،ألنيـ مف العناصر المرىفة الحساسية".5
في حاؿ " كاف المتيـ أصمان ،فيقكـ عضك النيابة بكتابة األسئمة كاالستفسارات بمعرفة سكرتير
التحقيؽ ،ككذا التيـ المنسكبة إليو في محضر االستجكاب ،كعمى المتيـ أف يجيب عمييا شفاىة ،كيقكـ
سكرتير التحقيؽ 6بتدكينيا حسب األصكؿ ،أما األبكـ ،فتكجو لو األسئمة كاالستفسارات كاالتيامات
ٔ 1م٘عٕبئِٖٟوٌَٕ،)1(ٞخ :قعٍَخ :ً،َ49:2/44/44ع،41.ٓ،أظو ػجلاٌمبكهٕبثوعواكٖ،اٌّوعغاٌَبثك،اٌّغٍل
اٌضبٔ.129.ٓ،ٟ
2ػجلاٌوؤٚفِٙلّ:ٞوػاٌمٛاػلاٌؼبِخٌإلعواءاداٌغٕبئ١خ،كاهإٌٚٙخاٌؼوث١خ،اٌمب٘وح.::1.ٓ،4991،
3لبْٔٛاإلعواءاداٌغيائ١خ،ؤلُ(ٌَٕ،):خ،2114اٌّبكح .411
4أّٓ٠اٌظب٘وِوعغٍبثك .491.ٓ،
ٍ 5واطاٌلِٓ٠ؾّلاٌوٚث:ٟاالٍزغٛاثبداٌغٕبئ١خفِٟفِٙٛٙباٌغل٠ل،اٌلاهاٌّٖو٠خاٌٍجٕبٔ١خ .294-29:.ٓ،4999،
٠6ؼبكيٍىور١واٌزؾم١كاٌىبرتفٟلبْٔٛاإلعواءاداٌفٍَط.ٟٕ١
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شفاىة ،كيقكـ بالرد عمييا كتابة بمعرفتو" ،1أما إذا كاف المتيـ أصمان أك أبكمان ،فإف األسئمة
كالمبلحظات تسطر لو فيجيب عمييا خطيان ،كاذا كاف ال يعرؼ الكتابة عيف لو خبي انر مختصان لمخاطبة
أمثالو باإلشارة ،أك مساعدتو بالكسائؿ الفنية األخرل"" ،2فيشرح لو األسئمة كاالتيامات التي يكجييا
بالطرؽ التي يفيميا كاإلشارات ،عمى أف يقكـ بنقؿ إجاباتو شفاىة ،حيث يقكـ سكرتير التحقيؽ
بتدكينيا بمحضر االستجكاب" .3كربما تككف العاىة ىي الصـ أك البكـ مرتبطة بتخمؼ عقمي مثؿ
المرض المنغكلي ،كىنا سنجد السؤاؿ في حاجة إلى تبسيط شديد كتفصيؿ أكثر دقة ،كال يككف السؤاؿ
مركبان ،كانما يجب أف تككف كؿ جزيئية عمى حدة حتى نحصؿ عمى اإلجابة الكاضحة مف عقؿ ىذا
الشخص".4
جاء قانكف اإلجراءات الجزائية خاليان مف نص مخصص بشأف سماع شيادة ذكم اإلعاقة إف كانكا
متيميف ،بؿ اقتصرت عمى سماع شيادة الشيكد ،كاستجكاب ذكم اإلعاقة الحسية ،يمكف القكؿ أف
القياس في ىذه الحاالت ممكنان ،كذلؾ عند تقديـ الشكاكل مف قبؿ ذكم اإلعاقة الحسية بأنو يمكف أف
تقدـ منيـ شخصيان دكف الكصي أك الكلي حسب حالة اإلعاقة لديو .كيمكف االستعانة بالخبراء ،ك
يفترض كجكد خبراء مختصيف في أقساـ تمقي الشكاكل ،لمساعدتيـ في تقديـ الشكاكل ،كافياميـ ما
يستمزـ لذلؾ كاإلجراءات المتبعة.
 -7سرية بعض المحاكمات:
جعؿ المشرع الفمسطيني سرية محاكمة بعض األشخاص ،لصفة فييـ ىي األصؿ ،كمثاليا
محاكمة األطفاؿ" فقد نص قانكف إصبلح األحداث األردني رقـ ( )16لسنة 1954ـ المطبؽ في
الضفة الغربية ،عمى أنو ال يسمح بالدخكؿ إلى محكمة األحداث خبلؼ مراقبي السمكؾ ،ككالدم
الحدث أك كصيو ،أك مف كاف مف مكظفي المحكمة ،أك مف األشخاص الذيف ليـ عبلقة مباشرة بو"،5
كىذا ما ضمنتو قكاعد بكيف حيث نصت في المادة  15منو عمى أنو مف حؽ كالدم الحدث أك الكصي

1ػجلاٌمبكهٕبثوعواكٖ،اٌّوعغاٌَبثك،اٌّغٍلاٌضبٔ .6:1.ٓ،ٟ
2لبْٔٛاإلعواءاداٌغيائ١خاٌفٍَطٟٕ١هلُ(ٌَٕ،):خ،2114اٌّبكر.)261(،)269(ٓ١
3ػجلاٌمبكهٕبثوعواكٖ،اٌّوعغاٌَبثك،اٌّغٍلاٌضبٔ.6:1.ٓ،ٟ
ٍ4واطاٌلِٓ٠ؾّلاٌوٚث،ٟاٌّوعغاٌَبثك.29:.ٓ،
5لبْٔٛئٕالػاألؽلاساٌَبهٞاٌّفؼٛيفٟاٌٚفخاٌغوث١خ،هلُ(ٌَٕ)46خ.)4/9(،4914
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االشتراؾ في اإلجراءات ،كيجكز لمسمطة المختصة أف تطمب حضكرىـ لصالح الحدث ،إال أنو يمكف
أف تطمب استبعادىـ إذا كاف ذلؾ ضركريا".

1

كما لـ يسمح المشرع عند انعقاد محكمة األحداث أف ينشر اسـ الحدث الماثؿ أماـ محكمة
األحداث ،أك مكاف إقامتو ،أك اسـ مدرستو ،أك رسمو الفكتكغرافي ،أك أم شيء ،أك أمر قد يؤدم إلى
معرفة ىكيتو ،إالَّ بإذف المحكمة أك بقدر ما تقتضيو أحكاـ القانكف ،ك فرض غرامة خمسة كعشريف
دينا انر عمى مف يخالؼ ذلؾ 2".لذا كقياسان عمى ذلؾ يمكف القكؿ أنو مف األفضؿ أف يككف ىنالؾ
جانيا ،أـ مجنيا عميو ،كأف يراعى حضكر المسؤكؿ عف
ن
محكمة تنعقد لصفة ذكم اإلعاقة سكاء أكاف
رعايتو جمسات المحاكمة ،كأف يحظر نشر أم شيء عنو أك ذكيو ،إال بإذف المحكمة .كقد نصت
مبادئ حماية األشخاص المصابيف بمرض عقمي ،في مبدئيا الخاص في الضمانات اإلجرائية ،أف أم
قرار يتخذ بشأف أف تعقد الجمسات أك جزء منيا عمنان أك س انر أك تنقؿ عمنان ،ينبغي أف تراعى فيو تمامان
رغبات المريض نفسو ،كضركرة احتراـ خصكصية األشخاص اآلخريف ،كضركرة منع حدكث ضرر
خطير لصحة المريض أك تجنب تعريض سبلمة اآلخريف لمخطر ،كما أكجبت الفقرة ( )8مف ذات
المبدأ ،أنو يجب أف يدكف القرار الناشىء عف الجمسة كأسبابو ،كاذا كاف القرار سينشر جزئي أك كمي
يجب مراعاة رغبات المريض كخصكصيتو ،كخصكصية األشخاص اآلخريف ،كالمصمحة العامة في
إقامة العدؿ عمنان.

3

المطمب الثاني :غياب عمى مستوى المؤسسات المعنية بالمالحقة لمصمحة ذوي اإلعاقة:
ىنالؾ عدة مؤسسات تعتني بالمعاقيف ذكم االحتياجات الخاصة ،في المسائؿ الخدماتية ،كلكف
ىؿ ليذه المؤسسات دكر فعاؿ في االنتياكات الكاقعة عمى ذكم اإلعاقة .ىذا ما سيتـ تبيانو مف خبلؿ
التطرؽ لدكر بعض المؤسسات في حماية ذكم اإلعاقة مف الناحية اإلجرائية ،حاؿ تعرضيـ ألم
انتياؾ بتمكينيـ مف الكصكؿ ألركاف العدالة كمتابعة قضاياىـ.

١ٍّ  1واٌطٛثبٍ:ٟلبْٔٛاألؽلاساألهكٔ،ٟكهاٍخرؾٍ١ٍ١خِٓٚالغاٌزطج١كاٌؼٍِّٟمبهٔخثبالرفبل١بداٌل١ٌٚخ،ػّبْ.44.ٓ،2114،
 .َ44:4:،2141/4/4،http://www.mizangroup.jo/files/4.pdf
2لبْٔٛئٕالػاألؽلاس،هلٌَُٕ،46خ،4914اٌّبكح( .)1/9
3مبادئ حماية األشخاص المصابيف بمرض عقمي كتحسيف العنياة بالصحة العقمية ،الفقرة 7ك  ،8المبدأ .18
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الفرع األول :وزراة الشؤون االجتماعية:
تعد ك ازرة الشؤكف االجتماعية مف المؤسسات الرسمية ذات العبلقة بحقكؽ ذكم اإلعاقة" ،كقامت
الك ازرة بعد قدكـ السمطة الكطنية الفمسطينية بتأسيس دائرة ذكم االحتياجات الخاصة ،أنيط بيا متابعة
قضايا المعكقيف كالخدمات المقدمة ليـ" .1كيتمثؿ دكرىا بشكؿ عاـ بالخدمات كالتمكيف االقتصادم،
كبرامج التأىيؿ كالتدريب لذكم اإلعاقة ،إضافة إلى أنيا تساىـ في تمكيف ذكم اإلعاقة مف الكصكؿ
ألركاف العدالة الرسمية ،ك تمثيميـ أماـ القضاء ،عند انتياؾ نصكص قانكف حقكؽ المعاقيف رقـ 4
لعاـ  1999ـ .كبالرغـ مف ذلؾ فإنو يكجد فجكة ك غياب آلليات ك إجراءات كاضحة تستند إلييا الك ازرة
لمتابعة تطبيؽ القانكف".

2

تعتبر ك ازرة الشؤكف االجتماعية المسؤكلة عف مراقبة المراكز اإليكائية لذكم اإلعاقة ،فتقكـ بمتابعة
كافة إنجازات المؤسسات الخاصة بيـ ،فيي الضامف لتنفيذ جميع المؤسسات لمقانكف 3".كلكنيا "حتى
ىذه المحظة ال تكجد معايير كضكابط كاجراءات فاعمة مف قبؿ ك ازرة الشؤكف االجتماعية الفمسطينية،
تضمف حماية المنتفعيف مف ىذه المراكز اإليكائية ،عممان أف البلئحة التنفيذية لمقانكف الفمسطيني لحقكؽ
األشخاص ذكم اإلعاقة رقـ  40لسنة  ،2004قد منحت الك ازرة مراقبة المؤسسات ،سكاء عبر
استيداؼ المراكز التي تقع ضمف مسؤكلياتيا ،أك كافة المراكز كالمؤسسات األخرل العاممة في مجاؿ
اإلعاقة 4".كيعكد ذلؾ لغياب نظاـ آليات الرقابة ،حيث لـ تنص عمييا البلئحة ،كالتي تعتبر خطكة
ضركرية ليتـ اتخاذ االجراءات المناسبة ،كمساءلة المخالفيف.
تناكلت المادة ( )5مف البلئحة ،أف ك ازرة الشؤكف االجتماعية تقكـ بمراقبة عمؿ ىذه المراكز بما
يحقؽ ...حماية الشخص المعكؽ مف أم استغبلؿ ،كما تضمنت نفس البلئحة ،أف الكزراة مسؤكلة أماـ
مجمس الكزراء عف تقديميا الكقاية كاإلرشاد لذكم اإلعاقة ،كالتنسيؽ مع الجيات المعنية ،لتميكف
األشخاص ذكم اإلعاقة مف برامج التكعية".

5

 1ى٠بكػّو،ٚرمو٠وؽٛيؽمٛقمٞٚاالؽز١بعبداٌقبٕخفٟاٌزْو٠ؼبداٌَبه٠خفٟفٍَطٍٍٍَ،ٓ١خاٌزمبه٠واٌمبٔ١ٔٛخ،21،اٌ١ٙئخاٌفٍَطٕ١خ
اٌَّزمٍخٌؾمكاٌّٛا :ً،َ2144/41/21 http://www.ichr.ps/pdfs/legal36.pdf،9.ٓ،2114،ٓٛ
 2أّٓ٠ػجلاٌّغ١لٕٛٚ:يإٌَبءمٚاداإلػبلخألهوبْاٌؼلاٌخاٌوٍّ١خِ،وويكهاٍبداٌزّٕ١خ،عبِؼخث١وى٠ذ.:2،ٓ،َ214:،
ذ ،فٚبئ١خ ِؼب – ِىٌ،
 3ى٠بك ػّو :ٚإٌَبء مٚاد اإلػبلخ ف ٟفٍَط ..ٓ١رٚ ِ١ّٙرّ١١ي ٚػمٍ١خ ِغزّؼ١خ ال رزمجٍ ،ٓٙثؤبِظ أٔ ِ
 .َ9344،2141/4/2http://www.maannews.net/Content.aspx?id=499301
 4أّٓ٠ػجلاٌّغ١لٕٛٚ:يإٌَبءمٚاداإلػبلخألهوبْاٌؼلاٌخاٌوٍّ١خِ،وويكهاٍبداٌزّٕ١خ،عبِؼخث١وى٠ذ.:2،ٓ،َ214:،
5لواهِغٌٍاٌٛىهاءهلُ(ٌَٕ)41خ2114ثبٌالئؾخاٌزٕف١ن٠خٌٍمبْٔٛهلُ(ٌَٕ)4خَ4999ثْأْؽمٛقاٌّؼٛل،ٓ١اٌّٛاك .9،6،1،
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كما كيقع عمى عاتؽ ك ازرة الشؤكف االجتماعية ،حماية المعاقيف مف جميع أشكاؿ العنؼ الجسدم،
كالمفظي ،كالنفسي ،كاالستغبلؿ ،كالتمييز ،مف خبلؿ أنظمة كضكابط كمعايير تضعيا الك ازرة ،كبالتنسيؽ
مع الجيات المختصة كعمييا متابعتيا ،كمف أجؿ ذلؾ تنشىء قسما خاصان لتقمي تظممات كشكاكل
المعاقيف بيذا الخصكص".

1

فمف شأف الرقابة " الكقاية مف كقكع التجاكزات ،كمف الفساد ،كسكء اإلدارة كغيرىا مف مظاىر
االنحراؼ كاالعتداءات التي قد تقع عمى الحقكؽ كالحريات ،إلدراكو كجكد مف يتابع أدائيا كيراقبو"2،مما
يؤدم إلى " التأثير عمى الرأم العاـ في الدكلة ،ما قد يؤدم إلى تحريؾ المساءلة كالمبلحقة لمنتيكي
أحكاـ القانكف...،لككف المراقب سيقكـ إلى جانب تكضيح االنتياؾ بتحديد أحكاـ القانكف التي تـ
انتياكيا3".ففي إحدل الحاالت تعرضت فتاة تبمغ مف العمر  17عامان لدييا إعاقة ذىنية لمعنؼ مف
قبؿ كالدىا كاخكانيا ،كحاكلت سيدتاف أف تجدا ليذه الفتاة مكانان آمنان ،فاتصمتا بإحدل المنظمات النسكية
غير أف ىذه المنظمة صرحت بأنيا ال تستيطع التصرؼ حياؿ ىذه المسألة دكف تكصية تكجو إلييا
مف ك ازرة الشؤكف االجتماعية .رغـ أف السيدتاف اعتقدتا أنو يقع عمى المنظمة التزاـ يممي عمييا تقديـ
المساعدة في تنسيؽ قضية تمؾ الفتاة مع المؤسسات الرسمية عمى األقؿ".4
كمف األجدر عمى الك ازرة أف تخصص لجنة تفتيش يراقبكف ،كيقكمكف بزيارات فجائية لمؤسسات
رعاية المعاقيف ".فتشمؿ ىذه الضمانات القانكنية الرصد كالمراقبة ،كحؽ األشخاص المكدعيف في
مؤسسات بصكرة غير طكعية ،في الطعف قضائيان بإيداعيـ غير الطكعي ،أك بعبلج معيف يتمقكنو.
كأظيرت المساىمات المقدمة أف تنفيذ الضمانات اإلجرائية يختمؼ فيما بيف البمداف ،كأف النيج المتبع
يفتقر إلى االتساؽ بيف بمد كآخر5"،فبل يكجد ىنالؾ آلية منتظمة لضماف الرقابة عمى المؤسسات التي
ترعى ذكم اإلعاقة.
ينبغي التصدم لبلنتياكات الكاقعة عمى ذكم اإلعاقة في المؤسسات ،مف خبلؿ كجكد رقابة كافية
عمى المؤسسات التي يقيـ فييا ذكم اإلعاقة ،ك تحديد حاالت العنؼ التي قد يتعرض ليا ذكم اإلعاقة
المقيـ في المؤسسات كالبيئات المغمقة.
1لواهِغٌٍاٌٛىهاءهلُ(ٌَٕ)41خ2114ثبٌالئؾخاٌزٕف١ن٠خٌٍمبْٔٛهلُ(ٌَٕ)4خَ4999ثْأْؽمٛقاٌّؼٛل،ٓ١اٌّبكح.41
ٕ2الػػجلاٌؼب:ٟٛكًٌ١اٌّلهةؽٛيؽمٛقاألّقبٓمٞٚاإلػبلخ،اٌ١ٙئخاٌَّزمٍخٌؾمٛقاإلَٔبْ،كٛ٠اْاٌّظبٌُ.66.ٓ،2142،
ٕ 3الػػجلاٌؼب:ٟٛكًٌ١اٌّلهةؽٛيؽمٛقاألّقبٓمٞٚاإلػبلخ،اٌ١ٙئخاٌَّزمٍخٌؾمٛقاإلَٔبْ،كٛ٠اْاٌّظبٌُ.69.ٓ،2142،
4ػّبكاٌٖ١وفِ،ٟوعغٍبثك.:1.ٓ،
5اٌزمو٠وإٌٌَّٞٛف١ٙٛخاألُِاٌّزؾلحاٌَبِ١خٌؾمٛقاإلَٔبْ،اٌّوعغاٌَبثك.44.ٓ،َ2142،
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الفرع الثاني :المجمس األعمى لألشخاص ذوي اإلعاقة:
"يتبع المجمس األعمى لؤلشخاص ذكم اإلعاقة ،لك ازرة الشؤكف االجتماعية1"،ك" يتككف مف عدد
مف المؤسسات الحككمية كاألىمية ،كالكفاءات كالخبراء العاممة في مجاؿ اإلعاقة كالتأىيؿ ،باإلضافة
إلى الييئة المستقمة لحقكؽ اإلنساف ،بصفتيا عضك مراقب2".كمف اختصاصاتو" ،متابعة تنفيذ كتطبيؽ
القانكف كالمعاىدات الدكلية ،التي التزمت بيا السمطة الفمسطينية المتعمقة باألشخاص ذكم
اإلعاقة،كاعداد استراتيجيات متعمقة برعاية كتأىيؿ األشخاص ذكم اإلعاقة ،كاقتراح تعديؿ التشريعات
ذات العبلقة باألشخاص ذكم اإلعاقة ،لضماف تنفيذ االستراتيجيات كالسياسات العامة".

3

لذا ،فإف مف شأف اختصاص المجمس األعمى لؤلشخاص ذكم اإلعاقة ،التركيز عمى الجانب
التشريعي ،ك الجانب التكعكم ،ك تعييف مسؤكليف لمتابعة تنفيذ ىذه المحاكر ،كالبدء بإدخاؿ العنؼ،
كاإلساءة ،كاستغبلؿ ذكم اإلعاقة ضمف استراتيجيات الدكلة ،كالخطط التنفيذية لممؤسسات كالمنظمات
المعنية ،كمتابعة الجيات الرسمية بتحكيؿ األشخاص ذكم اإلعاقة المعرضيف لبلنتياؾ إلى حماية
األسرة لمتابعة ىذه القضايا ،أك مف خبلؿ لجنة مراقبة تقكـ بإعداد تقارير كمسح لبلنتياكات الكاقعة
عمييـ كمساءلة مرتكبييا.
كمف الممكف أف يتخذ المجمس األعمى لؤلشخاص ذكم اإلعاقة ،آليات تنفيذية لحماية المعاقيف
ذكم االحتياجات الخاصة ،مف خبلؿ أف تعيف عددا مف مرشدم حماية ذكم اإلعاقة في القسـ الخاص
بالتظممات كالشكاكل المتعمقة بذكم اإلعاقة ،قياسان عمى ما ىك منصكص عميو في قانكف الطفؿ
الفمسطيني ،الذم يقتضي تعييف مرشديف لحماية الطفكلة تابعيف لك ازرة الشؤكف االجتماعية ،كقد حدد
القانكف اختصاصاتو ،كآليات حماية الطفؿ ،حاؿ تعرضو لبلعتداءات ،أك الخطر المحدث 4.فتككؿ
إلييـ ميمة التدخؿ الكقائي كالعبلجي في جميع الحاالت التي تيدد سبلمة ذكم اإلعاقة الصحية ،أك
النفسية ،أك تعريضو لئلىماؿ كالتشرد أك تعريضو لئليذاء ،كالتقصير البيف كالمتكاصؿ في رعايتو ،كفي
حاالت االستغبلؿ الجنسي ،أك استخداميـ لمتسكؿ ،كذلؾ مف خبلؿ تمتع مرشدم حماية ذكم اإلعاقة
بصفة الضبط القضائي ،حيث يككف مف صبلحيتو الدخكؿ إلى أم مكاف يكجد فيو ذكم اإلعاقة ،مع

ِ1وٍَٚٛهلُ(ٌَٕ)4خ2142ثْأْرؼلً٠اٌّوٍُٚاٌوئبٍٟاٌّزؼٍكثبٌّغٌٍاألػٌٍٝألّقبٓمٞٚاإلػبلخ .2.َ،
ٕ2الػػجلاٌؼب:ٟٛكًٌ١اٌّلهةؽٛيؽمٛقاألّقبٓمٞٚاإلػبلخ،اٌ١ٙئخاٌَّزمٍخٌؾمٛقاإلَٔبْ،كٛ٠اْاٌّظبٌُ9:.ٓ،2142،
ِ3وٍَٚٛهلُ(ٌَٕ)4خ2142ثْأْرؼلً٠اٌّوٍُٚاٌوئبٍٟاٌّزؼٍكثبٌّغٌٍاألػٌٍٝألّقبٓمٞٚاإلػبلخ 4.َ،
4لبْٔٛاٌطفًاٌفٍَط،ٟٕ١هلُ(ٌَٕ)9خ،َ2114اٌّبكح.11
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كجكب إظيار بطاقة تثبت صفتو ،كاال الدخكؿ بإذف قضائي عاجؿ ك لك باالستنجاد بالقكة العامة ،كأف
يقكـ بإجراء التحقيقات كأخذ التدابير الكقائية المبلئمة بشأف ذكم اإلعاقة ،كأف ينص عمى غرامة كؿ
مف يحاكؿ عرقمة سير مياـ مرشد اإلعاقة ،إضافة إلى العقكبات المنصكص عمييا في قانكف العقكبات
الخاصة بجرائـ االعتداء عمى مكظؼ أثناء القياـ بمياـ كظيفتو.

1

مع الحرص عمى تنظيـ أمكر التبميغ لمرشد حماية ذكم اإلعاقة عف أم انتياكات تقع عمى ذكم
اإلعاقة ،كأف يتمتع المبمغ بحماية ،كذلؾ مف خبلؿ عدـ اإلفصاح عف اسمو ،كأف يككف التبميغ كجكبيان
عمى األطباء ،كاألخصائييف ،كغيرىـ مف تعيد إلييـ حماية ذكم اإلعاقة كالعناية بيـ ،كيكجب عمى كؿ
شخص بالغ مساعدة ذكم اإلعاقة الحركية ،أك التبميغ عف أم اعتداءات عمى ذكم اإلعاقة الذىنية
الفاقدم اإلدراؾ ،كأف تفرض عقكبة عمى كؿ مف يخالؼ ذلؾ .كما ىك الحاؿ عف تنظيـ أمكر التبميغ
في االعتداءات الكاقعة عمى األطفاؿ ،فإذا تبيف أف ىنالؾ ما ييدد سبلمة الطفؿ أك صحتو البدنية أك
النفسية .كيعاقب بغرامة ال تقؿ عف مائتي دينار مف يخالؼ ذلؾ كىذا ما نصت عميو المكاد  53ك 54
2
ك  55مف قانكف الطفؿ الفمسطيني .كما يستحسف إعطاء الصبلحية لمرشد حماية ذكم اإلعاقة ،قياسان

عمى ما ىك الحاؿ في مرشد حماية الطفؿ ،فمو الحؽ باتخاذ إجراءات تخرج ذكم اإلعاقة مف المكاف
المتكاجد فيو كلك بالقكة الجبرية ،ككضعو بمكاف آمف حاؿ تعرضو لخطر محدؽ ييدد حياتو ،أك
سبلمتو ،أك صحتو البدنية ،أك النفسية ،بشكؿ ال يمكف تبلفيو بمركر الكقت كذلؾ التحاد العمة.

3

لذلؾ كمو يجب عمى المجمس تفعيؿ دكره ،حياؿ منع الممارسات التي تسبب العنؼ كاإلساءة
كاالستغبلؿ لؤلشخاص ذكم اإلعاقة ،كالتنسيؽ كالمتابعة مع الجيات الرسمية كغير الرسمية مف أجؿ
تقديـ أفضؿ السبؿ لعبلج كتأىيؿ األشخاص ذكم اإلعاقة المعرضيف لمعنؼ كاإلساءة كاالستغبلؿ ،بما
يت ناسب كحقكقيـ اإلنسانية مف خبلؿ تحكيميا إلى إدارة حماية األسرة ،كجية مسؤكلة عف حؿ ىذه
القضايا .كالبدء بإدخاؿ مكضكع العنؼ ضمف استراتيجيات الدكلة ،كالخطط التنفيذية لممؤسسات
كالمنظمات المعنية.

1لبْٔٛاٌطفًاٌفٍَط،ٟٕ١هلُ(ٌَٕ)9خ،َ2114اٌّٛاك.16،12،14،
2لبْٔٛاٌطفًاٌفٍَط،ٟٕ١هلُ(ٌَٕ)9خ،َ2114اٌّٛاك.11،14،1:،
3لبْٔٛاٌطفًاٌفٍَط،ٟٕ١هلُ(ٌَٕ)9خ،َ2114اٌّٛاك.61،
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المبحث الثاني :غياب جزئي عمى مستوى القواعد اإلجرائية:
كحيث إف المعاقيف ذكم االحتياجات الخاصة ،كثي انر ما يككنكف محبلن لبلعتداء عمييـ ،أك تكرار
الجرائـ بحقيـ ،ككنيـ مغمكبيف عمى أمرىـ فمما ال شؾ فيو أف ليـ حقكقان يجب حمايتيا ،كاف المتتبع

لقانكف اإلجراءات الجزائية الفمسطيني ،أك اإلجراءات الجزائية العربية بشكؿ عاـ ،يجد أنيا لـ ِ
تعط ذكم

اإلعاقة الضحية نصيبان مف الحماية الجزائية اإلجرائية .فقد "نكىت بعض القكانيف إلى إجراءات في
نصكصيا مثؿ قانكف األصكؿ الجزائية لسنة  ،2001كقانكف البيانات في المكاد التجارية كالمدنية
لسنة ،2001بخصكص سماع أقكاؿ اإلعاقة السمعية ،أك تسييؿ سماع إفادات األشخاص ذكم
اإلعاقة بالعمكـ ،أك محاكمة متيما مصابان بمرض أك اختبلؿ 1"،كذلؾ في المكاد  269-267مف
قانكف اإلجراءات الجزائية الفمسطيني.
كال تتكافر معمكمات كافية عف مدل انتشار االنتياكات الكاقعة عمى ذكم اإلعاقة ،ك ال اإلجراءات
المتخذة عند حصكليا ،عمى الرغـ مف خطكرتيا كأىمية التدخؿ ك ضركرتو ،مف أجؿ التأثير عمى
المشرع الفمسطيني لتغطية الفجكة في القانكف ،كتعديمو لما فيو مصمحة المحافظة عمى حقكؽ ىؤالء مف
االنتياكات بحقيـ ،كتسميط الضكء عمى دكر أجيزة العدالة بمساعدة الضحايا مف ذكم اإلعاقة ،كآليات
العمؿ عند كقكع جرائـ بحقيـ ،كخاصة أف قانكف حقكؽ المعاقيف رقـ  4لعاـ 1999ـ ،لـ ينص عمى
التقاضي أماـ المحاكـ ،أك الكصكؿ إلى المحاكـ ،أك طرؽ تقديـ الشكاكل ،حاؿ كجكد انتياكات بحؽ
ذكم اإلعاقة ،كذلؾ مما يساعد عمى تحكؿ قضايا النساء ذكات اإلعاقة لمحمكؿ غير الرسمية ك عميو
يقع ف" ضحايا لآلليات البديمة( التقاضي غير الرسمي) العشائرم ( ،أك داخؿ العائمة نفسيا) ،كبالتأكيد
ستككف النساء ذكات اإلعاقة في الحمقة األضعؼ كالخاسر" ،2حيث يساعد ذلؾ في ممارسة االنتياكات
كاإليذاء بحقيف.
كبما أف القانكف األساسي الفمسطيني ،نص عمى أف " كؿ اعتداء عمى أم مف الحريات الشخصية،
أك حرمة الحياة الخاصة لئلنساف ،ك غيرىا مف الحقكؽ كالحريات العامة ،التي يكفميا القانكف األساسي
أك القانكف ،جريمة ال تسقط الدعكل الجنائية ،كال المدنية الناشئة عنيا بالتقادـ" 3سنكضح في ىذا

 1أّٓ٠ػجلاٌّغ١لٕٛٚ:يإٌَبءمٚاداإلػبلخألهوبْاٌؼلاٌخاٌوٍّ١خِ،وويكهاٍبداٌزّٕ١خ،عبِؼخث١وى٠ذ .49،ٓ،َ214:،
2أّٓ٠ػجلاٌّغ١لِ،وعغٍبثك .16،ٓ،
3اٌمبْٔٛاألٍبٍٟاٌفٍَط،2111،ٟٕ١اٌّبكح.:2
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المبحث دكر أجيزة العدالة (المطمب األكؿ) كالمؤسسات المعنية بالمبلحقة ( المطمب الثاني) ،عند
كقكع أم انتياكات عمى ذكم اإلعاقة.
المطمب األول :دور أجيزة العدالة في اال نتياكات الواقعة عمى ذوي اإلعاقة:
عند كقكع جريمة ينشأ حؽ لمدكلة في العقاب ،كأف الكسيمة الكحيدة الستيفاء حؽ الدكلة في العقاب
ىك الدعكل الجزائية ،كال يمكف أف يتـ إالَّ بتحريؾ الدعكل الجزائية ،يسبؽ ذلؾ إجراءات تمييدية تسبؽ
تحريؾ دعكل الحؽ العاـ ،تيدؼ لكشؼ الجرائـ كالبحث عف مرتكبييا ،كتمقي الشكاكل ،كجمع
االستدالالت ،كيتـ ذلؾ مف قبؿ أجيزة العدالة التي حددىا القانكف بالضابطة القضائية قبؿ تحريؾ
الدعكل ،فتقكـ بجمع األدلة كالبحث عف مرتكبي الجريمة لتكضيح األمكر أماـ سمطة التحقيؽ الممثمة
بالنيابة ،كالتي تقكـ بدكرىا بتحريؾ الدعكل الجزائية مف ثـ إحالتيا لمقضاء ،كلكف ىنالؾ حكاجز تحكؿ
دكف كصكؿ قضايا ذكم اإلعاقة لمقضاء " ،تشمؿ ىذه الحكاجز عدـ قياـ المكظفيف المكمفيف بإنفاذ
القانكف برفع شكاكل جنائية بسبب تصكراتيـ النمطية لمنساء ذكات اإلعاقة ،كالحكاجز الييكمية ،مثؿ
شرط األىمية القانكنية العتبار الشخص شاىد عدؿ ،كالقكانيف التي تجيز بعض أشكاؿ العنؼ ،مثؿ
العبلج بالصعؽ بالصدمات الكيربائية" ،1فقد يتعرض ذكم اإلعاقة الذىنية خاصة في مراكز اإليكاء
الدائمة ليذه األنكاع مف العنؼ ،دكف كجكد مراقبة دائمة عمى المككميف برعايتيـ.
الفرع األول :الضابطة القضائية (الشرطة الفمسطينية):
يجب أف يقكـ االدعاء بالجريمة أماـ القضاء ،عمى أسس معقكلة أقميا االستقصاء عف الجرائـ
كجمع االستدالالت ،التي تمزـ لمتحقيؽ في الدعكل ،كيعد ذلؾ كما ذكر أعبله أنو مف كاجبات
الضابطة القضائية ،فتككف مف ميمتيـ قبكؿ الشكاكل بشأف الجرائـ التي ترد إلييـ ،كعرضيا دكف
تأخير عمى النيابة العامة ،كاتخاذ جميع الكسائؿ لممحافظة عمى أدلة الجريمة 2".كىي بذلؾ تعتبر
إجراءات تمييديو ،تساعد سمطة االتياـ في تحريؾ الدعكل الجزائية ،كتسيؿ ليا القياـ بعمميا ،فأم
خمؿ فييا يؤدم إلى فسادىا كبطبلنيا ،ك بالتالي بطبلف اآلثار المترتبة عمييا ،كما أف ىذه المرحمة ليا
أىميتيا مف ناحية اإلسياـ في اختصار اإلجراءات الجزائية ،كالمحافظة عمى أدلة الجريمة" ،3كالشرطة
1اٌزمو٠وإٌٌَّٞٛف١ٙٛخاألُِاٌّزؾلح،اٌّوعغاٌَبثك .49.ٓ،
2لبْٔٛاإلعواءاداٌغيائ١خاٌفٍَطٌَٕ،:،ٟٕ١خ،2114اٌّبكح.22
ٍٛ3اليأثٛػف١فٗ،اٌّوعغاٌَبثك.241.ٓ،
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بصفتيا مف مككنات نظاـ العدالة ،فإنيا تمتزـ بتقديـ الخدمة األمنية ،بما ينسجـ مع المبادلء التي
نصت عمييا اتفاقية حقكؽ األشخاص ذكم اإلعاقة.
كبالنسبة لمجرائـ التي تقع عمى ذكم اإلعاقة ،فتغيب عف استراتيجيات كسياسات الشرطة
الفمسطينية أم تكجيات في التعاطي مع قضايا ذكم اإلعاقة ،ك خاصة أف "األشخاص ذكم اإلعاقة...
ليسكا عمى أجندة الشرطة مف حيث التسييبلت ،كالمكاءمة ،كاآلليات التي تستجيب لمخصكصية التي
تفرضيا الفركؽ الفردية فيما بينيـ ،كالتي بالضركرة تتطمب إجراءات مختمفة في كافة عمميات التدخؿ
كالكقاية كغيرىا".

1

كنظ انر ألىمية دكر الضابطة القضائية في الكشؼ عف الجرائـ ،فبل بد أف تتضمف سياسات الشرطة
تكجيات تتعاطى مع الجرائـ الكاقعة عمى ذكم اإلعاقة ،كخاصة أف ىذه الجرائـ غالبان ما تقع في
الخفاء ،ك إف اكتشفت تككف أدلتيا مطمكسة ،أك غامضة ال تدؿ عمى مرتكبييا ،حيث أف ىذه المرحمة
ىي مف أىـ المراحؿ " ،باعتبارىا تكفر جيدان ككقتان عمى السمطات المنكط بيا تحريؾ الدعكل العامة،
كالتحقيؽ كالحكـ فييا ،إذ يتكلى أعضاء الضابطة العدلية ،الذيف يباشركف أعماؿ البحث ،ميمة تزكيد
ىذه السمطات بأكبر قدر مف المعمكمات التي تكفر ليا العناصر البلزمة إلقامة الدعكل العامة".

2

كتكمف أىمية الضابطة القضائية ،في الكشؼ عف االنتياكات الغير مرئية ،كخاصة التي تحدث
داخؿ المؤسسات الخاصة برعاية ذكم اإلعاقة " ،فبل تثريب عميو إف اتخذ في سبيؿ الكشؼ عنيا
الجرائـ التخفي كانتحاؿ الصفات حتى يأنس الجاني لو كيأمف جانبو ،كليتمكف مف أداء كاجبو ،ما داـ
أف إرادة الجاني تبقى حرة غير معدكمة" 3،كما لو أف يستعيف " برجاؿ السمطة العامة كالمرشديف
السرييف ،كمف يتكلكف إببلغو عما كقع بالفعؿ مف جرائـ ،ما داـ أنو اقتنع شخصيا بصحة ما نقمكه
إليو ،كصدؽ ما تمقاه مف معمكمات".

4

تتمقى الضابطة القضائية الشكاكل ،كالتي تعرؼ بأنيا" ببلغ أك إخطار مف المجني عميو ،أك ككيمو
الخاص إلى رجاؿ الضابطة العدلية أك السمطات العامة المختصة ،أك النيابة العامة ،أك المحكمة في
بعض الحاالت بكاقعة الجريمة ،كطمب تطبيؽ حكـ القانكف ضد مرتكبييا سكاء أكاف شخصان أك
1أ ّٓ٠ػجلاٌّغ١لٕٛٚ:يإٌَبءمٚاداإلػبلخألهوبْاٌؼلاٌخاٌوٍّ١خِ،وويكهاٍبداٌزّٕ١خ،عبِؼخث١وى٠ذ.:4،ٓ،َ214:،
2حسف الجكخدار :البحث األكلي أك االستدالؿ في قانكف أصكؿ المحاكمات الجزائية ،دار الثقافة ،األردف ،الطبعة األكلى2012 ،ـ ،ص.46 .
3حسف الجكخدار :البحث األكلي أك االستدالؿ في قانكف أصكؿ المحاكمات الجزائية ،دار الثقافة ،األردف ،الطبعة األكلى2012 ،ـ ،ص.81 .
4حسف الجكخدارِ،وعغٍبثك،ص82 .
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أكثر" ،1فيتمقى أعضاء الضابطة القضائية الببلغات كالشكاكل بشأف الجرائـ المقترفة ،كيتـ عرضيا
دكف تأخير عمى النيابة العامة ،ىذا ما نصت عميو المادة  22مف قانكف اإلجراءات الجزائية
الفمسطيني.
كتختمؼ الشككل عف الببلغ أك اإلخبار ،فالببلغ أك اإلخبار عبارة عف "إجراء يقكـ بكاسطتو
شخص لـ يتضرر مف الجريمة بإببلغ نبأىا إلى الضابطة القضائية 2"،كيقع عمى عاتؽ كؿ مف يعمـ
بكقكع جريمة أف يبمغ النيابة العامة أك أحد مأمكرم الضبط القضائي ،ما لـ يكف تحريكيا مقيد عمى
شككل " 3"،فيقبؿ مف أم شخص دكف اعتداد بصفتو" 4،أما الشككل فيي عبارة عف " إجراء يقكـ
بكاسطتيا المجني عميو بإببلغ نبأ الجريمة التي كقعت عميو إلى السمطة المختصة 5"،كتقدـ باألصؿ
مف المجني عميو المتضرر ،إال أنو كفي حاالت الجرائـ التي يككف فييا المجني عميو مصابان بعاىة في
عقمو ،تقدـ الشككل مف كليو أك كصيو أك القيـ عميو".

6

تقدـ الشككل لمضابطة القضائية ،كالنيابة العامة كال يجكز تقديميا مباشرة إلى محاكـ البداية ،بؿ
يجب تقديميا إلى الشرطة أك النيابة بحيث يتـ التحقيؽ فييا ،ثـ تحاؿ بعد ذلؾ بقرار اتياـ إلى
المحكمة المختصة.
أما مف الناحية العممية ،فقد تـ استحداث دائرة حماية األسرة عاـ  ،2008متخصصة بالتعامؿ مع
قضايا العنؼ األسرم ،نظ انر لكثرة االعتداءات التي تقع عمى الشريحة الضعيفة في المجتمع
الفمسطيني ،إال أف ىذه الدائرة تستقبؿ العنؼ األسرم لدل النساء المعنفات كتستقبؿ القضايا المتعمقة
بيف ،كمف ضمف القضايا التي تستقبميا ،الشكاكل المقدمة في قضايا المداعبة المنافية لمحياء مف قبؿ
كلي األمر في حاالت االعتداء عمى ناقصات األىمية القانكنية ،بحضكر العنصر النسائي ،كيتـ
إحضار المعتدم بالطرؽ المتاحة قانكنان.7
أما فيما يتعمؽ بالشكاكل الخاصة بذكم اإلعاقة ،فإنو ال يكجد إحصاءات عف الببلغات كالشكاكل التي
ترد إلى الضابطة القضائية بالجرائـ الكاقعة عمى ذكم اإلعاقة" ،فبل يكجد إحصاءات عف اإلساءات
ِ1ؾّلٕجؾٟٔغُ،اٌٛع١يفٟلبْٔٛإٔٛياٌّؾبوّبداٌغيائ١خ،اٌّوعغاٌَبثك.91.ٓ،
2ؽَٓاٌغٛفلاهِوعغٍبثك.1:.ٓ،
3لبْٔٛاإلعواءاداٌغيائ١خاٌفٍَط،ٟٕ١هلٌَُٕ،:خ،2114اٌّبكح.24
4ػجلاٌمبكهٕبثوعواكِٖ،وعغٍبثك،اٌّغٍلاألٚي .494.ٓ،
5ؽَٓاٌغٛفلاهِ،وعغٍبثك .11.ٓ،
6لبْٔٛإٔٛياٌّؾبوّبداٌغيائ١خاٌفٍَط،ٟٕ١هلٌَُٕ،:خ،2114اٌّبكح.6
ِ7ووياٌّوأحٌإلهّبكاٌمبٔٔ:ٟ ٔٛظبَاٌزؾً٠ٛإٌٌٍَٟٕٛٛبءاٌّؼٕفبدئٌٝفلِبدٚؽلادؽّب٠خاألٍوحاٌْوٛخاٌفٍَط١ٕ١خ،
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الجنسية تحديدان ،فغالبان تككف غير مرئية ،ك خاصة في مجتمعاتنا الشرقية ،حيث ال يقبؿ التبميغ عف
اإلساءات الجنسية خكفان مف الفضيحة ،كحسب الممفات الرسمية المكجكدة لدل كحدة األسرة في الشرطة
الفمسطينية في الضفة الغربية خبلؿ العاـ  ،2012كصؿ بما مجمكعو  57قضية ألشخاص ذكم
اإلعاقة 13 ،لذككر ذكم اإلعاقة ،ك 44إلناث ذكات اإلعاقة .كقد تـ تصنيؼ االنتياكات التي تقدـ
الشككل بخصكصيا  12اعتداء جسدم ،ك 16اعتداء جنسي ،ك 12حجز حرية ك إىماؿ ،ك11
ىركب مف المنزؿ ،ك 4خبلفات أسرية ،كتـ تحكيؿ  4حاالت منيـ لمنيابة العامة ،كحالتيف لممحافظ".

1

نبلحظ أف ىذه حاالت قميمة مف حيث العدد ،لكنيا بميغة مف حيث الداللة ،لذا ال بد مف إجراءات
تنظـ مبلحقة مرتكبي ىذه االنتياكات ،حيث إف االعتداء عمى ذكم اإلعاقة ليا عبلقة مف الناحية
اإلنسانية ،ألف ىذا المعاؽ أحكج أف تحميو ،بالتالي ال بد مف أف يككف ىنالؾ إجراءات مكحدة ليذه
االنتياكات ،كآليات متبعة مف قبؿ الشرطة عند كركد حالة تخص ىذه الفئة ،كأف يككف ىنالؾ تدريب
لمشرطة كالعامميف في أجيزة العدالة بكيفية التعامؿ مع ىذه الحاالت ،كىذا ما بينتو اتفاقية حقكؽ
األشخاص ذكم اإلعاقة في المادة  13عمى أف عمى الدكؿ األطراؼ تدريب العامميف في مجاؿ إقامة
العدؿ ،كمف ضمنيـ الشرطة ك مكظفي السجكف.

2

لما تقدـ ينبغي عمى ك ازرة الشؤكف االجتماعية ككنيا المسؤكلة عف مراقبة مؤسسات رعاية المعاقيف،
أف تخصص لجنة تفتيش يراقبكف أداء المؤسسات ،تقكـ برصد كمراقبة العامميف في المؤسسات كرصد
أم مخالفات ،كحتى يككف ليذه المجنة دكرىا الفعاؿ فيفضؿ منحيا صفة الضبط القضائي ذم
االختصاص الخاص " ،يقتصر اختصاص ىذه الفئة مف مأمكرم الضبط القضائي عمى فئة معينة مف
الجرائـ ...تقكـ بإحالة المحاضر كالمضبكطات المتعمقة بالمخالفات المختصكف بيا إلى المحاكـ
المختصة ،ك يتابعكنيا أماميا".

3

الفرع الثاني :النيابة العامة:
تمارس النيابة العامة اختصاصاتيا المخكلة ليا بمكجب القانكف ،كليا دكف غيرىا الحؽ في تحريؾ
الدعكل الجزائية كمباشرتيا ،ما لـ ينص القانكف عمى خبلؼ ذلؾ 4،فالنيابة خصـ شريؼ يسعى
1أيمف عبد المجيد :كصكؿ النساء ذكات اإلعاقة ألركاف العدالة الرسمية ،مركز دراسات التنمية ،جامعة بير زيت2013 ،ـ ،ص.35.
2ارفبل١خؽمٛقاألّقبٓمٞٚاإلػبلخ،اٌّبكح.4:
3ػجلاٌمبكهعواكٖ،اٌّوعغاٌَبثك،اٌّغٍلاألٚي.29:.ٓ،
4لبْٔٛاٌٍَطخاٌمٚبئ١خ2112،اٌّبكح .69
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إلظيار الحقيقة ك تحقيؽ العدؿ ،ك" إف إرادة المجني عميو ال تمنع أساسان مف تحريؾ الدعكل الجنائية
أك مباشرتيا ،إذ أف النيابة العامة ىي صاحبة الحؽ في ذلؾ دكف أخذ رأم المجني عميو ،فالعقكبة
تصدر باسـ المجتمع بناء عمى طمب النيابة العامة التي تمثؿ الدكلة في ادعائيا 1"،لذا فإف إرادة
المجني عميو ال تؤثر في األصؿ عمى الدعكل العمكمية ،إال ما استثني منيا بنص خاص.
كبذلؾ ،فإف لمنيابة دكر فعاؿ في اتخاذ اإلجراءات العقابية ضد مرتكبي الجرائـ ،بما في ذلؾ بدء
المبلحقة القضائية ليـ ،فتقكـ الشرطة بإحالة "القضايا لمنيابة لمتابعتيا حيث أنيا تمثؿ الحؽ العاـ ،إال
أف قانكف حقكؽ المعاقيف رقـ  4لعاـ 1999ـ لـ يتناكؿ أم نص بخصكص الحؽ في التقاضي كآليات
تفعيمو ،أك أم إجراءات خاصة تضمف النيابة تطبيؽ الشؽ الجزائي ،حيث تقتصر إجراءات النيابة
الخاصة بقضايا اإلعاقة ،في أنيا تراعي عدـ التأخير في سماع إفادة األشخاص ذكم اإلعاقة،
كمراعاة احتياجاتيـ المختمفة سكاء االحتياجات الخاصة ،أك الترجمة لذكم اإلعاقة السمعية ،كال تتساىؿ
في قضايا االعتداء عمى األشخاص ذكم اإلعاقة" " ،2ككثي انر ما يمتنع أعضاء النيابة العامة عف فتح
قضايا تتعمؽ بالعنؼ ضد النساء ،كالفتيات ذكات اإلعاقة الذىنية ،ألنيا قد تتطمب مكارد أكبر بالنظر
إلى الحاجة إلى التحقيؽ في مقدرة الضحية عمى اإلدالء بالشيادة".

3

ىنالؾ بعض الجرائـ يتعمؽ تحريؾ الدعكل فييا عمى شككل تقدـ مف المجني عميو أك ككيمو
الخاص ،كأجاز القانكف تقديميا مف الغير مثؿ كلي المجني عميو ناقص األىمية أك عديمو ،إذا كاف
مصابان بعاىة عقمية ،كبذلؾ فإذا لـ تتكافر السف كالعقؿ شرطي األىمية اإلجرائية في المجني عميو كقت
تقديـ الشككل ال كقت كقكع الجريمة" ،فإف الشككل تقدـ مف كلي النفس نيابة عنو ،إذا كانت الجريمة
مف جرائـ النفس ،أك االعتبار كجريمة الزنا ك الذـ كالقدح 4".ىذا ما تضمنتو نص المادة ( )6مف
قانكف اإلجراءات الجزائية الفمسطيني ،كلكف المشرع كلغاية حماية حقكؽ ذكم اإلعاقة حاؿ تعارض
مصمحتو مع مصمحة الكلي ،أك الكصي ،أك القيـ عميو ،فإنو منح النيابة في أف تمثمو " ،5فعمى سبيؿ
المثاؿ تعد " جريمة اإليذاء المقصكد كغير المقصكد التي ينجـ عنيا مرض أك تعطيؿ العمؿ لمدة تزيد

1محمد صبحي محمد نجـ :رضاء المجني عميو كأثره عمى المسؤكلية الجنائية دراسة مقارنة ،دار الثقافة لمنشر كالتكزيع ،عماف – األردف،
الطبعة األكلى2000 ،ـ ،ص .92 .
2أّٓ٠ػجل اٌّغ١لٕٛٚ:يإٌَبءمٚاداإلػبلخألهوبْاٌؼلاٌخاٌوٍّ١خِ،وويكهاٍبداٌزّٕ١خ،عبِؼخث١وى٠ذ.:9.ٓ،َ214:،
3اٌزمو٠وإٌٌَّٞٛف١ٙٛخاألُِاٌّزؾلح،اٌّوعغاٌَبثك.41.ٓ،
4صبرم الحشكي :الشككل في القانكف الجزائي دراسة مقارنة ،مكتبة المنار ،الطبعة األكلى ،األردف1407 ،ىػ 1986-ـ ،ص.174 .
5لبْٔٛاالعواءاداٌفٍَط،ٟٕ١هلٌَُٕ،:خ.2114اٌّبكح.6،
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عمى عشرة أياـ1"،مف الجرائ ـ التي يعمؽ فييا تحريؾ الدعكل الجزائية عمى شككل مف المتضرر أك
ككيمو الخاص ،لكنو يمكف القكؿ إف كقع اإليذاء مف ضرب ،أك جرح ،أك إعطاء مكاد ضارة نجـ عنيا
مرض ،أك تفاقـ لحالة ذكم اإلعاقة مف قبؿ المسؤكؿ عف رعايتيـ ،سكاء أكاف كليو ،أك كصيو ،أك
القيـ عميو ،تعطى الحؽ لمنيابة بتحريؾ الدعكل الجزائية.
"كقد أجاز المشرع في الدعاكل التي تتطمب تقديـ شككل مف المجني عميو ،أك مف يمثمو ،أف
يتنازؿ عنيا قبؿ أف يصدر حكـ بات ،ك يعد صاحب الحؽ في التنازؿ ،ىك ذاتو مف يممؾ الحؽ في
الشككل ،فإف كاف مقدـ الشككل ىك مف يمثؿ ذكم اإلعاقة لو الحؽ في التنازؿ عف الشككل ،كبالتالي
يعد ذلؾ مف أحد العكامؿ التي تزيد مف خطر تعرض ذكم اإلعاقة لمعنؼ كاالنتياكات ،العتبارىـ
"مكضكعان لق اررات يتخذىا آخركف نيابة عنيـ عكضان عف اعتبارىـ أصحاب حقكؽ ،كىك ما يشجع
قررات بصكرة مستقمة .كقد تؤدم العقبات التي تمنع
بدكره عمى التصكر بأنيـ غير قادريف عمى اتخاذ ا
األشخاص ذكم اإلعاقة مف التكاصؿ ،إلى االعتقاد بأنيـ غير قادريف عمى تقديـ شككل مما يزيد مف
خطر تعريضيـ لمخطر 2.كاذا كاف ضابط تحديد الجرائـ الخاضعة لقيد الشككل" ،أف يككف الضرر
مباشر 3".كأف تقكـ الدعكل عمى إرادة كرضاء
ا
الناتج عف الجريمة طفيفان كتافيان ،ك أف يككف الضرر
المجني عميو ،فإف" الحاالت التي تؤدم إلى بتر أك قطع عضك مف أعضاء الجسـ أك تعطيمو ،أك
تسبب في إحداث عاىة ،أك تعطيؿ إحدل الحكاس عف العمؿ ،فإف الرضاء ىنا مجرد مف كؿ قيمة أك
أثر عمى المسؤكلية الجنائية ...كنبلحظ أف المشرع األردني قد كفؿ الحماية الشاممة لسبلمة الحؽ في
جسـ اإلنساف ك صحتو كقرر لو الحماية البلزمة".

4

كبالتالي ،يمكف القكؿ أف االعتداءات التي تقع عمى ذكم اإلعاقة ال تعد طفيفة ،كعميو مف األفضؿ
أف ال تترؾ االنتياكات التي تقع عمييـ أيان كانت خاضعة لقيد الشككل .حيث إف القانكف اشترط شركطان
خاصة بالشاكي لحظة تقديـ الشككل ال كقت كقكع الجريمة .كمنيا أف يككف متمتعان بقكاه العقمية ،كأف
تتكافر في المجني عميو الصفة التي يتطمبيا القانكف كقت تقديـ الشككل" .أما في حالة ما إذا كاف
المجني عميو لـ يكف لو مف يمثمو ،أك إذا تعارضت مصمحتو في تحريؾ الدعكل مع مصمحة مف
ٛ 11اليأثٛػف١فٗ:اٌٛع١يفٟلبْٔٛاإلعواءاداٌغيائ١خاٌفٍَط،ٟٕ١كاهاٌضمبلخٌٍْٕوٚاٌزٛى٠غ،اٌطجؼخاأل ،ٌٝٚػّبْ– األهكْ،َ2144،
ٓ.464.
 2رمو٠وِف١ٙٛخاألُِاٌّزؾلحاٌَبِ١خٌؾمٛقاإلَٔبِْ،غٌٍؽمٛقاإلَٔبْ،اٌلٚهحاٌؼْو،ْٚرؼي٠يٚؽّب٠خعّ١غؽمٛقاإلَٔبْ،اٌّلٔ١خ
ٚاٌَ١بٍ١خٚااللزٖبك٠خٚاالعزّبػ١خٚاٌضبلبف١خ،ثّبفٟمٌهاٌؾكفٟاٌزّٕ١خ.9.ٓ،َ2142/:/:1،
ٕ3جوٞاٌؾْى:ٟاٌْىٜٛفٟاٌمبْٔٛاٌغيائٟكهاٍخِمبهٔخِ،ىزجخإٌّبه-األهكْ٘4419،ـ،َ4916-اٌطجؼخاأل.491ٓ.ٌٝٚ
4محمد صبحي محمد نجـ :رضاء المجني عميو كأثره عمى المسؤكلية الجنائية دراسة مقارنة ،المرجع السابؽ ،ص.165 .
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يمثمو ،كما لك كاف الكلي أك الكصي أك القيـ ىك نفسو الفاعؿ أك الشريؾ في الجريمة ،أك كاف مسؤكالن
عف الحقكؽ المدنية ،أك كانت لو أية مصمحة في عدـ التبميغ عف الجريمة ،فإف النيابة العامة تتكلى
بنفسيا تقديـ الشككل1".كذلؾ رعاية لشؤكف المجني عميو عديـ األىمية ،كيصبح لمنيابة العامة في ىذه
الحالة صفتاف األكلى كككيمة لممجني عميو ،كالثانية كممثمة لممجتمع.
كيترتب عمى ذلؾ كمو ،أنو قد يتـ ىدر حؽ المجني عميو ذكم اإلعاقة بالتنازؿ عف حقو رغـ
االعتداء عميو ،كىك ما يؤدم إلى جعميـ أكثر انتياكان ،مما يقتضي تعديؿ قكاعد الشككل بما يتناسب
كحاؿ المجني عميو ذكم اإلعاقة ،كبأف يقتصر الممثؿ لو النيابة العامة دكف أف يككف الحؽ في التنازؿ
عف الشككل أك التصالح ألحد أم كاف ،فبما أف النيابة تمثؿ المجتمع في تحريؾ الدعكل فبل يحؽ ليا
الخركج عنيا ،ك إال اعتبر عمميا باطبلن فيذا نص عميو قانكف اإلجراءات الجزائية حيث نصت المادة
( )1عمى أنو ":ال يجكز كقؼ الدعكل أك التنازؿ عنيا ،أك تركيا ،أك تعطيؿ سيرييا ،أك التصالح
عمييا ،إال في الحاالت الكاردة في القانكف" 2.كيترتب عمى ذلؾ أنو " ال يجكز لمنيابة العامة التنازؿ عف
حقيا في رفع الدعكل الجزائية ميما كانت المبررات كاألسباب ،فإذا تصالحت مع المتيـ مقابؿ عكض
فإف عمميا يعتبر باطبلن 3".رغـ أف ذلؾ غير معتبر في بعض الجرائـ فيتـ التنازؿ عف الشككل أك
حفظيا رغـ أف المجني عميو مف ذكم اإلعاقة .كعميو يجب أف ال تتنازؿ النيابة العامة عف تمثيؿ
المجني عميو ذكم اإلعاقة ،ألف "التنازؿ عف الشككل مف قبيؿ العفك عف الجريمة".

4

إضافة إلى ما سبؽ كلما يشيده الكضع الفمسطيني مف غياب لتدخؿ النيابة باسـ الحؽ العاـ في
تحريؾ الدعكل الجزائية في ىذا النكع مف الجرائـ كاالنتياكات الكاقعة عمييـ ،فإنو يمكف القكؿ أف
الحماية اإلجرائية بحاجة أيضان لتخصص في مرفؽ النيابة العامة ،الذم يتطمب التفرغ التاـ لجياز
مختص في معالجة القضايا ذات الصمة بذكم اإلعاقة ،لمراعاة حالتيـ البدنية أك العقمية مرعاة تامة،
يمكف المعكؽ مف
كما جاء في اإلعبلف العاـ بحقكؽ المعاقيف الذم نص عمى أنو" :يجب أف ّ
االستعانة بمساعدة قانكنية مف ذكم االختصاص ،حيف يبيف أف مثؿ ىذه المساعدة ال غنى عنيا

لحماية شخصو ك مالو ،كاذا أُقيمت ضد المعكؽ دعكل قضائية ،كجب أف تراعى اإلجراءات القانكنية

1صبرم الحشكي :الشككل في القانكف الجزائي دراسة مقارنة ،مكتبة المنار -األردف1407 ،ىػ 1986-ـ ،الطبعة األكلى ،.ص.175 .
2لبْٔٛإٔٛياٌّؾبوّبداٌغيائ١خ،هلُ(ٌَٕ):خ،َ2114اٌّبكح(.)2/4
ِ3ؾّلٕجؾٟٔغُ،اٌٛع١يفٟلبْٔٛإٔٛياٌّؾبوّبداٌغيائ١خ،اٌّوعغاٌَبثك.6:.ٓ،
4ػجلاٌمبكهٕبثوعواكٖ،اٌّوعغاٌَبثك،اٌّغٍلاألٚي.494.ٓ،

1:

المطبقة ،حالتو البدنية أك العقمية مراعاة تامة" 1،فمف الناحية العممية ال يكجد تمييز عمى أساس
اإلعاقة حيث تشير البيانات المتكفرة ،أنو تـ تسجيؿ  3حاالت لنساء ذكات إعاقة ،في مراكز النيابة في
المحافظات المختمفة في الضفة الغربية ،كاحدة منيـ قضية مرتبطة باالغتصاب ،كىتؾ العرض،
كقضية ضد مؤسسة عامة ،كقضية خبلفية ( لـ يتضح مضمكنيا) ،إضافة إلى أنو يكجد بعض
المناطؽ تفيد بعدـ كجكد قضايا عمى اعتبار أنو ال يكجد تمييز عمى أساس اإلعاقة".2
إجراءات التحقيق بالنسبة لممتيم أو المجني عميو المصاب بمرض نفسي أو إعاقة عقمية:
مف المسمـ بو أنو مف غير الممكف إجراء التحقيؽ مع الشخص المتيـ بارتكاب جريمة ،إذا لـ يكف
يتفيـ مجريات التحقيؽ الذم يخضع لو .كقد أعطى المشرع الصبلحية لككيؿ النيابة ،أف يأمر بإجراء
فحكصات طبية أك نفسيو لممتيـ ،مف قبؿ الجيات المختصة ،إذا اعتقد بأف الشخص الذم يتـ التحقيؽ
معو مصاب بمرض نفسي ،فقد يككف ذلؾ نتيجة مبلحظة ككيؿ النيابة لممتيـ أثناء التحقيؽ ،كقد يككف
بناء عمى طمب مف قبؿ المتيـ ،أك مف قبؿ محاميو يدعي فيو أنو يعاني مف مرض نفسي ،ىذا ما
نصت عميو المادة ( )100مف قانكف اإلجراءات الجزائية الفمسطيني" ،3كاذا كرد التقرير الطبي بأف
الشخص المصاب بمرض نفسي ،أك اختبلؿ عقمي ،يجعمو غير قادر عمى فيـ ما قاـ بو ،أك أنو ال
يعي التصرفات التي تصدر عنو ،أك أف المرض النفسي الذم يعاني منو ال يرجى شفاؤه ،ففي ىذه
الحالة مف غير الممكف إجراء أم تحقيؽ أك استجكاب معو"" ،4كبطبيعة الحاؿ ،فإف االختبلؿ العقمي أك
الجنكف الطارئ بعد التحقيؽ كاف كاف يمنع النيابة العامة مف التصرؼ في التحقيؽ برفع الدعكل ،إال
أنو ال يمنعيا مف التصرؼ فيو بالحفظ أك عدـ إقامة الدعكل الجزائية لعدـ كفاية األدلة ،أك لعدـ إثبات
الجريمة ،كيتعيف عمى النيابة إذا رأت أف أدلة الثبكت قائمة ،أف تكقؼ رفع الدعكل حتى يعكد لممتيـ
عقمو".

5

كيمكف القكؿ أف ذلؾ ينطبؽ فيما لك كاف المجني عميو مف المعاقيف ذكم االحتياجات الخاصة
التحاد العمة ،فإذا ما تبيف لككيؿ النيابة أف المجني عميو مف ذكم اإلعاقة العقمية عند أخذ اإلفادة ،فإنو
كقياسا عميو كالتحاد العمة ،يمكف القكؿ أنو يحؽ لو أف يأمر مف تمقاء نفسو ،أك مف خبلؿ مف يصمو
1اإلػالْاٌقبٓثؾمٛقاٌّؼبل،ٓ١اػزّلْٔٚوثّٛعتلواهاٌغّؼ١خاٌؼبِخٌألُِاٌّزؾلح(:449ك_ِ-):إهؿف9ٟوبْٔٛاألٚي .َ4991
 2أّٓ٠ػجلاٌّغ١لٕٓٛٚ:إٌَبءمٚاداإلػبلخألهوبْاٌؼلاٌخاٌوٍّ١خِ،وويكهاٍبداٌزّٕ١خ،عبِؼخث١وى٠ذ .:9،ٓ،َ214:،
3لبْٔٛإٔٛياٌّؾبوّبداٌغيائ١خاٌفٍَط،ٟٕ١هلٌُ،:ؼبَ،َ2114اٌّبكح.411
 4ػجلاٌوؽّٓرٛف١كأؽّلّ:وػاإلعواءاداٌغبئ١خوّبٚهكفٟلبْٔٛإٔٛياٌّؾبوّبداٌغيائ١خٚإٌ١بثخاٌؼبِخ،كاهاٌضمبفخٌٍْٕوٚاٌزٛى٠غ،
ػّبْ–األهكْ،اٌطجؼخاأل.442.ٓ،َ2144،ٌٝٚ
ٛ5اليأثٛػف١فٗ،اٌّوعغاٌَبثك.499.ٓ،
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كليو ،أك المسؤكؿ عف رعايتو ،بأنو مصاب بمرض نفسي أك عقمي ،أف يعرضو عمى الطبيب
مف ّ
المختص لدل الجيات المختصة ،لمتحقؽ مف سبلمتو النفسية أك العقمية.

فعمى النيابة العامة أف تقكـ بدكرىا األصيؿ ،في التحقيؽ بجميع االنتياكات التي تقع عمى ذكم
اإلعاقة ،كتقديـ المخالفيف كالجناة لمقضاء ،كعدـ إفبلتيـ مف العقاب حاؿ ثبكت اقترافيـ تمؾ
االنتياكات ،كليا االستعانة بالخبراء الفنييف إلثبات حالة الجريمة ،فميا االستعانة بالطبيب المختص
كغيره مف الخبراء ،إلثبات الجريمة المرتكبة ،كعمى الخبير أف يقدـ تقريره مسببان ،يكقع عمى كؿ صفحة
منو خبلؿ المكعد المحدد مف قبؿ ككيؿ النيابة".

1

كبالرغـ مف أف النيابة العامة تقكـ بدكرىا في التحقيقات بشكؿ عاـ ،إال أف الييئة المستقمة لحقكؽ
اإلنساف ك مف خبلؿ متابعتيا ،الحظت أف النيابة العامة ال تقكـ بدكرىا المنكط بيا ،مف حيث القياـ
بالتحقؽ في تمؾ الكفيات التي يككف فييا المجني عميو مف ذكم اإلعاقة ،حيث تبيف ليا أف أغمب
الحاالت يتـ تسجيؿ القضايا ضد مجيكؿ ،ك يتـ إغبلؽ ممفات التحقيؽ" 2.كمف ىذه الحاالت عثر
عمى طفؿ معاؽ عقميا ،ميتا في منطقة إذنا /الخميؿ ،بعد عشرة أياـ مف فقدانو كالتبميغ عف ذلؾ ،كقد
قامت الشرطة بفتح تحقيؽ بذلؾ كلكف ال نتائج ،كما أف النيابة لـ تجب عمى أم معمكمات
بالخصكص ،رغـ أنو مف المبلحظ عمى الجثة آثار نيش لحيكانات مفترسة" 3.كما عثر عمى طفمة
أخرل تعاني مف اضطراب عقمي متكفاة ،ك بحسب معمكمات الييئة المستقمة فقد تـ تشريح الجثة،
كأفادت تحقيقات الشرطة أف الكفاة طبيعية ،بينما لـ تفد النيابة العامة بشيء ،كصنفت الحالة عمى أنيا
غامضة" 4.باإلضافة إلى جريمة ارتكبت تحت مسمى شرؼ العائمة ،كالضحية كانت فتاة مف ذكم
اإلعاقة مف مدينة يطا عمرىا  21عامان ،قتمت عمى يد كالدتيا ،التي اعترفت بأنيا قتمتيا إثر اكتشافيا
بأنيا حامؿ ،ك تـ تحكيؿ الجثة لمتشريح ،كفتحت النيابة كالشرطة تحقيقان في الحادث " ،5إف مبلحقة
الجاني في ىذه االعتداءات ال تتكقؼ عمى شككل أك إذف ،لككنيا مف الجنايات المتعمقة بالحؽ العاـ،

1إٔٛياٌّؾبوّبداٌغيائ١خاٌفٍطَ،ٟٕ١هلٌَُٕ:خ،َ2114اٌّٛاك.69،66،64
 2هٔلٍٖٕٛ١هحٚآفوٙٚ:ْٚغ ؽمٛق اإلَٔبْفِٕٟبٛكاٌٍَطخاٌ١ٕٛٛخاٌفٍَط١ٕ١خ،اٌزمو٠وإٌَٞٛاٌضبِٓػْو،اٌ١ٙئ١خ اٌَّزمٍخٌؾمٛي
اإلَٔبْ.494.ٓ،2142،
3هٔلٍٖٕٛ١هحٚآفوِ،ْٚوعغٍبثك.21:.ٓ،
4هٔلٍٖٕٛ١هحٚآفوِ،ْٚوعغٍبثك .499.ٓ،
5ككالة معا اإلخبارية2013_9_4 /ـ الساعة  4:27ـ  http://www.maannews.net/arb/ViewDetails.aspx?IDؤيب

11

كبالتالي تستطيع الضحية أك أم شخص خارج إطار العائمة ،سكاء أكاف فردان ،أـ مؤسسة ،أف يقدـ
ببلغان لمسمطات لمبلحقة المتيـ كمحاكمتو".1
كاذا كاف األصؿ أف تمتزـ النيابة العامة بمبلحقة مرتكبي الجرائـ في الجنايات بمجرد كصكؿ عمـ
لدييا عف كقكعيا ،فإنو مف األجدر أف تقكـ بالمبلحقة إف كاف المجني عميو مف ذكم اإلعاقة ،كاف لـ
تصؿ الجرائـ لحد الجنايات ،كأف ال تسقط المبلحقة بإسقاط الحؽ الشخصي " .كمف الضركرم ىنا أف
نذكر بأف عبء إثبات القصد الجنائي ،يقع عمى النيابة العامة ،بينما انعداـ الرضا في الركف الثاني
يقع عمى الضحية ،التي يمكف أف تخفؽ في ىذا اإلثبات".

2

الفرع الثالث :القضاء:
بعد انتياء التحقيؽ االبتدائي مف قبؿ النيابة تنتقؿ الدعكل الجزائية إلى مرحمة أخرل ،كىي مرحمة
ذات أىمية كبيرة إذ تعد نقطة إلعماؿ العدالة ،كايقاع العقكبة بالمتيـ حفاظان عمى تحقيؽ األمف
لممجتمع ،كردع مف تسكؿ لو نفسو القياـ بجرائـ مماثمة ،كلكف ىؿ كفؿ القانكف حماية لذكم اإلعاقة في
مرحمة المحاكمة.
الحؽ في المجكء إلى القضاء مكفكؿ دكف تمييز أماـ القانكف كالقضاء ،كفقان لما جاء في المادة ()9
مف القانكف األساسي ،إذ نصت عمى أف " الفمسطينييف أماـ القانكف ك القضاء سكاء ،ال تمييز بينيـ
بسب العرؽ أك الجنس أك المكف أك الديف أك الرأم السياسي أك اإلعاقة 3".ك بما أف القانكف األساسي
نص عمى ىذا الحؽ ،فبل يجكز أف يمنع أحد مف المجكء لمقضاء بسبب اإلعاقة ،أك ألم سبب آخر،
بؿ يجب أف تتضمف القكانيف كعمى الخصكص قانكف اإلجراءات الجزائية ،نص كاضح ييدؼ لتسييؿ
كصكؿ ذكم اإلعاقة إلى مرفؽ القضاء ،كاإلجراءات المتبعة بما في ذلؾ تكفير التقنيات ،كالكسائؿ
المساعدة لذكم اإلعاقة ،لمكشؼ عف الحقيقة بأقصى سرعة ممكنة .كقد نصت مبادئ حماية
األشخاص المصابيف بمرض عقمي كتحسيف العناية بالصحة العقمية ،عمى أنو " :ينبغي عمى الدكؿ أف
تكفؿ كجكد آليات مناسبة مف أجؿ التفتيش عمى مصحات األمراض العقمية ،ك تقديـ الشكاكل كالتحقيؽ
فييا ،باإلضافة إلى إقامة الدعكل التأديبية كالقضائية ،بسبب سكء السمكؾ الميني ،أك انتياؾ حقكؽ
1فبّٛخاٌّإلذ:االعتداءات الجنسية داخؿ األسرة بيف الكاقع كالقانكف ،مركز الدراسات النسكية ،الطبعة األكلى ،كانكف أكؿ 2006ـ .:1،ٓ،

2فاطمة المؤقت :المرجع السابؽ ،ص.35 ،

3اٌمبْٔٛاألٍبٍٟاٌفٍَط،2111،ٟٕ١اٌّبكح.9
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المريض ،1كما أكجبت عمى الدكؿ اتخاذ التدابير المناسبة التشريعية ،كالقضائية ،كاإلدارية ،كالتعميمية
في سبيؿ تنفيذ ىذه المبادلء.

2

كما أشارت المادة  13مف اتفاقية حقكؽ األشخاص ذكم اإلعاقة ،أنو عمى الدكؿ األطراؼ أف
تكفؿ سببل فعالة لمجكء ذكم اإلعاقة لمقضاء ،كعمييا أف تكفر ليـ التيسيرات اإلجرائية التي تتناسب مع
أعمارىـ ،في جميع اإلجراءات القانكنية ،بما فييا مراحؿ التحقيؽ ،كالمراحؿ التمييدية األخرل .ك
ليسيؿ تنفيذ ذلؾ فقد حثت االتفاقية الدكؿ األطراؼ عمى تدريب العامميف في مجاؿ إقامة العدؿ ،كمف
ضمنيـ الشرطة كمكظفي السجكف.

3

" تمعب الضمانة القضائية دك انر ميما في ضماف حسف االلتزاـ باحتراـ الحقكؽ كالحريات ،فمف
حؽ كؿ مف تعرض النتياؾ أك اعتداء عمى أم مف حقكقو ،أف يتجو لمقضاء لمخاصمة كمساءلة كؿ
مف قاـ بيذا االنتياؾ 4"،مف خبلؿ المساءلة المدنية كالجزائية ،كتكمف المساءلة الجزائية ،أنو مف "حؽ
الفرد المتضرر مف انتياؾ حقكقو ك حرياتو ،في مساءلة ك مخاصمة مف قاـ بارتكاب ىذا االنتياؾ
بقصد مساءلتو ك معاقبتو ،...،كيتمثؿ الجزاء المترتب عمى ىذه المساءلة في العقكبة السالبة لمحرية
كالسجف ،فضبلن عف الغرامة المالية".

5

كقد كفمت التشريعات الفمسطينية حؽ ضمانة التقاضي ،حيث نص في القانكف األساسي عمى أف "
التقاضي حؽ مصكف ك مكفكؿ لمناس كافة ،كما اعتبر في المادة  32مف نفس القانكف ،أف كؿ اعتداء
عمى الحرية الشخصية ،كحرمة الحياة الخاصة باإلنساف ،ك غيرىا مف الحقكؽ التي يكفميا القانكف
األساسي أك القانكف ،جريمة ال تسقط الدعكل الجنائية كال المدنية الناشئة عنيا بالتقادـ" 6.يتبيف مف
ىذه النصكص أف القانكف األساسي كفؿ حؽ التقاضي لكافة الناس ،إال أف التشريعات الفمسطينية لـ
تتضمف إجراءات معينة حاؿ كقكع االنتياؾ عمى ذكم االحتياجات الخاصة ،حيث إنو ال يكجد تمييز
في اإلجراءات القضائية ،إال أنو يمكف مرعاة حاالت اإلعاقة باالستعانة بمترجـ اإلشارة لبعض األنكاع

ِ1جبكبؽّب٠خاألّقبٓاٌّٖبثٓ١ثّوٗػمٍٟٚرؾَٓ١اٌؼٕب٠خثبٌٖؾخاٌؼمٍ١خ،اٌّجلأ .22
ِ 2جبكب ؽّب٠خ األّقبٓ اٌّٖبث ٓ١ثّوٗ ػمٍٚ ٟرؾَ ٓ١اٌؼٕب٠خ ثبٌٖؾخ اٌؼمٍ١خ ،اػزّلد ْٔٚود ػٍ ٝاٌّأل ثّٛعت لواه
اٌغّ١ؼخاٌؼبِخٌألُِاٌّزؾلحاٌّإهؿف49ٟوبْٔٛاألٚي/كَّ٠جو4994هلُ.46/449اٌّجلأ .2:
3ارفبل١خؽمٛقاألّقبٓمٞٚاإلػبلخ،اٌّبكح.4:
ٕ4الػػجلاٌؼبِ،ٟٛوعغٍبثك .61.ٓ.
ٕ5الػػجلاٌؼبِ،ٟٛوعغٍبثك .66.ٓ،
6اٌمبْٔٛاألٍبٍٟاٌفٍَط،2111،ٟٕ١اٌّبكح.:2ٚ:1
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مف اإلعاقة" ،لكف كتكجيات عند القضاة ،مف الممكف إعطاء أكلكية لؤلشخاص ذكم اإلعاقة في
القضايا ،كالتسريع في اإلجراءات ،مف أجؿ التخفيؼ عمييـ سكاء في االنتظار ،أك التردد عمى المحاكـ
بسبب عممية التأجيؿ ،إال أف ذلؾ ليس ضمف سياسة كاضحة كمعمنة 1".فبل يكجد في القانكف أم إشارة
تمزـ المحكمة في اإلسراع في الفصؿ في القضايا المختصة بيذا النكع ،كالبت فييا عمى كجو السرعة.
بالرغـ مف كجكد السبؿ القانكنية المتاحة لؤلفراد لمتقاضي في حاؿ تعرض حقكقيـ كمكانتيـ
لبلنتياؾ كالتعدم ،إال أف األشخاص ذكم اإلعاقات يفتقركف لمعرفة ىذه السبؿ لممطابقة بحقكقيـ،
كناد انر ما يمجؤكف ليا لبطىء السير في اإلجراءات مما يضعؼ الثقة بالمجكء إلييا .حيث يكاجو ذكك
اإلعاقة عراقيؿ في النظاـ القضائي ،فتعد " حاالت االنتياؾ الجنسي التي يككف فييا المدعي ذا إعاقة
عقمية ناد انر ما تصؿ إلى المحاكـ ،كاذا كصمت إلييا ،فإف المدعي كثي انر ماال يككف شاىد ضد المتيـ".

2

باإلضافة إلى أنو " قد يقمؿ القضاة كقضاة التحقيؽ مف شأف بعض أشكاؿ العنؼ ،بسبب التصكرات
المجتمعية الكاسعة النطاؽ لئلعاقة ،مما يؤدم إلى إصدار أحكاـ غير مناسبة 3".لذا يمكف القكؿ أنو ال
بد أف يككف ىنالؾ استراتيجية تتضمف تعزيز حؽ األشخاص ذكم اإلعاقة في المجكء لمقضاء ،مع
كجكد جياز قضائي يكفؿ حؽ التقاضي كمراعاة الفركقات المختمفة في ذكم اإلعاقة .مف خبلؿ
"تطكير حمكؿ بديمة لئلجراءات القضائية الرسمية ،مع األخذ بعيف االعتبار مدل القدرات الفردية التي
يتمتع بيا األطفاؿ ذكك اإلعاقات .فيجب أف تستخدـ اإلجراءات القانكنية الرسمية فقط كتدبير أخير،
حيث يصب ىذا التدبير في مصمحة النظاـ العاـ".

4

لـ تقتصر الفجكة في القانكف عمى خمكه مف اآلليات المتبعة عند كقكع انتياؾ عمى المعاقيف ذكم
االحتياجات الخاصة ،بؿ أيضان لـ ينص القانكف عمى كجكد قضاة متخصصيف في ىذا النكع مف
القضايا ،حيث ال يكجد نص في القانكف يعطي اختصاصان لمحكمة معينة النظر في قضايا المعاقيف
ذكم االحتياجات الخاصة ،ك لعؿ مف أىـ الضمانات التي يمكف تكفيرىا لممعاقيف ذكم االحتياجات
الخاصة عند إجراءات المحاكمة ،ىك أف تنظر قضاياىـ في محكمة مختصة بشؤكنيـ ،ك عمى أيدم
قضاة متخصصيف ،ك لدييـ خبرة في العمكـ االجتماعية ك اإلنسانية ك النفسية ،ك ليـ خبرة في طريقة
التعامؿ معيـ.
 1أّٓ٠ػجلاٌّغ١لٕٛٚ:يإٌَبءمٚاداإلػبلخألهوبْاٌؼلاٌخاٌوٍّ١خِ،وويكهاٍبداٌزّٕ١خ،عبِؼخث١وى٠ذ .:1،ٓ،َ214:،
2اٌّموهح،اٌّوعغاٌَبثك.4:.ٓ،
3اٌزمو٠وإٌٌَّٞٛف١ٙٛخاألُِاٌّزؾلح،اٌّوعغاٌَبثك.41.ٓ،
4رمو٠واٌ١َ١ٔٛ١ف،214:اٌّوعغاٌَبثك.4:.ٓ،
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إف كجكد قضاء متخصص" يشتمؿ عمى كافة األجيزة المساندة كالمساعدة لمقضاء ،مف طب
شرعي ،كنفسي ،كأخصائي اجتماعي ،كمراقب سمكؾ ،كغيرىا مف احتياجات قد تتطمبيا إجراءات
المحاكمة ،ىك مطمب عادؿ كشديد األىمية" ،1حيث يمكف مف إثبات الكاقعة بالدليؿ الفني كالذم "
يعنى بو تقرير الطبيب الشرعي ،أك تقرير معامؿ التحميؿ ،فإصابات المجني عمييا التي حدثت مف
جراء العنؼ كالتي كشؼ عنيا تقرير الطبيب الشرعي كافيو إلدانة المتيـ".2
أما انقضاء الدعكل الجزائية ،فاألصؿ أف تنقضي الدعكل بصدكر حكـ بات فييا ،سكاء باإلدانة
أك بالبراءة ...،إال أنو قد يمجأ" المجتمع في اقتضاء حقو في الرد عمى الجريمة ألسباب أخرل بديمة
عف الدعكل الجزائية تتمثؿ في التصالح مع المتيـ ،كاألمر الجنائي" .3كمما ال شؾ فيو أف ذلؾ يشجع
المجرميف عمى زيادة انتياكيـ لذكم اإلعاقة ،بما يزيد مف خطكرتيـ اإلجرامية ،حيث يرتبط تعرض
األشخاص ذكم اإلعاقة لدرجة أشد مف العنؼ بعكامؿ ،مف ضمنيا" ظاىرة اإلفبلت مف العقاب ،كالى
تغييب القضية ...كالقكانيف التي تجيز حرماف األشخاص ذكم اإلعاقة مف األىمية القانكنية ،كتفضي
إلى تعييف كصي قانكني يقكـ باتخاذ قرارات ممزمة قانكنان ،كيعبر عنيا بالنيابة عف األشخاص ذكم
اإلعاقة ،4مما يستدعي النظر في شأف التصالح إف كاف المجني عميو مف ذكم اإلعاقة ،كأف يعيد في
مسألة العنؼ عمى ذكم اإلعاقة بالنيابة العامة عمى كجو الخصكص ،كخاصة أف ىنالؾ عكائؽ إجرائية
أماـ كصكؿ القضايا لممحاكـ ،كاإلثبات في الجرائـ الكاقعة بيف األصكؿ كالفركع " ،فمدل كصكؿ قضايا
االعتداءات الجنسية داخؿ المحاكـ ،فإنيا تكاجو عائقان قانكنيان إجرائيان ،يحكؿ دكف البت في عدد كبير
مف ىذه القضايا لمصحمة الضحايا 5"،كىذا العائؽ ىك عبارة عما كرد في المادة  221مف قانكف
اإلجراءات الفمسطيني كىك االستثناء الكارد في ىذه المادة ،حيث نصت عمى أنو "يجكز أف يمتنع عف
أداء الشيادة ضد المتيـ أصكلو أك فركعو أك أقاربو أك أصياره إلى الدرجة الثانية أك زكجو ,لك بعد
انقضاء الرابطة الزكجية ما لـ تكف الجريمة قد كقعت عمى أم منيـ".

6

 1اٌزمو٠وإٌَٞٛؽٛيػلاٌخاألٛفبيفٟظًاٌٍَطخاٌ١ٕٛٛخاٌفٍَطٕ١خ،اٌؾووخاٌؼبٌّخٌٍلفبعػٓاألٛفبي.29.ٓ،2144،
2ػجلاٌىوُ٠فٛكٖ:عوائُاٌؼوٗفٟلبْٔٛاٌؼمٛثبد،كاهاٌّطجٛػبداٌغبِؼ١خ،االٍىٕله.64.ٓ،َ4999،ٗ٠
3ػجلاٌمبكهعواكٖ،اٌّوعغاٌَبثك،اٌّغٍلاألٚي.246.ٓ،األِواٌغٕبئٛ٘:ٟأِولٚبئٖ٠ٟلهِٓاٌغٙخاٌزٟؽلك٘باٌمبٔ(ْٛإٌ١بثخ،
اٌمب )ٟٙثزٛل١غ ػمٛثخ اٌغواِخ ػٍ ٝاٌّز ُٙثغٕؾٗ ِؼ ٕٗ١أِ ٚقبٌفخ ػِّٛب ً ك ْٚارقبم اإلعواءاد اٌؼبك٠خ ٌٍلػ٠ٚ ،ٜٛزورت ػٍٙ١ب أمٚبء
اٌلػٜٛاٌغٕبئ١خِٛ٘ٚ.بٖٔذػٍٗ١اٌّبكحُٔ  166لبْٔٛاإلعواءاداٌغٕبئ١خاٌّٖو٠ٛ٘ٚ.ٞمبثًاألٕٛياٌّٛعيحفٟلبْٔٛاإلعواءاد
اٌغيائ١خاٌفٍَط .ٟٕ١
4رمو٠وِف١ٙٛخاألُِاٌّزؾلح،2142،اٌّوعغاٌَبثك .9.ٓ،
5فبّٛخاٌّإلذِ،وعغٍبثك.42.ٓ،
6لبْٔٛإٔٛياٌّؾبوّبداٌغيائ١خاٌفٍَط،ٟٕ١هلٌَُٕ:خ،2114اٌّبكح.224
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كاذا كاف األصؿ في ىذه المادة ىك "أداء الشيادة ضد المتيـ مف أصكلو أك فركعو ،أما االستثناء
ىك أف يمتنع أم مف األصكؿ أك الفركع عف أداء الشيادة إلدانة اآلخر ،كألسباب يجب أف يقتنع بيا
القاضي حتى يجيز امتناعو ،كذلؾ بشرط أال يككف الممتنع ىك الضحية لمعمؿ اإلجرامي الذم ارتكبو
المتيـ ،...كعميو فإف ىذه المادة قد فتحت آفاقان جديدة أماـ مقاضاة الجناة في االعتداءات الكاقعة
داخؿ إطار األسرة.

1

كما كيعد التقادـ مف أسباب انقضاء الدعكل الجزائية ،إالَّ أف المشرع الفمسطيني استثنى بعض
الجرائـ حيث ال يسرم عمييا التقادـ ،كىذا ما تضمنتو المادة  32مف القانكف األساسي الفمسطيني ،التي
نصت عمى أف" كؿ اعتداء عمى أم مف الحريات الشخصية أك حرمة الحياة الخاصة لئلنساف كغيرىا
مف الحقكؽ كالحريات العامة التي يكفميا القانكف األساسي أك القانكف ،جريمة ال تسقط الدعكل
الجنائية ،كال المدنية الناشئة عنيا بالتقادـ.
إجراءات محاكمة المتيم ذي اإلعاقة:
ال يكفي االعتماد إلى " ما كرد في الممؼ التحقيقي بشأف الحالة النفسية كالعقمية لممتيـ ،كانما ال بد
أف تقكـ المحكمة أيضان بكضعو تحت الرقابة الطبية 2"،كقد تستظير ذلؾ مف تمقاء نفسيا أك مف خبلؿ
لجنة طبية .ك في ىذا تقكؿ محكمة التمييز األردنية ،يمكف لممحكمة معرفة الحالة العقمية أك النفسية،
مف "تمقاء نفسيا مف خبلؿ تصرفات المتيـ أماميا ،أك مف خبلؿ ككيؿ الدفاع ،أك المدعي العاـ
المترافع ،أك مف خبلؿ االطبلع عمى تقارير طبية بحقو ،أك أم شيء آخر" 3فيجب أف يثبت المرض
عف طريؽ تقرير طبي صادر عف أطباء حككمييف" ،فإذا ظير لممحكمة أف المتيـ مصاب بالمرض
النفسي أك اإلعاقة ،تصدر قر انر بكضعو تحت رقابة ثبلثة مف أطباء الحككمة المتخصصيف باألمراض
النفسية كالعقمية لممدة التي تراىا الزمة ،كذلؾ لتزكيد المحكمة بتقرير طبي عف كضعو المرض".

4

كقد كفؿ المشرع لممتيـ مف ذكم اإلعاقة حماية جزائية إجرائية أثناء المحاكمة ،لكنيا لـ تشمؿ
حماية إجرائية لممجني عميو ذم اإلعاقة ،فقد نص عمى عدـ المسؤكلية الجزائية لممتيـ إذا كاف مصابان
بمرض سبب لو اختبلالن في قكاه العقمية حيف ارتكابو الجريمة المسندة إليو ،كاذا ثبت ليا أف المتيـ
1فبّٛخاٌّإلذِ،وعغٍبثك .4:.ٓ،
2ػجلاٌوؽّٓرٛف١كأؽّل،اٌّوعغاٌَبثك.44:.ٓ،
3رّ١١يعياءأهكٔٛ ِْٕ،2116/4:64،ٟهادِوويػلاٌخ،اٌّْبهئٌٗ١فِٟوعغػجلاٌوؽّٓرٛف١كأؽّل،اٌّوعغاٌَبثك.444.ٓ،
4ػجلاٌوؽّٓرٛف١كأؽّل،اٌّوعغاٌَبثك.441.ٓ،
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مختؿ في قكاه العقمية لدرجة تحكؿ دكف محاكمتو ،تصدر ق ار نار بإيداعو في إحدل المؤسسات الطبية
لممدة التي تراىا ضركرية لمراقبتو ،1ك يفترض ىذا التدبير العبلجي المانع لمحرية أف يتـ "تكفير العبلج
المبلئـ يقتضي منع الحرية كالتزاـ اإلقامة في مكاف معيف ،كأف تككف خطكرة المجرـ عمى المجتمع،
ىي بالقدر الذم ال يمكف معو درؤىا بغير اعتقالو2".فإذا ثبت شفاء المريض النفسي أك العقمي
ؾ احتجازه إذا لـ يعد خط انر عمى السبلمة
المحتجز في مستشفى األمراض العقمية بتقرير طبي ،يتـ ف ّ
العامة ،كىذا ما قرره المشرع في المادة  92مف قانكف العقكبات األردني 3.كيمكف القكؿ بأف ىذه الحالة
تطبؽ عمى المجني عميو ذم اإلعاقة ،حيث يحجز في المستشفى أك مؤسسات الرعاية إف استمزمت
حالتو ذلؾ ،كيحاؿ إلى إخراجو إف لـ يكف خط انر عمى السبلمة العامة ،كيككف ذلؾ خاضع لمرقابة
المستمرة.
أما فيما يتعمؽ بشيادة ذكم اإلعاقة أثناء المحاكمة ،فقد أكجب القانكف أف يككف الشاىد أىبل
لمشيادة ،بأف يككف سميـ اإلدراؾ كقت حدكث الكاقعة المشيكد عنيا كقت اإلدالء بشيادتو" 4.كأجاز
سماع شيادة ذكم اإلعاقة الحسية" ،فيجكز سماع شيادة األبكـ كاألصـ الذم ال يعرؼ الكتابة ،عف
طريؽ تعييف المحكمة مترجمان اعتاد مخاطبتو أك مخاطبة أمثالو باإلشارة ،أك بالكسائؿ الفنية األخرل،
أما إذا كاف األبكـ األصـ يعرؼ الكتابة ،فيسطر كاتب المحكمة األسئمة كالمبلحظات كيسمميا إليو
فيجيب عمييا خطيان ،كيتكلى كاتب المحكمة تبلكة ذلؾ في الجمسة كتضـ إلى المحضر".

5

لذا يمكف القكؿ أف ىنالؾ إشكاليات تتعمؽ بالنظاـ القضائي ،فبل يكجد نظاـ عدالة متخصص
لذكم اإلعاقة ،فيناؾ حاجة إلنشاء كحدات متخصصة بذكم اإلعاقة في الشرطة ،إضافة لحاجة بعض
أعضاء النيابة كبعض القضاة ،تمقي تدريبات حكؿ حقكؽ كعدالة ذكم اإلعاقة ،لكف المشكمة الحقيقية
تكمف في عدـ كجكد مأسسة لذلؾ التخصص في القانكف ،لذا ستبقى االنتياكات مستمرة بحؽ ذكم
اإلعاقة ،كالتي تحتاج لسياسة رادعة بالتجريـ كالعقاب ،كضماف تنفيذ العقكبة ،كاألىـ منيا رعاية
كحماية ىؤالء مف التعرض لبلنتياكات.

1لبْٔٛإٔٛياٌّؾبوّبداٌغيائ١خاٌفٍَط،ٟٕ١هلٌَُٕ:خ،2114اٌّبكح.269
ٛ2اليأثٛػف١فٗ،اٌّوعغاٌَبثك.:2:.ٓ،
3لبْٔٛاٌؼمٛثبداألهكٔ،ٟهلٌَُٕ،46خ،4961اٌّبكح(.)2/92
ٛ4اليأثٛػف١فٗ،اٌّوعغاٌَبثك.:41.ٓ،
5لبْٔٛإٔٛياٌّؾبوّبداٌغيائ١خاٌفٍَط،ٟٕ١هلٌَُٕ،:خ،2114اٌّبكح .261
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المطمب الثاني :عمى مستوى المؤسسات المعنية بالمالحقة:
تمعب المنظمات الحقكقية الكطنية دك انر في الحماية الجزائية لذكم االحتياجات الخاصة ،حيث تقكـ
بنشر حقكؽ األشخاص ذكم اإلعاقة ،كتعمؿ عمى حمايتيـ مف خبلؿ " استقباؿ الشكاكل حكؿ
االنتياكات التي يتعرض ليا األشخاص ذكك اإلعاقة ،كمتابعة شكاكييـ مع الجيات المعنية ،باإلضافة
إلعداد التقارير كاألبحاث كالبيانات ،كتجمع المعمكمات المتعمقة باالنتياكات التي يتعرضكف ليا".
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الفرع األول :المؤسسات الخاصة بذوي اإلعاقة:
"إف المؤسسات الحقكقية بإمكانيا أف تمثؿ الشخص ذكم اإلعاقة كككيؿ عنو ،كليس كييئة
حقكقية ،ألنو ال يكجد نص قانكني في ذلؾ في القضايا الجزائية" 2كاف التكاصؿ مع المؤسسات كتقديـ
الشكاكل مف قبؿ المعاقيف ذكم االحتياجات الخاصة ،يتكلد مف خبلؿ تكفر المعمكمات كالكعي حكؿ
أدكار تمؾ المؤسسات ،كاف غياب ذلؾ يكلد فجكة تكاصميـ مع مؤسسات العدالة ،إضافة إلى كجكد
عكامؿ اجتماعية كثقافية ،كغياب الكعي المتمثؿ بالخكؼ الزائد مف قبؿ العائمة كالمجتمع ،كخاصة في
ظؿ ضعؼ القكانيف .كؿ تمؾ العكامؿ عراقيؿ أماـ ذكم اإلعاقة ،تحكؿ بينيـ كبيف تقديـ الشكاكل،
كخاصة أف ىنالؾ ضعؼ يشكب آلية التقدـ بشككل لغياب الجدكل مف التقدـ بشككل لمجيات المعنية.
ال تقدـ الكثير مف النساء كالفتيات ذكات اإلعاقة الشكاكل إلى مراكز المرأة لئلرشاد القانكني
كاالجتماعي ،فبل جدكل مف تقديـ الشكاكل التي ال تؤدم بالنتيجة إلى كصكليف إلى البيت اآلمف ،ففي
إ حدل الحاالت لـ يتمكف المركز مف تكفير البيت اآلمف إلحدل النساء ذكات اإلعاقة؛ ألنو لـ يكف
مكائمان بعد 3".أما عمى صعيد األسرة ،فمف الممكف أف تككف متكرطة بممارسة كافة االنتياكات ضد
ذكم اإلعاقة داخؿ األسرة ،مما يحكؿ دكف تقديـ شكاكل مف قبؿ األسر ،أك ذكم اإلعاقة ذاتيـ .فمف
األجدر بالمشرع عند الضركرة في حاؿ كقكع جناية ،أك جنحة عمى ذكم اإلعاقة ،أف يأمر بتسميمو إلى
شخص مؤتمف يتعيد بمبلحظتو كالمحافظة عميو ،أك إلى معيد خيرم معترؼ بو مف ك ازرة العدؿ حتى
يفصؿ في الدعكل ،كيصدر األمر بذلؾ مف القاضي مف تمقاء نفسو أك بناء عمى طمب النيابة أثناء
التحقيؽ ،أك المحاكمة عمى حسب األحكاؿ ،أسكة بالمشرع الميبي الذم كفؿ حماية الصغار كالمعتكىيف

ٕ1الػػجلاٌؼب:ٟٛكًٌ١اٌّلهةؽٛيؽمٛقاألّقبٓمٞٚاإلػبلخ،اٌ١ٙئخاٌَّزمٍخٌؾمٛقاإلَٔبْ،كٛ٠اْاٌّظبٌُ.92.ٓ،2142،
 2أّٓ٠ػجلاٌّغ١لٕٛٚ:يإٌَبءمٚاداإلػبلخألهوبْاٌؼلاٌخاٌوٍّ١خِ،وويكهاٍبداٌزّٕ١خ،عبِؼخث١وى٠ذ.:1،ٓ،َ214:،
3ػّبكاٌٖ١وفِ،ٟوعغٍبثك.:9.ٓ،
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المجني عمييـ كنص في المادة  330أنو " إذا كقعت الجناية أك الجنحة عمى نفس معتكه جاز أف
يصدر األمر بإيداعو مؤقتان في مصحة أك مستشفى لؤلمراض العقمية أك تسميمو لشخص مؤتمف عمى
حسب األحكاؿ".1
ىنالؾ إحدل الحاالت لجأت فييا امرأة ذات إعاقة حركية بتقديـ شككل عبر الياتؼ نظ انر لكاقعيا
الصحي ،بخطكرة العنؼ الكاقع عمى جسدىا مف قبؿ شقيقيا ،لكف ردة الفعؿ الرسمية مف قبؿ الشرطة،
كانت فقط مقتصرة عمى أخذ تعيد مف قبؿ أخييا بعدـ التعرض ليا مرة أخرل ،كقد دفعت مقابؿ
الشككل التي قدمتيا ،ثمنان لعنؼ نفسي آخر حيث تعرضت لمكـ مجتمعي كأسرم ،أكجدىا في دائرة
ندمت معو عمى إقداميا عمى التقدـ بشككل نتيجة حالة العزؿ كالتيميش كالمكـ األسرم الذم أحاط
بيا 2".ىذا عمى صعيد األسرة ،لكف ىناؾ أيضان صعكبة في تقديـ الشكاكل ضد المؤسسات لعدـ كجكد
قكانيف تحكميا ،أك رقابة فعمية عمييا ،حيث " يتجاكز بعضيا كؿ الحدكد في اضطياد المعكقيف كاساءة
معاممتيف ،كتعرض العديد مف نزالء بعض ىذه الجمعيات إلى االستغبلؿ الذم كصؿ حد االعتداء
الجنسي في بعض الحاالت".3
تعد اليئية المستقمة لحقكؽ اإلنساف ( ديكاف المظالـ) ،إحدل الييئات المعنية بذكم اإلعاقة ،كقد
نص القانكف عمى تشكيميا كتضمف القانكف األساسي الفمسطيني ذلؾ؛ حيث جاء في المادة  31منو
عمى أف " تنشأ بقانكف ىيئة مستقمة لحقكؽ اإلنساف ،كيحدد القانكف تشكيميا كمياميا كاختصاصيا،
كتقدـ تقاريرىا لكؿ مف رئيس السمطة الكطنية ،كالمجمس التشريعي الفمسطيني".

4

تعمؿ الي يئة المستقمة عمى تكثيؽ االنتياكات في الحقكؽ ،مف قبؿ اليئية المستقمة لحقكؽ المكاطف.
كقد تمقت الييئة في عاـ  2011ما يقارب  151شككل مف أشخاص ذكم اإلعاقة ،كاف ىناؾ 85
شككل لمنساء ذكات اإلعاقة مرتبطة بالقضايا الحقكقية" 5"،حيث ترتبط ىذه الشكاكل في العادة
بإقصائيف مف فرص العمؿ كالخدمات الصحية ،كحرمانيف مف الحركة كالكصكؿ إلى مؤسسات
المجتمع المدني كالمنظمات الحقكقية 6"،كذلؾ فإف مف أبرز مياميا" ،تعزيز كحماية حقكؽ اإلنساف،

ِ1ؾّلاٌغبى:ٞٚلبْٔٛاإلعواءاداٌغٕبئ١خ،اٌلاهاٌغّب٘١و٠خٌٍْٕوٚاٌزٛى٠غٚاإلػالْ،اٌطجؼخاأل.:1:.ٓ،4991،ٌٝٚ
 2أّٓ٠ػجلاٌّغ١لٕٛٚ:يإٌَبءمٚاداإلػبلخألهوبْاٌؼلاٌخاٌوٍّ١خِ،وويكهاٍبداٌزّٕ١خ،عبِؼخث١وى٠ذ .46،ٓ،َ214:،
3ى٠بكػّو:ٚاٌّوعغاٌَبثك .1.ٓ،
4اٌمبْٔٛاألٍبٍٟاٌفٍَط،2111،ٟٕ١اٌّبكح.:4
5أّٓ٠ػجلاٌّغ ١لٕٛٚ:يإٌَبءمٚاداإلػبلخألهوبْاٌؼلاٌخاٌوٍّ١خِ،وويكهاٍبداٌزّٕ١خ،عبِؼخث١وى٠ذ .41،ٓ،َ214:،
6ػّبكاٌٖ١وف :ٟأّقبٓغ١وِوئِ،ٓ١١وويكهاٍبداٌزّٕ١خ،عبِؼخث١وى٠ذ:2.ٓ،214:،
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عبر صيانة كمراجعة التشريعات كالسياسات الكطنية ،كمراقبة أداء مختمؼ أركاف السمطة التنفيذية،
كأطراؼ العدالة".
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" تتدخؿ الييئة كمراقب في حالة كاحدة ،ىي تقصير الجيات المختصة بالقياـ بالكاجب القانكني،
مف خبلؿ إصدار تقارير ،ك تعمؿ بحاالت ضيقة جدان كمعب دكر (صديؽ المحكمة) ،إذ تقكـ بإعطاء
تصكر كشرح لمقاضي ،عف حالة ذكم اإلعاقة دكف التدخؿ بقناعة القاضي" ،2كمف األجدر عمى الييئة
أف تقكـ بتسميط الضكء عمى االنتياكات الكاقعة عمى ذكم اإلعاقة كتكثيقيا ،كاصدار تكصيات لمجيات
الرسمية ،لمتحقؽ مف تمؾ االنتياكات لمساءلة مرتكبييا.
" تشير بعض المؤسسات إلى أنيا تمتزـ سياسة عدـ التمييز أك اإلقصاء أك االستثناء ،إنما ال
تكجد أم تدابير يقكمكف باتخاذىا لضماف شمكلية األشخاص ذكم اإلعاقة" ،3فبل يكجد أم إجراءات
متخذة مف مؤسسات المجتمع المدني عمى االنتياكات الكاقعة عمى ذكم اإلعاقة ،فعمى سبيؿ المثاؿ
في حاؿ استئصاؿ رحـ الفتيات ذكات اإلعاقة ،فإف المعاؽ في المجتمع الفمسطيني" ،ال يتمتع بأم
شبكة أماف أك حماية ،كأف عممية استئصاؿ الرحـ ،ال تشكؿ بذاتيا حماية لممريضة المنغكلية ،حيث نو
يمكف تأىيميا كتكعية عائمتيا ،ك تشكيؿ حماية اجتماعية ليا كلعائمتيا ،األمر الذم يتطمب كقفة مف
مؤسسات المجتمع المدني".
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ىنالؾ "مبادرات محددة لحماية النساء كالفتيات ذكات اإلعاقة المكاتي يتعرضف لمعنؼ ،كعمى سبيؿ
المثاؿ ،أصدرت الحككمة كمنظمات المجتمع المدني في كركاتيا دفتر عناكيف النجدة مف أجؿ النساء
ذكات اإلعاقة ،ك ىك دفتر يتضمف معمكمات عف المؤسسات ك المنظمات التي تقدـ اإلرشاد كأماكف
اإلقامة إلى ضحايا العنؼ ،بيد أف مبادرات مف ىذا النكع نادرة ،كالجيات التي تتخذىا في معظـ
األحياف ىي منظمات غير حككمية 5".كإجراءات كقائية لمحد مف العنؼ ،كاألجدر أف يتـ دعـ أىمي
لؤلشخاص ذكم اإلعاقة مف خبلؿ الزيارات المنزلية لتدريبيـ عمى كيفية التعامؿ معيـ ،كاال تعييف فرؽ
مدربة تمتمؾ ميارات لمكشؼ كالتعامؿ مع العنؼ األسرم كالمؤسسات الخاصة برعاية ذكم اإلعاقة مف
ٕ1الػػجلاٌؼب:ٟٛكًٌ١اٌّلهةؽٛيؽمٛقاألّقبٓمٞٚاإلػبلخ،اٌ١ٙئخاٌَّزمٍخٌؾمٛقاإلَٔبْ،كٛ٠اْاٌّظبٌُ.94.ٓ،2142،
2ئٍالَاٌزّ:ٟ١ّ١اٌ١ٙئخاٌَّزمٍخٌؾمٛقاإلَٔبِْ،مبثٍخّقٖ١خ،ثزبه٠ـ،214:/1/:1اٌَبػخ.ٓ44311
 3أّٓ٠ػجلاٌّغ١لٕٛٚ:يإٌَبءمٚاداإلػبلخألهوبْاٌؼلاٌخاٌوٍّ١خِ،وويكهاٍبداٌزّٕ١خ،عبِؼخث١وى٠ذ.49،ٓ،َ214:،
4الدكتكر عبلـ جبر ،شبكة الحماية األىمية ،فمسطيف أكف اليف2014/3/5 ،ـ12:07 ،ـ،
http://www.felesteen.ps/kup%20web/sub.php?page=details&nid=13312
5اٌزمو٠وإٌٌَّٞٛف١ٙٛخاألُِاٌّزؾلحاٌَبِ١خٌؾمٛقاإلَٔبْ،اٌّوعغاٌَبثك .46.ٓ،
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أم انتياؾ يقع عمييـ ،كأف يتكلى المجمس األعمى لذكم اإلعاقة رصد كمتابعة االنتياكات ،كتكفير
مؤسسات متخصصة تراعي ىذه الفئة كبناء سياسات كتشريعات لمحد مف العنؼ ضدىـ خركجان عف
النظرة التقميدية.
يقع عمى عاتؽ الدكلة مسؤكلية حماية ذكم اإلعاقة مف أم انتياؾ ،ك"تمتد مسؤكلية الدكلة
المتمثمة في حماية حقكؽ األطفاؿ ذكم اإلعاقة ،سكاء أكانكا ضحايا أـ شيكدان ،أـ مشتبيان بيـ أـ
مدانيف ،مف خبلؿ تدابير معينة كىي إجراء مقاببلت مع األطفاؿ ذكم اإلعاقة باستخداـ المغات
المناسبة ليـ ،سكاء أكانت لغة محكية أك لغة اإلشارة .كيمكف تدريب مسؤكلي اإلنفاذ الجبرم في
القانكف ،كالعامميف في المجاؿ االجتماعي ،كالمحاميف ،كالقضاة كغيرىـ مف المينيف ذكم الصمة عمى
العمؿ مع األطفاؿ تحقيقان لمعدالة.
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في األردف ك"نظ انر لمتبايف بيف النظرة التشريعية ك الممارسات المجتمعية المتعمقة بحؽ األشخاص
ذكم اإلعاقة في الحرية الشخصية كاألمف ،فقد تـ العمؿ عمى تصميـ كتنفيذ برامج تيدؼ إلى رفع
كعي األسر كالجيات التي تتكلى حماية كرعاية األشخاص ذكم اإلعاقة لمحد مف ىذه التعديات ،كخمؽ
معرفة كاتجاىات كممارسات تحترـ حقكقيـ في تقرير مصيرىـ ،كممارسة حرياتيـ التي كفميا الدستكر
كنصت عمييا التشريعات".

2

الفرع الثاني :اإلعالم:
لئلعبلـ كظيفة رقابية ،كىي " تمثؿ أحد الدركع األساسية لحماية المجتمع ك صيانتو مف الفساد
كالمخالفات ،كاساءة استخداـ السمطة" 3.كلرقابة اإلعبلـ دكر في الحماية الجزائية لممعاقيف ذكم
االحتياجات الخاصة ،ك ذلؾ مف خبلؿ ما تقكـ بنشره مف ق اررات ك قكانيف ،تحذر مف االعتداء عمى
ذكم اإلعاقة بنشر االعتداءات المجرمة ،كالعقكبات المفركضة عمييا ،إضافة إلى الحماية مف خبلؿ
نشر االعتداءات التي تقع عمى ذكم اإلعاقة مما يؤثر عمى الرأم العاـ ،ما قد يؤثر في تحريؾ الدعكل
الجزائية ،كمبلحقة منتيكي القانكف ،كبالتالي تعتبر كسيمة لمردع ك الحماية ،كليا دكر في إلقاء الضكء
عمى االنتياكات التي تقع عمى ذكم اإلعاقة في المؤسسات الخاصة برعايتيـ .إف الجيكد المبذكلة
1رمو٠واٌ١َ١ٔٛ١ف،214:اٌّوعغاٌَبثك.4:.ٓ،
 2رمو٠واٌٍّّىخاألهكٔ١خاٌٙبّّ١خاألٚيؽٛيؽمٛقاألّقبٓمٞٚاإلػبلخفٟاٌٍّّىخٌٍ،فزوحِبث،2144_2119ٓ١ػّبْ،ثٕل.9:
ٕ3الػػ جلاٌؼب:ٟٛكًٌ١اٌّلهةؽٛيؽمٛقاألّقبٓمٞٚاإلػبلخ،اٌ١ٙئخاٌَّزمٍخٌؾمٛياإلَٔبْ،كٛ٠اْاٌّظبٌُ .91.ٓ،2142،
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بنشر االنتياكات الكاقعة عمى ذكم اإلعاقة في كسائؿ اإلعبلـ ،يؤدم إلى االىتماـ بيذه الفئة ،كالقضاء
عمى التمييز ضدىـ كانياء االنتياكات ،كالعنؼ بجميع أشكالو ،كأف تتبني مف المؤسسات اإلعبلمية
برامج تيدؼ لتعميؽ المعرفة ،كبياف النظرة الحقكقية كالحماية الجزائية ليـ ،باعتبارىـ جزءان مف أفراد
المجمتع ،ليـ حقكقيـ الخاصة بيـ ،مف خبلؿ نشر الكعي بالمكاثيؽ الدكلية المتعمقة بذكم اإلعاقة.
إضافة إلى أنو يجب أف يككف ىنالؾ حمبلت تكعكية تيدؼ لمتعريؼ بحقكؽ ذكم اإلعاقة كالحد مف
التعديات الكاقعة عمييـ ،مثؿ تجريـ استئصاؿ األرحاـ لذكات اإلعاقة ،كاالتصاؿ كالتكاصؿ بذكم
اإلعاقة.
كقد كاف لئلعبلـ في األردف ،أثر كبير في كشؼ االنتياكات الحاصمة في دكر الرعاية الخاصة
بالمعاقيف ،حيث رصدت الصحافة شكاكل ذكم اإلعاقة ،التي تضمنت ما يتعرضكف لو أبنائيـ مف
سكء معاممة داخؿ دكر الرعاية الخاصة بيـ ،ك قد أمضت الصحافة عامان كامبلن لمتحقيؽ في تمؾ
الشكاكل ،مف خبلؿ عمؿ تطكعي قاـ بو بعض الصحفييف استخدمكا فيو الكمرات السرية ،لكشؼ
الحقيقة ،ك تـ كشؼ ما يتعرضكف لو ذكم اإلعاقة مف سكء معاممة ،كاىماؿ كعنؼ يمارس مف قبؿ
العامميف في دكر الرعاية ،في ظؿ فشؿ رقابة حككمية في حماية أطفاؿ األردف المعكقيف ،1فطفؿ يجر
عمى األرض ،كآخر يضرب ،كغيره مقيد رغـ عجزه عف الحركة ،كآخر يتعرض لحركؽ ،كاىماؿ
صحي ،إضافة إلى ذلؾ اعتداءات جنسية ،فبل يكفييـ ما يعانكنو بسبب اإلعاقة ،بؿ تزيد معاناتيـ
بسبب ما يتعرضكف لو مف انتياكات ،كاىماؿ عمى الرغـ مف أنو يفترض أف ال يككف ذكم اإلعاقة
بجانب أم شيء ممكف أف يعرضيـ لمخطر ،ككؿ ما يحصؿ مف انتياكات في معظـ تمؾ المراكز
الخاصة ،فإف الشكاكل مف سكء المعاممة نادرة ،فيتـ التستر عمييا كالسككت عف ىذا النكع مف الشككل
كسحبيا .كخاصة فيما يتعمؽ باالعتداءات الجنسية ،فالخكؼ مف الفضيحة ،غالبان ما يؤدم إلى إلقاء
المكـ عمى الضحية ،كعدـ اإلفصاح عنيا لما يؤديو في بعض األحكاؿ إلى القتؿ فيما يعرؼ بجرائـ
الشرؼ ،فعدد قميؿ مف الشكاكل المقدمة يعرض عمى القضاء ،حيث إف رفع مثؿ ىذه القضايا غاية في
الصعكبة ،فالم اركز سرية كيصعب ضبط االعتداءات فييا ،كفي حاؿ ظيكره يصعب إثباتو؛ ألف الدليؿ

1ؽٕبْؽٕللغ،ٟرمو٠ورؼن٠تاٌّؼٛلٓ١ثلٚهاٌوػب٠خفٟاألهكْ،اٌغيء.4،
 .َ41311:ً،2144/:/1http://www.youtube.com/watch?v=wtue9cGWPiY
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الكحيد ىك الشخص المعاؽ نفسو .إضافة إلى أف بعض الشكاكل يتـ سحبيا بسبب إرضاء ذكم
العبلقة.

1

فالحككمة ترخص دكر الرعاية الخاصة ،ك تحدد شركط ما يجب تكافره ،لكف المفاجىء أف شركط
الترخيص تنحصر عمى مكاصفات البناء ،ك ال يذكر إال القميؿ عف طرؽ التعامؿ مع األطفاؿ
كرعايتيـ 2.لذا يمكف القكؿ أنو ال بد مف أف يككف تفعيؿ مراقبة الجيات المسؤكلة لدكر الرعاية الخاصة
بذكم اإلعاقة ،بداية تفعيؿ دكرىـ مف خبلؿ التشريعات التي تضمف قياميـ بالرقابة ،كالجزاء المترتب
عمى مخالفة ميماميـ ،لكسائؿ اإلعبلـ دكر فعاؿ في تمؾ الرقابة مف خبلؿ تفعيؿ دكرىـ في نشر
تمؾ التقارير الصادرة عف المفتشيف مما يفرض رقابة أكثر عمييـ ،كبياف رد فعؿ الجيات المعنية عف
التقارير المنشكرة أيضان مف خبلؿ كسائؿ اإلعبلـ.
لذا ،فإف قياـ كسائؿ اإلعبلـ بنشر االنتياكات الكاقعة عمى ذكم اإلعاقة في المنتجات اإلعبلمية،
يؤدم إلى االىتماـ بيذه الفئة ،ك القضاء عمى التمييز ضدىـ ،ك إنياء االنتياكات كالعنؼ بجميع
أشكالو الكاقع عمييـ.
لكف ليس لئلعبلـ حؽ مطمؽ ،فبل يحؽ لكسائؿ اإلعبلـ نقؿ إجراءات المحاكمة ،ألف " ىذه الكقائع
تؤثر عمى حسف سير إجراءات المحاكمة مف جية ،كعمى مصالح المتيميف مف جية أخرل ،...فمف
حؽ اإلنساف متيما أـ ضحية ،أال تبلحقو كسائؿ اإلعبلـ ،سكاء أكانت مرئية أـ مسمكعة أـ مقركءة،
فبل تنشر صكره أك أخباره الشخصية ،أك صكر كأخبار ذكيو ،إال بالقدر الذم تسمح بو السمطة
المختصة ،فيما يتعمؽ بالجريمة المقترفة أك بناء عمى مكافقتو الصريحة".

3

كىذا ما كفمو المشرع في الحفاظ عمى عدـ الكشؼ عف أسرار الحدث ك ذكيو ،حيث تضمنت المادة
( )7مف قانكف إصبلح األحداث السارم المفعكؿ في الضفة الغربية أنو ال يسمح بنشر اسـ الحدث
الماثؿ أماـ المحكمة ،أك رسمو الفكتكغرافي ،أك أم شيء ،أك أمر يؤدم لمعرفة ىكيتو ،إال بإذف
المحكمة ،كبالقدر الذم يقتضيو أحكاـ القانكف" .4كما ك" قررت مدكنة األخبلقيات كالقكاعد السمككية
1ؽٕبْؽٕللغ،ٟرمو٠ورؼن٠تاٌّؼٛلٓ١ثلٚهاٌوػب٠خفٟاألهكْ،اٌغيء،4،
 .َ443:1:ً،2144/:/1،http://www.youtube.com/watch?v=FlmE2XL6OEc
2ؽٕبْفٕللغ،ٟرمو٠ورؼن٠تاٌّؼٛلٓ١ثلٚهاٌوػب٠خفٟاألهكْ،اٌغيء.:،
 .َ44311:ً،2144/:/1http://www.youtube.com/watch?v=XHacOm0rtzU
3ػجلاٌمبكهعواكٖ،اٌّوعغاٌَبثك،اٌّغٍلاألٚي .916-911.ٓ،
4لبْٔٛئٕالػاألؽلاس،هلُ(ٌَٕ،)46خ،4914اٌّبكح( .)1/9
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الخاصة باالعبلمييف الفمسطينييف ،عدـ نشر أم صكرة لمضحايا بطريقة تؤثر عمى مشاعر ذكييـ ،أك
مشاعر المكاطنيف".

1

لك ف يجب أف تتبع الدكلة خطة إعبلمية لمتقميؿ مف فرص سقكط ذكم اإلعاقة ضحايا لمجريمة ،مف
خبلؿ" تخصيص باب أك صفحة أسبكعيان في كؿ صحيفة أك مجمة لمتعريؼ برسالة أجيزة الشرطة،
كتكعية الجماىير ،كتبصرة المكاطنيف لمتعاكف مف الشرطة ،كتخصيص برامج إذاعية كتمفزيكنية تخاطب
كافة فئات المجتمع يككف الغرض منيا بياف جيكد الشرطة كايضاح الظاىرة اإلجرامية في كؿ بمد
كطرؽ الكقاية منيا".2
كفي النياية يمكف القكؿ بأنو ال تزاؿ االنتياكات ضد المعاقيف ذكم االحتياجات الخاصة غير
مرئية عمكمان ،لذا ال بد مف جيكد تبذؿ عمى المستكل التشريعي لمتصدم عمى النحك المبلئـ لعكامؿ
الخطر كالضغؼ المحددة لحمايتيـ ،كال بد مف كضع سياسات كشراكة مع المؤسسات المعنية بذكم
اإلعاقة ،تشمؿ جمع معمكمات مناسبة كفقان لممادة  31مف اتفاقية حقكؽ األشخاص ذكم اإلعاقة ،بما
فييا بيانات بحثية عف جميع أشكاؿ العنؼ الذم يتعرض لو ذكم اإلعاقة مصنفة حسب العمر كحالة
اإلعاقة كالجنس كنكع االعتداء .كالقاء الضكء عمى العنؼ المحدد الذم يتعرضكف لو المعاقيف ذكم
االحتياجات الخاصة.

1ػجلاٌمبكهعواكٖ،اٌّوعغاٌَبثك،اٌّغٍلاٌضبٌش.911.ٓ،
2أؽّلِؾّلاٌفم،ٟاٌؾّب٠خاٌغٕبئ١خٌؾمٛقٙؾب٠باٌغوّ٠خ،اٌّوعغاٌَبثك .422.ٓ،
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الخـــــاتمة:
ىذا المكضكع يفجر الكثير مف القضايا الشائكة ،كنتائجو تثير الدىشة كانفتاح المكضكع عمى مستقبؿ
القانكف الجنائي يحمؿ في طياتو الممتدة أبعاد المكضكع المتعددة بيف الديف كالطب كالقانكف .كقد
خرجنا مف ىذه الدراسة بعدة نتائج أىميا:
 محدكدية الحماية الجزائية لممعاقيف ذكم االحتياجات الخاصة عمى مستكل القكاعد
المكضكعية ،كعمى مستكل القضاء ،فبل يكجد فرز لمقضايا الخاصة بذكم اإلعاقة.
 قاـ المشرع بتكفير حماية لممعاقيف ذكم االحتياجات الخاصة في إطار التجريـ العاـ ،لكنو لـ
اع صفة اإلعاقة في المجني عميو في حالتي اإلجياض ،كالقتؿ ،بؿ عاممو معاممة
ير ِ
األشخاص الخاليف مف اإلعاقة ،فمو الحؽ في الحياة ،كالعيش بكرامة دكف المساس بو فيك مف
الحقكؽ المقدسة التي أقرتيا الدساتير كاألنظمة القانكنية كالدكلية كأحاطتو بسياج مف الحماية
بأف فرضت الجزاء الرادع لمف يحاكؿ االعتداء عمى ىذا الحؽ.
 إف المرحمة التي تتككف فييا الخبليا العصبية في الدماغ ،كالتي يمكف مف خبلليا معرفة
التشكىات العقمية في الجنيف ،ىي مرحمة ما بعد اؿ  120يكمان مف عمره ،ك ىي مرحمة نفخ

الركح .كبالتالي ،فإف إجياض الجنيف في ىذه المرحمة يعد جريمة ،كال يدخؿ في جكاز
اإلجياض ألسباب طبية ،حيث أف مجرد تشكه الجنيف ال يبرر حرمانو مف الحياة.
 لـ ينظـ المشرع األردني حالة مف يقدـ عمى إجياض الفتيات ذكات اإلعاقة المكاتي يتعرضف
لبلغتصاب بشكؿ خاص.
 لـ يتطرؽ المشرع األردني لمكضكع القتؿ الرحيـ في قانكف العقكيات ،فاعتبره إحدل صكر
القتؿ القصد كىك مف الجرائـ المشددة ،كىي مف الجرائـ التي يعاقب عمييا دكف النظر لمباعث.

 أبدل المجتمع الدكلي عناية كاضحة بالمعكقيف ،مف خبلؿ المكاثيؽ الدكلية التي منحت أبعادان
عالمية لحماية المعكقيف ،كقد نصت عمى ضركرة تمتع ىذه الفئة بكافة الحقكؽ اإلنسانية،

فبلقت حماية ذكم االعاقة اىتمامان كبي انر عمى المستكل الدكلي ،كما كحظيت التشريعات

الفمسطينية باىمتاـ ىذه الفئة ،كعمى رأسيا القانكف األساسي الذم حفظ ليـ الحؽ في العيش
الكريـ.

 اقتصرت التشريعات الفمسطينية الخاصة بذكم اإلعاقة عمى الحماية القانكنية الخدماتية ،كلـ
تحظ النصكص بحماية جزائية لذكم اإلعاقة يضمف حقيـ في الحياة ،عمما أف ىذه الفئة أكثر
احتمالية لكقكعيا ضحية لمجريمة ،نظ انر لعدـ قدرتيا عمى درء المخاطر عنيا ،مما يستدعي
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تعديؿ قانكف المعاقيف لينسجـ مع االتفاقيات الدكلية ،كعمى رأسيا اتفاقية حقكؽ األشخاص
ذكم اإلعاقة كالتي انضمنت إلييا فمسطيف في شير أيار مف عاـ2014ـ.
 ىنالؾ قصكر في الحماية المكضكعية كاإلجرائية لذكم اإلعاقة ،كثغرات في قانكف العقكبات
كقانكف أصكؿ المحاكمات الجزائية الفمسطيني ،كالتي يعتبر تعديميا متطمبان أساسيان يجب أخذه
بعيف االعتبار.

 تستيدؼ الحماية الجزائية المكضكعية تتبع األفعاؿ ذات العبلقة بالمصمحة المراد حمايتيا،
كذلؾ بجعؿ صفة اإلعاقة عنص انر تككينيا في التجريـ ،أك يجعميا ظرفان مشددان لمعقاب ،بينما
تستيدؼ الحماية الجزائية اإلجرائية تقرير ميزة إجرائية تأخذ شكؿ استثناء عف انطباؽ كؿ أك

بعض القكاعد اإلجرائية العامة في حاالت خاصة يستمزـ تحقيؽ المصمحة فييا تقرير تمؾ
الحماية.
 تشمؿ الحماية الجزائية ،حماية إجرائية حيث تكفميا الدكلة بنصكص تشريعية ،كتضع الضكابط
البلزمة لكفالتيا ،مف خبلؿ إنشاء أجيزة متخصصة في تنفيذ القانكف الخاص بيا.
 تـ التكصؿ إلى كجكب تعديؿ قانكف حقكؽ المعاقيف الفمسطيني كالنص عمى حماية جزائية
خاصة لحماية حقكقيـ ككجكد جيات مختصة تحمي حقكقيـ.
 إضافة إلى العقكبات المترتبة عمى كؿ جرـ يقع عمى ذكم اإلعاقة ،سمب الكالية عمى النفس
أك الحد منيا ،أك كقفيا في الحاالت التي يككف الجاني غير أىؿ ليا ،فتسقط كاليتو عمى جميع
األشخاص الذيف يككنكف تحت كاليتو ك التي شرعت أساسان لمصحمة المكصى عميو.

 ال تزاؿ االنتياكات ضد المعاقيف ذكم االحتياجات الخاصة غير مرئية عمكمان ،لذا ال بد مف
جيكد تبذؿ عمى المستكل التشريعي لمتصدم عمى النحك المبلئـ لعكامؿ الخطر كالضغؼ

المحددة لحمايتيـ.
 العنؼ ضد المعاقيف ذكم االحتياجات الخاصة ىي ظاىرة مكجكدة في كافة المجتمعات ،كالتي
يجب التصدم ليا؛ لككنيا تقع عمى فئة ال تستيطع الدفاع عف نفسيا ،أك عف حقكقيا ,كمف
طميعة ىذه القضايا االعتداءات الجنسية ،كالجسدية ،كمف أشخاص مقربيف لممعاؽ يفترض أف
يكفركا لو األماف كالحماية ،كال يقتصر العنؼ الكاقع عمى ذكم االحتياجات الخاصة مف قبؿ
األسرة ،بؿ يتعرض المعاقيف ذكم االحتياجات الخاصة لمعنؼ كالتعذيب ،ك اإلىماؿ مف
مؤسسات رعاية المعاقيف.
 عالج المشرع االعتداءات الجنسية الكاقعة عمى مف ال يستطيع المقاكمة ،سكاء أكاف المجني
عميو أنثى في جرائـ االغتصاب ،أك كؿ مف األنثى كالذكر في جرائـ ىتؾ العرض ،كقد شدد
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العقكبة إذا كاف الجاني أحد المنصكص عمييـ في المادة  295مف ذات القانكف ،كلـ يأخذ
المشرع بتشديد العقكبة نظ انر لحالة المجني عميو الذم ال يستيطع المقاكمة ،ك نرل بأف ىذه
العقكبات غير رادعة إذا لـ يكف الجاني أحد المنصكص عمييـ في المادة  295لتشديد

العقكبة ،كخاصة مع مقارنة كحشية الجريمة المرتكبة عمى مف ال يستيطيع المقاكمة.
 يمكف تصحيح الكضع الغير متساكم في الحماية الجزائية بيف المعاقيف ذكم االحتياجات
الخاصة كبيف األسكياء ،مف خبلؿ تكفير حماية جزائية إضافية لذكم اإلعاقة مف خبلؿ
التجريـ كالعقاب ،بتجريـ األفعاؿ القائمة عمى تكافر اإلعاقة محبل لمجريمة ،كعدـ االعتداد
برضاء المجني عميو ،كتشديد العقكبة القائمة عمى صفة الجاني كككنة ممف يتكلكف رعاية ذكم
اإلعاقة.


تبدأ الحماية الجزائية اإلجرائية لذكم اإلعاقة ،مف حصكليـ عمى بطاقة تسجؿ حاالت تبيف
درجة اإلعاقة كنكعيا حاؿ كالدتيـ.

 يجكز القياس في قانكف اإلجراءات الجزائية حيث إنو قانكف شكمي كعاـ ،ك ينظـ قكاعد
إجرائية ،عمى عكس قانكف العقكبات الذم ال يجكز التكسع في تفسير قكاعده ،كال يجكز
القياس في ىذا المجاؿ ك ذلؾ احترامان لمبدأ شرعية الجرائـ دكف سند مف نص ،ك ىذه العمة ال
كجكد ليا بالنسبة لمنصكص اإلجرائية ،إذ ليس مف شأنيا إنشاء جرائـ أك تقرير عقكبات.

 إف مف حؽ الضحايا الحصكؿ عمى العدالة ،كال ريب أف حمايتيـ ال تقتصر عمى التعكيض
عف األضرار التي تحيؽ بيـ في المجاؿ الجزائي ،إنما تمتد إلى كثير مف أكجو الحماية
األخرل فمف حقيـ العمـ بحقكقيـ ،كحؽ شيكدىـ كأسرىـ في الحماية كحؽ ذكم اإلعاقة العقمية
بأف يمثمو محاـ ،الحؽ في سرية المحاكمات الخاصة بيـ.
 ىنالؾ عدة مؤسسات تعتنى بالمعاقيف ذكم االحتياجات الخاصة ،في المسائؿ الخدماتية ،كلكف
ليس ليا دكر فعاؿ في االنتياكات الكاقعة عمى ذكم اإلعاقة.
 بالنسبة لمجرائـ التي تقع عمى ذكم اإلعاقة ،فتغيب عف استراتيجيات ك سياسات الشرطة
الفمسطينية أم تكجيات في التعاطي مع قضايا ذكم اإلعاقة.
 حاالت قميمة مف حيث العدد في الجرائـ الكاقعة عمى ذكم اإلعاقة تصؿ لمقضاء ،لكنيا بميغة
مف حيث الداللة ،لذا ال بد مف إجراءات تنظـ مبلحقة مرتكبي ىذه االنتياكات.
 إذا كاف األصؿ أف تمتزـ النيابة العامة بمبلحقة مرتكبي الجرائـ في الجنايات بمجرد كصؿ عمـ
لدييا عند كقكعيا ،فإنو مف األجدر أف تقكـ بالمبلحقة إف كاف المجني عميو مف ذكم اإلعاقة،
كاف لـ تصؿ الجرائـ لحد الجنايات .كأف ال تسقط المبلحقة بإسقاط الحؽ الشخصي.
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 تعمؿ الييئة المستقمة عمى تكثيؽ االنتياكات في الحقكؽ ،ك تتدخؿ الييئة كمراقب في حالة
كاحدة ،ىي تقصير الجيات المختصة بالقياـ بالكاجب القانكني ،مف خبلؿ إصدار تقارير.


ل ئلعبلـ دكر في الحماية الجزائية لممعاقيف ذكم االحتياجات الخاصة ،كذلؾ مف خبلؿ ما
تقكـ بنشره مف ق اررات كقكانيف ،تحذر مف االعتداء عمى ذكم اإلعاقة بنشر االعتداءات
المجرمة ،كالعقكبات المفركضة عمييا ،إضافة إلى الحماية مف خبلؿ نشر االعتداءات التي
تقع عمى ذكم اإلعاقة مما يؤثر عمى الرأم العاـ ،ما قد يؤثر في تحريؾ الدعكل الجزائية،
كمبلحقة منتيكي القانكف ،كبالتالي تعتبر كسيمة لمردع ك الحماية ،كليا دكر في إلقاء الضكء
عمى االنتياكات التي تقع عمى ذكم اإلعاقة في المؤسسات الخاصة برعايتيـ.
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التوصيات:
 يجب الحد مف العنؼ داخؿ األسرة كاصدار القكانيف التي تعاقب األبكيف المسيئيف ألكالدىـ مف
ذكم اإلعاقة.
 ضركرة مراجعة التشريعات الفمسطينية الناظمة لحقكؽ المعاقيف ،لمتأكد مف انسجاميا مع قكاعد
االتفاقيات الدكلية بيذا الصدد ،كتعديؿ قانكف حقكؽ المعكقيف كتضمينو مكاد تنظـ المساءلة
كالعقاب عمى األفراد كالمؤسسات التي تنتيؾ حقكقيـ ،مع آليات تنظـ معقابة المخالفيف.
 تعزيز آليات التطبيؽ كالرقابة عمى تنفيذ تمؾ القكانيف .كعمى الجيات المرتبطة باإلعاقة أف
تضافر جيكدىا مع المؤسسات اإلعبلمية ،كاستثماره ككسائؿ جماىرية داعمة لقضايا ذكم
االعاقة ،كالتكعية بحقيكقيـ.
 مطالبة الجيات المختصة معاقبة كؿ مف يسيء إلى الطفؿ المعاؽ دكف النظر إلى المستكل
المعيشي ،ك حماية الطفؿ ذكم اإلعاقة مف سكء المعاممة في التعذيب النفسي كالجسدم كتقديـ
العكف ليـ.
 إنشاء دكر لذكم االحتياجات الخاصة ،كاالىتماـ بيـ ،كتقديـ الدعـ الكافي ليـ.
 كضع األكلكية في المحاكـ لقضايا األطفاؿ ذكم اإلعاقة ،كاإلسراع في محاكمة مف يقكـ
باستخداـ العنؼ ضد األطفاؿ المعاقيف.
 إعادة النظر في العقكبات حتى تتناسب كمدل فظاعة الجرـ الذم يقع عمى ذكم اإلعاقة.
 كجكد التخصص في قضايا ذكم اإلعاقة سكاء بالنسبة لمضابطة القضائية ،أك النيابة ،أك
القضاء ،كتشكيؿ محاكـ خاصة بيـ.
 مف األسمـ أف يقرر المشرع الفمسطيني حماية خاصة لذكم االحتياجات الخاصة ،حاؿ تركو
في مكاف غير مأىكؿ بالناس ،ك تشديد العقكبة تبعان لصفة الجاني كاف األجدر عمى المشرع
أف يأخذ بعيف االعتبار صفة الجاني في الجرائـ اإليجابية بطريؽ الترؾ ،إذ أف ىذه الجرائـ

تحدث أكثر مف جرائـ القتؿ المقصكد ،ك تعييف كصي مؤقت في الجرائـ التي ترتكب ضد ذكم
اإلعاقة ،عندما يثبت تقصير ممثمو القانكني عف رعايتو.
 تجريـ بعض األفعاؿ عمى أف يعتد بصفة المجني عميو ،كككف التشكه ،أك اإلعاقة عنص انر في
تككيف الجريمة ،إضافة النعداـ رضا المجني عميو ،إذ أف " خطر السمكؾ -مناط التجريـ_ ال
يتكقؼ عمى الطبيعة المكضكعية لمحؽ المعتدل عميو فحسب ،بؿ يتكقؼ كذلؾ عمى طبيعة
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صاحب الحؽ كمدل حاجتو إلى الحماية الجنائية ،ك إنشاء تجريـ خاص لبعض األفعاؿ تجعؿ
مف صفة المجني عميو ذكم اإلعاقة عنص انر في تككيف الجريمة.

 صياغة نصكص قانكنية كاضحة كصريحة ،تبيف الظركؼ التي تككف فييا المرأة الحامؿ
ميددة بيبلؾ أكيد ،كحاالت التشكه الخطيرة التي تصيب الجنيف كتسمح بإسقاطو ،كأف يتـ
النظر في كؿ حالة عمى حدة مف قبؿ لجنة مختصة مشكمة مف عمماء الديف ،كأطباء
مختصيف لضماف حماية قانكنية أكبر لمجنيف.
 التدخؿ لحماية إضافية لممعاقيف ذكم االحتياجات الخاصة ،مف خبلؿ تغميظ العقكبة كاعتبار
كقكعيا عمى مف ال تستطيع المقاكمة ،ظرفا مشددا سكاء اقترنت بعنصر القرابة ،أـ ال،
كخاصة أف المجني عمييـ ال يستطيعكف الدفاع عف أنفسيـ ،كال يستطيعكف تقديـ شككل
لمبلحقة مرتكبييا ،كخاصة إذا ما كاف المجني عميو ذك إعاقة ذىنية.
 األجدر بالمشرع أف ال يسمح بالتنازؿ أك التصالح عمى الجرائـ الكاقعة عمى ىذه الفئة ،لما
تشكمو ىذه الجرائـ مف خطر عمى المجتمع بشكؿ عاـ ،ك عمى ذكم اإلعاقة بشكؿ خاص.
 ينبغي عمى ك ازرة الشؤكف االجتماعية ككنيا المسؤكلة عف مراقبة مؤسسات رعاية المعاقيف ،أف
تخصص لجنة تفتيش يراقبكف أداء المؤسسات ،تقكـ برصد كمراقبة العامميف في المؤسسات
كرصد أم مخالفات ،كحتى يككف ليذه المجنة دكرىا الفعاؿ فيفضؿ منحيا صفة الضبط
القضائي ذكم االختصاص الخاص.
 التركيز عمى تدريب الككادر كالجيات األمنية عمى أساليب الكشؼ عف االنتياكات لمحد مف
االنتياكات التي يتعرض ليا ذكم اإلعاقة ،ك تدريب العامميف مع المعاقيف ذكم االحتياجات
الخاصة عمى كيفية كشؼ كتكثيؽ أم انتياؾ ،كالفحكصات األكلية التي يمكف إج ارئيا لمكشؼ
عف ممارسات العنؼ ضد ىؤالء في مؤسسات الرعاية كمتابعة ذلؾ مع الجيات المعنية،
كانشاء أقساـ خاصة تيتـ بيذه الظاىرة كتكثيقيا.
 عقد دكرات لؤلىالي كلذكم اإلعاقة كارشادىـ كتثقيفيـ حكؿ أنكاع االنتياكات التي قد
يتعرضكف ليا ،مف خبلؿ برامج تكعية تتناكؿ كيفية التعامؿ مع الشخص المعاؽ كاإلببلغ عف
أم حالة عنؼ أك استغبلؿ يتعرض ليا الشخص المعاؽ كعدـ كتماف ىذه الحالة.
 البدء بإدخاؿ مكضكع العنؼ ضمف استراتيجات الدكلة كالخطط التنفيذية لممؤسسات
كالمنظمات المعنية ،مف خبلؿ التشبيؾ مع الجيات ذات العبلقة.
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 تفعيؿ القكانيف كالمكائح الخاصة بحقكؽ المعاقيف ذكم االحتياجات الخاصة كتطكيرىا ،فيما
يتبلءـ مع الحاجة ،مف خبلؿ تقديـ الشكاكل ،كمتابعتيا مع أجيزة العدالة المختمفة،
كالمؤسسات الحقكقية ،كتفعيؿ المراقبة عمى تمؾ المؤسسات.
 أىمية التطكير الذاتي لذكم اإلعاقة ،كعمؿ كرشات تكعية ليـ كألىالييـ ،ك لمعامميف في
مؤسسات العدالة حكؿ كيفية تجنب االنتياؾ ،كآليات المتابعة عند كجكد انتياؾ بنظاـ تقديـ
الشكاكل ،كمتابعة الحالة كصكالن لمقضاء.
 تعديؿ التشريعات بما يضمف الحماية الجزائية الكافية لممعاقيف ذكم االحتياجات الخاصة،
كارتباطيا بالتقاضي بما يضمف المساءلة كالمحاسبة ،كتبياف آلية كاضحة لتقديـ الشكاكل،
كتطكير خطكط ساخنة تضمف كصكؿ حاالت االنتياؾ لمعدالة ،كتأىيؿ كتكعية ذكم اإلعاقة
لكصكليف لمؤسسات العدالة حاؿ تعرضف ألم انتياؾ.
 استخداـ كسائؿ اإلعبلـ ككسيمة كقائية كعبلجية بالتكعية المسبقة ،ككشؼ االعتداءات عند
حصكليا.
 تكفير خدمات الحماية مف قبؿ البيكت اآلمنة ،ليتاح لذكم اإلعاقة مف الكصكؿ إلييا ،كضماف
كسيكلة استخداـ مرافقيا.
 مراجعة التشريعات الكطنية بما يتبلءـ مع اتفاقية حقكؽ األشخاص ذكم اإلعاقة كاالتفاقيات
الخاصة بيـ.
 العمؿ عمى إزالة كؿ أشكاؿ التمييز الي يتعرض ليا األشخاض ذكك اإلعاقة ،بما فييا العكائؽ
التشريعية كالسياسية كالبيئية كاالجتماعية.
 أف يقكـ المجمس األعمى لئلعاقة بتعزيز صبلحياتو في تفعيؿ حقكؽ األشخاص ذكم اإلعاقة
كحمايتيا ،مف خبلؿ تقديـ مقترحات إلدخاؿ التعديبلت الضركرية عمى القكانيف كالتشريعات
ذات الصمة.
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1997ـ.

 عصاـ أحمد محمد :النظرية العامة لمحؽ في سبلمة الجسـ ،الطبعة الثانية ،القاىرة1988 ،ـ.

 عصمت عدلي :عمـ االجمتاع األمني األمف كالمجمتمع ،دار النشر المعرفة الجامعية
باالسكندرية ،دكف ط أك سنة النشر ،ص  1.315عصمت عدلي.

 عمي شيد أبك حجيمو :الحماية الجزائية لمعرض في القانكف الكضعي كالشريعة اإلسبلمية دراسة
مقارنو ،دار الثقافة ،عماف ،الطبعة األكلى .2011
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 عمي عبد القادر القيكجي :شرح قانكف أصكؿ المحاكمات الجزائية ،منشكرات الحمبي ،بيركت
لبناف.2002 ،

 عمي محمد المبيضيف :الصمح الجنائي كأثره في الدعكل العامة ،دار الثقافة لمنشر كالتكزيع.
عماف  -األردف ،الطبعة الثانية .2015

 عمار عباس الحسيني :كظيفة الردع العاـ لمعقكبة ،دراسة مقارنة في فمسفة العقاب ،منشكرات
الحمبي الحقكقية ،بيركت لبناف ،الطبعة األكلى2011 ،ـ.

 عمر السعيد رمضاف :شرح قانكف العقكبات القسـ الخاص ،دار النيضة العربية ،القاىرة،
.1986

 فاطمة المؤقت :االعتداءات الجنسية داخؿ األسرة بيف الكاقع كالقانكف ،مركز الدراسات النسكية،
الطبعة األكلى ،كانكف أكؿ 2006ـ.

 كامؿ السعيد :شرح قانكف العقكبات ،الجرائـ الكاقعة عمى اإلنساف دراسة مقارنة ،دار الثقافة
لمنشر كالتكزيع ،عماف ،الطبعة الخامسة2011 ،ـ.

 محمد الجازكم :قانكف اإلجراءات الجنائية،الدار الجماىيرية لمنشر كالتكزيع كاإلعبلف ،الطبعة
األكلى.1990 ،

 محمد سعيد نمكر :أصكؿ اإلجراءات الجزائية ،الطبعة الثالثة ،،دار الثقافة لمنشر كالتكزيع،
.2013

 محمد سعيد نمكر :شرح قانكف العقكبات القسـ الخاص ،الجرائـ الكاقعة عمى األشخاص ،الجزء
األكؿ ،دار الثقافة لمنشر كالتكزيع ،عماف ،الطبعة األكلى2005 ،ـ.

 محمد شبلؿ العاني:
1998ـ.

عمـ اإلجراـ كالعقاب ،دار المسيرة لمنشر كالتكزيع ،ط ،1 .عماف،

 محمد صبحي محمد نجـ :رضاء المجني عميو كأثره عمى المسؤكلية الجنائية دراسة مقارنة ،دار
الثقافة لمنشر كالتكزيع ،عماف – األردف ،الطبعة األكلى.2000،

 محمد

صبحي

نجـ:

الجرائـ

كالتكزيع.عماف.ط.1994 ،1.

الكاقعة

عمى

االشخاص.مكتبة

دار

الثقافة

لمنشر

 محمد صبحي نجـ :الكجيز في قانكف أصكؿ المحاكمات الجزائية ،دار الثقافة لمشر كالتكزيع،
الطبعة األكلى2006 ،ـ.

 محمكد سمير عبد الفتاح :النيابة العمكمية كسمطاتيا في إنياء الدعكل الجنائية بدكف محاكمة،
المكتب الجامعي الحديث ،االسكندرية.2003 ،

 مصطفى الشربيني :الطب النفسي كالقانكف ،أحكاـ كتشريعات األمراض النفسية ،الطبعة األكلى،
دار النيضة العربية ،بيركت.2001 ،
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 مميكة بف عزة ثابت :أسباب اإلباحة كمكانع المسؤكلية في جريمة اإلجياض بيف الشريعة
كالقانكف الجنائي الجزائرم ،مجمة الحقكؽ القانكنية كاالقتصادية بكمية الحقكؽ ،جامعة

االسكندرية ،العدد األكؿ.)821(2012 ،

 نبيو صالح :النظرية العامة لمقصد الجنائي ،دار الثقافة لمنشر كالتكزيع ،عماف – األردف ،الطبعة
األكلى.2004 ،

 نظاـ تكفيؽ المجالي :شرح قانكف العقكبات القسـ العاـ ،دار الثقافة لمنشر كالتكزيع ،عماف،
الطبعة الرابعة .2012

 ىدل حامد قشقكش :القتؿ بدافع الشفقة ،دراسة مقارنة ،دار النيضة العربية ،ط ،2 .القاىرة،
.1996

 ىيثـ حامد المصاركه :الكصي المعاكف لذم العاىتيف في القانكف األردني دراسة مقارنة ،المجمة
األردنية في القانكف كالعمكـ السياسية،المجمد  ،2العدد  ،2ربيع الثاني 1431ىػ /بيساف،

2010ـ.

ب .مراجع متخصصة

 أحمد بف عبد اهلل الضكيحي :القكاعد الفقييو الحاكمة إلجياض األجنة المشكىة ،كرقة عمؿ
مقدمة لندكة تطبيؽ القكاعد الفقيية في المسائؿ الطبية ،ص ،14 .قاعدة البيانات ،جامعة بير

زيت.

 زياد الجرجاكم :الرعاية التربكية لمعكقيف في اإلسبلـ ،مجمة البحكث كالدراسات التربكية
الفمسطينية ،العدد الثالث2000 ،ـ.

 سمـ بيف خير اهلل الشمرم :إجياض األجنة المرضى كالمشكىيف في ضكء الفقو اإلسبلمي،
ص ،5 .قاعدة البيانات ،جامعة بير زيت.

 عبد العزيز السيد الشخص :رعاية ذكم االحتياجات الخاصة كالكفاء بحقكقيـ (أفاؽ الكاقع
كتطمعات المستقبؿ) ،المؤتمر السنكم السادس عشر(2001ـ) ،مركز اإلرشاد النفسي ،جامعة

عيف شمس.

 محمكد إبراىيـ محمد مرسي :نطاؽ الحماية الجنائية لمميئكس مف شفائيـ كالمشكىيف خمقيان في
الفقو الجنائي اإلسبلمي كالقانكف الكضعي ،دار الكتب القانكنية دار شتات لمنشر كالبرمجيات،

مصر2009 ،ـ.
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 .5الراسائل الجامعية:
 بمقاسـ سكيقات :الحماية الجزائية لمطفؿ في القانكف الجزائرم،رسالة ماجستير غير
منشكرة ،جامعة قصدم مرباح_كرقمة كمية الحقكؽ كالعمكـ السياسية ،قسـ الحقكؽ-2010،
.2011
 رائد محمد أبك الكاس :رعاية المعاقيف في الفكر التربكم اإلسبلمي في ضكء المشكبلت
التي يكاجكنيا ،رسالة ماجستير،الجامعة اإلسبلمية ،كمية التربية2008 ،ـ.
 عبد القادر صابر جراده :مكسكعة اإلجراءات الجزائية في التشريع الفمسطيني ،المجمد
األكؿ ،مكتبة آفاؽ ،غزة.2009 ،
ثالثا :تقارير:
 التقرير السنكم لمفكضية األمـ المتحدة السامية لحقكؽ اإلنساف ،دراسة مكاضيعية بشأف مسألة
العنؼ ضد النساء كالتفيات كاإلعاقة2012/3/30 ،،ـ.
 الحركة العالمية لمدفاع عف األطفاؿ في فمسطيف ،التقرير السنكم حكؿ عدالة األطفاؿ في ظؿ
السمطة الكطنية الفمسطينية.2011 ،
 دليؿ شمكؿ األشخاص ذكم اإلعاقة في المجتمع ،مشركع تمكيف األشخاص ذكم اإلعاقة مف
المطالبة بحقكقيـ كاستحقاقاتيـ ،مركز دراسات التنيمة ،جامعة بير زيت.2014،
 دليؿ عائبلت األشخاص ضكم اإلعاؽ ،،مشركع تمكيف األشخاص ذكم اإلعاقة مف المطالبة
بحقكقيـ كاستحقاقاتيـ ،مركز دراسات التنيمة ،جامعة بير زيت.
 أيمف عبد المجيد :كصكؿ النساء ذكات اإلعاقة ألركاف العدالة الرسمية ،مركز دراسات التنمية،
جامعة بير زيت2013 ،ـ.
 تقرير المقررة الخاصة المعنية بالعنؼ ضد المرأة ،أسبابو كعكاقبو ،الجمعية العامة لؤلمـ
المتحدة،

2012/8/3ـhttp://www.refworld.org/cgi-،

bin/texis/vtx/rwmain/opendocpdf.pdf?reldoc=y&docid=50a0c12e2
 تقرير المممكة األردنية الياشمية األكؿ حكؿ حقكؽ األشخاص ذكم اإلعاقة في المممكة ،لمفترة
ما بيف  ،2011_2007عماف ،بند .65
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 تقرير مفكضية األمـ المتحدة السامية لحقكؽ اإلنساف ،مجمس حقكؽ اإلنساف ،الدكرة العشركف،
تعزيز كحماية جميع حقكؽ اإلنساف ،المدنية كالسياسية كاالقتصادية كاالجتماعية كالثاقافية ،بما
في ذلؾ الحؽ في التنمية2012 /3 /30 ،ـ.
 رنده سنيكرة كآخركف :كضع حقكؽ اإلنساف في مناطؽ السمطة الكطنية الفمسطينية ،التقرير
السنكم الثامف عشر ،الييئية المستقمة لحقكؿ اإلنساف.2012،
 التقرير السنكم حكؿ عدالة األطفاؿ في ظؿ السمطة الكطنية الفمسطينة ،الحركمة العالمة
لمدفاع عف األطفاؿ.2011،
 عماد الصيرفي :أشخاص غير مرئييف ،مركز دراسات التنمية ،جامعة بير زيت.2013 ،
 تقرير المممكة األردنية الياشمية األكؿ حكؿ حقكؽ األشخاص ذكم اإلعاقة في المممكة ،لمفترة
ما بيف  ،2011_2007عماف.
 زياد عمرك ،تقرير حكؿ حقكؽ ذكم االحتياجات الخاصة في التشريعات السارية في فمسطيف،
سمسمة التقارير القانكنية ،25 ،الييئة الفمسطينة المستقمة لحقؽ المكاطف.2001 ،

رابعاً :الدوريات:
 مجمة الحقكؽ لمبحكث القانكنية كاالقتصادية بكمية الحقكؽ،جامعة االسكندرية ،عدد خاص
ديسمبر ( ،)2012إعداد :سيد أحمد محمكد ،الحماية القانكنية لذكم االحتياجات الخاصة.
 مجمة نقابة المحاميف األردنييف ،المكتب الفني لنقابة لمحاميف األردنييف ،عماف لسنة
.1985

خامساً المواقع االلكترونية:
 دار االفتاء الفمسطينية،
http://www.darifta.org/majles2014/showfile/show.php?id=217
 تقرير اليكنسيؼ ،كضع األطفاؿ ذكك اإلعاقات في
العالـ2013.
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http://www.unicef.org/arabic/publications/43689_69454.html
،2014/9/16
 استئصاؿ رحـ الفتيات الفمسطينيات المعاقات عقميان ،جريمة تحارب بجريمة أـ إخمع
الضرس كاخمع كجعو ،تحقيؽ الصحفية رحمة

خالد،http://www.palweather.ps/ar/node/5183.html،
 راديك بيت لحـ 2014/3/5 ،200ـ،
http://www.rb2000.ps/ar/news/90976.html
 ككالة معا اإلخبارية،
http://www.maannews.net/arb/ViewDetails.aspx?ID
 لدكتكر عبلـ جبر ،شبكة الحماية األىمية ،فمسطيف أكف اليف،
http://www.felesteen.ps/kup%20web/sub.php?page=details&nid=13
312
 حناف حندقجي ،تقرير تعذيب المعكقيف بدكر الرعاية في األردف ،الجزء.1،
http://www.youtube.com/watch?v=wtue9cGWPiY
 محمكد محمد عكدة :الفرؽ بيف اإلعاقة العقمية كالمرض العقمي ،أخصائي نفسي،
.http://www.alyaum.com/article/1057052

سادساً :المصادر الميدانية:

 إسبلـ التميميي :الييئة المستقمة لحقكؽ اإلنساف ،مقابمة شخصية.
المراسيم و تعميمات وق اررات:
 كماؿ الشرافي :كزير الشؤكف االجتماعية،ك ازرة الشؤكف االجتماعية ،كزير الشؤكف
االجتماعية ،كماؿ الشرافي ،تعميـ رقـ  ،2014/5دكلة فمسطيف ،تاريخ 2014/2/13ـ،
ككف الك ازره ىي المسؤكلة عف تكفير الحماية ليذه الفئة في المجتمع الفمسطيني.
 قرار مجمس الكزراء رقـ ( )40لسنة  2004بالبلئحة التنفيذية لمقانكف رقـ ( )4لسنة
1999ـ بشأف حقكؽ المعكقيف.
 مرسكـ رقـ ( )1لسنة  2012بشأف تعديؿ المركسـ الرئاسي المتعمؽ بالمجمس األعمى
لؤلشخاص ذكم اإلعاقة.
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