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خلفية عامة حول التقرير
قامت مؤسسة قادر للتنمية املجتمعية خالل العام 2010 بالبدء بتنفيذ “مشروع رصد انتهاكات حقوق األشخاص ذوي 
اإلعاقة” بتمويل من مركز تطوير املؤسسات األهلية NDC، حيث هدف املشروع بشكل رئيسي إلى تعميم ثقافة حقوق 
اإلنسان ونشرها وتعزيزها وترسيخها في أوساط حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة واجلهات ذات العالقة في املجتمع ككل، من 
أجل صون هذه احلقوق وتلبيتها واحلفاظ عليها، كما هدف أيضا إلى ترويج ثقافة الرقابة على حقوق اإلنسان لألشخاص 
ذوي اإلعاقة املمثلة بقانون حقوق املعوقني رقم)4( 1999، والئحته التنفيذية، وحث جميع اجلهات ذات العالقة بالعمل على 

كفالة حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة واحترامها. 

وانطالقا من إميان املؤسسة بأن حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة جزء ال يتجزأ من حقوق اإلنسان، وال ميكن فصلها عنها أو 
معاجلتها مبعزل عن  جملة املرجعيات واألطر التشريعية الدولية والوطنية التي حتدد هذه احلقوق، وتنظم حصولهم 
عليها ومتتعهم بها،  والتي تتمثل في اإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان، وفي العهد الدولي للحقوق االجتماعية واالقتصادية، 
والعهد الدولي للحقوق املدنية والسياسية وجملة االتفاقيات واملعاهدات، وعلى رأسها اتفاقية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة، 

والتي تعتبر املرجع األهم حلقوقهم على املستوى العاملي، والتي مت استعراضها بإسهاب في معرض هذا التقرير. 

الرصد  أهمية  على  التشديد  احلقوق، وكذلك  على  الرقابة  ثقافة  تعزيز  إلى  وبشكل حاسم  تسعى  التقرير  أهداف  إّن 
املتاح  واحلقائق ضمن  املعلومات  وتقدمي  اجلرس  ولتعليق  املجتمع،  من  الفئة  لها حقوق هذه  تتعرض  التي  لالنتهاكات 
تنطوي عليه  وما  الرصد  أهمية عملية  التركيز على  إلى  إضافة  اإلعاقة.  ذوي  األشخاص  واملتوفر حول حالة حقوق 
من مبادئ وأخالقيات وآليات محددة وحساسة بهدف احلصول على معلومات صحيحة ومسؤولة حول االنتهاكات التي 

يتعرض لها األشخاص ذوو اإلعاقة وحقوقهم. 

ومن هذا املنطلق قامت مؤسسة قادر خالل فترة املشروع إلى رصد االنتهاكات التي متارس ضد حقوق األشخاص ذوي 
اإلعاقة على صعيد االنتهاكات الفردية واالنتهاكات املرتبطة باإلعالم واالنتهاكات املؤسسية والتشريعية واخلدماتية.
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المقدمة
أشار التقرير العاملي حول اإلعاقة للعام 2011 الذي أعّدته منظمة الصحة العاملية والبنك الدولي، وهو أول تقرير عاملي عن 
اإلعاقة، إلى أن هناك أكثر من مليار شخص يعانون من اإلعاقة في العالم، ويشكلون حوالي)15%( من سكان العالم، وهي 
نسبة أعلى من تقديرات منظمة الصحة العاملية في سبعينيات القرن املاضي، التي أشارت إلى حوالي )10%(، والبالغ عددهم 
أو أكثر، يعيشون مع شكل من أشكال  )785( مليون شخص، ويشكلون ما نسبته )15.6%( ممن تبلغ أعمارهم )15( عاماً 
اإلعاقة، وأن ما يقترب إلى )795( مليون شخص، ويشكلون ما نسبته )19.4%(، منهم )110( مليون شخص، أي ما نسبته )%2.2( 
إعاقة  أي ما نسبته )3.8%( يعانون من  الوظائف، وأن )190( مليون شخص،  تأدية  الشدة في  بالغة  يعانون من صعوبات 
شديدة وهو املصطلح الذي يستخدم حلاالت مثل الشلل الرباعي، وأن )95( مليون طفل، ويشكلون ما نسبته )5.1%(، منهم 
)13( مليون ويشكلون ما نسبته )0.7%( مصابون بنوع من اإلعاقة الشديدة. وأشار التقرير إلى أن)66.5%( من أسباب اإلعاقة 

ترجع إلى األمراض املزمنة في البلدان املنخفضة واملتوسطة الدخل. 

وأشار التقرير إلى العوائق وكذلك العقبات التي تواجه األشخاص ذوي اإلعاقة، ومنها قصور السياسات واملعايير، حيث ال 
يأخذ راسمو السياسات في اعتبارهم دائما احتياجات ذوي اإلعاقة، أو ال يتم تفعيل السياسات أو املعايير القائمة بالفعل، وأن 
املواقف واالجتاهات السلبية من املجتمع تقف عقبة وحتول أحياناً دون حصولهم على التعليم، الصحة، العمل، واملشاركة 
االجتماعية، وأن النقص في تقدمي اخلدمات لألشخاص ذوي اإلعاقة بشكل عام، وفي أقصى تقدير يحصلون على)%50( 
من احتياجاتهم، كما أن هناك نقصاً في جودة اخلدمات املقدمة، وعلى إمكانية الوصول إليها وكفايتها، وكذلك قصور 
في التمويل حيث غالباً ما يكون هناك قصور في املوارد املخصصة لتنفيذ السياسات واخلطط، ويتمثل العائق اآلخر في 
ضعف سبل الوصول إلى اخلدمات ومنها املباني العامة واملواصالت، كما أن هناك إنعدام التشاور واملشاركة، حيث ال يشارك 
ذوو اإلعاقة عند اتخاذ قرارات تتعلق بصورة مباشرة بحياتهم، كما أن هناك نقصاً في البيانات التي تتعلق باألشخاص 

ذوي اإلعاقة التي تؤثر على رسم اخلطط املتعلقة بهم.

 كما أكد التقرير على أن العقبات السابقة الذكر تؤثر على حياة األشخاص ذوي اإلعاقة، وتنعكس سلباً عليهم من 
حيث احلصول على نتائج صحية أقل، وإجناز تعليمي أدنى، ومشاركة اقتصادية أقل)نسبة الرجال ذوي اإلعاقة العاملني 
)53%( والنساء ذوات اإلعاقة العامالت )20%(، ويؤدي ذلك إلى حدوث نسبة أعلى من معدالت الفقر، وهذه العوائق تؤدي 

إلى زيادة االعتماد ومحدودية املشاركة1.

أما على املستوى الفلسطيني فقد أشار تقرير)مسح اإلعاقة الفلسطيني، 2011( الذي أعّده اجلهاز املركزي لإلحصاء الفلسطيني 
ووزارة الشؤون االجتماعية، والصادر في حزيران 2011، إلى أن نسبة اإلعاقة في األراضي الفلسطينية حوالي)7%()املفهوم 
املوسع( وأن عدد ذوي اإلعاقة بلغ )113(ألف شخص في الضفة الغربية وقطاع غزة، منهم )75( ألفاً في الضفة الغربية، أي ما 
نسبته)2.7%( من مجمل السكان، و)38( ألفاً في قطاع غزة، أي ما نسبته )2.4%( من مجمل السكان. وتوزعت نسبة اإلعاقة 
)2.9%( من الذكور، و)2.5%( من اإلناث. وقد أشار التقرير على أن اإلعاقة احلركية هي أكبر أنواع اإلعاقات في األراضي 
الفلسطينية، إضافة إلى البصرية، والسمعية، وإعاقة التواصل، وإعاقة التذكر والتركيز، وإعاقة بطء التعلم، واإلعاقة 
النفسية، وأن سبب اإلعاقة األكبر هو مرضي، ومتتاز األراضي الفلسطينية بعوامل إضافية تسبب اإلعاقة تتمثل في 
ضحايا االنتهاكات اإلسرائيلية، حيث إّن عدداً ال بأس به كانت إعاقته ناجتة عن اعتداءات االحتالل اإلسرائيلي، وأن 

اإلعاقة في األراضي الفلسطينية تزداد بسبب االحتالل اإلسرائيلي. 

وتهدف الدراسة إلى تسليط الضوء على االهتمام الدولي في قضايا األشخاص ذوي اإلعاقة من خالل إصدار العديد من 
القانوني الفلسطيني املنظم  املواثيق واالتفاقيات الدولية حلقوق اإلنسان، وجهود األمم املتحدة في ذلك، وكذلك اإلطار 

حلقوق املعاقني. 

نتناول في هذه الدراسة التي متتاز بالعديد من املميزات ومنها: أنها األولى فلسطينياً التي تعد بعد دخول اتفاقية حقوق 
املستوى  على  االتفاقية  إنفاذ  حول  تقاريرها  عليها  املصادقة  الدول  بعض  وتقدمي  النفاذ،  حيز  اإلعاقة  ذوي  األشخاص 

http://www.who.int  :1   لإلطالع عن نص التقرير العاملي لإلعاقة كاماًل، ميكن زيارة منظمة الصحة العاملية على موقعها االلكتروني
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الوطني، وكذلك استعراض اللجنة املعنية بحقوق األشخاص ذوي اإلعاقة للعديد من التقارير، وكذلك لكونها تأتي بعد 
إصدار أول تقرير عاملي عن حالة اإلعاقة في العالم. 

تتطرق الدراسة في الفصل األول إلى اإلطار القانوني حلماية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة على املستوى الدولي، واإلعالن 
اتفاقية حقوق األشخاص ذوي  املعوقني، وبشكل مفصل  العقلية، واإلعالن اخلاص بحقوق  اإلعاقة  اخلاص بحقوق ذوي 
اإلعاقة، ويركز الفصل الثاني على اإلطار القانوني حلماية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة في القوانني الفلسطينية، ومنها 
ويتطرق  الطفل.  وقانون  املدنية،  اخلدمة  وقانون  العمل،  وقانون  املعوقني،  وقانون حقوق  الفلسطيني،  األساسي  القانون 
الفصل الثالث إلى واقع حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة من حيث الصحة، التعليم، العمل، احلق في الزواج وتشكيل األسرة، 
التمييز الناجت عن التقاليد واملجتمع، وعدم جواز إجراء فحوص طبية أو عمليات جراحية إال مبوافقة الشخص املريض 
ويخلص إلى جملة من التوصيات التي تساعد صناع القرار على اتخاذ العديد من القرارات التي تسهم في حماية حقوق 

األشخاص ذوي اإلعاقة.





الفصل األول
اإلطار القانوني لحماية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة على المستوى الدولي



حالة حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة في المجتمع الفلسطيني

10

أجل  الدولي من  املستوى  املبذولة على  اإلعاقة واجلهود  األشخاص ذوي  الدولي بحقوق  االهتمام  الفصل  نتناول في هذا 
متكينهم من نيل حقوقهم، حيث قامت األمم املتحدة بإصدار العديد من اإلعالنات واالتفاقيات الدولية التي تتمحور حول 
تلك الفئة مطالبة الدول بالعمل على متكينهم من أجل نيل حقوقهم، ونستعرض في هذا الفصل اجلهود التي قامت بها 
األمم املتحدة ومنها إصدار اإلعالن اخلاص بحقوق املتخلفني عقليا، اإلعالن اخلاص بحقوق املعوقني، مع التركيز على 

أبرزها واملتمثلة في اتفاقية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة الصادرة في العام 2006.

المبحث األول: اإلعالن الخاص بحقوق المتخلفين عقليا2
يعتبر اإلعالن أولى جهود األمم املتحدة في إطار تقنني املطالبة بحقوق األشخاص ذوي اإلعاقة، وإن كان اإلعالن يركز 
أجل  الصحيح من  االجتاه  اعُتبر خطوة في  أنه  إال  املتخلفون عقلياً،  اإلعاقة وهم  األشخاص ذوي  على فئة محددة من 
حصولهم على حقوقهم، وأشار اإلعالن إلى ضرورة العمل على الصعيدين الوطني والدولي من أجل أن يصبح اإلعالن أساساً 

مشتركاً حلماية حقوقهم ومرجعاً موحداً لالتفاقية.

بأقصى حد ممكن عقليا3،  املواطنني مشروطاً  املتساوية مع باقي  املساواة وحصولهم على حقوقهم  وركز اإلعالن على 
وكذلك على ضرورة توفير الرعاية والعالج الطبيني والتأهيل والتدريب، وحق اإلقامة مع األسرة حيثما أمكن، أو في 
مؤسسة يتوافر فيها أقرب ما يستطاع من بيئة احلياة العادية4، وطالب اإلعالن بشكل خاص بحماية املعاقني إعاقة عقلية 
من جميع أنواع االستغالل أو املعاملة التي حتط من الكرامة، حيث نص »للمتخلف عقلياً حق في حمايته من االستغالل 
والتجاوز، ومن املعاملة احلاطة بالكرامة. فإذا لوحق قضائياً كان من حقه أن يقاضى حسب األصول القانونية، مع املراعاة 

التامة لدرجة مسؤوليته العقلية«، وركز اإلعالن على ضمان احلماية القانونية لهم نتيجة خطورة مرضهم5«.

وفي نفس السياق اعتمدت اجلمعية العامة لألمم املتحدة مبادئ حماية األشخاص املصابني مبرض عقلي وحتسني العناية 
بالصحة العقلية في العام 61991، والتي جاءت أكثر تفصياًل وحتديداً من اإلعالن. وتناولت املبادئ حق املعوق في احلصول 
على الرعاية الصحية العقلية، حيث نصت على أن »يتمتع جميع األشخاص بحق احلصول علي أفضل ما هو متاح من 
رعاية الصحة العقلية التي تشكل جزءاً من نظام الرعاية الصحية واالجتماعية«.7 وحلماية املعوق عقلياً حظر إجراء فحص 
طبي عليه إال وفق القانون، حيث نص على أنه »ال يجوز إجبار أي شخص على إجراء فحص طبي يستهدف تقرير ما إذا 
كان مصاباً أو غير مصاب مبرض عقلي، إال وفقا إلجراء مصرح به في القانون احمللي«، وحلماية خصوصية املرضى الذين 
يعانون من مرض عقلي نصت املبادئ على »احترام احلق في سرية املعلومات فيما يتعلق بجميع األشخاص الذين تنطبق 
عليهم هذه املبادئ«8، وكذلك نصت على أمر هام وضروري يتعلق مبسؤولية املجتمع والثقافة احمللية السائدة، وأن يعالج 

املريض في املجتمع الذي يعيش فيه، وأن لكل مريض احلّق في عالج يناسب خلفيته الثقافية9.

كما ركزت املبادئ وألول مرة بشكل تفصيلي على مسألة العالج، وأن يكون الهدف منها فقط العالج أو تشخيص املرض، 
وال يجوز أن تعطى على سبيل العقوبة أو لراحة اآلخرين10، وكذلك على ضرورة موافقة املريض ألخذ العالج، وأنه ال 
يجوز أن تعطى األدوية له دون موافقته، وأجاز للمريض احلق في رفض أو إيقاف العالج11، وفي حالة نادرة جداً ومقيدة 
وفقاً للقانون أجاز تقييد املرضى العقليني وحريتهم بشروط محددة حيث نص على أنه »ال يستخدم التقييد اجلسدي أو 
العزل غير االختياري للمريض إال حسب اإلجراءات املعتمدة رسمياً ملصحة لألمراض العقلية، وفقط عندما يكون ذلك هو 
الوسيلة الوحيدة املتاحة للحيلولة دون وقوع ضرر فوري أو وشيك للمريض أو لآلخرين. ويجب أن ال ميتد هذا اإلجراء 
إلى ما بعد الفترة الضرورية متاماً لتحقيق هذا الغرض. وتسجل جميع حاالت التقييد اجلسدي أو العزل غير االختياري، 

2  اعتمد ونشر علي املأل مبوجب قرار اجلمعية العامة لألمم املتحدة 2856 )د-26( املؤرخ في 20 كانون األول/ديسمبر 1971.
3  املبدأ رقم )1( من اإلعالن.

4  املبدأ رقم )3،4،5( من اإلعالن.
5  املبدأ رقم )6،7( من اإلعالن.

6   اعتمدت ونشرت علي املأل مبوجب قرار اجلمعية العامة لألمم املتحدة 119/46 املؤرخ في 17 كانون األول/ديسمبر 1991
7  املبدأ رقم )1( من املبادئ.

8  املبدأ رقم )5،6( من املبادئ.
9  املبدأ رقم )7( من املبادئ.
10  املبدأ رقم )10( من املبادئ.
11  املبدأ رقم )10( من املبادئ.
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وأسبابها، وطبيعتها، ومداها في السجل الطبي للمريض. ويجب إبقاء املريض املقيد أو املعزول في ظروف إنسانية، وحتت 
الرعاية واملراقبة الدقيقة واملنتظمة من جانب موظفي الصحة املؤهلني. ويجب إشعار املمثل الشخصي، إن وجد وإذا كان 

لذلك صلة باملوضوع، على الفور بأي تقييد جسدي أو عزل غير اختياري للمريض«12.

ولم جتز املبادئ مطلقاً إجراء التعقيم كعالج للمرضى العقليني، وكذلك لم جتز إجراء معاجلة طبية أو جراحية كبيرة 
لشخص مصاب مبرض عقلي، إال إذا كان القانون احمللي يسمح بذلك13، ولضمان حقوق املرضى، أجازت حق تقدمي الشكاوى 
للمرضى، حيث نص على أنه »يحق لكل مريض أو مريض سابق أن يقدم شكوى عن طريق اإلجراءات احملددة في القانون 
احمللي«14. وفي سبيل اإلنصاف للمرضى طالبت الدول أن تكفل وجود آليات مناسبة سارية للتشجيع علي االمتثال لهذه 
املبادئ، ومن أجل التفتيش على مصحات األمراض العقلية، وتقدمي الشكاوي والتحقيق فيها وإيجاد حلول لها، ومن أجل 
إقامة الدعاوى املناسبة التأديبية أو القضائية بسبب سوء السلوك املهني أو انتهاك حقوق املريض15. وفي سبيل تنفيذ هذه 
املبادئ طالب عدد من الدول أن تنفذ هذه املبادئ عن طريق اتخاذ تدابير مناسبة تشريعية وقضائية وإدارية وتعليمية 

وغيرها من التدابير، وأن تعيد النظر في تلك التدابير بصفة دورية. 16

المبحث الثاني: اإلعالن الخاص بحقوق المعوقين17
لقد صدر هذا اإلعالن بعد أربع سنوات من صدور اإلعالن اخلاص بحقوق األشخاص املتخلفني عقلياً، ولكنه جاء ألول 
مرة على تعريف املعوق، حيث نص على أنه » يقصد بكلمة »املعوق« أي شخص عاجز عن أن يؤّمن بنفسه، بصورة كلية 
أو جزئية، ضرورات حياته الفردية و/أو االجتماعية العادية بسبب قصور خلقي أو غير خلقي في قدراته اجلسمانية أو 
العقلية«18. وركز اإلعالن على مبدأ هام وهو املساواة مع باقي املواطنني، وأنه ال يجوز التفرقة أو التمييز علي أساس العرق 
أو اللون أو اجلنس أو اللغة أو الدين، أو الرأي سياسيا أو غير سياسي، أو األصل الوطني أو االجتماعي، أو الثروة، أو املولد، أو 

بسبب أي وضع آخر ينطبق على الشخص ذي اإلعاقة نفسه أو على أسرته19.

تكون  التي  األساسية  احلقوق  بنفس  ، ومتتعه  اإلنسانية  اإلعاقة  ذي  الشخص  احترام كرامة  اإلعالن بضرورة  وطالب 
ملواطنيه الذين هم في سنه، ومتتعه بنفس احلقوق املدنية والسياسية التي يتمتع بها سواه من البشر20. كما ركز اإلعالن 
على ضرورة توفير األمن االقتصادي واالجتماعي للشخص ذي اإلعاقة وفي مستوى معيشة الئق، وله احلق، حسب قدرته، 
في احلصول على عمل واالحتفاظ به أو في مزاولة مهنة مفيدة ومربحة ومجزية، وفي االنتماء إلى نقابات العمال21، وحظر 
اإلعالن التمييز ضد الشخص ذي اإلعاقة بسبب إعاقته حيث طالب بحماية الشخص ذي اإلعاقة من أي استغالل ومن أية 

أنظمة أو معاملة ذات طبيعة متييزية أو تعسفية أو حاّطة بالكرامة22.

والنفسي  الطبي  العالج  في  احلق  »للمعوق  أنه  على  اإلعالن،  نص  املجتمع، حيث  في  املعوق  إدماج  على  اإلعالن  وركز 
والوظيفي مبا في ذلك األعضاء الصناعية وأجهزة التقومي، وفي التأهيل الطبي واالجتماعي، وفي التعليم، وفي التدريب 
قدراته  إمناء  من  التي متكنه  اخلدمات  من  وغيرها  التوظيف  وفي خدمات  واملشورة،  املساعدة،  وفي  املهنيني،  والتأهيل 
ومهاراته إلي أقصى احلدود، وتعجل بعملية إدماجه أو إعادة إدماجه في املجتمع«23. كما طالب اإلعالن بضرورة تقدمي 
املساعدة القانونية من ذوي االختصاص عندما يتبني أن مثل هذه املساعدة ال غنى عنها حلماية شخصه أو ماله. وإذا أقيمت 
العقلية  أو  البدنية  القانونية املطبقة حسب حالته  ضد الشخص ذي اإلعاقة دعوى قضائية، وجب أن تراعى اإلجراءات 

12  الفقرة )11( من املبدأ رقم )10(.
13  الفقرتني )12و13( من املبدأ رقم )11(.

14   املبدأ رقم )21( من املبادئ.
15  املبدأ رقم )22( من املبادئ.
16  املبدأ رقم )23( من املبادئ.

17  اعتمد ونشر علي املأل مبوجب قرار اجلمعية العامة لألمم املتحدة 3447 )د-30( املؤرخ في 9 كانون األول/ديسمبر 1975
18  املبدأ )1( من اإلعالن.

19   املبدأ )2( من اإلعالن.
20  املبدأ )3،4( من اإلعالن.
21   املبدأ )7( من اإلعالن.
22  املبدأ )10( من اإلعالن.

23  املبدأ )6( من املبادئ.
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مراعاة تامة24. كما توالت جهود األمم املتحدة حلماية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة، حيث أقرت في العام 1993، القواعد 
املوحدة بشأن حتقيق تكافؤ الفرص لألشخاص ذوي اإلعاقة، والتي اشتملت على )22( قاعدة.25 

كما وتناولت العديد من االتفاقيات إشارات إلى حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة، حيث نصت اتفاقية حقوق الطفل للعام 
261989، على أنه »تعترف الدول األطراف بوجوب متتع الطفل املعوق عقليا أو جسديا بحياة كاملة وكرمية، في ظروف 
تكفل له كرامته، وتعزز اعتماده على النفس وتيسر مشاركته الفعلية في املجتمع« . ولم تكتف االتفاقية بذلك، بل 
طالبت الدول األطراف بضرورة أن »تعترف بحق الطفل املعوق في التمتع برعاية خاصة وتشجع وتكفل للطفل املؤهل 
لذلك وللمسؤولني عن رعايته، رهنا بتوفر املوارد، وتقدمي املساعدة التي يقدم عنها طلب، والتي تتالءم مع حالة الطفل، 
وظروف والديه أو غيرهما ممن يرعونه. إدراكاً لالحتياجات اخلاصة للطفل املعوق، توفر املساعدة املقدمة مجاناً كلما 
أمكن ذلك، مع مراعاة املوارد املالية للوالدين أو غيرهما ممن يقومون برعاية الطفل، وينبغي أن تهدف إلى ضمان إمكانية 
حصول الطفل املعوق فعال على التعليم والتدريب، وخدمات الرعاية الصحية، وخدمات إعادة التأهيل، واإلعداد ملمارسة 
عمل، والفرص الترفيهية وتلقيه ذلك بصورة تؤدى إلى حتقيق االندماج االجتماعي للطفل ومنوه الفردي، مبا في ذلك 

منوه الثقافي والروحي، على أكمل وجه ممكن«26.

 ويعتبر اإلشارة إلى الطفل املعاق في االتفاقية أمر في غاية األهمية، ال سيما وأنها األوسع تصديقا من قبل الدول على 
االتفاقيات الدولية حلقوق اإلنسان على املستوى الدولي. وإن كانت األمم املتحدة قد أصدرت العديد من اإلعالنات واملبادئ 
املتعلقة بحقوق األشخاص ذوي اإلعاقة، إال أنها تتمتع بقيمة أدبية ال إلزامية بالنسبة للدول. كما خصصت األمم املتحدة 
يوم الثالث من ديسمبر من كل عام يوما عامليا لألشخاص ذوي اإلعاقة، وفي العام 1983 أصدرت اجلمعية العامة لألمم 
املتحدة برنامجا خاصا أطلق عليه تسمية )برنامج العمل العاملي للمعوقني( الذي أكد على حق األشخاص ذوي اإلعاقة 

في املساواة.

المبحث الثالث: اتفاقية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة لعام 2006 27
قبل  باهتمام من  املوضوع  األخيرة، حيث حظي  اآلونة  يتزايد في  اإلعاقة  ذوي  باألشخاص  الدولي  املجتمع  اهتمام  بدأ 
الدول من حيث  من  واضحاً  اهتماماً  العام 2006، وقد لقيت  االتفاقية في  االهتمام بإصدار  الدولية، ومتثل هذا  املنظمة 
التوقيع واملصادقة، وعلى الرغم من مرور أقل من )4( سنوات على دخولها حيز التنفيذ ووفقاً لتقرير األمني العام لألمم 
املتحدة حول )حالة اتفاقية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة والبروتوكول االختياري امللحق بها( املقدم للجمعية العامة لألمم 
املتحدة بتاريخ 2011/7/7، فإنه وقع عليها )149( دولة، وصادقت )102( دولة عليها، كما وّقع على البروتوكول االختياري 
املجموعة  من  دولة   )26( هناك  باالتفاقية،   )102( ال  األطراف  الدول  بني  ومن  عليه28.  دولة   )62( وصادقت  دولة،   )90(
األفريقية و)23( من املجموعة اآلسيوية، و )15( من مجموعة شرق أوروبا، و )22( من مجموعة أمريكا الالتينية ومنطقة 

البحر الكاريبي، و )15( من مجموعة دول غرب أوروبا والدول األخرى مبا في ذلك االحتاد األوروبي29.

إن ما تضمنته االتفاقية من نصوص يؤسس لتقنني حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة وحمايتها، ومتكينهم من أن يكونوا 
أشخاصاً فاعلني داخل املجتمع واإلسهام في بنائه. وتعتبر االتفاقية أهم جهود األمم املتحدة واملجتمع الدولي في حماية 

حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة منذ إنشائها في العام )1945(. 

لقد عّرفت وحدّدت االتفاقية املقصود مبصطلح »األشخاص ذوي اإلعاقة«، حيث نصت على أنهم » األشخاص الذين يعانون 
املختلفة، قد تعيق  العوائق  تفاعلها مع  والتي من خالل  أو حسية،  أو ذهنية  أو عقلية  األجل بدنية  إعاقات طويلة  من 
مشاركتهم الفعلية والكاملة في املجتمع على قدم املساواة مع اآلخرين«30. ويالحظ أن التعريف ال يقتصر على فئة محددة 

من فئات األشخاص ذوي اإلعاقة، وإمنا جاء تعريفاً شاماًل ومتكاماًل.
24   املبدأ )11( من اإلعالن.

http://www.un.org/esa/socdev/enable/dissrar.htm :25   لإلطالع على القواعد أنظر موقع األمم املتحدة االلكتروني
26  املادة )23( من اتفاقية حقوق الطفل، اعتمدت وعرضت للتوقيع والتصديق واالنضمام مبوجب قرار اجلمعية العامة لألمم املتحدة 25/44 املؤرخ في 20 تشرين الثاني/نوفمبر 1989، تاريخ بدء النفاذ: 2 أيلول/

سبتمبر 1990، وفقا للمادة 49.
27  أقرت اجلمعية العامة لألمم املتحدة اتفاقية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة وبروتوكولها االختياري بتاريخ )13( ديسمبر)2006( ودخولهما حيز النفاذ في العام )2008(.

http://www.un.org/arabic/docs/viewdoc.asp?docnumber=A/66/121 :28   للمزيد ميكن زيارة موقع األمم املتحدة االلكتروني
http://www.un.org/arabic/docs/viewdoc.asp?docnumber=A/66/121 :29  ملزيد ميكن زيارة موقع األمم املتحدة االلكتروني

30  املادة )1( من االتفاقية.
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ذوي  األشخاص  وكفالة متتع  وحماية  »تعزيز  ـِ  ب يتمثل  االتفاقية  هذه  من  والهدف  الغرض  أن  واضح  بشكل  وأشارت 
اإلعاقة متتعا كاماًل على قدم املساواة مع اآلخرين، بجميع حقوق اإلنسان واحلريات األساسية، وتعزيز احترام كرامتهم 
الذاتي مبا في ذلك حرية  التأكيد على احترام كرامة األشخاص املتأصلة، واستقاللهم  املتأصلة«31، وكررت االتفاقية 
اإلعاقة«   أساس  على  »التمييز  به  يقصد  والذي  التمييز  االتفاقية  وحظرت  واستقالليتهم32.  بأنفسهم  خياراتهم  تقرير 
وهو أي متييز أو استبعاد أو تقييد على أساس اإلعاقة يكون غرضه أو أثره إضعاف أو إحباط االعتراف بكافة حقوق 
اإلنسان واحلريات األساسية أو التمتع بها أو ممارستها، على قدم املساواة مع اآلخرين، في امليادين السياسية واالقتصادية 
أو االجتماعية أو الثقافية، أو املدنية أو أي ميدان آخر. ويشمل جميع أشكال التمييز، مبا في ذلك احلرمان من ترتيبات 
تيسيرية معقولة.33 كما تناولت االتفاقية ضرورة املساواة بني الرجل واملرأة باحلقوق والواجبات ودومنا متييز يذكر34.

التي تقع على الدول املشاركة في االتفاقية لكفالة إعماٍل تامٍّ حلقوق   وأّكدت االتفاقية بشكل مفصل على االلتزامات 
اتخاذ جميع  األطراف  الدول  يتطلب من  اإلعاقة، وهذا  أساس  قائم على  أي متييز  اإلعاقة دون  األشخاص ذوي  جميع 
التدابير املالئمة، التشريعية واإلدارية وغيرها من التدابير، إلنفاذ احلقوق املعترف بها في هذه االتفاقية35، والعمل على 
تعديل أو إلغاء ما يوجد من قوانني ولوائح وأعراف وممارسات تشكل متييزا ضد األشخاص ذوي اإلعاقة، وكذلك مراعاة 
حماية وتعزيز حقوق اإلنسان لألشخاص ذوي اإلعاقة في جميع السياسات والبرامج احلكومية، وأن تقوم الدولة باالمتناع 
عن القيام بأي عمل أو ممارسة تتعارض وهذه االتفاقية، وكفالة تصرف السلطات واملؤسسات العامة مبا يتفق معها، ولم 
تكتف االتفاقية بطلب تعديل قوانينها أو إلغائها بل طالبتها في اتخاذ كل التدابير املناسبة للقضاء على التمييز على 
أساس اإلعاقة من جانب أي شخص أو منظمة أو مؤسسة36. إن االتفاقية لم تكتف بالنص على وضع التشريعات املناسبة 
وإمنا كذلك العمل على إلغاء التشريعات السارية املفعول التي تتعارض مع ما جاء في االتفاقية وهذا يقتصر على الدول 

األطراف املوقعة واملصادقة عليها.

ومن أمثلة ذلك اتخاذ جمهورية مقدونيا اليوغسالفية السابقة، كجزء من اإلستراتيجية الوطنية لتحسني حقوق األشخاص 
ذوي اإلعاقة، تدابير ترمي إلى حتليل وتناغم تشريعاتها الوطنية بهدف التصديق على االتفاقية، وأجرت بولندا استعراضا 
تفصيليا للتشريعات الوطنية لتحديد التغييرات الالزم إجراؤها لالمتثال لالتفاقية، باعتبار ذلك خطوة أولى نحو التصديق 
عليها37. واعتمدت سلوفينيا قانوناً بشأن الفرص املتكافئة لألشخاص ذوي اإلعاقة في ضوء االتفاقية، ويحظر هذا القانون 

املكون من جزأين التمييز على أساس اإلعاقة ويتضمن تدابير لتكافؤ الفرص لألشخاص ذوي اإلعاقة38.

ودعت االتفاقية إلى توفير األمن االقتصادي لألشخاص ذوي اإلعاقة من خالل اتخاذ التدابير الالزمة لتوفير أقصى ما 
تتيحه املوارد املتوافرة لديها، وحيثما يلزم، في إطــار التعاون الدولي، للتوصل تدريجيا إلى إعمال هذه احلقوق إعمااًل تاماً، 
دون اإلخالل بااللتزامات الواردة في هذه االتفاقية والواجبة التطبيق فورا، وفقا للقانون الدولي39. وإن كانت االتفاقية 
تناولت األمن االقتصادي لألشخاص ذوي اإلعاقة ضمن املوارد املتاحة للدولة إال أن ذلك بحد ذاته يشكل ركيزة هامة 
للمطالبة بتلك احلقوق. كما وركزت االتفاقية على املساواة وعدم التمييز، والذي يعني املساواة أمام القانون كباقي 
املواطنني اآلخرين، ولألشخاص ذوي اإلعاقة دون أي متييز، وعلى قدم املساواة احلق في احلماية، واعتبر أن اتخاذ الدولة 
تدابير محدودة وضرورية للتعجيل باملساواة الفعلية لألشخاص ذوي اإلعاقة أو حتقيقها ال يعتبر متييزا40ٌ. أي مبعنى إن 
الدولة في اتخاذ تدابير محددة لضمان متتع األشخاص ذوي اإلعاقة باملساواة فإن ذلك ال يعد متييزاً ضد باقي  قامت 

املواطنني من غير ذوي اإلعاقة. 

وقد ركزت االتفاقية على النساء ذوات اإلعاقة، وهي املرة األولى التي تذكر فيها النساء بهذا التفصيل، وعالوة على ذلك 

31  املادة )1( من االتفاقية.
32   املادة )3( من االتفاقية.
33   املادة )3( من االتفاقية.
34  املادة )3( من االتفاقية.
35  املادة )4( من االتفاقية.
36  املادة )4( من االتفاقية.

http://daccess-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/N11/404/84/PDF/N1140484.pdf?OpenElement   37
http://daccess-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/N11/404/84/PDF/N1140484.pdf?OpenElement  38

39  املادة )4( من االتفاقية.

40  املادة )5( من االتفاقية.
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طالبت االتفاقية من الدول املشاركة بأن تقر بأن النساء والفتيات يتعرضن ألشكال متعددة من التمييز، وكذلك العمل 
على متكينهن41. وضرورة أن تتخذ الدولة التدابير الالزمة لضمان متتعهن متتعا كامال وعلى قدم املساواة بجميع حقوق 
اإلنسان واحلريات األساسية. وبهذا تكون االتفاقية أفردت مادة خاصة تتعلق بالنساء ذوات اإلعاقة ودعت إلى إزالة التمييز 

ضدهن والعمل على مسألة التمكني التي هي ضرورية وهامة للغاية.  

كما ركزت االتفاقية على احلق في العمل بشكل خاص، حيث نصت على أن »تعترف الدول املشاركة بحق األشخاص 
ذوي اإلعاقة في العمل، على قدم املساواة مع اآلخرين، ويشمل هذا احلق إتاحة الفرصة لهم لكسب الرزق في عمل يختارونه 
أو يقبلونه بحرية في سوق عمل وبيئة عمل منفتحتني أمام األشخاص ذوي اإلعاقة وشاملتني لهم ويسهل انخراطهم 
فيهم. وحتمي الدول املشاركة إعمال احلق في العمل وتعززه، مبا في ذلك حق أولئك الذين تصيبهم اإلعاقة خالل عملهم، 

وذلك عن طريق اتخاذ اخلطوات املناسبة مبا فيها سّن التشريعات«. 42

وجاء التركيز على احلق في العمل لألشخاص ذوي اإلعاقة لتحقيق أهداف منها: حظر التمييز على أساس اإلعاقة فيما 
يختص بجميع املسائل املتعلقة بكافة أشكال العمالة، ومنها شروط التوظيف والتعيني والعمل، واستمرار العمل، والتقدم 
الوظيفي، وظروف العمل اآلمنة والصحية، وحماية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة في ظروف عمل عادلة ومالئمة على 
قدم املساواة مع اآلخرين، مبا في ذلك تكافؤ الفرص وتقاضي أجر متساٍو لقاء القيام بعمل متساوي القيمة، وظروف العمل 
املأمونة والصحية، مبا في ذلك احلماية من التحرش، واالنتصاف من املظالم، وكفالة متكني األشخاص ذوي اإلعاقة من 
إلى ذلك متكني األشخاص ذوي اإلعاقة من  املساواة مع اآلخرين. إضافة  العمالية والنقابية على قدم  ممارسة حقوقهم 
احلصول بصورة فعالة على البرامج العامة للتوجيه التقني واملهني، وخدمات التوظيف، والتدريب املهني واملستمر؛ وتعزيز 
العمل  إيجاد  على  املساعدة  تقدمي  العمل، فضال عن  في سوق  اإلعاقة  ذوي  لألشخاص  الوظيفي  والتقدم  العمل  فرص 
التعاونيات،  وتكوين  احلرة،  األعمال  ومباشرة  احلر،  العمل  فرص  وتعزيز  إليه،  والعودة  عليه  واملداومة  عليه  واحلصول 
والشروع في األعمال التجارية اخلاصة، وتشغيل األشخاص ذوي اإلعاقة في القطاع العام، وتشجيع عمالة األشخاص ذوي 
البرامج التصحيحية، واحلوافز،  اإلعاقة في القطاع اخلاص من خالل انتهاج سياسات، واتخاذ تدابير مناسبة، قد تشمل 
وغير ذلك من التدابير؛ وكفالة توفير ترتيبات تيسيريه معقولة لألشخاص ذوي اإلعاقة في أماكن العمل؛ وتشجيع 
اكتساب األشخاص ذوي اإلعاقة للخبرات املهنية في سوق العمل املفتوح، وتعزيز برامج إعادة التأهيل املهني والوظيفي، 

واالحتفاظ بالوظائف، والعودة إلى العمل لصالح األشخاص ذوي اإلعاقة.

تنص اإلتفاقية على أن تكفل الدول املشاركة عدم إخضاع األشخاص ذوي اإلعاقة للرق أو العبودية، وحمايتهم على قدم 
املساواة مع اآلخرين، من العمل اجلبري أو القسري43.

كما حظرت االتفاقية تعرض الشخص ذي اإلعاقة للتعذيب أو للمعاملة الالإنسانية أو املهينة أو للعقوبة القاسية، وبشكل 
خاص أال يتعرض إلجراء التجارب الطبية والعلمية عليه دون موافقته بكامل حريته. وركزت االتفاقية على ضرورة 
أخذ الدول املشاركة جميع التدابير التشريعية واإلدارية والقضائية وغيرها ملنع إخضاع ذوي اإلعاقة للتعذيب أو املعاملة 
والتعليمية  واالجتماعية  واإلدارية  التشريعية  التدابير  أخذ جميع  املشاركة  الدول  االتفاقية من  املهينة44. كما طالبت 
وغيرها حلماية األشخاص ذوي اإلعاقة، داخل منازلهم وخارجها على السواء، من جميع أشكال االستغالل والعنف واالعتداء، 
مبا في ذلك االعتداءات اجلنسية45. وأكدت االتفاقية على دور املؤسسات الرقابية في ذلك، حيث طالبت بأن »تكفل الدول 
املشاركة قيام سلطات مستقلة برصد جميع املرافق والبرامج املعّدة خلدمة األشخاص ذوي اإلعاقة رصداً فعااًل، للحيلولة 

دون حدوث جميع أشكال االستغالل والعنف واالعتداء«.46 

وتناولت االتفاقية مجموعة من احلقوق لألشخاص ذوي اإلعاقة ومنها احلق في احلياة على قدم املساواة مع اآلخرين47.
واالعتراف باألشخاص ذوي اإلعاقة على قدم املساواة مع اآلخرين أمام القانون، ويتطلب ذلك من الدول املشاركة توفير 

41  املادة )6( من االتفاقية. 
42  املادة )27( من االتفاقية.

43  للمزيد أنظر املادة )27( من االتفاقية.
44  أنظر املادة )15( من االتفاقية.

45   أنظر الفقرة )1( من املادة )16( من االتفاقية.
46  أنظر الفقرة )3( من املادة )16( من االتفاقية.

47   أنظر املادة )10( من االتفاقية.
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الدعم لهم أثناء ممارستهم أهليتهم القانونية، ويتطلب من الدول املشاركة أخذ التدابير لضمان أساس املساواة في ملكية أو 
وراثة املمتلكات، وإدارة شؤونهم املالية وحصولهم على القروض املصرفية والرهون وغيرها من أشكال اإلئتمان املالي، وعدم 

حرمانهم بشكل تعسفي من ممتلكاتهم48. وكذلك إمكانية اللجوء إلى القضاء على قدم املساواة مع اآلخرين49.

وتناولت االتفاقية حق األشخاص ذوي اإلعاقة التمتع بحقهم في احلرية الشخصية واألمن الشخصي، وعدم جواز حرمانهم 
من حريتهم بشكل غير قانوني أو تعسفي50، وكذلك احلق في احترام سالمته الشخصية والعقلية على قدم املساواة مع 
اآلخرين51، وكذلك احلق في احلصول على اجلنسية وتغييرها، وعدم حرمانهم منها تعسفاً على أساس اإلعاقة، وكذلك 
احلق في مغادرة أي بلد مبا في ذلك بلدهم، وعدم حرمانهم تعسفاً أو على أساس اإلعاقة من حق دخول بلدهم52، واحلق 
في أن يختاروا مكان إقامتهم ومحل سكناهم واألشخاص الذين يعيشون معهم على قدم املساواة مع اآلخرين، واستفادتهم 

من اخلدمات واملرافق املجتمعية املتاحة لعامة الناس53.

نظام  يكون  وأن  الفرص،  تكافؤ  أساس  التعليم ودومنا متييز وعلى  اإلعاقة في  األشخاص ذوي  االتفاقية حق  وتناولت 
التعليم اجلامعي على جميع املستويات، والهدف منه تنمية شخصية األشخاص ذوي اإلعاقة ومواهبهم وإبداعهم، وضمان 
عدم استبعاد األشخاص ذوي اإلعاقة من النظام التعليمي العام على أساس اإلعاقة، وأن ال يكون هناك استبعاد لألطفال 
ذوي اإلعاقة من التعليم االبتدائي أو الثانوي املجاني واإللزامي على أساس اإلعاقة54. وطالبت االتفاقية الدول املشاركة اتخاذ 
مجموعة من التدابير لضمان حصولهم على احلق في التعليم، ومنها أن يكون التعليم االبتدائي والثانوي مجانّياً، ومراعاة 
االحتياجات الفردية بصورة معقولة، وتوفير التعلم بطريقة )برايل( وأنواع الكتابة البديلة، وتوفير لغة اإلشارة وتشجيع 

الهوية اللغوية لفئة الصم. 

ومن التجارب الدولية فقد أصدرت تايلند تشريعا جديدا بشأن اإلعاقة في مجال مكافحة التمييز، والتمكني، واملساواة في 
فرص احلياة والتعليم، بهدف حتسني املعايير القانونية لكفالة حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة55.

 وركزت االتفاقية على بعض الفئات حيث طالبت بكفالة توفر التعليم للمكفوفني والصم أو الصم املكفوفني، وخاصة 
األطفال منهم بأنسب اللغات وطرق ووسائل االتصال لألشخاص املعنيني، وعلى الدول األطراف اتخاذ تدابير إلعمال هذا 
احلّق، ومنها توظيف مدرسني، مبن فيهم مدرسون ذوو إعاقة يتقنون لغة اإلشارة أو طريقة )برايل(، وتدريب األخصائيني 
واملوظفني العاملني في جميع مستويات التعليم، وال يقتصر التعليم على املراحل الثانوية بل دعت االتفاقية الدول إلى 
حملهم للحصول على التعليم العالي العام والتدريب املهني، وتعليم الكبار، والتعليم مدى احلياة دون متييز، وعلى قدم 

املساواة مع اآلخرين56.

كما ركزت االتفاقية على احلقوق الصحية لألشخاص ذوي اإلعاقة، وطالبت الدول باالعتراف باحلق في التمتع بأعلى 
الكفيلة بحصولهم على  املناسبة  التدابير  املشاركة كل  الدول  مستويات الصحة دون متييز بسبب اإلعاقة. وأن تتخذ 
خدمات صحية تراعي الفروق بني اجلنسني، مبا في ذلك خدمات إعادة التأهيل الصحي، والعمل على توفير رعاية وبرامج 
التكلفة لهم تعادل في نطاقها ونوعيتها ومعاييرها تلك التي توفرها لآلخرين، مبا في ذلك  صحية مجانية أو معقولة 
إعاقتهم من خدمات  بسبب  إليه  يحتاج  ما  وتوفير  للسكان،  العامة  الصحة  وبرامج  واإلجنابية  اجلنسية  الصحة  خدمات 
صحية، تشمل الكشف املبكر والتدخل عند االقتضاء، وخدمات تهدف إلى التقليل إلى أدنى حد من اإلعاقات، ومنع حدوث 
املزيد منها، على أن يشمل ذلك األطفال وكبار السن، إضافة إلى ذلك توفير اخلدمة الصحية في أقرب مكان ممكن من 

مجتمعهم احمللي وخاصة املناطق الريفية.

إلى  رعاية  تقدمي  املختبرات(  ومساعدي  فنيني  أطباء، ممرضني، صيادلة،  الصحية)من  املهن  أصحاب  االتفاقية  وطالبت 

48   أنظر املادة )12( من االتفاقية.

49   انظر املادة )13( من االتفاقية.
50  أنظر املادة )14( من االتفاقية.
51  أنظر املادة )17( من االتفاقية.

52   أنظر املادة )18( من االتفاقية.
53  أنظر املادة )19( من االتفاقية.
54  أنظر املادة )24( من االتفاقية.

http://daccess-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/N11/404/84/PDF/N1140484.pdf?OpenElement  55
56   أنظر املادة )24( من االتفاقية.
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األشخاص ذوي اإلعاقة بنفس جودة الرعاية التي يقدمونها إلى اآلخرين، وحظر التمييز ضدهم في توفير التامني الصحي، 
والتامني على احلياة حيثما يسمح القانون الوطني بذلك، ومنعت االتفاقية حرمان األشخاص ذوي اإلعاقة بسبب التمييز، 

من الرعاية الصحية أو اخلدمات الصحية أو الغذاء والسوائل بسبب اإلعاقة57.

بها على  التمتع  والعامة وفرص  السياسية  املشاركة في احلياة  اإلعاقة في  االتفاقية حق األشخاص ذوي  تناولت  كما 
وأن تضمن حقهم وفرصهم  وإما عن طريق ممثلني يختارونهم بحرية،  إما بطريقة مباشرة  اآلخرين  املساواة مع  قدم 
الترشح  انتخابهم، وحقهم في  املكان ومواد االنتخاب، وضمان سرية  التصويت واالنتخاب، وأن يكون ذلك متاحاً في  في 
واالنتخاب والتقلد الفعلي للمناصب، واملشاركة في املنظمات والرابطات غير احلكومية، وإنشاء منظمات لألشخاص ذوي 

اإلعاقة واالنضمام إليها كي تتولى متثيلهم على كل من الصعيد الدولي واإلقليمي واحمللي.58

كما تناولت االتفاقية حق األشخاص ذوي اإلعاقة بحرية التعبير والرأي واحلصول على املعلومات املوجهة لعامة الناس 
باستعمال األشكال والتكنولوجيا سهلة املنال، واملالئمة ملختلف أنواع اإلعاقة ودون حتميل األشخاص تكلفة إضافية، وتوفير 
ومقدمي  اإلعالم  وسائل  وتشجيع  )برايل(،  وطريق  اإلشارة  لغة  باستعمال  الرسمية  قيامهم مبعاملتهم  وتيسير  وقبول 
خدمة االنترنت على جعل خدماتهم في متناول األشخاص ذوي اإلعاقة، واالعتراف بلغة اإلشارة، وتشجيع استخدامها59. 
ومن أمثلة ذلك فقد قررت األرجنتني تفسير جميع البرامج التلفزيونية الرئاسية التي تبث على شبكة التلفزيون الوطنية 

بلغة اإلشارة60.

املشاركة باتخاذ تدابير   الدول  الوصول لألشخاص ذوي اإلعاقة، حيث طالبت  وركزت االتفاقية على ضرورة إمكانية 
وتكفل  احلياة،  بشكل كامل في جميع جوانب  واملشاركة  استقاللية،  في  العيش  من  اإلعاقة  ذوي  األشخاص  لتمكني 
إمكانية وصول األشخاص ذوي اإلعاقة، على قدم املساواة مع غيرهم، إلى البيئة املادية احمليطة، ووسائل النقل واملعلومات 
واالتصاالت، والوصول إلى املباني والطرق واملرافق األخرى داخل البيوت وخارجها، مبا في ذلك املدارس واملساكن واملرافق 
الطبية وأماكن العمل، وتوفير الفتات بطريقة )برايل( وبأشكال يسهل قراءتها وفهمها في املباني العامة، واملرافق األخرى 
يختارونه  اللذين  املناسب  الوقت  في  الشخصي  بالتنقل  األشخاص  حرية  إلى  االتفاقية  وأشارت  اجلمهور61.  لعامة  املتاحة 
وبتكلفة في متناولهم62، وكذلك احترام خصوصية الشخص ذي اإلعاقة، سواء في شؤون أسرته أو بيته أو مراسالته، 

وتقوم الدولة بحماية خصوصية املعلومات املتعلقة به63. 

وطالبت االتفاقية الدول املشاركة باتخاذ تدابير فعالة ومناسبة للقضاء على التمييز ضد األشخاص ذوي اإلعاقة في جميع 
املسائل ذات الصلة بالزواج واألسرة، وعلى قدم املساواة مع اآلخرين، وحقهم ملن هم في سن الزواج في الزواج وتأسيس أسرة 
برضا الراغبني في الزواج رضا تاماً ال إكراه فيه، واالعتراف بحقوق األشخاص ذوي اإلعاقة في اتخاذ قرار حر ومسؤول؛ 
بشأن عدد األطفال الذين يودون إجنابهم، وفترة التباعد بينهم، وفي احلصول على املعلومات والتثقيف في مجالي الصحة 

اإلجنابية، وتنظيم األسرة مبا يتناسب مع سنهم، وتوفير الوسائل الضرورية لتمكينهم من ممارسة هذه احلقوق64.

الئق  معيشي  التمتع مبستوى  في  اإلعاقة  ذوي  األشخاص  بحق  املشاركة  الدول  تعترف  أن  االتفاقية ضرورة  وتناولت 
واملواصلة في حتسني ظروف معيشتهم، وكذلك حقهم  واملسكن  وامللبس  الغذاء  يكفيهم من  ما  وتوفير  وبأسرهم  بهم 
في احلماية االجتماعية، وبرامج احلد من الفقر وخصوصا النساء والفتيات وكبار السن، واتخاذ التدابير املناسبة لضمان 
مساواتهم مع اآلخرين في فرص احلصول على املياه النقية، واخلدمات واألجهزة ذات األسعار املعقولة، واستفادة األشخاص 
النفقات املتعلقة باإلعاقة،  التي تقدمها الدولة لتغطية  ذوي اإلعاقة الذين يعيشون في حالة فقر وأسرهم من املساعدة 
وبرامج  استحقاقات  من  اآلخرين  مع  املساواة  قدم  استفادتهم على  العام، وضمان  اإلسكان  برامج  من  استفادتهم  وضمان 

57  أنظر املادة )25( من االتفاقية.
58   أنظر املادة )29( من االتفاقية.
59   انظر املادة )21( من االتفاقية.

http://daccess-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/N11/404/84/PDF/N1140484.pdf?OpenElement  60
61  أنظر املادة )9( من االتفاقية.

62  أنظر املادة )20( من االتفاقية.

63  أنظر املادة )23( من االتفاقية.

64  أنظر املادة )23( من االتفاقية.
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اليابان مشروع قانون لتنقيح قانونها األساسي املتعلق باألشخاص ذوي اإلعاقة لدعم  التقاعد65. ومن أمثلة ذلك وضعت 
املشاركة االجتماعية، وسبل املعيشة لألشخاص ذوي اإلعاقة، وقدم في نيسان/أبريل 2011 مشروع القانون إلى البرملان66.

املساواة،  عدم  أوجه  معاجلة  بغرض   ،2020-2010 للفترة  لإلعاقة   األوروبية  اإلستراتيجية  األوروبية  املفوضية  واعتمدت 
واإلقصاء االجتماعي، ويتمثل الهدف الشامل لهذه اإلستراتيجية، املعنونة “جتديد االلتزام بأوروبا اخلالية من احلواجز”، 
في متكني األشخاص ذوي اإلعاقة من خالل التنمية االقتصادية واالجتماعية، وعملت اإلستراتيجية على مستوى االحتاد 
الالزمة لتنفيذ االتفاقية، مبا في ذلك في  اآلليات  الوطنية، وحتدد  املبادرات  التي تكمل  األوروبي في حتديد اإلجراءات 

مؤسسات االحتاد األوروبي67.

كما تناولت االتفاقية حق األشخاص ذوي اإلعاقة في املشاركة في احلياة الثقافية على قدم املساواة مع اآلخرين، وعلى 
الدول األطراف أن تتخذ التدابير املناسبة لضمان متتعهم باملواد الثقافية وسائر األنشطة بأشكال ميسرة، والتمتع بدخول 
األماكن املخصصة للعروض واخلدمات الثقافية مثل املسارح واملتاحف ودور السينما والنصب التذكارية، وأن تتخذ الدول 
املشاركة وفقا للقانون الدولي للتأكد من أن القوانني التي حتمي حقوق امللكية الفكرية ال تشكل عائقا تعسفيا أو متيزيا 
يحول دون استفادتهم من املواد الثقافية68. ومن أمثلة ذلك أصدرت تركمانستان قانوناً بشأن التعليم يكفل الشروط الالزمة 
لتوفير التدريب التعليمي واملهني لألشخاص ذوي اإلعاقة، ويتضمن القانون املتعلق بالثقافة حاليا النص على احتياجات 

األشخاص ذوي اإلعاقة في مجال التخطيط وتنفيذ املناسبات الثقافية69.

وركزت االتفاقية على ضرورة قيام الدول املشاركة بالتأهيل وإعادة التأهيل لألشخاص ذوي اإلعاقات وحتقيقا لتلك 
الغاية، تقوم بتوفير خدمات وبرامج شاملة للتأهيل وإعادة عملية التأهيل وتعزيزها وتوسيع نطاقها، وبخاصة في مجاالت 
قدر  مرحلة  أقرب  في  تبدأ  والبرامج  اخلدمات  هذه  يجعل  نحو  على  االجتماعية،  واخلدمات  والتعليم  والعمل  الصحة 

اإلمكان70.

ولتسهيل تنفيذ هذا أقرت االتفاقية بقيام الدول األطراف بجمع البيانات اإلحصائية لتمكينها من وضع وتنفيذ السياسات 
الكفيلة بإنفاذ هذه االتفاقية71، وفي هذا اإلطار قامت األردن، بالتعاون مع املنظمة الدولية للمعوقني، بتنظيم حملة جلمع 
البيانات لرسم خريطة لتوزيع األشخاص ذوي اإلعاقة في القرى واملدن. وأنشأت كوستاريكا السجل القومي إلحصاءات 
اإلعاقة في شباط /فبراير2011، لتحسني اإلحصاءات املتعلقة باألشخاص ذوي اإلعاقة، وسُتستخدم السياسة الوطنية 2021، 
كإستراتيجية للمؤسسات العامة بغرض زيادة التعزيز الفعال لألشخاص ذوي اإلعاقة للفترة 2011، حلقوق األشخاص ذوي 

اإلعاقة، واحترامها، وكفالتها، وأدرجت احلكومة أيضا املسائل املتصلة بأنواع اإلعاقة في إطار التعداد الوطني األخير72.

املدني73،  املجتمع  الصلة، ومع مؤسسات  الدولية واإلقليمية ذات  املنظمات  الدولي مع  التعاون  االتفاقية لضرورة  وتطرقت 
كما تناولت االتفاقية التنفيذ والرصد على الصعيد الوطني، بقيام الدول املشاركة بتعيني جهة تنسيق واحدة أو أكثر 
تعنى باملسائل املتصلة بتنفيذ هذه االتفاقية، وكذلك تشكيل أو تعيني أو إنشاء إطار عمل داخل الدولة املشاركة، مبا 
في ذلك آلية مستقلة واحدة أو أكثر، وأن يسهم املجتمع املدني وبخاصة األشخاص ذوي اإلعاقة واملنظمات املمثلة لهم في 
عملية الرصد واملشاركة فيها مشاركة كاملة74. ومن أمثلة ذلك اعتمدت البوسنة والهرسك قرارا بشأن تشكيل مجلس 
الكونغو  اإلعاقة، وأنشأت  التعاون بني احلكومة ومكاتبها، ورابطات األشخاص ذوي  اإلعاقة بهدف تعزيز  لألشخاص ذوي 
جلنة وطنية لتنسيق ورصد وتقييم اخلطة الوطنية لألشخاص ذوي اإلعاقة، وأنشأت إيطاليا املرصد الوطني املعني بحالة 

األشخاص ذوي اإلعاقة، واملكلف بتنفيذ ورصد األنشطة ذات الصلة باالتفاقية 75.

65   أنظر املادة )28( من االتفاقية.
http://daccess-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/N11/404/84/PDF/N1140484.pdf?OpenElement  66

. http://www.cedefop.europa.eu/EN/news/17121.aspx  67
68  أنظر املادة )30( من االتفاقية.

http://daccess-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/N11/404/84/PDF/N1140484.pdf?OpenElement  69
70   أنظر املادة )26( من االتفاقية.
71   أنظر املادة )31( من االتفاقية.

http://daccess-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/N11/404/84/PDF/N1140484.pdf?OpenElement  72
73  أنظر املادة )32( من االتفاقية.
74  أنظر املادة )33( من االتفاقية.

http://daccess-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/N11/404/84/PDF/N1140484.pdf?OpenElement  75
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وقد اشتملت االتفاقية على آلية عمل حيث نصت على إنشاء اللجنة املعنية بحقوق األشخاص ذوي اإلعاقة وتتكون من 
إضافيا76،  أو انضماماً  اللجنة بسّتة أعضاء بعد حصول االتفاقية على ستني تصديقاً  اثني عشر خبيراً، وتزداد عضوية 
وتقدم اللجنة كل سنتني تقارير عن أنشطتها إلى اجلمعية العامة لألمم املتحدة، واملجلس االقتصادي واالجتماعي77. وهذه 
املرة األولى في تاريخ األمم املتحدة التي ينشأ بها مثل هذه اللجنة ملتابعة قضايا األشخاص ذوي اإلعاقة والتي من شأنها 
تعزيز حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة، ويعتبر إصدار االتفاقية ودخولها حيز النفاذ تطور هام على الصعيد الدولي لم يشهد 
وأن سبق مثل هذا االهتمام الذي يعتبر نقله نوعيه في تاريخ املطالبة وتقنني حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة واهتمام 

املجتمع الدولي لنيل حقوقهم.

وتناول البروتوكول االختياري التفاقية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة،78مسألة تلقي الشكاوى من األشخاص ذوي اإلعاقة 
حيث نص على »أن تعترف الدولة الطرف في هذا البروتوكول )الدولة الطرف( باختصاص جلنة حقوق األشخاص ذوي 
اإلعاقة )اللجنة( بتلقي البالغات من األفراد أو مجموعات األفراد أو باسم األفراد أو مجموعات األفراد املشمولني باختصاصها 
والذين يدعون أنهم ضحايا انتهاك دولة طرف ألحكام االتفاقية، والنظر في تلك البالغات«79، وإذا ما تلقت اللجنة معلومات 
املنصوص عليها في  أو منتظمة من جانب دولة مشاركة في احلقوق  انتهاكات جسيمة،  موثوقا بها تدل على وقوع 
االتفاقية، تدعو اللجنة تلك الدولة املشاركة إلى التعاون في فحص املعلومات وتقدمي مالحظات بشأن املعلومات املعنية 

لهذا الغرض80.

الدول األطراف واستعرضت في دورتها  املعنية بحقوق األشخاص ذوي اإلعاقة في استعراض تقارير  اللجنة  وقد بدأت 
الرابعة املعقودة في تشرين األول /أكتوبر 2010 ، وفي دورتها اخلامسة املعقودة في نيسان /أبريل 2011 . وبحثت اللجنة 
التقرير األولي لتونس خالل اجتماع عام، من خالل إجراء حوار تفاعلي مع وفد من تونس واعتمدت مالحظاتها األولى 
اخلتامية بشأنه وأجرت اللجنة أيضا استعراضا مبدئيا للتقرير األولي إلسبانيا في دورتها السادسة، واعتمدت قائمة املسائل 

استعدادا للنظر في اجللسة التي ستعقد في أيلول/ سبتمبر2011 81.

76  أنظر املادة )34( من االتفاقية.

77  أنظر املادة )39( من االتفاقية.
اعتمد ونشر على املأل وفتح للتوقيع والتصديق واالنضمام مبوجب قرار اجلمعية العامة لألمم املتحدة رقم 611/61، املؤرخ في 13 كانون األول/ديسمبر 2006   78

79   أنظر نص املادة )1( من البروتوكول.
80  أنظر املادة )6( من البروتوكول.

http://daccess-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/N11/404/84/PDF/N1140484.pdf?OpenElement  81
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القانون  ومنها  الوطني،  املستوى  على  اإلعاقة  ذوي  األشخاص  حقوق  القانونية حلماية  املنظومة  الفصل  هذا  في  تناول 
األساسي الفلسطيني، وقانون حقوق املعوقني الفلسطيني رقم )4( لعام 1999، وقانون العمل الفلسطيني، وقانون اخلدمة 

املدنية، وقانون الطفل الفلسطيني.

المبحث األول: القانون األساسي 
الفلسطيني احترامه حقوق اإلنسان وحرياته بنصه »حقوق اإلنسان وحرياته األساسية ملزمة  القانون األساسي   تناول 
وواجبة االحترام. تعمل السلطة الوطنية الفلسطينية دون إبطاء على االنضمام إلى اإلعالنات واملواثيق اإلقليمية والدولية 

التي حتمي حقوق اإلنسان«82.

كما ركز القانون على مبدأ املساواة، حيث نص على ما يأتي » الفلسطينيون أمام القانون والقضاء سواء ال متييز بينهم 
بسبب العرق أو اجلنس أو اللون أو الدين أو الرأي السياسي أو اإلعاقة«83. كما وتناول القانون اخلدمات االجتماعية، حيث 
نص على أنه » ينظم القانون خدمات التأمني االجتماعي والصحي ومعاشات العجز والشيخوخة ورعاية أسر الشهداء واألسرى 
ورعاية اجلرحى واملتضررين واملعاقني واجب ينظم القانون أحكامه، وتكفل السلطة الوطنية لهم خدمات التعليم والتأمني 
الصحي واالجتماعي«84. وركز القانون على احلق في التعليم، حيث نص على أن » التعليم حق لكل مواطن، وإلزامي حتى 
نهاية املرحلة األساسية على األقل ومجاني في املدارس واملعاهد واملؤسسات العامة«85. وركز القانون على احلق في العمل، 

حيث نص على أن » العمل حق لكل مواطن وهو واجب وشرف وتسعى السلطة الوطنية إلى توفيره لكل قادر عليه«86. 

أما عن احلق في املشاركة السياسية وتقلد الوظائف العامة فقد نص القانون على أن » للفلسطينيني حق املشاركة في 
إليها  واالنضمام  السياسية  األحزاب  اآلتية :تشكيل  احلقوق  ولهم على وجه اخلصوص  وجماعات  أفراداً  السياسية  احلياة 
والتصويت  للقانون  وفقاً  الشعبية  واملؤسسات  واألندية  والروابط  واالحتادات  واجلمعيات  النقابات  وتشكيل  للقانون،  وفقاً 
والترشيح في االنتخابات الختيار ممثلني منهم يتم انتخابهم باالقتراع العام وفقاً للقانون، وتقلد املناصب والوظائف العامة 
العامة واملواكب  الشرطة، وعقد االجتماعات  أفراد  الفرص، وعقد االجتماعات اخلاصة دون حضور  على قاعدة تكافؤ 

والتجمعات في حدود القانون«87.

كما ونص القانون على احلق في التقاضي جلميع املواطنني بنصه » التقاضي حق مصون ومكفول للناس كافة، ولكل 
فلسطيني حق االلتجاء إلى قاضيه الطبيعي، وينظم القانون إجراءات التقاضي مبا يضمن سرعة الفصل في القضايا«88. 
لقد جاءت نصوص القانون األساسي الفلسطيني خالية من كل نص يشير إلى التمييز االيجابي لصالح األشخاص ذوي 
اإلعاقة بشكل عام وإن كانت جميع النصوص تشير إلى عدم التمييز بني املواطنني بسبب العرق أو اجلنس أو اللون أو 

الدين أو الرأي السياسي أو اإلعاقة.

المبحث الثاني: قانون حقوق المعوقين، والئحته التنفيذية
اعتمدت السلطة الوطنية الفلسطينية قانون حقوق املعوقني رقم )4( لسنة )1999(، بشأن حقوق ذوي اإلعاقة، كما صدر 
الئحة تنفيذية له في العام )2004(، من مجلس الوزراء، ومع أن إصدار القانون يعد خطوة مهمة على صعيد تقنني ونيل 
هذه الفئة حقوقها وحمايتها وخاصة  أنه ينطلق من مبدأ املساواة وعدم التمييز الذي نصت عليه املادة )9( من القانون 

األساسي الفلسطيني والتي جاءت متوافقة مع ما تناولته املواثيق الدولية حلقوق اإلنسان ذات العالقة.

أو  خلقي  جزئي  أو  بعجز كلي  املصاب  الشخص   « أنه  على  نص  باملعوق، حيث  املقصود  تعريف  على  القانون  أتى  لقد 
غير خلقي وبشكل مستقر في أي من حواسه أو قدراته اجلسدية أو النفسية أو العقلية إلى املدى الذي يحد من إمكانية 

82  املادة )10( من القانون األساسي املعدل.
83  املادة )9( من القانون األساسي املعدل.
84  املادة )22( من القانون األساسي املعدل
85  املادة )24( من القانون األساسي املعدل.
86  املادة )25( من القانون األساسي املعدل.
87  املادة )26( من القانون األساسي املعدل.
88  املادة )30( من القانون األساسي املعدل
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التنفيذية للقانون تصنيف  العادية في ظروف أمثاله من غير ذوي اإلعاقة«89. وتناولت الالئحة  تلبية متطلبات حياته 
اإلعاقات إلى سّتة أنواع، حيث نصت عليها وهي »اإلعاقة احلركية: هي اإلعاقة الناجتة عن خلل وظيفي في األعصاب 
أو العضالت أو العظم أو املفاصل حتد أو تفقد القدرة احلركية للجسم.اإلعاقة احلسية: هي اإلعاقة الناجتة عن إصابة أو 
تلف في األعضاء احلسية وينتج عنها إعاقة بصرية أو سمعية أو نطقية. اإلعاقة الذهنية: هي اإلعاقة الناجتة عن خلل 
في الوظائف العليا للدماغ كالتركيز والعد والذاكرة، وينتج عنها إعاقة تعليمية أو صعوبة تعلم أو خلل في تصرفات 
وسلوك الشخص. اإلعاقة العقلية: هي اإلعاقة الناجتة عن أمراض نفسية أو وراثية أو أجنبية أو كل ما يعيق العقل عن 
القيام بوظائفه املعروفة. اإلعاقة املزدوجة: هي عبارة عن وجود إعاقتني لدى شخص واحد. اإلعاقة املركبة: هي عبارة 
عن وجود مجموعة من اإلعاقات املختلفة لدى شخص واحد«90. كما وركز القانون على  جملة من حقوق املعوقني ومنها 
احلق باحلياة واحلق بالعيش الكرمي، وعلى املساواة مع املواطنني من غير ذوي اإلعاقات بأن له نفس احلقوق والواجبات في 
حدود قدراته وإمكاناته، وحذر القانون من عدم املساواة بسبب اإلعاقة حتى ال تكون سبباً في عدم متكنه من احلصول 

على حقوقه91. 

وأشار القانون إلى مسؤولية الدولة في حماية حقوق املعوقني، وتسهيل احلصول عليها، وتقوم وزارة الشؤون االجتماعية 
مع اجلهات ذات العالقة بإعداد برامج التوعية لكل اجلهات ذات الصلة فيما يتعلق باحلقوق املنصوص عليها في القانون92. 
وتناول القانون حق األشخاص ذوي اإلعاقة في تكوين منظمات وجمعيات خاصة بهم وفقاً ألحكام القانون93. وأكدت 
الالئحة التنفيذية على حق األشخاص ذوي اإلعاقة في تكوين جمعيات ومنظمات واحتادات خاصة بهم ومنها »احتاد عام 
إرشاد  اإلعاقة، منظمة  األشخاص ذوي  اإلعاقة، منظمة حقوق  الرياضة لألشخاص ذوي  احتاد  اإلعاقة،  لألشخاص ذوي 
إعالمية وتوجيه لألشخاص ذوي  والدمج، جمعيات  والتعليم اخلاص  التعليم  اإلعاقة، جمعيات  األشخاص ذوي  وتأهيل 

اإلعاقة، واألوملبياد اخلاص«94.

كما أكد القانون بأنه يقع على عاتق الدولة تقدمي التأهيل بإشكاله املختلفة لذي اإلعاقة وفقاً لطبيعة اإلعاقة وبإسهام 
منه ال يزيد على )25%( من التكلفة، ويعفى ذو اإلعاقة بسبب مقاومة االحتالل من هذا اإلسهام95، وهناك من يرى بأن 
هذا متييز بني أنواع اإلعاقة، حيث ال فرق بني ذي إعاقة وأخر. وفسرت الالئحة التنفيذية املقصود واملطلوب من اجلهات 
املعنية لتنفيذ املواءمة96. وأشارت الالئحة التنفيذية إلى أن املقصود بالتأهيل واخلدمات التي تقدم وهي مجموعة اخلدمات 
واألنشطة واملساعدات االجتماعية والنفسية والطبية والتربوية والتعليمية واملهنية واالقتصادية التي متكن األشخاص ذوي 

اإلعاقة من ممارسة حياتهم باستقاللية وكرامة97.

وأعفى القانون الشخص ذا اإلعاقة من رسوم اجلمارك والضرائب جلميع املواد التعليمية والطبية والوسائل املساعدة ووسائط 
النقل الالزمة ملدارس ومؤسسات األشخاص ذوي اإلعاقة املرخصة ووسائل النقل الشخصية الستعمال األفراد ذوي اإلعاقة98. 
ووضحت الالئحة التنفيذية األجهزة والوسائل املعفية من اجلمارك والرسوم، حيث نصت على أنه تعفى »جميع األجهزة 
من  املساعدة  والوسائل  واألدوية  الطبية  األجهزة  وجميع  اإلعاقة  ذوي  األشخاص  خلدمة   اخلاصة  التعليمية  والوسائل 
كراٍس متحركة وعكازات، نظارات طبية، معينات سمعية، مساعد وقوف، أطراف صناعية، أجهزة عالج وظيفي وكل 
ما يتعلق بأمور أخرى تخدم اجلانب الطبي لألشخاص ذوي اإلعاقة، ووسائل النقل الشخصية الالزمة الستعمال األفراد ذوي 
اإلعاقة الشخصية، وذلك من خالل بطاقة املعوق املخّصصة الستخدامه الشخصي أو من ينوب عنه، ويتم ذلك بالتعاون ما 

بني وزارة الشئون االجتماعية والصحة واملالية واملواصالت«99.

للدولة وضع  العنف واالستغالل والتمييز وترك  إلى حماية األشخاص ذوي اإلعاقة من جميع أشكال  القانون  كما دعا 
89  املادة )1( من قانون رقم )4( لسنة 1999، بشأن حقوق املعوقني.

90  أنظر املادة )1( من الالئحة التنفيذية للقانون رقم )4( لسنة 1999، بشأن حقوق املعوقني.
91   املادة )2( من قانون رقم )4( لسنة 1999، بشأن حقوق املعوقني.

92  املادة )3(  قانون رقم )4( لسنة 1999، بشأن حقوق املعوقني.
93  املادة )4( قانون رقم )4( لسنة 1999، بشأن حقوق املعوقني.

94  أنظر املادة )9( من الالئحة التنفيذية للقانون رقم )4( لسنة 1999، بشأن حقوق املعوقني.
95  املادة )5( قانون رقم )4( لسنة 1999، بشأن حقوق املعوقني.

أنظر املادة )14( من الالئحة التنفيذية للقانون رقم )4( لسنة 1999، بشأن حقوق املعوقني.  96

97  أنظر املادة )4( من الالئحة التنفيذية للقانون رقم )4( لسنة 1999، بشأن حقوق املعوقني.
98  املادة )6( قانون رقم )4( لسنة 1999، بشأن حقوق املعوقني.

99  أنظر املادة )9( من الالئحة التنفيذية للقانون رقم )4( لسنة 1999، بشأن حقوق املعوقني.
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األنظمة والضوابط100. وأكد القانون على حقهم في احلصول على الرعاية الصحية وضمان اخلدمات الصحية املشمولة في 
التأمني الصحي احلكومي مجاناً لذو اإلعاقة وألسرته، وتوفير األدوات واألجهزة الطبية الالزمة ملساعدة ذي اإلعاقة، وتقدمي 

اخلدمات الوقائية والعالجية التي تهدف إلى تقليل نسبة اإلعاقة في املجتمع، وإصدار بطاقة املعوق.101

كما ركز القانون على حق ذي اإلعاقة في التعليم، حيث نص على »  ضمان حق األشخاص ذوي اإلعاقة في احلصول 
على فرص متكافئة لاللتحاق باملرافق التربوية والتعليمية وفي اجلامعات ضمن إطار املناهج املعمول بها في هذه املرافق. 
نّوه القانون أيضاً على توفير التشخيص التربوي الالزم لتحديد طبيعة اإلعاقة وبيان درجتها، وتوفير املناهج والوسائل 
التربوية والتعليمية والتسهيالت املناسبة. وتوفير التعليم بأنواعه ومستوياته املختلفة للمعوقني بحسب احتياجاتهم، إعداد 
املؤهلني تربوياً لتعليم األشخاص ذوي اإلعاقة كل حسب إعاقته«102. وعلى أن تعمل وزارة التربية والتعليم لتأمني بيئة 

مناسبة الحتياجات املعوقني في املدارس والكليات واجلامعات103.

وأكدت الالئحة التنفيذية على احلق في التعليم، حيث نصت على أنه »يطبق قانون التعليم اإللزامي ضمن فلسفة وزارة 
التربية والتعليم مع مراعاة وضع الطفل ذي اإلعاقة وقدراته الذهنية واحلركية واحلسية والنفسية وأن تعطي اجلامعات 
فرصا متكافئة لألشخاص ذوي اإلعاقة لاللتحاق ضمن إطار املناهج املعمول بها، وأن ال تشكل اإلعاقة في حد ذاتها سببا في 
رفض طلب االنتساب أو الدخول إلى أي مؤسسة تربوية أو تعليمية رسمية أو خاصة، إنشاء قسم خاص في وزارة التربية 
والتعليم لالهتمام باحتياجات األشخاص ذوي اإلعاقة«104. وعالوة على ذلك طالبت الالئحة وزارتي التربية والتعليم العالي 
والبحث العلمي )بالطبع اآلن وزارة واحدة فقط( تأمني بيئة تعليم تتناسب واحتياجات األشخاص ذوي اإلعاقة في املدارس 
والكليات واجلامعات واملعاهد من خالل »أن تكون طرقها وممراتها مرصوفة وصاحلة الستخدام األشخاص ذوي اإلعاقة. 
اإلعاقة،  ذو  للشخص  دراسية مالئمة  ومقاعد  اإلعاقة،  ذو  إلى وجود مصعد كهربائي مالئم الستخدام  كما تطرقت 
وتوفير أجهزة تكنولوجية لألشخاص ذوي اإلعاقة مبا يتالءم وإعاقاتهم، ودورات مياه مالئمة للشخص ذو اإلعاقة ويسهل 
إليها، ومقصف مالئم حلركة الشخص ذي اإلعاقة، وساحات وغرف رياضية يسهل التحرك فيها،  استخدامها والوصول 
والسماح ملرافق بالتواجد مع الشخص ذي اإلعاقة إذا كان بحاجة إلى ذلك، إضافة إلى أن تكون قاعات املؤمترات والندوات 

وورش العمل والتجمعات موائمة للشخص ذي اإلعاقة وميكن الوصول إليها والتحرك فيها«105.

كما طالب القانون بإدخال لغة اإلشارة في املرافق احلكومية106، ونصت الالئحة التنفيذية على تعميم لغة اإلشارة من خالل 
العاملة في مجال لغة اإلشارة بعمل دورات تدريبية للغة اإلشارة  التربية والتعليم واملؤسسات األهلية  »التعاون مع وزارة 
في املرافق احلكومية، والتعاون مع وزارة املواصالت لوضع إشارات خاصة على مركبات السائقني ذوي اإلعاقة السمعية، 
األشخاص ذوي  تواصل مع  لغة  اإلشارة  لغة  استخدام  أهمية  التلفزيون، وتوعية اجلمهور على  اإلشارة في  لغة  استخدام 

اإلعاقة السمعية«107.

طالب القانون أيضاً مبواءمة األماكن التي حتقق بيئة مناسبة لألشخاص ذوي اإلعاقة تضمن سهولة واستقاللية احلركة 
والتنقل واالستعمال اآلمن لالماكن العامة108، إال أن القانون أدخل استثناءات على نص املادة حيث ال تكون إلزامية إذا كانت 
» تهدد الناحية التاريخية واألثرية للمكان العام وتشكل خطراً على أمن وسالمة املكان العام، وتكلف أكثر من 15% من قيمة 

املكان العام«109. 

وأشار القانون إلى مسؤولية وزارة احلكم احمللي والنقل واملواصالت واالتصاالت، حيث تتولى وزارة احلكم احمللي، مسؤولية 
املباني واملرافق  الواجب توافرها في  الفنية والهندسية واملعمارية،  إلزام اجلهات احلكومية واخلاصة بالشروط واملواصفات 
العامة القدمية واجلديدة، خلدمة األشخاص ذوي اإلعاقة، وتتولى وزارة املواصالت العمل على تهيئة البيئة املناسبة لتسهيل 

100  املادة )9( قانون رقم )4( لسنة 1999، بشأن حقوق املعوقني.
101  املادة )10( قانون رقم )4( لسنة 1999، بشأن حقوق املعوقني.
102  املادة )10( قانون رقم )4( لسنة 1999، بشأن حقوق املعوقني
103  املادة )14( قانون رقم )4( لسنة 1999، بشأن حقوق املعوقني

104  أنظر املادة )12( من الالئحة التنفيذية للقانون رقم )4( لسنة 1999، بشأن حقوق املعوقني.
105  أنظر املادة )6( من الالئحة التنفيذية للقانون رقم )4( لسنة 1999، بشأن حقوق املعوقني.

106  املادة )11( قانون رقم )4( لسنة 1999، بشأن حقوق املعوقني.
107  أنظر املادة )12( من الالئحة التنفيذية للقانون رقم )4( لسنة 1999، بشأن حقوق املعوقني.

108  املادة )12( قانون رقم )4( لسنة 1999، بشأن حقوق املعوقني.

109  املادة )13( قانون رقم )4( لسنة 1999، بشأن حقوق املعوقني.
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تعمل  وأن  وملرافقيهم.  لهم  العامة  النقل  إلى منح تخفيضات خاصة في وسائل  إضافة  اإلعاقة  األشخاص ذوي  حركة 
ومرافق  ومعدات  أجهزة  استخدام  من  اإلعاقة  ذوي  األشخاص  لتمكني  الالزمة  التسهيالت  توفير  على  االتصاالت  وزارة 

االتصاالت110. 

جاءت الالئحة التنفيذية للقانون أكثر تفصياًل، حيث نصت على أنه “تعمل وزارة املواصالت بالتنسيق مع وزارة الشؤون 
اإلعاقة  ذي  إشارة  استخدام  التالي:  النحو  على  اإلعاقة  ذوي  األشخاص  املناسبة حلركة  البيئة  تهيئة  على  االجتماعية 
في مواقف السيارات اخلاصة في األماكن العامة كمواقف السيارات ومواقف احلافالت وتوفير حافالت خاصة مجهزة 
ذي  الشخص  مساعدة  وتدريبهم على كيفية  السائقني  بني  الوعي  نشر  العامة،  اخلطوط  على  اإلعاقة  ذوي  لألشخاص 
اإلعاقة على استخدام املواصالت العامة، وعلى وزارة املواصالت منح تخفيضات على أثمان التذاكر مبا فيها تذاكر الطيران 

الفلسطيني لألشخاص ذوي اإلعاقة بحيث ال تزيد مشاركة ذي اإلعاقة على 25% من قيمة التذاكر«111. 

وبيان  اإلعاقة  طبيعة  » حتديد  على  نص  اإلعاقة، حيث  ذي  للشخص  بالنسبة  االجتماعي  املجال  القانون  تناول  كما 
درجتها ومدى تأثيرها على أسرة الشخص ذي اإلعاقة وتقدمي املساعدة املناسبة، كما نص على تقدمي اخلدمات اخلاصة 
األسرية،  التنمية  برامج  األولوية في  وإعطائه  والتثقيف  والتدريب  واإلغاثة  الرعاية  اإلعاقة في مجال  باألشخاص ذوي 
توفير خدمات الرعاية االجتماعية اإليوائية لشديدي اإلعاقة والذين ليس لهم من يعولهم، ودعم برامج املشاغل احملمية 

وإصدار بطاقة املعوق«112.

أشار القانون إلى ضرورة تأهيل وتشغيل الشخص ذي اإلعاقة من حيث »إلزام املؤسسات احلكومية وغير احلكومية باستيعاب 
عدد من األشخاص ذوي اإلعاقة ال يقل عن 5% من عدد العاملني بها مبا يتناسب مع طبيعة العمل في تلك املؤسسات مع 
جعل أماكن العمل مناسبة الستخدامهم. كما تطرق إلى تشجيع تشغيل األشخاص ذوي اإلعاقة في املؤسسات اخلاصة من 
خالل خصم نسبة من مرتباتهم من ضريبة الدخل لتلك املؤسسات«.113  كما تناولت الالئحة التنفيذية للقانون احلق في 
العمل، وأكدت على ما جاء في القانون وعالوة على ذلك طالبت » كل شركة أو مؤسسة ال توظف أشخاصا ذوي إعاقة 
وفقا للبند ج من الفقرة 4 من املادة )10( من القانون رقم 4 لسنة 1999، بشأن حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة دفع بدل راتب 
الشخص ذو اإلعاقة حسب احلد األدنى إلى صندوق خاص لألشخاص ذوي اإلعاقة ينشأ بقرار من وزير الشؤون االجتماعية 

في الوزارة يخصص لصرف املساعدات منه لصالح األشخاص ذوي اإلعاقة غير العاملني«114.

الرياضة والترويح  الترفيه والرياضة، حيث نص »على توفير فرص  الشخص ذي اإلعاقة في  القانون حق  كما تناول 
لألشخاص ذوي اإلعاقة وذلك مبواءمة املالعب والقاعات واملخيمات والنوادي ومرافقها حلالة الشخص ذي اإلعاقة وتزويدها 
باألدوات واملستلزمات الضرورية. كما نص على دعم مشاركة األشخاص ذوي اإلعاقة في برامج رياضية وطنية ودولية، 
 ،115)%50( بنسبة  احلكومية  واألثرية  والترفيهية  الثقافية  األماكن  إلى  اإلعاقة  ذوي  األشخاص  دخول  رسوم  وتخفيض 
ودمجه،  اإلعاقة  ذي  للشخص  املجتمع  تقومي  بهدف  إرشادات  ونشر  اإلعاقات،  التوعية حول  برامج  على  العمل  كذلك 

واستخدام لغة اإلشارة في التلفاز116. 

يعد إقرار قانون املعوقني رقم 4 من قبل السلطة الفلسطينية تعبيراً عن وجود إرادة سياسية لدى املشرع، وصانع القرار 
الفلسطيني لضرورة توفير احلماية القانونية  لألشخاص ذوي اإلعاقة، ولكن على الرغم من صدور القانون والئحته إال 
أنه شابته العديد من اإلشكاليات تتمثل بعدم إشارة القانون إلى أي نص خاص بالنساء ذوات اإلعاقة، مع أن املادة )6( من 
االتفاقية الدولية نصت »حيث تقر الدول املشاركة على أن النساء والفتيات ذوات اإلعاقة يتعرضن ألشكال متعددة من 
املساواة بجميع حقوق  الالزمة لضمان متتعهن متتعاً كاماًل وعلى قدم  التدابير  الصدد  وأنها ستتخذ في هذا  التمييز، 

اإلنسان واحلريات األساسية«.
110  املواد )15،16،17( قانون رقم )4( لسنة 1999، بشأن حقوق املعوقني.

111  أنظر املادة )17( من الالئحة التنفيذية للقانون رقم )4( لسنة 1999، بشأن حقوق املعوقني.
112  املادة )10( قانون رقم )4( لسنة 1999، بشأن حقوق املعوقني، وتشتمل بطاقة املعوق وفقاً لالئحة التنفيذية » . بطاقة املعوق: تقدم وزارة الشؤون االجتماعية رزمة من اخلدمات الصحية والدمج االجتماعي 
واملهني والتعليمي وإعادة التأهيل وخدمات الدعم وفق نوع اإلعاقة ودرجاتها وذلك من خالل بطاقة املعوق التي تصدرها وزارة الشئون االجتماعية ويتم من خاللها تقدمي خدمات للمعوقني بالتنسيق مع الوزارات 

واجلهات الرسمية واألهلية ومع الهيئات األجنبية والدولية ذات العالقة في هذا املجال. 
113  املادة )10( قانون رقم )4( لسنة 1999، بشأن حقوق املعوقني.

114  أنظر املادة )12( من الالئحة التنفيذية للقانون رقم )4( لسنة 1999، بشأن حقوق املعوقني.
115  املادة )10( قانون رقم )4( لسنة 1999، بشأن حقوق املعوقني.
116  املادة )10( قانون رقم )4( لسنة 1999، بشأن حقوق املعوقني
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وعلى الرغم من نص القانون األساسي الفلسطيني على احلق في العمل في مادته )26( »العمل حق لكل مواطن وهو واجب 
وشرف وتسعى السلطة الوطنية إلى توفيره لكل قادر« إال أننا نالحظ  أن أحكام قانون املعوقني جاءت في أغلبها ذات طابع 
خدماتي لألشخاص ذوي اإلعاقة دون احلديث عن اجلانب التأهيلي على الرغم من أن الالئحة التنفيذية نصت بشكل واضح 
فيما يتعلق بإلزام مؤسسات القطاع اخلاص بتعيني عدد من األشخاص ذوي اإلعاقة وفي حال عدم التعيني يجب أن يتم 

توفير/ دفع راتب شهري لشخص واحد ذي إعاقة يوضع في صندوق خاص باألشخاص ذوي اإلعاقة.

المبحث الثالث: قانون العمل، الخدمة المدنية، والطفل
 تناول قانون العمل الفلسطيني رقم )7( لسنة 2000 تعريف املعوق، حيث نص على أنه » هو الشخص الذي يعاني من عجز 
في بعض قدراته اجلسدية أو احلسية أو الذهنية، نتيجة مرض أو حادث أو سبب خلقي أو عامل وراثي، أدى لعجزه عن 
العمل أو االستمرار أو الترقي فيه، أو أضعف قدرته عن القيام بإحدى الوظائف األساسية األخرى في احلياة ويحتاج إلى 
الرعاية والتأهيل من أجل دمجه أو إعادة دمجه في املجتمع«117. وأكد على حق األشخاص ذوي اإلعاقة في العمل، حيث 
نص على أنه »يلتزم صاحب العمل بتشغيل عدد من العمال ذوي اإلعاقة املؤهلني بأعمال تتالءم مع إعاقتهم، وذلك بنسبة 
ال تقل عن )5%( من حجم القوى العاملة في املنشأة«118. جند أن املادة الثالثة عشر من قانون العمل الفلسطيني قد ألزمت 
املؤسسات بتشغيل )5%( من األشخاص ذوي اإلعاقة، على أن يشغل األشخاص ذوو اإلعاقة على أساس قدراتهم على العمل 
املهني في مراكز  التدريب  القانون حلق األشخاص ذوي اإلعاقة في  وليس إعاقتهم، وعلى الرغم من ذلك لم يتعرض 

مالئمة الحتياجاتهم.

كما نصت املادة )23( من قانون اخلدمة املدنية رقم )4( لسنة 1998 على أنه حتدد بقرار من مجلس الوزراء نسبة من 
الوظائف التي تخصص لألسرى احملررين وللجرحى الذين أصيبوا في عمليات املقاومة والذين تسمح حالتهم بالقيام بأعمال 
تلك الوظائف، كما يحدد القرار وصفاً للجرحى املذكورين وقواعد شغل تلك الوظائف، وأنه »يجوز أن يعني في تلك 
الوظائف أزواج هؤالء اجلرحى أو أحد إخوانهم أو أخواتهم القائمني بإعالتهم ، وذلك في حالة عجزهم عجزاً تاماً أو وفاتهم، 
وغير مبرر بني األشخاص  واضحاً  املادة حتمل في طياتها تفريقاً  الوظائف«. وهذه  إذا توافرت فيهم شروط شغل تلك 
ذوي اإلعاقة بسبب مقاومة االحتالل وذوي اإلعاقة ألسباب أخرى. وتناولت الالئحة التنفيذية للقانون في املادة )34( على  
»جميع الدوائر احلكومية أن تراعي عند كل تعيني جديد ضرورة استكمال نسبة أل 5% احملددة لتشغيل األشخاص ذوي 
اإلعاقة، ويقوم الديوان برصد ما نسبته 5% من أعداد ومسميات الوظائف التي يصرح باإلعالن عن شغلها لتعيني األشخاص 

ذوي اإلعاقة عليها«.

وتناول قانون الطفل الفلسطيني رقم )7( لسنة 2004، في مادته )31( املعوق حيث نص على أنه وفقاً للقواعد والشروط 
املساعدات  على  احلصول  في  احلق  مزمنة  بأمراض  املرضى  أو  اإلعاقات  ذوي  لألطفال  ومؤسساتها  الدولة  تضعها  التي 

االجتماعية.

إن حلرمان الشخص ذي اإلعاقة من احلق في العمل أثراً سلبّياً عليه بالدرجة األولى وعلى مجتمعه بالدرجة الثانية، فال 
ميكن ضمان حياة كرمية للشخص ذي اإلعاقة دون إتاحة املجال له ليكسب رزقه بنفسه، وال ميكن دمجه في مجتمعه 
دون أن يشعر بقدرة على اإلنتاج وحده من دون أن يكون عالة على أسرته أو مجتمعه، ثم إن تشغيل أكبر قدر ممكن 
من األشخاص ذوي اإلعاقة يضمن بالتأكيد زيادة في التنمية في املجتمع، ذلك أن حتويل شريحة كبيرة من األفراد 
متييز  هناك  وأيضا  كما  املجتمع.  في  االقتصادية  التنمية  من  نوع  حتقيق  باألساس  يضمن  منتجني  إلى  املستهلكني 
واضح بني األشخاص ذوي اإلعاقة في مجال احلق في العمل وخاصة بني األشخاص ذوي اإلعاقة جراء مقاومة االحتالل 

واألشخاص ذوي اإلعاقة ألسباب أخرى.

اإلعاقة  التوازن بني احلماية وتوفير اخلدمات لألشخاص ذوي  التشريعات ذلك  أن تشمل  الضروري  أنه من  وعليه نرى 
من جهة، والتمتع باحلقوق واحلريات من جهة أخرى، إضافة إلى أهمية التوازن ما بني توفير احلماية وتوفير اخلدمات، 

117  أنظر املادة )1( من قانون العمل الفلسطيني.
118  أنظر املادة )13( من قانون العمل.
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ذوي  األشخاص  حياة  على  تؤثر  التي  والتشريعات  االجتماعية  السياسات  وتطوير  في صنع  باملشاركة  باحلق  والتمتع 
اإلعاقة أيضاً.

املعوقني، عدم حتديد نظام رقابة فعال إلعمال وتنفيذ  التي تواجه تطبيق قانون  التحديات واإلشكاليات  أن من  كما 
قانون حقوق املعوقني حيث خال القانون املذكور من النص على عقوبات رادعة تفرض على كل من يخالف أحكامه، 
كذلك، لم يكن املشرع الفلسطيني موفقاً من خالل الالئحة التنفيذية للقانون في ترجمة النص القانوني املتعلق بتشجيع 
القطاع اخلاص على إعمال حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة املتعلقة ببند تشغيلهم، ففي حني شجع القانون تشغيل األشخاص 
ذوي اإلعاقة في املؤسسات اخلاصة من خالل خصم نسبة من مرتباتهم من ضريبة الدخل لتلك املؤسسات، إال أن الالئحة 

التنفيذية لم حتدد هذه النسبة، ولم حتدد آلية منح هذه االمتيازات.

إنه من األهمية مبكان التنويه بوجود تعارض قانوني بني التشريعات الناظمة حلقوق األشخاص ذوي اإلعاقة، كالتعارض 
املتعلق بالنصوص القانونية التي ألزمت تشغيل ما نسبته )5%( من األشخاص ذوي اإلعاقة في القطاع احلكومي، والواردة 
في قانون حقوق املعوقني لسنة 1999، وتلك النصوص التي ألزمت خلو املرشح للوظيفة احلكومية من املرض واإلعاقة ، 

والواردة في قانون اخلدمة املدنية  أيضاً.

كما أن هناك خلاًل في حتديد اجلهات املختصة بتطبيق بنود القانون، لقد عني املشرع الفلسطيني وزارة الشؤون االجتماعية 
مبوجب قانون حقوق املعوقني كجهة مكّلفة مبتابعة تنفيذ معظم احلقوق املتعلقة باألشخاص ذوي اإلعاقة، حتى تلك 
البعيدة عن اختصاصها أو مجال عمله ، األمر الذي أدى إلى فشلها في إيصال مجمل تلك احلقوق إلى األشخاص ذوي اإلعاقة 
من الفلسطينيني . وقد الحظنا أن وزارة الشؤون االجتماعية هي املكلفة مبتابعة جميع اجلهات املسؤولة عن إعمال حقوق 
األشخاص ذوي اإلعاقة املتعلقة بالصحة والتأهيل والتعليم والتشغيل والترويح والرياضة، مما أظهر بوضوح كيف مت 
التعامل مع موضوع حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة من قبل املشرع الفلسطيني كقضايا اجتماعية من اختصاص وزارة 

الشؤون االجتماعية وليست كحقوق إنسان تقع على سلطات احلكومة مجتمعة مسؤولية حتقيقها والنهوض بها.

كما جند أيضاً أن قانون حقوق املعوقني لم يحدد جهة معينة في إعمال عدد من حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة، كاحلق 
في احلماية من التمييز، وإدخال لغة اإلشارة في املرافق احلكومية، وإلزام الدولة بتطبيق تلك احلقوق، ما أدى إلى انعكاس 
هذا األمر سلباً على توفير تلك احلقوق للشخص ذي اإلعاقة. وقد كان التنظيم القانوني للحق في التنقل هو األكثر 

جناحاً، إذ وزع القانون مسؤولية مواءمة املباني واملرافق العامة على وزارات احلكم احمللي واملواصالت واالتصاالت119.

ع أن يالحظ قبل صياغة أي تشريع التكلفة  كما يالحظ أن هناك عدم مراعاة لتكلفة تطبيق القانون، إذ يفترض في املشرِّ
أمر أساسي لضمان تطبيق بنود  املتاحة، وهذا  املالية  للموازنة  املتوقعة لتطبيقه، وذلك لكي يقوم بصياغته وفقاً  املالية 
القانون على أرض الواقع وجعل القانون قاباًل للتنفيذ. أما بخصوص قانون حقوق املعوقني الفلسطيني، فإّنه يؤخذ على 
املشرع الفلسطيني أنه لم يراع تلك التكاليف املفترضة عند وضعه لقانون حقوق املعوقني، وفرض كل تلك احلقوق على 
السلطة الوطنية جملة واحدة دون مراعاة للقدرة املالية لها، كما يالحظ أن الالئحة التنفيذية جاءت خالية من نص يشير 

إلى حقوق خاصة بالنساء ذوات اإلعاقة120. 

لقد انعكست التحديات واإلشكاليات القانونية في قانون املعوقني على اجلوانب العملية منه، وبالتالي تأثرت حقوق األشخاص 
ذوي اإلعاقة من جوانب عدة منها على صعيد احلق في املساواة أمام القانون، وعدم التمييز، )نرى أن املعوقني في املجتمع 
الفلسطيني يعانون نوعني من التمييز بحقهم، األول على صعيد التزامات السلطات احلكومية والعامة جتاههم، والثاني على 
صعيد تعامل األفراد في املجتمع، وانعكس ذلك على نيل حقوقهم، ومنها: الصحة والسكن، واحلق في التنقل، والتعليم، 
وعلى صعيد احلق في التأهيل وعلى صعيد العمل، وعلى صعيد احلق في املشاركة في األنشطة الثقافية والترفيهية 
والرياضية. ونحن بحاجة إلى تعديل القوانني املعمول بها في مناطق السلطة الوطنية الفلسطينية على ضوء ما جاء في 
املعايير الدولية حلقوق اإلنسان، والسيما االتفاقية الدولية التي سبق نقاشها، وبالذات املواد املتعلقة في العمل واملرأة ذات 

اإلعاقة.  

119  حقوق املعوقني في املجتمع الفلسطيني، الهيئة املستقلة حلقوق اإلنسان، رام الله، فلسطني، 2006،
120  حقوق املعوقني في املجتمع الفلسطيني، الهيئة الفلسطينية املستقلة حلقوق املواطن، رام الله، فلسطني، 2006،





الفصل الثالث
واقع حقوق المعوقين في مناطق السلطة الوطنية الفلسطينية
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أشار تقرير صادر عن اجلهاز املركزي لإلحصاء الفلسطيني في حزيران من العام )2000(، إلى أن نسبة ذوي اإلعاقة تشكل 
ما نسبته )1.8%( من مجموعة سكان الضفة الغربية وقطاع غزة121، وأشار تقرير آخر جلهاز اإلحصاء صدر في حزيران من 
العام 2011، حول مسح اإلعاقة الفلسطيني،2011. إلى أن عدد األشخاص ذوي اإلعاقة في الضفة الغربية وقطاع غزة يشكل 
ما نسبته )7%(، ويالحظ ارتفاع النسبة إلى )5.2%( في عشر سنوات، وهذا يعني تزايد أعداد األشخاص ذوي اإلعاقة في 

الضفة الغربية وقطاع غزة ليصل إلى )113( ألف شخص122. 

وأشار التقرير إلى أن نسبة األطفال ذوي اإلعاقة الذين تقل أعمارهم عن )17( عام بلغت )1.5%(، )1.8%( بني الذكور، و 
)1.3%( بني اإلناث، وبلغت )1.6%( في الضفة الغربية، و )1.4%( في قطاع غزة. أما الذين أعمارهم )18( عام فأكثر، فقد 
بلغت )4%( في الضفة الغربية، و )3.9%( في قطاع غزة، وبلغت نسبة اإلعاقة بني الذكور )3.9%( و )3.7%( بني اإلناث. 
وبلغت أعلى نسبة إعاقة في املناطق الفلسطينية في محافظة جنني، حيث وصلت )4.1%( من مجموع اإلفراد في احملافظة، 
القدس، حيث بلغت  أدنى نسبة لإلعاقة في محافظة  السكان، وبلغت  )3.6%( من مجموع  يليها محافظة اخلليل بنسبة 
)1.4%(. أما في قطاع غزة فقد بلغت أعلى نسبة لإلعاقة في محافظة غزة، حيث بلغت )2.5%( وأقل نسبة لإلعاقة في 

محافظة خانيونس بنسبة )%2.2(123.

وعلى صعيد أنواع اإلعاقة فإن أكثر أنواع اإلعاقة انتشارا هي اإلعاقة احلركية، حيث بلغت )49%( من إجمالي أعداد 
األشخاص ذوي اإلعاقة، وأن نسبة األشخاص ذوي اإلعاقة احلركية بلغت ما نسبته )49.5%( في الضفة الغربية، و )%47.2( 
في قطاع غزة. ويلي اإلعاقة احلركية إعاقة بطء التعلم124، حيث بلغت )24.7%(، بواقع )23.6%( في الضفة الغربية، و 

)26.7%( في قطاع غزة125.

األشخاص  حقوق  وتعزيز  حماية  في  الفلسطينية  الوطنية  السلطة  قبل  من  املعدة  احلكومية  اخلطط  صعيد  على  أما 
لألشخاص  احلياة  نوعية  على حتسني  العمل   ،)2010-2008( لألعوام  والتنمية  اإلصالح  تناولت خطة  فقد  اإلعاقة،  ذوي 
ذوي اإلعاقة من خالل »االرتقاء مبستوى احلياة ونوعيتها عن طريق حتديد النشاطات التي تستهدف تقدمي املساعدات 
االجتماعية على نحو أفضل، باإلضافة إلى ضمان حصول العاطلني عن العمل والنساء والشباب واألشخاص ذوي اإلعاقة 
على اخلدمات االجتماعية بصورة متساوية، وتوفير الوزارة املأوى والرعاية لأليتام وضحايا العنف األسري واألشخاص ذوي 

اإلعاقة وكبار السن في مؤسسات مخصصة لهذه األغراض126. 

وتناولت خطة احلكومة “موعد مع احلرية” للعامني )2010-2011(، وهي برنامج عمل احلكومة العديد من اخلطوات التي 
تسعى احلكومة من أجل اتخاذها وتنفيذها مبا يتعلق باألشخاص ذوي اإلعاقة ومنها »متكني ودمج )300( شخص ذي إعاقة 
من خالل تقدمي قروض إلقامة مشاريع صغيرة مدرة للدخل، واالنتهاء من املرحلة األولى والتحضيرية لتصميم بطاقة 
املعاق، والشروع في بناء مركزين جديدين حلماية وتأهيل األشخاص ذوي اإلعاقة العقلية الشديدة في الضفة الغربية 
وقطاع غزة، وجتهيز وتشغيل مركز الشيخة فاطمة لتأهيل األشخاص ذوي اإلعاقة في بيت أمر/اخلليل، وصيانة وترميم 
مراكز األشخاص ذوي اإلعاقة  في محافظات نابلس، بيت حلم، أريحا وسلفيت، تطوير واستحداث أقسام للتدريب املهني 

في مراكز األشخاص ذوي اإلعاقة في نابلس، بيت حلم وأريحا، وتفعيل املجلس األعلى لألشخاص ذوي اإلعاقة« 127.

وأشارت خطة التنمية الوطنية)2011-2013(، إقامة الدولة وبناء املستقبل، إلى إعداد برامج املساعدات االجتماعية احملكمة 
واملدروسة وتعزيزها، وتنفيذ مشاريع البنية التحتية في املجتمعات احمللية بهدف حماية الفقراء والفئات املهمشة ومتكينهم 
االحتياجات  بند  التطويرية  النفقات  خطة  وضمن  أدرج  كما  اإلعاقة.  ذوي  واألشخاص  واألطفال  النساء  فيهم  مبن 
اخلاصة واحلماية والتمكني لألعوام )2011-2013(128. وأشارت وزارة الشؤون االجتماعية إلى أن من ضمن إستراتيجيتها تعزيز 

حقوق ذوي االحتياجات اخلاصة في التشريعات السارية في فلسطني، سلسلة تقارير قانونية )25(الهيئة املستقلة الفلسطينية املستقلة حلقوق املواطن، زياد عمرو، رام الله، فلسطني،2001.  121
122  السلطة الوطنية الفلسطينية، اجلهاز املركزي لإلحصاء الفلسطيني، وزارة الشؤون االجتماعية، مسح اإلعاقة الفلسطيني، 2011، حزيران، 2011.
123  السلطة الوطنية الفلسطينية، اجلهاز املركزي لإلحصاء الفلسطيني، وزارة الشؤون االجتماعية، مسح اإلعاقة الفلسطيني، 2011، حزيران، 2011

124  عرف اجلهاز املركزي لإلحصاء إعاقة بطء التعلم: عدم قدرة الشخص على فهم األشياء أو التعامل مع اآلخرين. ويشمل ذلك األفراد الذين يعانون من صعوبات في الوظائف الذهنية املرتبطة بظروف إصابة 
الدماغ مبرض أو خلل ما، وكذلك األفراد الذين يعانون من مرض التوحد، واألفراد الذين يجدون صعوبات في تعلم مهارات احلياة اليومية مثل القراءة والكتابة واستخدام أدوات بسيطة.

125  السلطة الوطنية الفلسطينية، اجلهاز املركزي لإلحصاء الفلسطيني، وزارة الشؤون االجتماعية، مسح اإلعاقة الفلسطيني، 2011، حزيران، 2011
http://mop-gov.ps/web_files/issues_file/PRDP%202008-2010%20.pdf :126  السلطة الوطنية الفلسطينية، خطة اإلصالح والتنمية، منشورة على املوقع االلكتروني لوزارة التخطيط

http://mop-gov.ps/new/web_files/issues_file/ArabicOffset.pdf  :127  للمزيد ميكن زيارة موقع وزارة التخطيط والتنمية اإلدارية على موقعها االلكتروني
http://mopad.pna.ps/web_files/issues_file/ArabicNDPforwep.pdf  128
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السياسات والقوانني التي تضمن حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة ودمجهم في املجتمع، وتوفير وتطوير اخلدمات لألشخاص 
ذوي اإلعاقة، ومتكني األشخاص ذوي اإلعاقة باجتاه حتقيق استقالليتهم االقتصادية ودمجهم في مجاالت املجتمع املختلفة 

وخصوصاً سوق العمل، وتقوية املؤسسات املعنية باألشخاص ذوي اإلعاقة129.

وأصدرت وزارة احلكم احمللي تعميماً بخصوص قرار مجلس التنظيم األعلى رقم )54( لسنة 2009، والذي ينص على إعفاء 
اإلعاقة مقدم طلب  ذو  أال يقل عمر  الشروط احملددة ومنها:  األبنية ضمن  اإلعاقة من رسوم ترخيص  األشخاص ذوي 
الترخيص عن )18(عاما، وأال تقل نسبة اإلعاقة للمستفيدين عن )%25( مبوجب قرار صادر عن اللجنة الطبية املركزية 
املراد ترخيصه مع احتياجات  البناء  السكن فقط، وأن يتواءم  لغايات  املراد ترخيصه  البناء  الصحة، وأن يكون  في وزارة 
الشخص ذي اإلعاقة طالب الترخيص، وأن يصدر الترخيص باسمه وملرة واحدة فقط، وأال تزيد مساحة البناء املعفى من 
رسوم الترخيص على )220( مترا مربعاً، وأية زيادة أخرى تدفع عنها الرسوم كاملة، ُتدفع كامل رسوم الترخيص عن 
البناء املعفى في أي وقت، إذا مت استغالله من قبل غير الشخص املعاق صاحب الترخيص باستثناء األقارب من الدرجة 

األولى وفي حال إجراء أية تصفيات قانونية عليه كالبيع واإليجار130.

للعام 2011، تضمن  العامة  املوازنة  الفلسطينية محمود عباس بتاريخ 2011/3/31، قانون  الوطنية  السلطة  كما أقر رئيس 
القانون تخفيضاً في النفقات املتصلة بقطاع الكهرباء مبا يعكس استمراراً في حتسن اجلباية وفي إدارة هذا القطاع بشكل 
عام، ونتيجة لذلك أمكن توفير ما يكفي من موارد لزيادة النفقات التحويلية بنسبة )18%(، سيتم استغاللها لصالح شبكة 
األمان االجتماعي، كما ستزداد النفقات اجلارية للتربية والتعليم والصحة والشؤون االجتماعية بنسبة )4%( لتصل إلى 
)41%( من إجمالي املوازنة131. كما تضمن القانون استحداث )100( وظيفة في وزارة الشؤون االجتماعية132. وعلى الرغم 
من بعض التطورات التي أشار إليها القانون مبا يتعلق بالقطاع االجتماعي إال أنها ال زالت غير كافية مقارنة مع ما يرصد 
العامة  املوازنة  إلى زيادة حصتها في  الشؤون االجتماعية بحاجة  ويصرف على قطاع األمن والقطاعات األخرى، فوزارة 

للسلطة الوطنية الفلسطينية، وتخصيص بند محدد داخل موازنة وزارة الشؤون االجتماعية لذوي اإلعاقات.

واستعرض التقرير السنوي الصادر عن وزارة الشؤون االجتماعية للعام )2010( جملة من البرامج التي قامت عليها الوزارة 
البرنامج يعمل على منح إعفاء جمركي لسيارات  في متكني ذوي اإلعاقات ومنها برنامج اإلعفاءات اجلمركية وهذا 
اإلعاقة  من  وخالياً  إعاقة حركية  ذا  الشخص  يكون  أن  ومنها  محددة،  شروط  وفق  اإلعاقة،  ذوي  باألشخاص  خاصة 
البصرية والعقلية وسليم األطراف العليا وظيفيا، مبا يكفي لتمكينه من قيادة املركبة املعدة له، إضافة إلى األشخاص 
الذين يعانون من أحد األمراض واإلعاقات املزمنة كالشلل التام لألطراف، والشلل النصفي الطولي، وحاالت عدم االتزان، 
يتطلب  االجتماعية، هذا  الشؤون  وزارة  اإلعاقة من  الشخص ذي  اجتماعي عن  تقرير  الرباعي. وللحصول على  والشلل 
احلصول على تقرير طبي من اللجنة الطبية املختصة في وزارة الصحة حول نسبة العجز ويفيد بعدم قدرة الشخص ذي 
اإلعاقة على احلركة، وعلى أن ال تزيد سعة احملرك عن 2000CC. وإذا كان في األسرة أكثر من شخص ذي إعاقة 
يتم منحهم إعفاءاً جمركّياً واحداً، وتسجل املركبة باسم الشخص ذي اإلعاقة نفسه، وال يجوز لألسرة استخدام سيارة 

الشخص ذي اإلعاقة إال لغايات خدمته133.

وفي تطور جيد ملواكبة التطورات التشريعية والدولية وخلدمة األشخاص ذوي اإلعاقة، مت  بتاريخ 2010/1/11، العمل على 
اجلمركي  اإلعفاء  اإلعاقة من احلصول على  الشخص ذي  ذوي  اجلمركي، ومتكني  لإلعفاء  التنفيذية  الالئحة  تعديل 
باإلنابة، وحددت شروط ذلك، وهي أن يكون ذا إعاقة حركية من الفئات املرشحة سالفة الذكر، على أن ال يكون الشخص 
ذو اإلعاقة قد أمت الستني عاماً، وجود قريب من الدرجة األولى )أب، أخ، أخت، زوج، زوجة، ابن، بنت( أو وصي شرعي في 
حالة اليتم أو التبني مرشح لسياقة املركبة باإلنابة، حصول املرشح لقيادة املركبة على رخصة سياقة سارية املفعول، 
إلى جانب السكن املشترك لشخص ذي اإلعاقة واملرشح، واحلاجة املاسة للسيارة خلدمة برنامج الشخص ذي اإلعاقة، وهذا 
التعديل أدى إلى تخفيف شروط احلصول على إعفاء جمركي، مما سمح بإدخال أعداد أكبر من األشخاص ذوي اإلعاقة 
على البرنامج. فقد مت منح )520( شخصاً ذا إعاقة إلعفاء جمركي من أصل )1280( طلب قدمت للشؤون االجتماعية من 

http://www.mosa.pna.ps/programs.aspx?type=8  129
http://www.alhayat-j.com/newsite/details.php?opt=3&id=128271&cid=2113  130

http://www.radiobethlehem2000.net/ar/fm.php?action=view&id=1343&PHPSESSID=#Ù…Ø´Ù‡Ø¯_1   131
http://www.pmof.ps/index.php?pagess=balance   132

 http://www.mosa.pna.ps/viewreport.aspx?repid=6  133
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بينها )65( طلباً مرفوضاً و)180( طلباً مؤجاًل و)515( طلباً ما زالت على قائمة االنتظار لم تتم دراستها بعد 134.

منح  من خالله  يتم  البرنامج  وهذا  اإلعاقة،  ذوي  األشخاص  تأهيل  الــوزارة صندوق  تقدمها  التي  اخلدمات  ومن ضمن 
األشخاص ذوي اإلعاقة قروضاً صغيرة لعمل مشروع صغير، لتمكني الشخص اقتصاديا وفق معايير محددة135، وحسب 
الوزارة فقد مت تقدمي )143( قرضاً صغيراً من الصندوق، كما متت املوافقة على )53( مشروعاً من قبل مجلس اإلدارة 
وهي بانتظار التنفيذ. وتشرف الوزارة على مراكز األشخاص ذوي اإلعاقة، حيث يتبع لها ثمانية مراكز تعنى بتقدمي 

اخلدمات لذوي اإلعاقات136، وهذه املراكز تقدم خدمات رعاية وتأهيل، إيواء، أجهزة مساندة، وعالج.

كما قامت الوزارة خالل العام )2010(، بشراء اخلدمات حلساب ذوي اإلعاقة ومنها توقيع اتفاقيات مع اجلمعيات اخليرية 
التي تعنى باألشخاص ذوي اإلعاقة لشراء اخلدمة من هذه اجلمعيات. وفي هذا اخلصوص مت عقد اتفاقية شراء خدمة 
ل)100(  الفلسطيني  األحمر  الهالل  إعاقة، ومن  ذا  شخصاً  ل)70(  اخليرية  اإلحسان  جمعية  من  اإلعاقة  ذوي  لألشخاص 
شخص ذي إعاقة137. كما قامت الوزارة بشراء األجهزة املساندة لألشخاص ذوي اإلعاقة من خالل برنامج املساعدات الطارئة 
العام  الفلسطيني، ومت شراء خالل  األحمر  الهالل  الصحة وجمعية  االجتماعية ووزارة  الشؤون  وزارة  ما بني  وبالتنسيق 
)2010( ل )53( شخصاً بتكلفة مالية مقدرها )180،345( شيكل. ومت اتخاذ قرار باملصادقة على إصدار »بطاقة املعاق« من 
خالل وزارة الشؤون االجتماعية، وإدراج بند بطاقة املعاق ضمن موازنة السلطة للعام )2010(، حيث وافق مجلس الوزراء على 
تخصيص مبلغ )238.000( دوالر لتنفيذ املرحلة األولى من بطاقة املعاق، وأشار التقرير إلى عدد األسر التي يرأسها شخص 

ذو إعاقة والتي تتلقى مساعدات من برنامج التحويالت النقدية حسب نوع اإلعاقة واحملافظة لعام )2010(.138

وعلى صعيد التنفيذ أشار تقرير متابعة خطة اإلصالح والتنمية الفلسطينية، أنه مت تنفيذ مشروعني يعنيان بتأهيل 
األشخاص ذوي اإلعاقة بقيمة )0.55( مليون دوالر139. وأشار تقرير آخر صادر عن رئاسة مجلس الوزراء للعام 2009، بأنه من 
ضمن املعوقات التي واجهت احلكومة” نقص املخصصات املالية الالزمة لتغطية تكاليف األجهزة واألدوات املساعدة لألشخاص 
ذوي اإلعاقة”140. وأشار التقرير إلى تخطيط وزارة الشؤون االجتماعية نحو التنمية من خالل عمل )50( مشروعاً جتارّياً 
لألشخاص ذوي اإلعاقة141. كما أشار إلى قيام الوزارة بتسديد املبالغ املتراكمة منذ العام 2004، جلمعية اإلحسان اخليرية 
والبالغة )836.200( شيكل، وشراء خدمة من اجلمعية لصالح سبعني من ذوي اإلعاقة سنوياً، وبواقع )450( شيكاًل لكل 
ذي إعاقة شهرياً، وتدريب )74( كفيفاً على اإلرشاد احلركي، وتزويد )17( حالة باألدوات املساندة، ومنح )73( شخصاً 
من ذوي إعاقًة إعفاء جمركياً لشراء سيارات خاصة. وتوفير )29( قرضاً ألشخاص من ذوي اإلعاقة، وتخريج )19( طالباً 
من مركز الشيخ خليفة لألشخاص ذوي اإلعاقة، وتخريج )181( من مراكز تأهيل الشبيبة في احملافظات، والشروع في 
إحياء املجالس واللجان الوطنية القطاعية العليا)املجلس األعلى لألشخاص ذوي اإلعاقة(. وحصر ذوي اإلعاقة املدموجني 

في املدارس احلكومية وعددهم )4150( طالباً وطالبة لألعوام )2009-2008(142. 

وأشار تقرير صادر عن رئاسة مجلس الوزراء في العام 2010، إلى منح )63(  قرضاً، بقيمة إجمالية  )330،000(  دوالٍر من 
خالل صندوق إقراض األشخاص ذوي اإلعاقة، ومنح )8( قروض من صندوق مركز الشيخ خليفة لألشخاص ذوي اإلعاقة 
بقيمة )24،000 (  دوالر، ومنح إعفاء جمركي ل )289( شخصاً ذا إعاقة، وتزويد )6( أشخاص ذوي إعاقة باألدوات املساندة، 
وزارة  اإلعاقة143. كما قامت  األشخاص ذوي  تأهيل  األساسي ملشروع صندوق  للنظام  الالزمة  التعديالت  واملصادقة على 

الشؤون االجتماعية بالعمل على بعض االستراجتيات واخلطط في إطار حماية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة144.
http://www.mosa.pna.ps/viewreport.aspx?repid=6  134

135   أن ال يقل عمر الشخص ذو اإلعاقة عن 18 عاماً وال يزيد عن 60 عاماً.  أن ميتلك بعض املهارات األساسية إلدارة وتنفيذ املتطلبات اإلدارية واملالية للمشروع.   أن يوفر الضمانات االئتمانية الالزمة للمشروع.   
أن يقدم جدوى اقتصادية للمشروع من جهة معتمدة رسمياً وأن توافق اللجنة الفنية للصندوق عليها.  أال يكون ملقدم الطلب مصدر دخل ثابت يزيد عن معدل الفقر الشديد املعتمد من مركز اإلحصاء الفلسطيني 

وأن يسهم بنسبة ال تقل عن 2% من تكاليف املشروع.
136  وهذه املراكز هي املدرسة العالئية للمكفوفني، الدار البيضاء للمعاقني عقلياً وهما مراكز إيوائية، ومركز الشيخ خليفة ومركز تأهيل الشبيبة وهما مركزان نهاريان، وهذه املراكز تخدم األشخاص 
ذوي اإلعاقة في الضفة الغربية، ويوجد في قطاع غزة أيضاً أربعة مراكز، وهي مركز دير البلح، مركز غزة للتأهيل، مركز رفح للتأهيل، ومركز جباليا، وجميع هذه املراكز نهارية ما عدا وحدة الكفيف 

التابعة ملركز غزة فهي ايوائية.
http://www.mosa.pna.ps/viewreport.aspx?repid=6  137
http://www.mosa.pna.ps/viewreport.aspx?repid=6  138

http://mop-gov.ps/new/web_files/general_directorate_file/PRDP%20 .2009-2008 139  السلطة الوطنية الفلسطينية تقرير متابعة خطة اإلصالح والتنمية الفلسطينية لألعوام
progress%20report-final.pdf

 http://www.mop-gov.ps/web_files/issues_file/PRDP%202008-2010%20.pdf :140  السلطة الوطنية الفلسطينية، رئاسة مجلس الوزراء، تقرير منشور على موقعه االلكتروني
http://www.palestinecabinet.gov.ps/site/444/default.aspx   141

http://www.palestinecabinet.gov.ps/UploadFiles/Reports/Gov13_1stReport.pdf :142  راجع تقرير رئاسة مجلس الوزراء منشور على موقعه االلكتروني
http://www.palestinecabinet.gov.ps/UploadFiles/Reports/annul2010.pdf   143

144  للمزيد حول اخلطط واالستراتيجيات مراجعة التقارير السنوية لرئاسة مجلس الوزراء على موقعه االلكتروني: http://www.palestinecabinet.gov.ps/site/444/default.aspx، وكذلك موقع 
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وعلى الرغم من اجلهود التي بذلتها احلكومة ووزارة الشؤون االجتماعية، واالحتاد العام للمعاقني، ومؤسسات املجتمع املدني، 
اجلماهيرية،  والتوعية  الدراسات،  من  والعديد  اإلعاقة،  ذوي  األشخاص  بحقوق  املعنية  احلقوقية  املؤسسات  من  وغيرها 
واملطالبات املستمرة بضرورة تعزيز وحماية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة، وعلى الرغم من املبدأ القانوني الراسخ الذي 
ينص عليه القانون األساسي الفلسطيني وهو املساواة وعدم التمييز، والذي يشكل الركيزة األساسية للمطالبة باحلقوق 
وأساسها املساواة وعدم التمييز ورغم تكراره في جميع القوانني الفلسطينية،  إال إننا وبالرغم من ذلك جند أن هناك كثيراً 

من االنتهاكات التي يتعرض لها األشخاص ذوي اإلعاقة، ومن أبرزها:

أواًل: انتهاكات الحق في التعليم
يعتبر احلق في التعليم من احلقوق األساسية التي نص عليها اإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان، والعهدين الدوليني والعديد 
من االتفاقيات واملواثيق الدولية حلقوق اإلنسان، ونص قانون املعوقني والئحته التنفيذية، وقانون الطفل على العديد من 
اإلجراءات والتدابير التي يجب على وزارة التربية والتعليم القيام بها من أجل توفير البيئة املناسبة واملالئمة لألشخاص 
ذوي اإلعاقة، من أجل ضمان االلتحاق وتوفير الدراسة لهم، إال إننا جند بأن اجلهود املبذولة في هذا اإلطار ال زالت ضعيفة، 
وبحاجة إلى بذل املزيد لتمكني األشخاص ذوي اإلعاقة من احلصول على حقهم في التعليم، ومحاولة دمجهم في املدارس 

احلكومية، حيث أن هناك )4150( طالب وطالبة من األشخاص ذوي اإلعاقة مندمجني في مدارس التربية145.

في هذا اإلطار أشار اجلهاز املركزي لإلحصاء الفلسطيني إلى أن واقع احلق في التعليم بالنسبة لألشخاص ذوي اإلعاقة 
يشير إلى تدني حصولهم على املستوى التعليمي، حيث أن )53.1%( من األشخاص ذوي اإلعاقة أميون، منهم )51.5%( في 
الضفة الغربية و)56.3%( في قطاع غزة، وأن )37.6%( من األفراد ذوي اإلعاقة لم يلتحقوا أبداً باملدارس والتعليم، منهم 
)35.5%( في الضفة الغربية و )42.2%( في قطاع غزة، وأن )33.8%( التحقوا بالتعليم وتسربوا منه146. وأن )22.2%( من األفراد 
ذوي اإلعاقة تركوا التعليم بسبب اإلعاقة. وأن )15.2%( من األفراد ذوي اإلعاقة البصرية بحاجة إلى مواصالت موائمة 
إلعاقاتهم ليتمكنوا من استكمال الدراسة، و)6.3%( بحاجة ملواءمة في املباني املدرسية ليتمكنوا من االلتحاق بالدراسة، وأن 
)12.5%( من األفراد ذوي اإلعاقة بحاجة ملواءمة في الغرف الصفية ومثيالتهم بحاجة ملواءمة في دورات املياه، وأن ربع ذوي 
اإلعاقة الذين يعانون من إعاقة التواصل147 بحاجة ملواصالت موائمة ليتمكنوا من استكمال تعليمهم، وكذلك املدارس، 

والغرف الصفية148. 

وهذا يتطلب من وزارة التربية والتعليم العمل على تنفيذ ما جاء في قانون املعوقني والئحته، وإلى ما تناولته االتفاقية 
الدولية حلقوق األشخاص ذوي اإلعاقة من أجل ضمان توفير البيئة التعليمية املناسبة، وضمان حصولهم على احلق في 
التعليم، وضمان التحاقهم باملدارس وعدم تسربهم منها، والعمل على االستفادة من جتارب الدول األخرى، سواء أكان على 
صعيد التشريعات املتعلقة بحقهم في التعليم، أم املمارسة الفعلية لهذا احلق، دومنا عوائق حتول دون ذلك. وقد أشارت 
الطالبة ذات اإلعاقة سعاد قواريق، )24( عاماً من بلدة عورتا جنوب شرق نابلس، التي تدرس في جامعة القدس املفتوحة 
)سنة رابعة تخصص خدمة اجتماعية(، أن املواءمة غير متوفرة في املباني العامة، وخصوصا في منطقة نابلس، وقالت 
»حينما اذهب إلى اجلامعة أفكر مليا قبل خروجي من البيت مائة مرة، ألن ساحات اجلامعة وقاعاتها وطبقاتها ومدرجاتها 
غير مالئمة نهائيا حلركة األشخاص ذوي اإلعاقة واحتياجاتهم، وكذلك احلال بالنسبة ملراكز الصحة واملستشفيات 

وأينما ذهبت”149.

 وفي دراسة أجرتها مؤسسة قادر حول واقع الطلبة ذوي اإلعاقة في مؤسسات التعليم العالي2009، أشارت إلى العديد من 
التحديات البيئية تتمثل في صعوبة احلركة الناجمة عن عدم وجود أو تدني مستوى التسهيالت في املرافق اجلامعية 
فهي ال تغطي كافة املرافق وفي الكثير من األحيان مصممة بشكل غير مناسب، وال يتطابق مع املواصفات الفنية املتعارف 

/http://www.mosa.pna.ps وزارة الشؤون االجتماعية
145  وفقاً إلحصائيات وزارة التربية والتعليم لألعوام 2008_2009.

146  السلطة الوطنية الفلسطينية، اجلهاز املركزي لإلحصاء الفلسطيني، وزارة الشؤون االجتماعية، مسح اإلعاقة الفلسطيني، 2011، حزيران، 2011
147  عرف اجلهاز املركزي لإلحصاء الفلسطيني إعاقة التواصل: عدم قدرة الشخص على تبادل املعلومات واألفكار مع اآلخرين والتعامل معهم من خالل استخدام النطق، أو اإلشارة أو احلركة أو الكتابة للمعلومات 

التي يرغبون بتبادلها مع اآلخرين، وقد يكون ذلك ناجتا عن عجز في السمع أو الكالم، أو عدم القدرة الذهنية بتفسير وإدراك ما يقوله اآلخرون من إشارات وكلمات وحركات.
148  السلطة الوطنية الفلسطينية، اجلهاز املركزي لإلحصاء الفلسطيني، وزارة الشؤون االجتماعية، مسح اإلعاقة الفلسطيني، 2011، حزيران، 2011

http://www.alhayat-j.com/newsite/details.php?opt=3&id=128271&cid=2113 149  مقابلة مع املذكورة في صحيفة احلياة اجلديدة
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عليها. وتذمر بعض الطلبة املكفوفني من محدودية إمكانية احلركة، بسبب عدم تلقيهم التدريب املطلوب للحركة في 
احلرم اجلامعي. وأعرب مستخدمو الكراسي املتحركة عن انزعاجهم وتعرضهم لإلحراج مراراً وتكراراً بسبب اعتمادهم 
على زمالئهم في الوصول إلى قاعات احملاضرات في الطوابق العليا، مما أثر سلباً على عالقاتهم االجتماعية مع زمالئهم. 
هذا باإلضافة إلى عدم إمكانية وصولهم إلى جميع مرافق اجلامعات، مما يؤدي إلى حرمانهم من االنخراط الكامل في احلياة 
اجلامعية، سواء أكانت األكادميية، الثقافية أم االجتماعية، إضافة إلى غياب املرجعيات أو ضعفها، فال توجد في اجلامعات 
جلنة واحدة ميكن الرجوع إليها عند احلاجة، وحول الوعي واملهارات  كانت تصريحات الطلبة بهذا اخلصوص متناقضة 
جداً، حيث أفادوا بأن األساتذة متفهمون يتعاونون ويراعون كافة احتياجاتهم ويقدمون لهم كافة التسهيالت. فيما 
قال البعض اآلخر أنهم يتجاهلون الطلبة ذوي اإلعاقة وال يتفاعلون معهم كما يجب. وفي ذات الوقت أشتكى بعضهم 
من الليونة املبالغ فيها، حيث أشعرتهم بالدونية ودفعت بهم بعيداً عن االعتماد على النفس وساعدت على تغذية نزعة 
اإلتكالية، وحول السياسيات واألنظمة أشارت الدراسة إلى غياب األنظمة الواضحة في التعامل مع ذوي اإلعاقات من شخص 
ذي إعاقة إلى أخر، ومن أمثلة ذلك إجراء بعض االمتحانات الشفوية والبعض األخر كان كتابّياً وإعفاء بعضهم اآلخر، 

عدا عن منح الطالب ذي اإلعاقة وقتاً إضافياً لالمتحان 150.

وأشارت الدراسة إلى تفاوت اجلامعات في طرق ومستوى اخلدمات التي تقدمها للطلبة ذوي اإلعاقة، وتختلف من جامعة إلى 
أخرى، حيث تقدم بعضها من خالل جلان خاصة كما في جامعتي النجاح الوطنية وجامعة بيت حلم، ومن قبل عمادة 
شؤون الطلبة كما في جامعتي القدس املفتوحة وبوليتكنيك فلسطني، وتقدم بعض اجلامعات بعض املنح سواء الكاملة 

أواجلزئية، وتهتم بعض اجلامعات في تأهيل املباني والقاعات الدراسية151.

إلى  الوصول  املدارس، حيث ال يستطيعون  املطالبة مبواءمة  اإلعاقة  الطلبة ذوي  العديد من قضايا  وّثقت مؤسسة قادر 
املدارس بسبب عدم توفر مواصالت وعدم مواءمة املدارس، حيث إّن عدم املواءمة يؤثر سلباً على نيلهم ومتتعهم بحقوقهم 

التعليمية152.

وفي تطور ايجابي خالل العام 2001، أعلن الدكتور يونس عمرو رئيس جامعة القدس املفتوحة إعفاء من تصل إعاقته إلى 
)50%(، ومعدله في الثانوية العامة فوق )70%( من األقساط اجلامعية كاملة، من باب مسؤولية اجلامعة املجتمعية لقطاع 

مهم في املجتمع.153

ثانيًا: انتهاكات الحق في العمل 
تناولت اتفاقية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة احلق في العمل بشكل مفصل ضمن املادة )27( منها وطالبت باتخاذ إجراءات 
عديدة سواء أكانت تشريعية أم إدارية، إضافة إلى ما تناوله اإلعالن العاملي، والعهدين الدوليني، واتفاقيات منظمة العمل 
الدولية وغيرها من املواثيق واالتفاقيات الدولية حلقوق اإلنسان، وما تناوله القانون األساسي الفلسطيني، وقانون حقوق 
املعوقني رقم 4، وقانون العمل، واخلدمة املدنية، واللوائح التنفيذية إال أن عدداً قلياًل من األشخاص ذوي اإلعاقة هم الذين 

يحصلون على وظائف سواء في القطاع العام أو اخلاص.

تشير البيانات املتوفرة أن نسبة الذين يعملون من ذوي اإلعاقات يشكلون )12.7%( فقط، وأن )87.3%( ال يعملون، )%85.6( 
في الضفة الغربية مقابل )90.9%( في قطاع غزة، وأن هناك العديد من اإلجراءات املطلوبة من أجل متكينهم من ممارسة 
حقهم في العمل ومنها توفير املواصالت املناسبة، ودورات مياه موائمة في أماكن العمل، وتوفير أدوات تقنية من برامج 
ناطقة وجهاز )البتوب( محمول في مكان العمل، وموائمة مكان العمل من حيث التأهيل154. وهذا احلق بحاجة إلى تفعيل 
ما جاء في نصوص قانون املعوقني والئحته التنفيذية، وقانون العمل لتطبيق املواد املتعلقة بتشغيل )5%( من األفراد ذوي 

اإلعاقة.

وّثقت املؤسسة العديد من قضايا حرمان األشخاص ذوي اإلعاقة من العمل ومن ضمنها حصول شخص ذو إعاقة على درجة 

150   مؤسسة قادر للتنمية املجتمعية، حول واقع الطلبة ذوي اإلعاقة في مؤسسات التعليم العالي 2009.
151  للمزيد راجع مؤسسة  قادر للتنمية املجتمعية، حول واقع الطلبة ذوي اإلعاقة في مؤسسات التعليم العالي 2009. قادر

152  مؤسسة قادر للتنمية املجتمعية، منوذج تبليغ عن انتهاكات حلقوق األشخاص ذوي اإلعاقة، املواطن )ا.ج.ص( واملواطن )م.ف.ا( اخلليل.
http://www.panet.co.il/online/articles/110/111/S-457021،110،111.html  153

154  السلطة الوطنية الفلسطينية، اجلهاز املركزي لإلحصاء الفلسطيني، وزارة الشؤون االجتماعية، مسح اإلعاقة الفلسطيني، 2011، حزيران، 2011
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البكالوريوس في الهندسة املدنية وتقدمه بطلب للحكومة ومنها وزارة التربية والتعليم، ومؤسسات غير حكومية ولكن لم 
يحصل على وظيفة155، وكذلك شخص ذو إعاقة أخر حاصل على درجة بكالوريوس في التربية األساسية ولم يحصل 
على وظيفة156، وكذلك مواطنة من محافظة اخلليل حاصلة على بكالوريوس تربية وحرمت من العمل بسبب اإلعاقة157. 
إن احلق في العمل من احلقوق الهامة التي يجب أن يتمتع بها األفراد ذوو اإلعاقات، ال سيما أن ذلك يشعرهم بأنهم أفراد 
عاديون قادرون على اإلنتاج والعمل واإلسهام في بناء املؤسسات وتقدمي مقابل بدل األجر الذي يتلقونه. وإزالة األفكار 

والتصورات املسبقة لدى بعض أفراد املجتمع بأن األشخاص ذوي اإلعاقة غير منتجني.

ثالثًا: انتهاكات الحق في التنقل
تناولت اتفاقية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة احلق في التنقل، وطالبت من الدول العمل على ضمان متتع ذوي اإلعاقة 
بهذا احلق، وتناول القانون األساسي الفلسطيني احلق في التنقل، وأورد قانون حقوق املعوقني في نصوص مواده والئحته 
التنفيذية ضرورة التمتع بهذا احلق، وطالب من الوزارات ذات العالقة العمل على متتع كل األشخاص ذوي اإلعاقة بهذا 
احلق وخاصة فيما يتعلق في املواصالت. وعلى الرغم من ذلك وبوجود حوالي )49%( من إجمالي األشخاص ذوي اإلعاقة 

في األراضي الفلسطينية هم ذوي إعاقة حركية158. 

تشير اإلحصائيات إلى أن )76.4%( من األفراد ذوي اإلعاقة ال يستخدمون املواصالت العامة بسبب عدم وجود البنية التحتية 
الالزمة لتمكينهم من استخدامها159. وأن )34.7%( من األفراد ذوي اإلعاقة بحاجة إلى مواصالت حتى يستطيعوا العمل، وأن 
األفراد العاملني هم األكثر معاناة في الوصول ملكان العمل وخاصة ذوي اإلعاقة البصرية160 واإلعاقة السمعية161. فال يوجد 
باص أو مواقف مؤهلة، كما نص القانون ليتمكن ذو اإلعاقة من استخدامها، أو استخدام املواصالت العامة، ففي غالبية 
األحيان يأخذ األشخاص ذوو اإلعاقة التاكسي اخلاصة )الطلبات( للوصول إلى أماكن عملهم، أو للذهاب لتلقي العالج، أو 
القيام باحتياجاتهم اليومية، وهذا يؤثر على قدرتهم االقتصادية التي هي في األساس متدنية وبالكاد يستطيعون توفير 

احتياجاتهم اليومية.

155  مؤسسة قادر للتنمية املجتمعية، منوذج تبليغ عن انتهاكات حلقوق األشخاص ذوي اإلعاقة، املواطن )ا.ر.ا(.
156  مؤسسة قادر للتنمية املجتمعية، منوذج تبليغ عن انتهاكات حلقوق األشخاص ذوي اإلعاقة، املواطن )ح.م.ق(.
157  مؤسسة قادر للتنمية املجتمعية، منوذج تبليغ عن انتهاكات حلقوق األشخاص ذوي اإلعاقة، املواطنة )أ.ج.د(.

158  اعتمد اجلهاز املركزي لإلحصاء الفلسطيني، تعريف اإلعاقة احلركية: األشخاص الذين لديهم بعض اإلشكاليات الصعبة في التنقل والتجول على األقدام والتي قد حتد أو ال حتد من أدائهم لألنشطة اليومية، 
فمثال قد يجد صعوبة في مشي مسافة قصيرة، أو مشكلة في الصعود والهبوط على الساللم والدرج واملناطق الوعرة، وال يستطيع مشي أي مسافة دون استراحة أو توقف، أو ال يستطيع املشي دون االعتماد على 
عصا أو عكاز أو أجهزة املشي، أو ال يستطيع الوقوف على القدمني ألكثر من دقيقة ويحتاج كرسيا بعجالت للتنقل من مكان آلخر. وتشمل هذه الصعوبة/اإلعاقة األفراد الذين لديهم صعوبات في التحرك داخل 

املنزل أو خارجه، وكذلك املشي لفترات تزيد عن 15 دقيقة وكذلك استخدام األيدي واألصابع ملسك األدوات أو الكتابة وغيرها، ورفع 2 لتر ماء على مستوى النظر مستخدًما األيدي.
159  السلطة الوطنية الفلسطينية، اجلهاز املركزي لإلحصاء الفلسطيني، وزارة الشؤون االجتماعية، مسح اإلعاقة الفلسطيني، 2011، حزيران، 2011

160  اعتمد اجلهاز املركزي لإلحصاء الفلسطيني، تعريف اإلعاقة البصرية: األشخاص الذين لديهم بعض اإلشكاليات الصعبة في الرؤيا والتي حتد من قدرتهم على أداء واجباتهم اليومية، على سبيل املثال قد ال 
يستطيع القراءة، مثل قراءة اإلشارات على الالفتات في الشوارع أثناء قيادة السيارة، وقد ال يستطيع الرؤيا بعني واحدة بشكل جيد، أو قد ال يستطيع الرؤيا إال ما هو أمامه وليس على اجلوانب، مبعنى أن أي مشكلة 

في الرؤيا يعتبرونها صعبة يجب حتديدها وحصرها. يسأل جميع األفراد سواء كان الفرد يلبس نظارة أم ال، ويجب تذكير من يلبس نظارة أو عدسات طبية إذا كان يعاني من صعوبات في الرؤيا.
161  اعتمد اجلهاز املركزي لإلحصاء الفلسطيني، تعريف اإلعاقة السمعية: األشخاص الذين لديهم بعض اإلشكاليات الصعبة في السمع والتي تسهم في احلد من قدرتهم على أداء أي جزء وجانب في أدائهم 
اليومي، مثل صعوبة سماع شخص يتكلم في مكان مزدحم وفيه ضجيج، أو ال يستطيع أن يسمع شخصاً يتكلم معه مباشرة وبصوت عادي دون صراخ، أو صوت مرتفع، وحتديد من ال يستطيع السمع بأذن واحدة 

أو كالهما.
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رابعًا: انتهاكات مواءمة األماكن العامة
تناولت العديد من االتفاقيات واملواثيق الدولية ضرورة العمل على مواءمة األماكن العامة، وركز قانون حقوق املعوقني 
على ذلك من أجل متكنهم من نيل حقوقهم ودمجهم في املجتمع، وبرغم بعض اجلهود املتواضعة التي قامت بها السلطة 
الوطنية في هذا اإلطار، إال أنه ما زال هناك كثير من املباني واملؤسسات احلكومية واخلاصة بحاجة إلى مواءمة ليتمكن 
األشخاص ذوو اإلعاقة من استخدامها ال سيما أن نصف األفراد الذين يعانون من إعاقات حركية بحاجة ملواءمة املواصالت 

العامة، واملباني، واملدارس، وبيوتهم، ومكان العمل162.

العامة قال املصور الصحفي أسامة السلوادي “أشتكي شخصيا كشخص ذو إعاقة متضرر  وحول عدم مواءمة األماكن 
ُدمرت حياتي بالكامل، فشلت كل محاوالتي للعمل، نتيجة عدم مواءمة البلد كلها للتنقل، ال أستطيع الذهاب إلى أي 
مكان، وال ينفع أن أبقى حبيساً في السيارة، أو قعيدا خلف مكتبي، عمليا دمرت حياتي وخسرت مشاريعي وكل ما أملك 
نتيجة عدم تطبيق قانون املعاقني الفلسطينيني، وبسبب عدم تهيئة األبنية العامة لتسهيل حركة وتنقل األشخاص ذوي 

اإلعاقة دون احلاجة ملساعدة أحد”163.

والواقع في مواءمة األماكن العامة لألشخاص ذوي اإلعاقة في غاية الصعوبة، حيث أن هناك الكثير من املباني القدمية 
التي غاب عنها جانب التأهيل للمباني أو األخذ باستخدامها من ذوي اإلعاقات، وأن كثيراً من املباني السكنية ال تأخذ في 
جوانب التأهيل الذي يركز على وضع املعوقني ومقدرتهم من استخدام تلك املباني، وهذا يتطلب من وزارة احلكم احمللي 
والبلديات واملجالس احمللية عند إصدار الرخص من أجل البناء ضرورة أن تراعي تلك املخططات احتياجات املعوقني، وأن 
تتوفر ما جاء في القانون من حيث شرط املواءمة. وثقت املؤسسة العديد من قضايا األشخاص ذوي اإلعاقة املطالبة مبواءمة 
األماكن واملؤسسات العامة واخلاصة واألماكن الترفيهية والرياضية، حيث أن عدم املواءمة يؤثر سلباً على نيلهم ومتتعهم 

بحقوقهم164.

في هذا اإلطار صدر عن وزارة احلكم احمللي العديد من التعميمات التي تطالب في مواءمة األماكن العامة ومنها أصدر 
موضوع  والبناء حول  للتخطيط  احمللية  واللجان  اإلقليمية،  للجان  تعميمات  عدة  األعلى  التنظيم  مجلس  رئيس  الوزير 
األشخاص ذوي اإلعاقة، ومنها مطالبة اللجان بااللتزام بقرار مجلس التنظيم األعلى رقم )86( لسنة 2001، الذي ينص على 
السمعية والبصرية واحلركية، كما  اإلنذار والطوارئ مبا يتالءم واحتياجات اإلعاقات  التقيد مبواءمة أجهزة  ضرورة 
أكد القرار أيضا على رصد بند في امليزانية السنوية لتطوير وحتديث هذه املرافق باستمرار. وكذلك صدور تعميم 
بخصوص قرار مجلس التنظيم األعلى رقم )172( لسنة 2005، والذي نص على إلزام جميع اللجان اإلقليمية واللجان احمللية 
بضرورة التقيد باملعلومات بتوفير مواقف للسيارات اخلاصة باألشخاص ذوي اإلعاقة بنسبة )5%( من مجموع املواقف في 
األماكن املكتظة، وتوفير مداخل ومخارج للمنشآت احلكومية خالية من األدراج وواسعة بشكل كاف، وكذلك للمباني 

حتت اإلنشاء ومعاجلة املباني القائمة، وإيجاد أسطح مائلة جلميع األرصفة عند ممرات املشاة165.

خامسًا: انتهاكات الحق في الصحة
نص قانون املعوقني على حق األشخاص ذوي اإلعاقات في تلقي اخلدمات الصحية، ومنها توفير األدوات واألجهزة الطبية 
الالزمة ملساعدة الشخص ذي اإلعاقة، وتشير املعطيات أن السبب الرئيس لإلعاقة في فلسطني هو من األسباب املرضية، إال 
إننا جند أن بعض اجلوانب الصحية غير ملباة لذوي اإلعاقة، حيث أن )18.2%( من األفراد ذوي اإلعاقة البصرية بحاجة 
إلى عدسات مكبرة، و)46.5%( من ذوي اإلعاقة السمعية بحاجة إلى سماعة طبية بدون محول بيئة التلفون، و )%14.3( 
بحاجة إلى القوقعة الصناعية، )12.5%( بحاجة إلى منبهات مرئية وحسية. وأن )37.1%( من ذوي اإلعاقة احلركية بحاجة 
إلى خدمات العالج الطبيعي، و )24%( بحاجة إلى أدوات خاصة للحمامات، و )23.5%( إلى كرسي متحرك، )21%( بحاجة 
إلى أدوات مساعدة للمشي)جهاز مساعد للمشي، عكازات(. وأن )32.5%( من ذوي اإلعاقة بحاجة إلى أدوية، واإلفراد الذين 

162  السلطة الوطنية الفلسطينية، اجلهاز املركزي لإلحصاء الفلسطيني، وزارة الشؤون االجتماعية، مسح اإلعاقة الفلسطيني، 2011، حزيران، 2011
http://www.alhayat-j.com/newsite/details.php?opt=3&id=128271&cid=2113   163

164  مؤسسة قادر للتنمية املجتمعية، منوذج تبليغ عن انتهاكات حلقوق األشخاص ذوي اإلعاقة، املواطنة )ع.م.ي(أريحا.
http://www.alhayat-j.com/newsite/details.php?opt=3&id=128271&cid=2113  165
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النفسية فإن )%38.2(  إلى خدمات دعم نفسي. وبالنسبة لألشخاص ذوي اإلعاقة  التعلم بحاجة  يعانون من إعاقة بطء 
من ذوي اإلعاقة النفسية بحاجة إلى خدمات مقدمة من طبيب نفسي، و)34.7%( بحاجة إلى دعم ومساندة من مراكز 

متخصصة166. 

كما وثقت املؤسسة العديد من احلاالت لألشخاص ذوي اإلعاقة الذين بحاجة إلى تأهيل وأدوات مساندة، ومنها حاجة 
أحد األشخاص ذوي اإلعاقة إلى نظارة طبية بتكلفة )700( شيكل، وكذلك شخص يحتاج إلى زراعة قرنية، وشخص آخر 
يحتاج إلى كرسي، وإلى بعض األدوية ومركز متخصص، وكذلك أخرى تعاني من شلل دماغي وتضطر إلى إحضار 

الدواء من األردن نتيجة عدم توفره في الضفة الغربية، أو عدم توفر تغطية مالية لتكلفة جلسات العالج الطبيعي167. 

سادسًا: انتهاكات الحق في الزواج وتشكيل األسرة 
ركز القانون األساسي الفلسطيني على احلق في تشكيل األسرة والزواج، وتناولت االتفاقية الدولية ضرورة أن تتخذ الدول 
ااملشاركة تدابير فعالة ومناسبة للقضاء على التمييز ضد األشخاص ذوي اإلعاقة في جميع املسائل ذات الصلة بالزواج 
واألسرة والوالدية والعالقات، وعلى قدم املساواة مع اآلخرين، وذلك من أجل كفالة حق جميع األشخاص ذوي اإلعاقة 
الذين هم في سن الزواج في التزوج، وتأسيس أسرة برضا معتـزمي الزواج رضا تاماً ال إكراه فيه. وعلى الرغم من ذلك 
)30.7%( في قطاع  و  الغربية،  الضفة  )35.7%( في  ويشكلون  أبدا  يتزوجوا  لم  اإلعاقة  ذوي  األفراد  ثلث  أن حوالي  جند 

غزة168.

سابعًا: انتهاكات التمييز الناتج عن التقاليد والمجتمع 
على الرغم من إشارة قانون املعوقني إلى ضرورة إزالة جميع التمييز ضد الشخص ذي اإلعاقة ومساعدته من املجتمع احمللي، 
إال أنه ما زال هناك موروث ثقافي، وعادات وتقاليد وموانع ال تسمح لذوي اإلعاقة باالندماج في املجتمع، وفي بعض األحيان 

يصل لدرجة إخفاء العائلة للشخص ذي اإلعاقة أو عدم إخراجهم إلى احمليط اخلارجي أو خارج البيت.

مقيد  عقلية  إعاقة  ذو  على شخص   ،2010/11/4 »بتاريخ  بيت حلم  محافظة  في  الشرطة  عثور  ذلك  على  األمثلة  ومن   
بالسالسل احلديدية في ظروف غير إنسانية في منزل مهجور في أطراف بيت حلم، وقد فتحت النيابة العامة والشرطة 
حتقيقاً من أجل الكشف على احلالة، وتبني أن الشخص الذي عثر عليه ذا اإلعاقة العقلية يبلغ من العمر )39( عاماً وكان 
في حالة هدوء تام وهو مقيد برجله بسلسلة حديدية طولها )5( أمتار ومربوطة في مدخل املنزل بواسطة أقفال، وكان 
يرقد على شبه سرير حديدي عليه غطاء ال يحميه من األجواء الباردة في أسفل بيت الدرج.  وأن رائحة كريهة للغاية 
كانت تنبعث من املكان خاصة وأنه يقضي حاجته بالقرب من سريره لعدم قدرته على الوصول إلى حمام املنزل املغلق، 

والغريب أيضا أنه وضع في مدخل املنزل بالرغم من وجود غرف ومرافق صحية مغلقة بالكامل ومهجورة«169.

 كما أن املواطنني ينظرون إلى الشخص ذي اإلعاقة بنظرة غير سليمة، فبداًل من مساندته ودعمه نرى بأنهم مييزون 
األراضي  اإلعاقة في  )8.7%( من ذوي  أن  إلى  اإلحصائيات  اإلعاقة حيث تشير  واقع ذوي  انعكس ذلك على  ضده، وقد 

الفلسطينية، دائما ما يتجنبون القيام بعمل ما بسبب نظرة اآلخرين لهم170. 

166  السلطة الوطنية الفلسطينية، اجلهاز املركزي لإلحصاء الفلسطيني، وزارة الشؤون االجتماعية، مسح اإلعاقة الفلسطيني، 2011، حزيران، 2011
167  مؤسسة قادر للتنمية املجتمعية، منوذج تبليغ عن انتهاكات حلقوق األشخاص ذوي اإلعاقة، املواطن )ج.ح.ا( الدوحة، بيت حلم، واملواطنة )ف.ع.ص( بيت حلم، املواطن )ا.م.م( اخلضر/ بيت حلم، واملواطن 

)م.ع.ر( واملواطن )ي.ه.ص( املواطنة )م.ا.ا(.
168  السلطة الوطنية الفلسطينية، اجلهاز املركزي لإلحصاء الفلسطيني، وزارة الشؤون االجتماعية، مسح اإلعاقة الفلسطيني، 2011، حزيران، 2011

http://www.alquds.com/news/article/view/id/238393  169
170  السلطة الوطنية الفلسطينية، اجلهاز املركزي لإلحصاء الفلسطيني، وزارة الشؤون االجتماعية، مسح اإلعاقة الفلسطيني، 2011، حزيران، 2011
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ثامنًا: االنتهاكات المتعلقة بتوفير الحماية للشخص ذو اإلعاقة، عدم جواز إجراء 
فحوص طبية أو عمليات جراحية إال بموافقة الشخص المريض

نّص العديد من املواثيق واالتفاقيات الدولية على ضرورة حماية ذوي اإلعاقات، وحتى األشخاص الذين يعانون من أمراض 
عقلية وحلمايتهم حظرت إجراء فحص طبي عليهم إال وفق القانون، ولم جتز املبادئ املتعلقة باملرضى العقليني مطلقا 
إجراء التعقيم كعالج للمرضى العقليني، وكذلك لم جتز إجراء معاجلة طبية أو جراحية كبيرة لشخص مصاب مبرض 

عقلي، إال إذا كان القانون احمللي يسمح بذلك.

العقوبة  أو  املعاملة  أو  التعذيب  إلى  الشخص ذي اإلعاقة  الدولية لألشخاص ذوي اإلعاقة تعرض  االتفاقية  كما حظرت 
بكامل  موافقته  دون  عليه  والعلمية  الطبية  التجارب  يعرض إلجراء  ال  وبشكل خاص  املهينة،  أو  الالإنسانية  أو  القاسية 
ملنع  وغيرها  والقضائية  واإلدارية  التشريعية  التدابير  جميع  املشاركني  أخذ  على ضرورة  االتفاقية  وركزت  حريته. 
إخضاع ذوي اإلعاقة للتعذيب أو املعاملة املهينة171. كما طالبت االتفاقية من الدول األطراف أخذ جميع التدابير التشريعية 
واإلدارية واالجتماعية والتعليمية وغيرها حلماية األشخاص ذوي اإلعاقة، داخل منازلهم وخارجها على السواء، من جميع 

أشكال االستغالل والعنف واالعتداء، مبا في ذلك االعتداءات اجلنسية172.

وتنص اتفاقية حقوق الطفل على أن »تتخذ الدول املشاركة جميع التدابير التشريعية واإلدارية واالجتماعية والتعليمية 
املالئمة، حلماية الطفل من جميع أشكال العنف أو الضرر أو اإلساءة البدنية أو العقلية واإلهمال، أو املعاملة املنطوية على 

إهمال، وإساءة املعاملة أو االستغالل، مبا في ذلك اإلساءة اجلنسية«173.

وكذلك على أن »تعترف الدول املشاركة، بوجوب متتع الطفل ذي اإلعاقة العقلية أو اجلسدية بحياة كاملة وكرمية، 
في ظروف تكفل له كرامته وتعزز اعتماده على النفس، وتيسر مشاركته الفعلية في املجتمع، وتعترف الدول املشاركة 

بحق الطفل ذي اإلعاقة التمتع برعاية خاصة«174.

ونص القانون األساسي الفلسطيني على أنه »ال يجوز إجراء أي جتربة طبية أو علمية على أحد دون إجراء قانوني مسبق، 
كما ال يجوز إخضاع أحد للفحص الطبي أو للعالج أو لعملية جراحية إال مبوجب قانون حيث ينظم القانون أحكام نقل 

األعضاء وغيرها من مستجدات التقدم العلمي لألغراض اإلنسانية املشروعة«175.

لقد أثارت وكالة معا اإلخبارية املستقلة موضوع استئصال أرحام فتيات ذوات إعاقة، حيث أوضحت وفقاً ملصادر طبية 
حكومية في مستشفى رفيديا بأنه »يتم إجراء عملية استئصال الرحم من 3-4 إناث ذوات إعاقة سنوياً في محافظة نابلس 
فقط، و لم يعط تقديرا ملا يتم في باقي احملافظات«. وعن املبررات التي ساقها األهل الذين قاموا باستئصال أرحام بناتهّن 
ذوات اإلعاقة مببررات مختلفة فبعضهم ذهب إلى عدم قدرة الفتاة على التعامل مع الدورة الشهرية و عدم قدرة األم على 
تعليم ابنتها طرق احلفاظ على نظافتها الشخصية في حني قال والد إحداهن: أنا ال أستطيع أن أضع ابنتي حتت الرقابة 
ملدة )24( ساعة في اليوم، واقعنا مرير و هناك الكثير من ضعفاء النفس فانا أريد أن احمي ابنتي من أي اعتداءات جنسية 
أو اغتصاب -ال سمح الله- ممكن أن يرتكب بحقها واختتم حديثه مبثل شعبي »اخلع الضرس واخلع وجعه«، ولتجميل 
بشاعة هذه العملية، يطلق بعض األطباء وبعض أهالي األشخاص ذوي اإلعاقة عليها مسميات جتميلية مختلفة، مثل عالج 
معاناة البلوغ لدى الطفلة ذات اإلعاقة، أو التعامل مع آالم الطمث لدى الطفلة ذات اإلعاقة، أو احلفاظ على طفولة الطفلة 

ذات اإلعاقة176.

العالئية  مدرسة  من  )12(عــام  فرارجة  أحمد  الطالب  على  االعتداء  حالة  منها  نذكر  انتهاكات  املؤسسة  وثقت  كما 
للمكفوفني في بيت حلم، حيث وقعت حادثة اعتداء من مشرف كفيف على طالب من طالب املدرسة املكفوفني بالضرب 

171  أنظر املادة)15( من االتفاقية.
172   أنظر الفقرة )1( من املادة )16( من االتفاقية.

173  املادة )19( من اتفاقية حقوق الطفل.
174  املادة )22( من اتفاقية حقوق الطفل.

175   أنظر املادة )16( من القانون األساسي املعدل.
http://www.maannews.net/arb/ViewDetails.aspx?ID=318615  176
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على كافة أنحاء اجلسد177، وأعلنت وزيرة الشؤون االجتماعية تشكيل جلنة حتقيق محايدة مكونة من مؤسسات املجتمع 
املدني للمباشرة بالتحقيق في احلادثة. واتخذت إجراًء سريعاً بوقف املوظف )موضوع الشكوى( عن عمله في املدرسة ونقله 

ملقر الوزارة حلني استكمال التحقيق178.

ووثقت املؤسسة اضطرار إحدى العائالت في محافظة بيت حلم  إلخراج ابنتها من املدرسة نتيجة تعرض ابنتها لإلساءة 
املعنوية والنفسية وهي طالبه في الصف األول االبتدائي، حيث تعرضت من قبل املعلمة إساءات معنوية ونفسية وقامت 

العائلة بدورها بتبليغ الشرطة إال أن املدرسة لم تأخذ املوضوع باجلدية وكّذبت الطفلة179.

يرى الباحثون إن إساءة معاملة األطفال ظاهرة سلبية لها آثار مستقبلية على الصحة النفسية والعقلية للطفل بوجه عام 
وللطفل ذي اإلعاقة بوجه خاص، وأن األطفال  ذوي اإلعاقة العقلية هم أكثر الفئات تعرضاً للعنف واإلساءة نتيجة هذه 
اإلعاقة  التي تكون مصدر ضغط وتوتر لهم  ولألسرة واملدرسة،  وفي الدراسة التي أجرتها منظمة اليونيسيف بالتعاون مع 
املجلس القومي للطفولة واألمومة بدراسة ظاهرة العنف املوجه ضد األطفال في مصر أشارت نتائجها إلي أن حوالي )%37( 
من األطفال يتعرضون للضرب من خالل أبويهم ، و)26%( من احلاالت التي تبلغ عن السلوكيات العنيفة املوجهة ضدهم 
حتدث لهم إصابات بدنية، كما حتدث حاالت إعاقة دائمة ناجتة عن استخدام العنف البدني في التعامل مع األطفال، كما 
أن العنف يتسبب في إحداث العديد من اآلثار االجتماعية والنفسية السلبية لدى األطفال ويعطل منو شخصياتهم، ويدمر 
ثقة الطفل بنفسه وتقديره لذاته، وقد يؤدي بهم لإلحباط واالنتحار في حياتهم املستقبلية، وتضيف الدراسة نقطة هامة 
وهى أن العنف في مراحل حياة الطفل األولى في األسرة قد يكون غير مرئي أو مخفي وذلك خلوف األطفال من التبليغ 
عن صور االنتهاكات البدنية التي يتعرضون لها في هذه األماكن، والحقاً يعاني الطفل من اآلثار السلبية لالنتهاكات 

البدنية والنفسية مع عدم استطاعته اإلفصاح عنها180.

وأشارت الدراسات إلى بعض العوامل االجتماعية والثقافية املرتبطة باألسرة تؤدي إلى تعرض الشخص ذي اإلعاقة لإليذاء 
البدني  ومنها: انخفاض املستوي االجتماعي لألسرة، العزلة االجتماعية أو انسحاب األسرة من التفاعل االجتماعي والذي 
مييل إلي الزيادة بتقدم عمر الطفل، النظرة غير الواقعية ملستقبل االبن، نظرة املجتمع السلبية لإلعاقة وللشخص ذي 
الوصمة  العقلية مبفهوم  اإلعاقة  ارتباط  إلي  ما تؤدي  والتي غالباً  العقلية  باإلعاقة  املرتبطة  الثقافية  املعتقدات  اإلعاقة، 
االجتماعية، انخفاض مستوى الدعم االجتماعي داخل وخارج األسرة مما يسبب ضغوطاً ومشكالت وتوترات زائدة تقع 
على عاتق األسرة، كما يؤثر انخفاض املستوى االقتصادي االجتماعي لألسرة مثل البطالة، الفقر، العزلة االجتماعية بصورة 

مباشرة أو غير مباشرة على حدوث إساءة معاملة األطفال من خالل تأثيرها السلبي على الصحة النفسية لآلباء181.

وكشفت حصة بنت خليفة بن أحمد آل ثاني - املقرر اخلاص املعني بشؤون اإلعاقة باألمم املتحدة  إلى أن نسبة تعرض 
املوجه لألشخاص  العنف  املرأة بشكل عام، وأن حجم  )4-10( أضعاف  اإلعاقة لإلساءة اجلنسية قد تتراوح بني  املرأة ذات 
ذوي اإلعاقة يساوي )4( أضعاف العنف بشكل عام وإلى استمرارية أشكال العنف التي تتعرض لها املرأة تعتمد على النوع 
االجتماعي، واإلعاقة، والفصل بني اجلنسني، وأشارت إلى بعض اآلليات الواجب إتباعها حلماية املرأة ذات اإلعاقة من االعتداء 
من خالل »رفع الوعي باملشكلة من خالل توضيح شكل العنف الذي تتعرض له املرأة ذات اإلعاقة من حيث حجمه، وشكله، 
العالم، والتوعية بالدوافع التي  وتكراره، وإجراء الدراسات التي تبني الوضع الذي تعيشه املرأة ذات اإلعاقة على مستوى 
تؤدي والظروف التي يقع فيها االعتداء، والعمل على توعية املرأة املعاقة حول مسؤولياتها وأدوارها وتوضيح اخلطر الناجم 
عن ذلك، وتفعيل دور منظمات حماية الضحايا من خالل ضرورة تطوير العالقة بني منظمات حقوق املعاقني ورجال 
األمن، وتوظيف اخلبرات املجتمعية في حتديد احتياجات ضحايا العنف من ذوي اإلعاقة، وتفعيل دور القضاء من خالل 
إصدار احلكم املناسب فور تسجيل اجلرمية الواقعة على املرأة ذات اإلعاقة واألخذ برأي الشهود، ومعظم النساء ذوات اإلعاقة 
الّذهنية يتجننب تقدمي الشكوى خوفاً من تكرار االعتداء حتى بعد احلكم، توعية رجال األمن بأمناط االعتداءات وسبل 
التعامل معها من خالل تدريب األفراد بشكل أفضل لتحديد اجلرمية الواقعة على املرأة ذات اإلعاقة، وتطوير العالقة بني 

177  مؤسسة قادر للتنمية املجتمعية، منوذج تبليغ عن انتهاكات حلقوق األشخاص ذوي اإلعاقة، املواطن أحمد الفرارجة.
http://www.maannews.net/arb/ViewDetails.aspx?ID=387230  178

179  مؤسسة قادر للتنمية املجتمعية، منوذج تبليغ عن انتهاكات حلقوق األشخاص ذوي اإلعاقة، املواطنة )ت.ق(.
http://www.gulfkids.com/ar/index.php?action=show_art&ArtCat=13&id=1028   180
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رجال األمن واألشخاص واملنظمات القائمني على حماية املرأة ذات اإلعاقة من العنف، والتعاون بني رجال األمن واملعنيني 
حلماية املرأة ذات اإلعاقة بوضع منوذج متقدم للتقارير اخلاصة برصد االنتهاكات واالعتداءات على املرأة ذات اإلعاقة، 
ووضع برامج مساعدة ومناهج خاصة لتوعية رجال األمن بخصائص األشخاص ذوي اإلعاقة، وبناء قدرات االدعاء العام 
في ميادين التحقيق في حاالت العنف الواقع على املرأة ذات اإلعاقة، العمل مع اجلمعيات، والتدريب على تطبيق القانون، 

وحفظ امللفات اخلاصة بحاالت العنف«182.

أعداد ذوي  االنتهاكات اإلسرائيلية حيث يزيد من  الناجت عن  الفلسطينية بنوع أخر من اإلعاقة وهو  األراضي  ومتتاز 
اإلعاقة في فلسطني، وعالوة على ذلك يوجد عدد من األسرى في املعتقالت اإلسرائيلية من ذوي اإلعاقة وعددهم )85(، 
من بينهم )35( أسيرا مصابني بإعاقات نفسية وعصبية. يعاني األسرى من ذوي اإلعاقة أكثر من غيرهم من األسرى، 
حيث يعانون من إهمال طبي مقصود ومبرمج وفي ظل سياسة التشديد التعسفية والقمعية بحق املعتقلني وبصحتهم 
وحياتهم مما يجعل حياة األسرى ذوي اإلعاقة أشد خطورة، وأكثر صعوبة فهم يتعرضون ملعاناة نفسية وعصبية بسبب 
سوء العالج املقدم لهم، كما أنهم يعانون من آالم وقلة وسائل تسهل عليهم حياتهم االعتقالية. وأن أكثر ما يعاني منه 
األسرى املرضى عموماً سياسة املماطلة الطويلة في إجراء العمليات اجلراحية، ورفض إدخال مواد وفرشات طبية أو ما يلزم 

لهم ككتب )برايل( لذوي اإلعاقة البصرية.

وتتعامل إدارة السجون مع املعتقلني الفلسطينيني من ذوي اإلعاقات أثناء النقل من سجن آلخر بطريقة سيئة حيث يتم 
وضع )الكلبشات( على يديهم ورجليهم مثل كل األسرى املبصرين، كذلك ال يعطى أي تسهيل أثناء زيارة األهل مثل 
زيادة الوقت أو الزيارة املفتوحة، ويجبرون على الوقوف أثناء العد )هو عدد للمعتقلني جتريه إدارة السجون صباحاً كل 

يوم( مثل بقية األسرى، ولم تسمح لهم بإدخال كتب )برايل( للمكفوفني.

ومن اجلدير ذكره أن جزءاً من املعتقلني أصيب باإلعاقة من جراء التحقيق معه من قبل قوات االحتالل اإلسرائيلي، حيث 
حدث تلف قرنية بعض األسرى  من جراء الشبح الطويل ووضع الكيس والرطوبة العالية مما أدى إلى حدوث التهابات في 
العينني وبالتالي تلف القرنية، وتعرض بعض األسرى إلى قطع أجزاء من أجسادهم بعد إلقاء القبض عليهم بعد تنفيذ 

عمليات فدائية183.

http://aljobran.net/vb/t2828.html   182
183  مؤسسة قادر للتنمية املجتمعية، أصحاب إعاقة أم أصحاب إرادة، املسابقة الصحفية،  إعداد األسير الباحث جالل أبو رمانة،  سجن النقب – جنوب فلسطني، 2011
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االستنتاجات
من خالل مراجعة االتفاقيات واإلعالنات الدولية حلقوق اإلنسان وبالذات ذات الصلة باألشخاص ذوي اإلعاقة، والتطور الذي 
طرأ على قضاياهم سواء على الصعيد الدولي أو الوطني، وكذلك استعراض التشريعات الفلسطينية ذات الصلة باألشخاص 

ذوي اإلعاقة، وتوثيق املؤسسة للعديد من االنتهاكات تبني أن:

•األشخاص ذوي اإلعاقة ما زالوا يعانون من التمييز، وأن مبدأ املساواة غير مطبق عليهم على الصعيد العملي. 	

االحتالل  انتهاكات  استمرار  ونتيجة  ووراثية،  مرضية  عوامل  نتيجة  فلسطني  في  اإلعاقة  بنسبة  ارتفاع  •هناك  	
اإلسرائيلي.

•هناك اهتمام دولي باألشخاص ذوي اإلعاقة بدأ في اآلونة األخيرة يظهر بشكل جلي. وتزايد االهتمام الدولي بحقوق  	
األشخاص ذوي اإلعاقة وتوج ذلك بإصدار اتفاقية األشخاص ذوي اإلعاقة للعام 2006.

التمييز ضد األشخاص ذوي اإلعاقة. كما  املتعلقة باألشخاص ذوي اإلعاقة  الدولية  •حظرت اإلعالنات واالتفاقيات  	
على  واملعنوي  والنفسي  اجلسدي  االعتداء  اإلعاقة  ذوي  باألشخاص  املتعلقة  الدولية  واالتفاقيات  اإلعالنات  وحظرت 

األشخاص ذوي اإلعاقة.

•ركزت اإلعالنات واالتفاقية الدولية املتعلقة باألشخاص ذوي اإلعاقة على حقهم بالتعليم، والصحة. وركزت بشكل  	
خاص على حقوق النساء ذوات اإلعاقة. وكذلك على حق ذوي اإلعاقة بالعمل واملساواة مع اآلخرين.

•أن االتفاقيات الدولية املتعلقة باألشخاص ذوي اإلعاقة تناولت ضرورة إلغاء أّية تشريعات أو أنظمة أو سياسات حتتوي  	
على متييز ضد األشخاص ذوي اإلعاقة. 

واحلقوق  والصحة  التعليم  ومنها  اإلعاقة،  ذوي  باألشخاص  املتعلقة  احلقوق  بعض  املعوقني  حقوق  قانون  •تناول  	
الثقافية.

•تبني أنه على الرغم من مرور فترة طويلة على صدور قانون املعوقني الفلسطيني، إال أن هناك متييزاً مستمراً ضد  	
األشخاص ذوي اإلعاقة في احلصول على الوظائف واحلق بالعمل. وخال القانون من عقوبات رادعه للمخالفني مما 
اسهم بعدم تطبيق مواده رغم مرور فترة طويلة على إصداره. وكذلك خال قانون املعوقني الفلسطيني من نص يعزز 

من مكانة املرأة ذات اإلعاقة ويدعو لتوفير احلماية لها.

•أن موضوع اإلعاقة ال يحتل املكانة املناسبة في السياسات واخلطط والبرامج احلكومية من السلطة الوطنية الفلسطينية.  	
وال زال التعامل مع ذوي اإلعاقة عن طريق البرامج اإلغاثية وليس من منطلق أن حقوقهم من ضمن حقوق إنسان.

•ما زال هناك عدم مواءمة لالماكن العامة في مناطق السلطة الوطنية الفلسطينية. 	

•ما زال عدد كبير من األشخاص ذوي اإلعاقة ال يحصلون على حقهم في التعليم، والصحة، واحلقوق االجتماعية.  	
كما أنه ما زال غالبية األشخاص ذوي اإلعاقة ال يستطيعون احلصول على وظائف وهناك متييز بسب إعاقتهم.

•أن هناك عدم تبليغ عن االنتهاكات التي يتعرض لها األشخاص ذوو اإلعاقة، وذلك إما للجهل بالقانون أو لقناعة بعدم  	
جدوى التقدم بشكاوى. وأن ذلك أدى إلى استمرار االنتهاكات بحق األشخاص ذوي اإلعاقة.

•تبني معاناة مضاعفة وكبيرة لألشخاص ذوي اإلعاقة املعتقلني في سجون االحتالل اإلسرائيلي. 	
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التوصيات
بعد مراجعة االتفاقيات الدولية لألشخاص ذوي اإلعاقة والتشريعات الفلسطينية سارية النفاذ في مناطق  السلطة الوطنية 
الفلسطينية  ومنها على وجه التحديد قانون حقوق املعوقني والئحته التنفيذية فإن املؤسسة تقدم العديد من التوصيات التي 

من شأنها أن تسهم في رفع الظلم واالنتهاكات الواقعة على األشخاص ذوي اإلعاقة واإلسهام في نيلهم حقوقهم، ومنها:

•ضرورة إجراء تعديل على قانون حقوق املعوقني والئحته التنفيذية..وأن يراعي وينسجم القانون في حال تعديله  	
أو إقرار قانون جديد مع ما جاء في االتفاقية الدولية لألشخاص ذوي اإلعاقة، وأن يكون هناك مادة في حال تعديل 
القانون تركز على النساء من ذوات اإلعاقة والعمل على إلغاء كل القوانني واألنظمة والقرارات التي حتمل متييزاً 

ضد األشخاص ذوي اإلعاقة.

•ضرورة إلغاء موضوع اللياقة الصحية من قانون اخلدمة املدنية لألشخاص ذوي اإلعاقة عند توظيفهم.   	

•ضرورة التركيز على حق األشخاص ذوي اإلعاقة بالعمل وبالذات بالنسبة للنساء. 	

والسياسات  الوطنية  اخلطط  صعيد  على  اإلعاقات  ذوي  األشخاص  حقوق  في  اهتمام  هناك  يكون  أن  •ضــرورة  	
واالستراتيجيات التي تقرها احلكومة. وأن يكون هناك زيادة في املخصصات املالية املخصصة لوزارة الشؤون االجتماعية 

في املوازنة العامة، وأن يخصص بند في ميزانية وزارة الشؤون لألشخاص ذوي اإلعاقة.

التنقل واحلركة وقضاء  اإلعاقات من  العامة من أجل متكن األشخاص ذوي  األماكن  العمل على مواءمة  •ضرورة  	
حاجاتهم اليومية بسهولة. ومتتعهم بحقهم في احلصول على التعليم ومواءمة املدارس وتوفير جميع املتطلبات لنيلهم 

هذا احلق.

•العمل على ضمان متتع األشخاص ذوي اإلعاقة من احلصول على العمل ومعاقبة من يخالف في تطبيق القانون. 	

•ضرورة معاقبة من يعتدي على األشخاص ذوي اإلعاقة سواء أكان االعتداء جسدياً أم نفسّياً. 	

•ضرورة متتع األشخاص ذوي اإلعاقة باحلق بالصحة والرعاية والتأهيل وتوفير املواقف ووسائل النقل املوائمة لألشخاص  	
ذوي اإلعاقة.

•على الصعيد احلكومي اعتماد إستراتيجية وطنية لألشخاص ذوي اإلعاقة. وإشراك األشخاص ذوي اإلعاقة في عملية  	
التخطيط وبناء االستراتيجيات.

والعمل على  لهم.  املجتمع  اإلعاقة وتقبل  لفهم األشخاص ذوي  املجتمع  الثقافة لدى  الوعي ونشر  •العمل على زيادة  	
حتديث البيانات اخلاصة باألشخاص ذوي اإلعاقة الستخدامها في التخطيط الوطني العام. 

اإلعاقة من خالل مأسسة ذلك عن طريق  لها األشخاص ذوي  التي يتعرض  االنتهاكات  •العمل على رصد وتوثيق  	
حتديد جهة محددة لتلقي الشكاوى ومتابعتها والعمل على التمكني من خالل اخليارات للحصول على اخلدمة التي 

تراعي الكرامة اإلنسانية لألشخاص ذوي اإلعاقة.

وتوفير  عنهم،  لإلفراج  والضغط  اإلعاقة،  ذوي  من  األســرى  جتاه  ملسؤوليتها  الدولية  واملنظمات  املؤسسات  •حتمل  	
احتياجاتهم.
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 .)SIDA( والوكالة السويدية للتنمية والتعاون .)SDC( بتمويل مشترك من الوكالة السويسرية للتنمية والتعاون
ومكتب ممثلية هولندا لدى السلطة الفلسطينية من خالل مركز تطوير املؤسسات األهلية - سكرتاريا حقوق اإلنسان 

واحلكم الصالح.


