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يمكن استخدام أي اقتباس يصل إلى 500 كلمة دون إذن، بشرط ذكر اإلسناد الكامل. ال يجوز إعادة إنتاج االقتباسات 
األطول من الحد األقصى المذكور أو اقتباس فصول أو مباحث بكاملها أو نقلها من هذه الدراسة بأي شكل أو بأي 
وسيلة كانت، سواء إلكترونية أو آلية أو تصويًرا أو تسجيًلا أو غيره، أو تخزينها في أي نظام استرجاع من أي نوع، دون 

إذن خطي  صريح من مؤسسة الحق. 
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ملخص تنفيذي

من  وليس  إغاثي،  طبي  منظور  من  معها  والتعامل  اإلعاقة  بمفهوم  تتعلق  كبيرة  إشكالية  هنالك 
واسعة  أشكال  إنتاج  إلى  أدت  اإلعاقة،  ذوي  األشخاص  حقوق  اتفاقية  في  واضح  حقوقي  منظور 
من التمييز على أساس اإلعاقة، على املستوى التشريعي والسياساتي، وساهمت بشكل مباشر في 
نهج التهميش واإلقصاء الذي تعّمق في ظل جائحة انتشار فايروس »كوفيد-19« )جائحة كورونا( 

القاسية. وتبعاتها 

هناك حاجة لقيام الجهاز املركزي لإلحصاء الفلسطيني في إجراء مسح ُمتخصص لألشخاص ذوي 
اإلعاقة إلمكانية الوقوف على حجم املأساة التي ُيعانيها األشخاص ذوي اإلعاقة في جائحة كورونا 
من خالل مؤشرات رقمية دقيقة وبخاصة في مجاالت الصحة والتعليم والعمل، في ظل األوضاع 
العنف  ومؤشرات  املهمشة،  الفئات  على  املضاعف  وتأثيرها  املتدهورة،  واالجتماعية  االقتصادية 

 أن املسح املتخصص األخير جرى في العام 2011.
ً
الذي يتصاعد في بيئة الفقر والتهميش، علما

األزمة  ُعمق  مدى  إدراك  أجل  من  فقط  ليس  األهمية،  بالغة  أولوية  املتخصص،  املسح  إجراء 
إلمكانية  وإنما  اإلعاقة،  ذوي  األشخاص  حقوق  تطال  التي  واإلقصاء  التمييز  وأشكال  وتعقيدها 
إحصائية  مؤشرات  إلى  ومستندة  الحقوق،  على  ومبنية  وجامعة  موحدة  استراتيجية  خطة  بلورة 
التي  املعقولة  التيسيرية  والتدابير  واملواِئمة  الشاملة  البيئة  مجال  في  وبخاصة  ودقيقة؛  شاملة 
األشخاص  تمتع  لضمان  سليمة  سس 

ُ
أ على  والخدمات  للبرامج  العام  والتصميم  اعتمادها  يمكن 

ومن  اإلقصائي،  والنهج  اإلعاقة  أساس  على  التمييز  أشكال  ومواجهة  بحقوقهم  اإلعاقة  ذوي 
منطلق أن قضية اإلعاقة قضية عبر قطاعية. 

الصحة  مجال  في  االستراتيجية  الخطط  في  بوضوح  تظهر  السياساتية  الفو�ضى  من  حالة  هنالك 
بالبيئة  االكتراث  وعدم  حقوقي  منظور  من  اإلعاقة  مفهوم  وضوح  عدم  مردها  والعمل  والتعليم 
الشاملة املواِئمة والتدابير التيسيرية وإمكانية الوصول لألشخاص ذوي اإلعاقة، وغياب مفاهيم 
أهمية  على  يدلل  ما  التنوع.  وقيمة  الفردية  والفروق  الجامع  والعمل  الجامع  التعليم  وسياسات 
ضبط تلك الخطط على الخطة االستراتيجية عبر القطاعية الشاملة لألشخاص ذوي اإلعاقة في 

السياساتي.  املجال 

مجال  في  العاملة  واملؤسسات  اإلعاقة،  ذوات  والنساء  اإلعاقة،  ذوي  األشخاص  إشراك  يتوجب 
لدى  الخطط  ومراجعة  اإلعاقة،  ذوي  لألشخاص  الشاملة  االستراتيجية  الخطة  بناء  في  اإلعاقة، 
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حقوق  اتفاقية  وألن  والتهميش،  التمييز  وأشكال  بشؤونهم  خبرة  واألكثر  األدرى  ألنهم  الوزارات، 
واألصيلة  والفاعلة  الكاملة  مشاركتهم  وجوب  على  تؤكد  )االتفاقية(  اإلعاقة  ذوي  األشخاص 
الخطط  وتنفيذ  إعداد  وفي  اإلعاقة،  ذوي  باألشخاص  املتعلقة  والتشريعات  السياسات  في 

التنفيذ. االستراتيجية والرقابة على 

يعد  كان  املعوقين(  حقوق  )قانون  املعوقين  حقوق  بشأن   1999 لسنة   )4( رقم  قانون  أن  رغم 
 
ً
أنه لم يعد صالحا من التشريعات الجيدة بين دول املحيط قبل أكثر من عقدين من الزمن، إال 

ألحكام  تجاهل  من  العملية  التجربة  أفرزته  وما  لإلعاقة  التقليدية  بنظرته  تتعلق  عديدة  ألسباب 
دولة  والنضمام  أحكامه  مخالفة  على  الجزاءات  غياب  بفعل  العملية  املمارسة  في  القانون  هذا 
جديد  لقانون  حاجة  هناك  واستحقاقاتها.  اإلعاقة  ذوي  األشخاص  حقوق  التفاقية  فلسطين 
لحقوق األشخاص ذوي اإلعاقة مرتكز على املفهوم الحقوقي لإلعاقة، ونصوص تشريعية واضحة 
ومفصلة في بيئة املواءمة والتدابير التيسيرية والتصميم العام للبرامج والخدمات وآليات التنفيذ، 
بما يضمن سالمة وفعالية  انتهاك أحكامه،  وأدوار ومسؤوليات واضحة ومحددة، وعقوبات على 
كامل  نحو  على  اإلعاقة  ذوي  األشخاص  ومنظمات  اإلعاقة  ذوي  األشخاص  وإشراك  التطبيق، 

وأصيل في إعداد هذا القانون.

رغم أن التشريعات املتعلقة بحقوق األشخاص ذوي اإلعاقة تنطوي على أشكال واسعة من التمييز 
شكل أولوية تشريعية خالل 

ُ
 أنها لم ت

ّ
على أساس اإلعاقة، ونوع اإلعاقة، ونوع الجنس واإلعاقة، إال

التشريعي من  املستوى   على 
ً
 جديدا

ً
تمييزا وَسّجلت  بل  املستمرة.  الطوارىء  جائحة كورونا وحالة 

خالل القرار بقانون رقم )40( لسنة 2020 بشأن تعديل قانون السلطة القضائية الذي رقم )1( 
لسنة 2002، الذي حرم األشخاص ذوي اإلعاقة حقهم في تولي املناصب القضائية باشتراط توفر 
الذي   

ً
السائد قديما النمطي  املفهوم  بناًء على  القضائية  للتعيينات  »الشروط الصحية« كمدخل 

العمل،  في  بالحق  والتمتع  للوصول  الطبية  اللجنة  اإلعاقة من منظور طبي من خالل  يتعامل مع 
والفروق  اإلعاقة  ذوي  األشخاص  وإمكانيات  ومؤهالت  لإلعاقة  الحقوقي  املفهوم  حساب  على 
السلطة  استقاللية  على  بقانون  القرار  هذا  تأثير  على  عالوة  الجامعة.  العمل  وبيئة  الفردية 

القضائية وإمكانية الوصول إلى العدالة الناجزة.

 2021 لسنة   )2( رقم  اإلعاقة  ذوي  لألشخاص  الصحي  التأمين  نظام  الحكومة  أقّرت  املقابل،  في 
 داخل املجلس التشريعي الفلسطيني خاضه ِحراك 

ً
بعد اعتصام متواصل استمر مدة )64( يوما

من أجل حياة كريمة لألشخاص ذوي اإلعاقة من داخل القطاع. ويشكل أرضية صلبة في مجال 
الحقوق الصحية لألشخاص ذوي اإلعاقة من حيث اإلعاقة بمفهومها الوارد في االتفاقية كمعيار 
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والتشخيصية  الوقائية  الصحية  الخدمات  وسلة  الصحي،  التأمين  نظام  إلى  للدخول  استحقاق 
املعلومات  في  والشفافية  واملحاسبة  املراقبة  وآليات  واملجانية،  الشاملة  والتأهيلية  والعالجية 
واملجلس  املدني  املجتمع  مؤسسات  من  جماعي  لجهد  ماسة  حاجة  هناك  النظام.  عليها  نص  التي 

التشريعي القادم من أجل ضمان تنفيذ النظام بفعالية على األرض.

وضمان  الواسعة  التمييز  أشكال  من  املدنية  والخدمة  العمل  تشريعات  وتنقية  مراجعة  ينبغي 
املعقولة  التيسيرية  الترتيبات  املواءمة  بيئة  في  ومحددة  ومفصلة  واضحة  تشريعية  تدابير 

والتصميم العام في مجال التشغيل والتدريب والتوجيه املنهي والفني.  

واألماكن  املحتلة  القدس  في  اإلعاقة  ذوي  لألشخاص  املأساوية  األوضاع  عن  الدراسة  كشفت 
والعمل  التعليم  مجال  في  وبخاصة  البدوية  التجمعات  يشمل  بما  ج(  )املنطقة   

ً
تهميشا األكثر 

واالجتماعية  االقتصادية  أوضاعهم  على  وانعكاساتها  والتهميش  الواسعة  التمييز  وأشكال 
الحكومية.  والتدخالت  املؤشرات  االستراتيجية على مستوى  الخطط  في  املتدهورة. وغياب واضح 
ذات  )أ(  تطوير  منطقة  القدس  يعتبر  الذي   2002 لسنة   )4( رقم  العاصمة  قانون  تفعيل  وعدم 

أولوية خاصة في املوازنة والبرامج والخطط.  

والعمل  التعليم  سياسات  مجال  في  االستراتيجية  الخطط  في  غزة  لقطاع  واضح  غياب  هناك 
قبل  باألولوية من  للمعالجة  تحتاج  التيسيرية  والتدابير  املوائمة  والبيئة  اإلعاقة  لألشخاص ذوي 
 للتأثيرات القاسية للجائحة على األشخاص ذوي اإلعاقة في قطاع غزة الذي ُيعاني 

ً
الحكومة نظرا

من التبعات الكارثية للحصار منذ سنوات عالوة على تبعات جائحة كورونا. هنالك حاجة لقاعدة 
الهجمات  خالل  غزة  قطاع  في  استهدافهم  جرى  الذين  اإلعاقة  ذوي  لألشخاص  ُمَصّنفة  بيانات 
واإلجراءات  الدولية  االتفاقيات  تقارير  في  واستخدامها  الكبرى  العودة  ومسيرات  العسكرية 

الخاصة وملفات املحكمة الجنائية الدولية.

تضمن  التي  واملعايير  والضوابط  األنظمة  وضع  ضرورة  على  املعوقين  حقوق  قانون  تأكيد  رغم 
يتم  لم  أنه  إال  والتمييز،  واالستغالل  العنف  أشكال  جميع  من  اإلعاقة  ذوي  األشخاص  حماية 
إقرار أي نظام يوضح تلك التدابير واإلجراءات على املستوى التشريعي. وال توجد آلية مواءمة من 
على  الرقابة  في  واضح  إهمال  هناك  الصعيد.  هذا  على  والتظلمات  الشكاوى  ومتابعة  تلقي  أجل 
العنف  من  صادمة  أشكال  بوقوع  فيد 

ُ
ت ومؤشرات  اإلعاقة  ذوي  لألشخاص  اإليوائية  املؤسسات 

ُمورست عليهم.
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مقدمة

تكمن أهمية هذه الدراسة في تسليط الضوء على الحقوق االقتصادية واالجتماعية التي فرضت 
سيما  ال  القاسية  وتبعاتها   )19 )كوفيد  كورونا  جائحة  ظل  في  وبخاصة  األرض  على  بقوة  نفسها 
واملعيشية  واالجتماعية  االقتصادية  األوضاع  تردي  بفعل  والعمل  والتعليم  الصحة  مجال  في 
العنف  مؤشرات  وارتفاع  املتخذة  والتدابير  املتكررة  اإلغالقات  جراء  من  للناس  والنفسية 
 على الحقوق املدنية والسياسية، وفي 

ً
باالهتمام قياسا  

ً
تقليديا  هذه الحقوق 

َ
والجريمة. لم تحظ

 سنوات وطفى بقوة 
ً
 أشكال التمييز وجحم التهميش الذي بقي صامتا

ً
املقابل، فقد كشفت تماما

على السطح في مجال حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة.

بقدر ما غابت حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة عن مشهد الطوارىء املستمر منذ ما يزيد على عام 
كامل في ظل الجائحة وتبعاتها الكارثية؛ على مستوى أنشطة وبرامج الحكومة ومؤتمراتها الصحفية 
التي لم تلحظ حتى غياب لغة اإلشارة، بقدر ما كشفت تأثير غياب التصميم العام والبيئة الشاملة 
الوضع  املاضية وأنتجت  السنوات  تراكمت على مدار  التي  املعقولة  التيسيرية  والتدابير  واملواِئمة 
لحقوق  اسة  الحسَّ التشريعات  غياب  جراء  من  الجائحة  زمن  في  اإلعاقة  ذوي  لألشخاص  الكارثي 
اإلعاقة  ذوي  األشخاص  حقوق  واتفاقية  األسا�ضي  القانون  في  املكفولة  اإلعاقة  ذوي  األشخاص 

التخطيط والتنفيذ. في   
ً
وتجاهلها سياساتيا

وإذا كان األشخاص من غير ذوي اإلعاقة عانوا من تبعات جائحة كورونا وغياب خطة املواجهة 
على مستوى الخدمات الصحية وفرص العمل والتعليم، فإن األشخاص ذوي اإلعاقة تضاعفت 
وظاللها  التيسيرية  والتدابير  املواِئمة  والبيئة  العام  التصميم  غياب  بفعل  التاريخية  معاناتهم 
الثقيلة على إمكانية وصولهم إلى خدمات الصحة والتعليم وسوق العمل في زمن الجائحة؛ بفعل 
ونوع  اإلعاقة،  ونوع  اإلعاقة،  أساس  على  التمييز  من  واسعة  وأشكال  والسياسات  التشريعات 
 لنهج التهميش واإلقصاء الذي طال منظومة حقوقهم التي ال تتجزأ وبات 

ً
الجنس واإلعاقة، وصوال

يهدد قيمة التنوع في املجتمع.  

ه غياب فرص  الجائحة، مردُّ في ظل  تعّمق بشكل كبير  الفقر واإلعاقة،  بين  ارتباط وثيق  هنالك 
الفردية  الفروق  مراعاة  وعدم  الجامع  التعليم  سياسة  وغياب  واملتكافئ  العادل  التوظيف 
في  العمل  تشريعات  في  اإلعاقة  أساس  على  الواسع  التمييز  أشكال  بفعل  الناس،  بين  والتنوع 
املعوقين  قانون حقوق  العام عالوة على  القطاع  في  املدنية  الخدمة  الخاص وتشريعات  القطاع 
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إلمكانية  فقط  الطبية  اللجنة  وبوابة  اإلغاثي،  الطبي  املفهوم  تتبنى  التي  التنفيذية  والئحته 
ذات  في  تسير  استراتيجية  وخطط  وسياسات  العمل،  سوق  إلى  اإلعاقة  ذوي  األشخاص  وصول 
واعتمادها  املعقولة  التيسيرية  الترتيبات  وتحديد  ومواءمتها  العمل  ببيئة  تكترث  وال  االتجاه 
وترجمتها على األرض. وكأن املطلوب أن يتكّيف األشخاص مع بيئة عمل غير موائمة ال أن تقوم 
الفردية واحتياجات  الفروق  يتواءم مع طبيعة  العام كي  العمل والتصميم  بيئة  الدولة بتكييف 

األشخاص ذوي اإلعاقة.

الجائحة.  ظل  في  التنوع،  وقيمة  للحقوق  والتهديد  والتهميش،  التمييز  أشكال  اتساع  والنتيجة، 
إلى  العمل  وسوق  للتعليم  الوصول  من  والحرمان  واإلقصاء  التهميش  يؤدي  أن  الطبيعي  ومن 
التي  للُعزلة   

ً
وصوال لآلخرين،  التبعية  دائرة  في  والبقاء  والذاتية،  االقتصادية  االستقاللية  غياب 

وإمكانيات  قدرات  على  بالدونية  تتسم  ُمسبقة   
ً
أحكاما صدر 

ُ
ت مجتمع  عقلية  مع  بالتوازي  تعمل 

األشخاص ذوي اإلعاقة في بيئة وتدابير غير مواِئمة، وجلد الذات وتصديق الرواية بغياب الوعي، 
واالستسالم للعنف بصمت. 

للحقوق  واملتابعة  والتوثيق  الرصد  مستوى  على  االهتمام  غياب  ظل  في   
ً
تعقيدا األمر  يزداد 

وعلى  املاضية،  السنوات  مّر  على  والسياسية  املدنية  الحقوق  لصالح  واالجتماعية  االقتصادية 
واالجتماعية(  )االقتصادية  الحقوق  هذه  فرضت  حين  في  العدالة،  ومؤسسات  أجهزة  مستوى 
نفسها وبقوة في ظل جائحة كورونا وتبعاتها القاسية على مستوى الحقوق الصحية واالقتصادية 
 وإقصاًء من التمتع 

ً
واالجتماعية، وبخاصة في مجال حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة األكثر تهميشا

بهذه الحقوق.

اإلحصائية  والبيانات  املؤشرات  بشأن  الواضح  التقصير  أمام  الحد،  هذا  عند  األمُر  يقف  وال 
املجاالت  في  عليها  والبناء  بدقة  واإلقصاء  التمييز  وأشكال  الكارثة  حجم  على  الوقوف  إلمكانية 
في  جرى  اإلعاقة  ذوي  لألشخاص  املتخصص  األخير  املسح  وأن  خاصة  والتشريعية.  السياساتية 
العام 2011 من ِقبل الجهاز املركزي لإلحصاء الفلسطيني بالتعاون مع وزارة الشؤون االجتماعية 
التنمية االجتماعية( ومنذ ذلك الحين لم يصدر مسح متخصص مع شدة الحاجة في ظل  )وزارة 

جائحة كورونا.

2011 أشارت  العام  في  الذي جرى  اإلعاقة  املتخصص لألشخاص ذوي  املسح  نتائج  كانت  وإذا 
زمن  في  الحال  فكيف  العمل  سوق  خارج  هم  اإلعاقة  ذوي  األشخاص  من   %87.5 نسبة  أن  إلى 
أشارت  التي  املسح  ذلك  نتائج  عن  وماذا  االقتصادية؟  األوضاع  وتدهور  واإلغالقات  الجائحة 
 
ً
أبدا بالتعليم  يلتحقوا  لم  الذين  فأكثر  سنة   15 سن  من  اإلعاقة  ذوي  األشخاص  نسبة  أن  إلى 
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اإلعاقة  ذوي  األشخاص  من   %33.8 نسبة  وأن  غزة  وقطاع  الغربية  الضفة  في   %37.6 بلغت 
من  ُبعد  عن  التعليم  وكلفة  الجائحة  ظل  في  الحال  فكيف  تسّربوا  ثم  ومن  بالتعليم  التحقوا 
التعليم  في  للحق  الكارثية  األوضاع  عن  وماذا  الحديثة؟  والتطبيقات  التقنيات  استخدام  خالل 
املهمشة  املناطق  في  اإلعاقة  ذوي  لألشخاص  الجامع  العمل  في  والحق  الجامع  التعليم  وسياسة 
الدراسة  هذه  طت 

َّ
سل وقد  البدوية  التجمعات  يشمل  بما  ج(  املسماة  )املنطقة   

ً
تهميشا واألكثر 
عليها؟  الضوء 

والعمل  والتعليم  الصحة  في  اإلعاقة  ذوي  األشخاص  حقوق  على  الضوء  الدراسة  هذه  تسلط 
اتفاقية  مع  انسجامها  ومدى  االستراتيجية  والخطط  بالسياسات   

ً
ارتباطا التشريعي  املستوى  على 

التشريعات  تلك  في  التمييز  أشكال  وبيان  واملتكاملة.  الشاملة  اإلعاقة  ذوي  األشخاص  حقوق 
إلى معالجات  تحتاج  التي  التمييز  ونماذج عديدة من أشكال  السياساتي  املستوى  وانعكاسها على 
 ألحكام اتفاقية حقوق 

ً
تشريعية جادة تنطلق من مفهوم واضح لإلعاقة مبني على الحقوق ووفقا

بالتصميم  االكتراث  دون  ُمسبقة   
ُ
أحكاما ُيصدر  نمطي  مفهوم  من  ال  اإلعاقة،  ذوي  األشخاص 

ذوي  األشخاص  وإمكانيات  وقدرات  املعقولة  التيسيرية  والتدابير  املواِئمة  الشاملة  والبيئة  العام 
 املزيد من أشكال التمييز والتهميش واإلقصاء.

ّ
اإلعاقة وال ُينتج إال

في ظل غياب االهتمام على  القائم على أساس اإلعاقة  العنف   على 
ً
أيضا الدراسة الضوء  تسلط 

وارتفاع  وتبعاتها  كورونا  جائحة  ظل  في  وبخاصة  واألوراق،  والدراسات  والتوثيق  الرصد  مستوى 
مؤشرات العنف وتأثيره املضاعف على األشخاص ذوي اإلعاقة، وغياب املراقبة على املؤسسات 
واملؤشرات  كورونا،  جائحة  وخالل  قبل  فلسطين  في  والرعائية  والتأهيلية  التعليمية  اإليوائية 
مارس داخل البيوت اإليوائية 

ُ
شير إلى أشكال عديدة وصادمة من العنف ت

ُ
املحدودة التي ظهرت وت

الفاعلين  ومحاسبة  والتوثيق  الرصد  وضرورة  أهمية  إلى  يشير  بما  اإلعاقة،  ذوي  لألشخاص 
وحماية وإنصاف وتأهيل الضحايا. 
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إعالن الطوارئ

أعلن الرئيس محمود عباس حالة الطوارىء في األرض الفلسطينية املحتلة بمرسوم رئا�ضي صدر 
ومنع   )19 )كوفيد  كورونا  فيروس  انتشار  ملواجهة   

ً
يوما ثالثين  ملدة   2020 آذار/مارس   5 بتاريخ 

وتجديد  تمديد  عناوين  تحت  كامل  عام  على  يزيد  ملا  مستمرة  الطوارىء  حالة  زالت  ما  تفشيه. 
األرض  في  الوباء  تف�ضي  وتيرة  ازادت  وإنما  يتحقق،  لم  الذي  الهدف،  ذات  تحت  الطوارىء،  حالة 
تبين كيفية مواجهتها الجائحة وآثارها  الفلسطينية. لم تقدم الحكومة الفلسطينية خطة طوارئ 
معدالت  وارتفاع  واالقتصادية  واالجتماعية  والنفسية  الصحية  املستويات  مختلف  في  القاسية 

الفقر والبطالة ومستويات العنف والجريمة. 

 2003 للعام  املعدل  الفلسطيني  األسا�ضي  للقانون   
ً
انتهاكا املعلنة  الطوارئ  حالة  استمرار  يشكل 

 بموافقة أغلبية ثلثي عدد 
ّ
 إال

ً
)الدستور( الذي ال يجيز تمديد حالة الطوارئ ألكثر من ثالثين يوما

 أخرى فقط، وهي األغلبية الالزمة لتعديل 
ً
أعضاء املجلس التشريعي الفلسطيني وملدة ثالثين يوما

الدستور ذاته، وهذا ما أكدته املادة )110( من القانون األساس التي شددت على أنه »عند وجود 
تهديد لألمن القومي بسبب حرب أو غزو أو عصيان مسلح أو حدوث كارثة طبيعية يجوز إعالن 
تمديد  يجوز   .2  

ً
يوما ثالثين  تزيد عن  ال  ملدة  الوطنية  السلطة  رئيس  بمرسوم من  الطوارئ  حالة 

 أخرى بعد موافقة املجلس التشريعي الفلسطيني بأغلبية ثلثي أعضائه 
ً
حالة الطوارىء ثالثين يوما

3. يجب أن ينص مرسوم إعالن حالة الطوارىء بوضوح على الهدف واملنطقة التي يشملها والفترة 
اتخذت  التي  بعضها  أو  كلها  والتدابير  اإلجراءات  يراجع  أن  التشريعي  للمجلس  يحق   .4 الزمنية 
في  أو  الطوارىء  حالة  إعالن  عقب  املجلس  عند  اجتماع  أول  لدى  وذلك  الطوارىء  حالة  أثناء 
الطوارىء  حالة  أن  يعني  ما  الشأن«.  بهذا  الالزم  االستجواب  وإجراء  أسبق  أيهما  التمديد  جلسة 

املستمرة، غير دستورية، وينبغي أن تتوقف بقوة أحكام الدستور.

تتعرض حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة للظلم والتمييز والتهميش منذ قدوم السلطة الفلسطينية 
واشتد  الحقوق،  مختلف  في  العملية  باملمارسة  أو  السياساتي  أو  التشريعي  املستوى  على  سواًء 
الظلم وتعّمق في ظل جائحة كورونا وحالة الطوارىء املستمرة، ورغم حديث الحكومة عن خطط 
ولجان طوارئ في أكثر من مناسبة على مدار جائحة مستمرة منذ ما يزيد على عام كامل، واستمرار 
قطاع  أن  إال  والفقر،  اإلعاقة  بين  الوثيق  واالرتباط  للناس،  واملعيشية  الصحية  األوضاع  تدهور 
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ويزيد  الفلسطيني1،2017  لإلحصاء  املركزي  الجهاز  مؤشرات  وفق   255,224 يبلغ  الذي  اإلعاقة 
مستوى  على  سواء  الحكومة  اهتمامات  خارج  بقي  اإلعاقة؛2  قطاع  مؤشرات  وفق  ألف   300 عن 
على  أو  العام(  )التصميم  العامة  السياسات  أو  الطوارىء  مرحلة  خالل  صدرت  التي  التشريعات 
مستوى املؤتمرات الصحفية التي تحدث بها وزراء الحكومة خالل الجائحة ولم تتناول ذكر قطاع 
اإلعاقة وحقوقه ومتطلباته والتمييز على أساس اإلعاقة خالل الجائحة، ولم يلَحظ وزراء الحكومة 
خالل املؤتمرات الصحفية التي عقدوها الستعراض أنشطتهم خالل الجائحة أنهم أغفلوا اإلشارة 
لم  التي جرت  املؤتمرات الصحفية  أن   

ً
أيضا يلَحظوا  لم  إلى حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة، كما 

تتوفر فيها لغة اإلشارة إال فيما ندر. 

الجمعية  بقرار  اعتمدت  التي  اإلعاقة  ذوي  األشخاص  حقوق  اتفاقية  إلى  فلسطين  دولة  انضمت 
العامة لألمم املتحدة )106/61( بتاريخ 13 كانون االول/ ديسمبر 2006 وبدأ تاريخ نفاذها في 3 أيار/ 
 بإنفاذ حقوق األشخاص 

ً
 دوليا

ً
مايو 2008، في مطلع نيسان 2014، وقطعت دولة على نفسها التزاما

والسياساتي  التشريعي  املستوى  على  تحفظات،  بدون  االتفاقية،  أحكام  في  الواردة  اإلعاقة  ذوي 
واملمارسة العملية. وتقع هذه االتفاقية في طليعة االتفاقيات األساسية لحقوق اإلنسان من حيث 
دقة التنظيم والترتيب والشمول في التعامل مع الحقوق والعمق في مضامين النصوص الواردة فيها. 
ومع ذلك بقيت خارج األولويات الرسمية الفلسطينية؛ سواء في األوضاع الطبيعية على مر السنوات 
أو خالل حالة الطوارىء التي ال زالت مستمرة، ما أدى الستمرار تفاقم املعاناة على مستوى منظومة 

الحقوق ككل وبخاصة في مجال )التصميم العام وإمكانية الوصول( لألشخاص ذوي اإلعاقة.

حقوق  على  الخطر،  بحاالت  الطوارىء،  حاالت  اإلعاقة،  ذوي  األشخاص  حقوق  اتفاقية  تربط 
حاالت  في  مواءمتها  ينبغي  التي  البيئة  تعقيد  الشتداد  يرجع  وهذا  اإلعاقة،  ذوي  األشخاص 
التعامل معها  الحواجز عند  التفاعل مع مختلف  املسلحة واشتداد وطأة  النزاعات  أو  الطوارىء 
الخطر  منسوب  ارتفاع  إلى  يؤدي  ما  االستثنائية،  الظروف  في  اإلعاقة  ذوي  األشخاص  قبل  من 

 .)16( ص   ،2017 فبرايــر  شــباط/  فــي  صــادر  واملنشــآت،  واملســاكن  للســكان  العــام  التعــداد  الفلســطيني،  لإلحصــاء  املركــزي  الجهــاز    1
تجــدر اإلشــارة إلــى أن املســح اإلحصائــي املتخصــص الــذي أجــراه الجهــاز املركــزي لإلحصــاء الفلســطيني فــي العــام 2011 )املســح الوحيــد 
 للتعريــف املوســع لإلعاقــة بلغــت حوالــي 7%؛ الجهــاز 

ً
املتخصــص( يشــير إلــى أن نســبة انتشــار اإلعاقــة فــي األرض الفلســطينية املحتلــة وفقــا

املركــزي لإلحصــاء الفلســطيني بالتعــاون مــع وزارة التنميــة االجتماعيــة، مســح األفــراد ذوي اإلعاقــة 2011 )تقريــر النتائــج الرئيســية(، 
كانــون األول/ ديســمبر 2011، ص )19(. 

2  يؤكــد أعضــاء فــي االئتــالف الفلســطيني لإلعاقــة بــأن املؤشــرات الصــادرة عــن الجهــاز املركــزي لإلحصــاء الفلســطيني لــم تتقيــد بمفهــوم 
مــن  ألــف  يتجــاوز )300(  الفلســطيني  اتفاقيــة حقــوق األشــخاص ذوي اإلعاقــة وأن قطــاع اإلعاقــة  فــي  الــوارد  التعريــف  وفــق  اإلعاقــة 
شــير تقديــرات منظمــة الصحــة العامليــة إلــى أن أكثــر مــن »مليــار شــخص« لديهــم 

ُ
مختلــف اإلعاقــات فــي الضفــة الغربيــة وقطــاع غــزة. هــذا وت

شــكل مــن أشــكال اإلعاقــة فــي جميــع أنحــاء العالــم أي مــا يصــل إلــى 15% مــن ســكان العالــم وأن أغلبيــة هــؤالء األشــخاص يعيشــون فــي 
، شــذى أبــو ســرور، دراســة حــول العنــف القائــم علــى أســاس نــوع الجنــس واإلعاقــة فــي فلســطين – الضفــة الغربيــة، 

ً
البلــدان الناميــة. أيضــا

مؤسســة قــادر للتنميــة املجتمعيــة، ســنة الطبــع 2019، ص )21(. 
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املتعلقة  االتفاقية«  »مبادئ  يطال  جدي  وتهديد  اإلعاقة،  ذوي  األشخاص  حقوق  منظومة  على 
واحترام  املجتمع  في  والفعال  الكاملة  املشاركة  وكفالة  التمييز  وعدم  اإلنسانية  الكرامة  باحترام 
واملرأة على  الرجل  بين  التمييز  الوصول واملساواة وعدم  وإمكانية  الفرص  وتكافؤ  البشري  التنوع 

أساس الجنس واإلعاقة واحترام القدرات املتطورة لألطفال ذوي اإلعاقة.  

تحت  الواردة  اإلعاقة  ذوي  األشخاص  حقوق  اتفاقية  من   )11( املادة  خالل  من  يتضح  ما  وهذا 
وعبر  فلسطين  دولة  خاللها  من  تعهدت  والتي  اإلنسانية«  والطوارىء  الخطر  »حاالت  عنوان 
الدولي،  القانون  بمقت�ضى  اللتزاماتها   

ً
وفقا األطراف  الدول  »تتعهد  يلي  بما  لالتفاقية  انضمامها 

التدابير الالزمة  باتخاذ كافة  القانون اإلنساني الدولي والقانون الدولي لحقوق اإلنسان،  بما فيها 
لضمان حماية وسالمة األشخاص ذوي اإلعاقة الذين يتواجدون في حاالت تتسم بالخطورة، بما 
سنتناول  فإننا  وبذلك،  الطبيعية«.  والكوارث  اإلنسانية  والطوارىء  املسلح  النزاع  حاالت  ذلك  في 
االنتهاكات التي استهدفت حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة من قبل اسرائيل القوة القائمة باحتالل 
استعماري طويل األمد على األرض الفلسطينية املحتلة في مسار القانون اإلنساني الدولي )النزاع 
العودة  ومسيرات  العسكرية  الهجمات  خالل  وبخاصة  اإلنسان  حقوق  وقانون  الدولي(  املسلح 
التي استهدفت حقوق األشخاص ذوي  الدولية وكذلك االنتهاكات  التحقيق  الكبرى وتقارير لجان 
اإلعاقة في املناطق املهمشة وبخاصة املناطق املسماة )ج( واالنتهاكات التي يتعرض لها األشخاص 

ذوي اإلعاقة خالل عرض الحقوق في الدراسة.

»حاالت  بــ  وارتباطها   2020 آذار  منذر  فلسطين  دولة  قبل  من  املعلنة  الطوارئ  حالة  إلى  بالعودة 
اإلعاقة،  ذوي  األشخاص  حقوق  اتفاقية  بموجب  اإلعاقة  ذوي  األشخاص  حقوق  على  الخطر« 
منذ  تعديل  أّي  عليه  يجِر  لم  الذي   1999 لسنة   )4( رقم  املعوقين  حقوق  قانون  إلى  وبالرجوع 
نشره في الجريدة )الوقائع الفلسطينية( في تشرين األول/أكتوبر 1999 حتى اآلن نجد أنه يؤكد في 
املادة )2( على »حقوق طبيعية« قبل أن تكون مقننة في التشريعات وتتمثل في حقوق األشخاص 
ذوي اإلعاقة في التمتع بالحياة الحرة والعيش الكريم والخدمات املختلفة شأنهم شأن غيرهم من 
املواطنين )احترام التنوع( لهم نفس الحقوق وعليهم واجبات في حدود ما تسمح به قدراتهم وأن ال 
 يحول دون تمتعهم بتلك الحقوق. فيما تؤكد املادة )7( من القانون على وجوب 

ً
تكون اإلعاقة سببا

أن تقدم املؤسسات الحكومية »خططتها« وتقاريرها املتعلقة بخدماتها لألشخاص ذوي اإلعاقة. 

رئيس  بشكل  مخاطبة  كجهة  االجتماعية  التنمية  وزارة  على  يقع  قانوني«  »التزام  وجود  ورغم 
بتقديم  الرسمية؛  واملؤسسات  الوزارات  ومختلف  املعوقين،  حقوق  قانون  أحكام  بمقت�ضى 
انضمام  ورغم  لهم،  املقدمة  والخدمات  اإلعاقة  ذوي  األشخاص  بحقوق  تتعلق  وتقارير  خطط 
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)11( من  املادة  وتأكيد  بدون تحفظات،  اإلعاقة  دولة فلسطين التفاقية حقوق األشخاص ذوي 
االتفاقية على ارتباط حالة الطوارىء املعلنة والكوارث الطبيعية ب«حاالت الخطر« على حقوق 
تقدم أي خطة  لم  املختلفة  والوزارات  التنمية االجتماعية  أن وزارة  إال  األشخاص ذوي اإلعاقة، 
ولم تعرض أية أنشطة تبين كيفية تعاملها والجهود التي بذلتها لتمكين األشخاص ذوي اإلعاقة من 
الجائحة  الطوارىء واستمرار  كامل من  الخطر على مدار عام  بحقوقهم ومواجهة حاالت  التمتع 
وبذلك فإن الحكومة ال تتجاهل فقط االتفاقية وإنما القانون القديم النافذ منذ ما يزيد على 20 
 لالتفاقية ومن منطوق النص القانون املذكور ويجب أن تكون 

ً
 أن قضية اإلعاقة وفقا

ً
. علما

ً
عاما

قضية عبر قطاعية بامتياز.

 بحد ذاته، وإنما وسيلة لتحقيق الهدف من فرض حالة الطوارىء، املتمثل 
ً
الطوارىء، ليست هدفا

الهدف  في مواجهة فيروس كورونا )كوفيد 19( ومنع تفشيه. وبالتالي، كيف يمكن تصور تحقيق 
للجائحة  الكارثية  والتبعات  الفيروس  تف�ضي  ملواجهة  وتشاركية  معلنة  وطنية  خطة  وجود  دون 
املمتدة في مختلف مستويات ومناحي الحياة؟ وأين موقع حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة، والنساء 
ذوات اإلعاقة وبخاصة في مجال التمييز والعنف املبني على نوع الجنس واإلعاقة، وحقوق األطفال 
في  »الخطر«  بــ  حقوقهم  ارتباط  ظل  في  الخطة  في  مكانهم  أين  اإلعاقات،  بمختلف  اإلعاقة،  ذوي 

الطوارئ والكوارث؟

أمام إخفاق السلطة التنفيذية في طرح خطتها في مواجهة التبعات القاسية لجائحة كورونا وتأثيرها 
الطوارىء على نحو غير دستوري،  الخِطر على حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة، واستمرار حالة 
وبالنظر إلى التشريعات التي صدرت خالل الجائحة واستمرار الطوارىء، ُيالحظ بوضوح أنها غير 
مرتبطة بالهدف الرسمي املعلن للطوارئ )مواجهة فيروس كورونا ومنع تفشيه( حيث جرى إقرار 
الذي استخدم مصطلحات فضفاضة  الطوارئ  )7( لسنة 2020 بشأن حالة  بقانون رقم  القرار 
في مجال التجريم والعقاب انتهكت حرية التعبير عن الرأي والحقوق الرقمية والحق في الوصول 
الرسمية  الجهات  غير  على  حظرت  التي   )3( املادة  قبيل  من  الخصوصية  في  والحق  للمعلومات 
وسائل  عبر  رسمي  مصدر  إلى  تستند  ال  الطوارئ  بحالة  تتعلق  بيانات  أو  تصريحات  أي  إصدار 
واستخدمت  والغرامات.  بالحبس  يعاقب  يخالف  َمن  وكل  كان  شكل  بأي  أو  االجتماعي  التواصل 
مصطلحات فضفاضة في مجال التجريم والعقاب بمعاقبة كل من يرتكب أي جريمة ضد »النظام 
الرواية الرسمية هي السائدة فقط تحت طائلة  العام والسلم واالستقرار األهليين« ما يعني بقاء 
املسؤولية والعقاب. وبذلك عمق هذا القرار بقانون، األخطر على الحريات، التضييق الذي جرى 

بموجب قرار بقانون رقم )10( لسنة 2018 بشأن الجرائم اإللكترونية.
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وجرى إقرار ثالث قرارات بقوانين هي القرار بقانون رقم )39( لسنة 2020 بشأن تشكيل املحاكم 
رقم  بقانون  والقرار  القضائية  السلطة  قانون  تعديل  بشأن   )40( رقم  بقانون  والقرار  النظامية 
)الدستور(  األسا�ضي  القانون  أحكام  خالفت  وقد  اإلدارية  املحاكم  بشأن   2020 لسنة   )41(
على  الهيمنة  من  التنفيذية  السلطة  نت 

ّ
ومك خطير  بشكل  والقضاء  القضاة  استقالل  وانتهكت 

مكافحة  قانون  بموجب  الفساد  جرائم  إطار  في  يندرج  مصالح  تضارب  على  وانطوت  القضاء 
الفساد رقم )1( لسنة 2005 وتعديالته، وكذلك قرار بقانون رقم )8( لسنة 2021 بشأن القضاء 
وانطوى  بشكل خطير  استقالله  وانتهك  عليه  الهيمنة  من  التنفيذية  السلطة  مكن  الذي  الشرعي 
قانون  بتعديل   2021 لسنة   )7( رقم  بقانون  وقرار  املنهج.  ذات  على  وسار  مصالح  تضارب  على 
في  الحق  انتهك  الذي  الخيرية والهيئات األهلية وتعديالته  الجمعيات  2000 بشأن  )1( لسنة  رقم 
حرية تكوين الجمعيات واستقاللية العمل األهلي في األرض الفلسطينية، والقرار بقانون رقم )9( 
لسنة 2021 بشأن تأجيل انتخابات النقابات واالتحادات واملنظمات الشعبية الذي انتهك الحق 
شكلت  التي  االستثنائية  التشريعات  من  وغيرها  اإلضراب،  في  والحق  النقابي  التنظيم  حرية  في 
انتكاسة واسعة النطاق في منظومة الحقوق والحريات وعّمقت حالة التصدع املستمر في النظام 

ككل.  الفلسطيني  السيا�ضي 

استهدف سيل القرارات بقوانين املستمرة خالل مرحلة الطوارىء حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة 
منحنى  واتخذت  الفلسطينية  السلطة  قدوم  منذ  اإلهمال  من   

ً
أساسا عاني 

ُ
ت التي  مباشر،  بشكل 

 
ً
بدا هذا االستهداف واضحا الطوارىء، وقد  انتشار جائحة كورونا واستمرار حالة  في ظل  خطير 

وضعت  حيث  القضائية؛  السلطة  قانون  تعديل  بشأن   2020 لسنة   )40( رقم  بقانون  القرار  في 
التي عّدلت املادة )16( من قانون السلطة القضائية عراقيل تحول  املادة )5( من القرار بقانون 
القضائية  املناصب  تولي  في  والدستوري  الطبيعي  لحقهم  اإلعاقة  ذوي  األشخاص  ممارسة  دون 
 من خالل الفقرة )هـــ( من النص املذكور التي اشترطت فيمن يعين بالقضاء أن تتوفر فيه 

ً
وتحديدا

»الشروط الصحية للتعيين« وبصيغة فضفاضة على هذا النحو. ما يؤدي إلى حرمان األشخاص 
التعيين بالقضاء، وينطوي على تمييز واضح على  في  ذوي اإلعاقة، بمختلف اإلعاقات، من الحق 
اإلعاقة،  أساس  على  التمييز  حظرت  التي  األسا�ضي  القانون  من   )9( املادة  ينتهك  اإلعاقة  أساس 
ويشكل جريمة دستورية بموجب املادة )32( من القانون األسا�ضي بانتهاك هذا الحق الدستوري، 

 التفاقية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة. 
ً
وانتهاكا

سواء  الفلسطينية؛  الحالة  في  الطوارىء  مشهد  عن  اإلعاقة  ذوي  األشخاص  حقوق  غياب  أدى 
الوزراء خالل جائحة كورونا  التي استعرضت أنشطة  أو املؤتمرات الصحفية  على صعيد الخطة 
تدهور  زيادة  إلى  املحافظات  في مختلف  الطوارىء  أو لجان  العليا  الطوارىء  أو على صعيد لجنة 
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التي  اإلغالق  بحاالت  يتعلق  فيما  وبخاصة  اإلعاقات،  بمختلف  اإلعاقة  ذوي  األشخاص  أوضاع 
املدن واملحافظات عند رفع حالة اإلغالق، وفحص  وبين  التنقل داخل  الطوارىء،  شهدتها حالة 
ذات  الفئات  ضمن  يندرجون  اإلعاقة  ذوي  األشخاص  أن  وبخاصة  واللقاحات   »19 »كوفيد 
األولوية في حاالت الخطر، ولم تلحظ الحكومة ازدياد حالة التدهور في مجال حقوق االشخاص 
ذوي اإلعاقة في الجائحة نتيجة إغالق املؤسسات التي تقدم الخدمات لهم وزيادة تدهور األوضاع 
االقتصادية وانعكاساتها الخطيرة على احتياجاتهم الصحية املرتبطة بالحق في الحياة، واالرتباط 
الوثيق بين »الفقر واإلعاقة« الذي يهدد بشكل خطير حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة وفي مقدمتها 

الحق املقدس في الحياة.

مؤشراته  بتحديث  الفلسطيني  لإلحصاء  املركزي  الجهاز  قيام  عدم  ظل  في   ،
ً
تعقيدا األمر  يزداد 

األهلية  املؤسسات  من  العديد  اهتمام  وعدم  الجائحة،  في  األزمة  حجم  على  للوقوف  اإلحصائية 
برصد وتوثيق االنتهاكات التي تستهدف األشخاص ذوي اإلعاقة؛ وبخاصة العنف والعنف املركب 
املعقولة،  التيسيرية  والتدابير  املوائمة  البيئة  وغياب  اإلعاقة،  ذوي  واألطفال  النساء  يطال  الذي 
من  كبير  حد  إلى  ضعف 

ُ
ت التي  واإلجرائية  اللوجستية  والتحديات  والتواصل،  االتصال  وقنوات 

دافعية األشخاص ذوي اإلعاقة لإلبالغ عن أشكال العنف والتمييز الذي يتعرضون له في األوضاع 
سبقة 

ُ
امل وتصوراته  وأحكامه  املجتمع  نظرة  على  عالوة  الطوارىء؟  في  الحال  فكيف  الطبيعية 

الدونية اتجاه إمكانيات األشخاص ذوي اإلعاقة وحقوقهم.

خالل  االجتماعية  التنمية  وزارة  وبخاصة  الحكومة  اهتمام  عن  اإليوائية  املؤسسات  وغابت 
مختلف  من  األداء  على  الرقابة  أو  الحكومي  الدعم  حيث  من  سواًء  كورونا،  وجائحة  الطوارىء 
ذوي  األشخاص  وكرامة  لحقوق  مراعاتها  ومدى  املقدمة  اإليواء  وخدمات  الصحية  الجوانب 
لنحو  وإيوائية  نهارية  خدمات  تقدم  التي  الخليل«  في  اإلحسان  ب«جمعية  هنا  ونستدل  اإلعاقة، 
الجمعية  أغلقت  حيث  واملركبة،  الشديدة  الذهنية  اإلعاقة  ذوي  األشخاص  من   

ً
شخصا  )160(

رقابة  دون   2020 آذار  شهر  أواخر  الفلسطينية  األرض  في  للطوارئ  اإلغالق  حالة  خالل  أبوابها 
على عملية بالغة الخطورة على صحتهم وحياتهم، وعادوا إلى املنازل دون أدوية ومستلزمات طبية 
الحكومة  عن  وغاب  للجمعية،  الحكومي  الدعم  وغياب  األوضاع  سوء  نتيجة  لألهل  وإرشادات 
هناك  وأن  الحاالت،  تلك  مثل  في  األهل  مع  املعقدة  العالقات  طبيعة  االجتماعية  التنمية  ووزارة 
 في مراكز إيوائية، ال مصلحتهم الفضلى، وهناك 

ً
حاالت ليس لديها أهل، وهو سبب وجودها أساسا

عدد األشخاص ذوي اإلعاقة الذهنية الشديدة واملركبة ال ُيعرف مصيرهم بعد مغادرتهم الجمعية 
خالل اإلغالق، واكتفت الجمعية ومحافظة الخليل ووزارة التنمية بإلقاء املسؤوليات على بعضهم 
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بشأن التقصير وغياب الرقابة واملتابعة على أفعال تعد جرائم جرت في ظل الجائحة.3 

ما جرى في جمعية اإلحسان في الخليل التي تقدم خدمات نهارية وإيوائية لألشخاص ذوي اإلعاقة 
 من 

ً
الذهنية الشديدة واملركبة، يسلط الضوء على حجم املأساة التي يواجهها هذا النوع تحديدا

( عن املجتمع من 
ً
 )منفصل تماما

ً
اإلعاقات، األشد معاناة بين مختلف اإلعاقات، واألكثر انفصاال

ويسلط  تتجزأ،  ال  التي  اإلنسانية  والكرامة  اإلنسان  حقوق  معادلة  في  والخدمات  الحقوق  حيث 
الضوء بالقدر ذاته على العنف واالستغالل وسوء املعاملة داخل املؤسسات اإليوائية التعليمية 
 
ً
والتأهيلية والرعائية لألشخاص ذوي اإلعاقة الذين عانوا في األوضاع الطبيعية كما سنرى الحقا

واشتدت معاناتهم في زمن الجائحة. 

وما يزيد من تعقيد األمور، عالوة على غياب الخطة واإلرادة في مواجهة تبعات جائحة كورونا على 
 بالخطر في حاالت الطوارىء، هو غياب »مسح متخصص 

ً
حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة ارتباطا

حقوق  التفاقية  باالستناد  اإلعاقة  ملؤشرات  أوضح  فهم  في  ُيساعد  اإلعاقة«  ذوي  لألشخاص 
األشخاص ذوي اإلعاقة وطبيعة وحجم املشكلة )الكارثة( على األرض إلمكانية بناء خطة معالجة 
)التصميم العام( على منهج علمي سليم، وذلك ألن آخر مسح ُمتخصص لألشخاص ذوي اإلعاقة 
لإلحصاء  املركزي  الجهاز  قبل  من   2011 عام  ديسمبر  األول/  كانون  في  جرى  التعبير-  جاز  إْن   -
واملتطلبات  واألسباب  اإلعاقة  انتشار  مجاالت  وتناول  االجتماعية،4  التنمية  ووزارة  الفلسطيني 
وبيئة املواءمة والصعوبات، أي قبل نحو عشر سنوات. األمر الذي يتطلب، بالضرورة واألولوية، 
العمل على إنجاز »مسح متخصص شامل لألشخاص ذوي اإلعاقة« باالستناد إلى اتفاقية حقوق 
من  ن 

ّ
ُيمك بما  اإلعاقة،  ذوي  األشخاص  وحقوق  اإلعاقة،  مفهوم  في  اإلعاقة،  ذوي  األشخاص 

ذوي  الشخص  بين  »التفاعل«  بعملية  مرتبط  »لإلعاقة«  صحيح  فهم  على  مرتكزة  املؤشرات  بناء 
اإلعاقة والحواجز التي ينبغي إزالتها بالكامل لضمان التمتع الكامل بالحقوق على قدم املساواة مع 

األخرين واحترام التنوع في املجتمع على قاعدة احترام الكرامة التي ال تتجزأ.

3  مقابلــة مــع شــذى أبــو ســرور، مســؤولة املناصــرة فــي جمعيــة الشــبان املســيحية )YMCA( بتاريــخ 20 آذار/ مــارس 2021 بشــأن جمعيــة 
اإلحســان فــي مدينــة الخليــل. 

4  مســح األفــراد ذوي اإلعاقــة 2011 )تقريــر النتائــج الرئيســية( صــادر عــن الجهــاز املركــزي لإلحصــاء الفلســطيني ووزارة التنميــة االجتماعيــة، 
>http://www.pcbs.gov.ps/Downloads/book1812.pdf< :منشــور علــى موقــع الجهــاز املركــزي لإلحصــاء الفلســطيني علــى الرابــط

ســره فــي فلســطين خــالل الربــع األول مــن 
ُ
ســرية قدرهــا )15,572( أ

ُ
وقــد تــم تنفيــذ هــذا املســح املتخصــص لألشــخاص ذوي اإلعاقــة علــى عينــة أ

العــام 2011 وفــق مــا ورد فــي مقدمتــه.

http://www.pcbs.gov.ps/Downloads/book1812.pdf
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الحق في الصحة

في  املستمرة  واملتابعة  االهتمام  أولوية  تستوجب  التي  الحقوق  طليعة  في  الصحة  في  الحق  يقع 
واألوضاع  الطبيعية  والكوارث  بالطوارئ  املرتبطة  الخطر  وحاالت  املمتدة  كورونا  جائحة  ظل 
في الصحة والخدمات الصحية بمنظومة حقوق األشخاص  االستثنائية، الرتباط الحق األسا�ضي 

 ال يقبل التجزئة. 
ً
، والحق املقدس بالحياة على وجه الخصوص، ارتباطا

ً
اإلعاقة عموما

أكد القانون األسا�ضي الفلسطيني على الحق في التأمين الصحي لألشخاص ذوي اإلعاقة في الباب 
 املادة )22( فقرة )2( التي خّصت »أسر 

ً
الثاني الخاص بالحقوق والحريات الدستورية، وتحديدا

في  واملجتمعية  الدستورية  القيمة  بذات  اإلعاقة«  ذوي  واألشخاص  والجرحى  واألسرى  الشهداء 
الرعاية الصحية الواجبة من قبل السلطة الفلسطينية بقوة الدستور.

التأمين  خدمات  الفلسطينية  السلطة  تكفل  أن  وجوب  إلى  اتجهت  الدستوري  املشّرع  إرادة  إن 
 أي تحّمل أعباء تلك الخدمات وتقديمها على نحو مجاني »رعاية أسر 

ً
الصحي لتلك الفئات تحديدا

السلطة  أحكامه، وتكفل  القانون  ينظم  واملعاقين واجب  الشهداء واألسرى والجرحى واملتضررين 
في  الدستوري  املشّرع  ترك  حين  في  واالجتماعي«.  الصحي  والتأمين  التعليم  خدمات  لهم  الوطنية 
إلى  املجتمعية  والشرائح  الفئات  لباقي  الصحية  الخدمات  تنظيم  أمر   )22( املادة  من   )1( الفقرة 
الصحي  الـتأمين  خدمات  القانون  »ينظم  أن  على  بالنص  والواجبات  الحقوق  لتنظيم  القانون 

واالجتماعي ومعاشات العجز والشيخوخة«. 

)2/ب(  فقرة   )10( املادة  في   
ً
وتحديدا  1999 لسنة   )4( رقم  املعوقين  حقوق  قانون  تأكيد  ورغم 

على  الصحي  املجال  في  اإلعاقة  ذوي  باألشخاص  الخاصة  بالحقوق  املتعلق  الفصل  في  الواردة 
مجانية الخدمات الصحية لألشخاص ذوي اإلعاقة وأسرهم، إال أن القانون املذكور اشترط أن 
الصحية  الخدمات  »ضمان  الحكومي  الصحي  التأمين  في  مشمولة  الصحية  الخدمات  تلك  تكون 
 لألشخاص ذوي اإلعاقة وأسرهم«. وهو ذات التوجه 

ً
املشمولة في التأمين الصحي الحكومي مجانا

الذي سار عليه قرار مجلس الوزراء رقم )40( لسنة 2004 بالالئحة التنفيذية للقانون رقم )4( 
: في املجال الصحي( على »ضمان 

ً
لسنة 1999 بشأن حقوق املعوقين الذي نص في املادة )12/ثانيا

إعطاء  كذلك  وأسرته،  للمعوق   
ً
مجانا الحكومي  الصحي  الـتأمين  في  املشمولة  الصحية  الخدمات 

الرعاية الطبية الالزمة بمختلف اإلعاقات«. وبذلك، خالف كل من القانون والنظام إرادة املشّرع 
 غير مشروط ويقع على 

ً
 كامال

ً
الدستوري الذي جعل »كفالة« هذا الحق في الـتأمين الصحي التزاما
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عاتق السلطة الفلسطينية ومؤكد في باب الحقوق الدستورية، األمر الذي أدى إلى عرقلة التمتع 
بهذا الحق على مدار السنوات املاضية.

 )113( رقم  الوزراء  مجلس  بقرار  الحكومي  الصحي  التأمين  نظام  إقرار  مع   
ً
تعقيدا األمر  وازداد 

لسنة 2004 بنظام التأمين الصحي الحكومي، الذي تجاهل أحكام القانون األسا�ضي وعرقل الحق 
الوارد في قانون حقوق املعوقين بالتأمين الصحي لألشخاص ذوي اإلعاقة وأسرهم، الذي يتراوح 
بين 255 ألف حسب املؤشرات الرسمية وما يزيد على 300 ألف بحسب مؤشرات قطاع اإلعاقة، 
يقدمها  التي  الخدمات  استحقاق« لالستفادة من  معيار  »اإلعاقة  املذكور  النظام  يعتبر  لم  حيث 
النظام  نصوص  في  اإلعاقة  ذوي  األشخاص  ذكر  على  يأِت  ولم  الحكومي،  الصحي  الـتأمين  نظام 
ومالحقه، وفرض نسبة 5% على جميع املستفيدين من الخدمات الصحية الحكومية التي يقدمها 
الخدمات  صراحة  استثنى  أنه  ذلك  من  واألخطر  اإلعاقة،  ذوي  األشخاص  يشمل  بما  النظام 
في  »التقرحات«  قبيل  من  الجراحية  العمليات  من  هامة  وأنواع  التعويضية  واألجهزة  التأهيلية 
رغم  الضرورية  غير  التجميلية  الجراحة  إطار  في  تندرج  واعتبرها  الـتأمين  من  العملية  املمارسة 
ارتباطها بالحق في الحياة ووفاة العديد من األشخاص ذوي اإلعاقة، في فترة ما قبل وخالل جائحة 

كورونا؛ بسبب التقرحات وغياب الرعاية الصحية.

األول  امللحق  في  ينص  مادة(   20(  2004 لسنة  الحكومي  الصحي  التأمين  نظام  أن  نجد  حيث 
من   )3( املادة  في   

ً
وتحديدا الصحية  الخدمات  سلة  عنوان  تحت  الوارد  األربعة،  مالحقه  من 

امللحق األول على أن خدمات التأمين الصحي التي يقدمها النظام ال تشمل »األجهزة التعويضية 
وأجهزة  الالصقة  والعدسات  والنظارات  الصناعية  كاألطراف  املساعدة  الطبية  واللوازم 
العملية( وال  املمارسة  في  )التقرحات  الضرورية  التجميلية غير  الجراحة  السمع« كما وال تشمل 
تشمل »األدوية الهرمونية« وهي الزمة لألشخاص ذوي اإلعاقة، وال تشمل »األدوية خارج قائمة 
وبخاصة  اإلعاقات  ملختلف  الالزمة  األدوية  معظم  فإن  وبالتالي  املعتمدة«  األساسية  األدوية 
الغذائية  واملكمالت  الجلدية  والتقرحات  والعقلية  النفسية  واالضطرابات  األعصاب  أدوية 
املرتبطة بالحق في الحياة بالنسبة لألشخاص ذوي اإلعاقة بقيت خارج قائمة األدوية األساسية 

الصحة. وزارة  املعتمدة من 

التي  الصحية  الخدمات  من  لالستفادة  استحقاق،  معيار  ليست  ذاتها،  بحد  اإلعاقة،  أن  وحيث 
 كي يشمل الخدمات الصحية 

ً
يقدمها نظام التأمين الصحي الحكومي 2004، غير املصمم أساسا

لألشخاص ذوي اإلعاقة، فإن دخول األشخاص ذوي اإلعاقة إلى نظام التأمين الصحي الحكومي 
التنمية  وزارة  خالل  من  إّما  طريقين؛  من  واحد  عبر  املاضية  السنوات  خالل   »

ً
»عمليا يتم  كان 
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حالة  وإنما  حق  ليس  الصحي  للنظام  )الدخول  بالفقر  مرتبطة  إنسانية  كحاالت  االجتماعية 
إنسانية( وإّما من خالل االتحاد الفلسطيني العام لألشخاص ذوي اإلعاقة إذا كانت نسبة اإلعاقة 
تصل إلى 60% فأكثر وهذا الطريق وهذه النسبة ال أساس لها على اإلطالق في املنظومة التشريعية 

 .
ّ
الفلسطينية بأكملها وإنما هي ممارسة عملية على األرض ليس إال

أدت هذه العملية في التعامل مع الحقوق الصحية لألشخاص ذوي اإلعاقة على مّر السنوات إلى 
زيادة الحواجز في املجال الصحي لألشخاص ذوي اإلعاقة التي ينص القانون األسا�ضي )الدستور( 
بالحقوق،  الكامل  التمتع  لضمان  إزالتها  وجوب  على  اإلعاقة  ذوي  األشخاص  حقوق  واتفاقية 
واالجتماعية  االقتصادية  بالحقوق  الخاص  الدولي  العهد  ينص  كما  الصحية  املعايير  أعلى  ووفق 
والثقافية، فهناك نسبة 5% التي ال تكترث بالعالقة الوثيقة بين الفقر واإلعاقة إلمكانية االستفادة 
التشريعية  املنظومة  في  لها  أساس  ال  التي  لإلعاقة   %60 درجة  وهناك  الصحية،  الخدمات  من 
لألشخاص   

ً
أساسا مصمم  غير  حكومي  صحي  تأمين  نظام  خدمات  من  لالستفادة  الفلسطينية 

أن  بمعنى  اإلعاقة؛  ودرجة  ونوع  الالزمة  الصحية  الخدمات  بين  العالقة  ُيدرك  وال  اإلعاقة،  ذوي 
واملستلزمات  األدوية  طبيعة  حيث  من  مختلفة  صحية  خدمات  بسلة  مرتبطة  اإلعاقة  درجات 
تلك  إلى  يصل  ال  َمن  حرمان  إلى  بالنتيجة  يؤدي  ما  وهكذا،  املساندة  واألطراف  والتأهيل  الطبية 
بالقانون  تمييز على أساس اإلعاقة محظور وُمجّرم  الدرجة من حقوقهم الصحية، وينطوي على 

األسا�ضي، وينتهك اتفاقية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة.  

بمفهومها  الصحية  الخدمات  اإلعاقة  ذوي  لألشخاص  كفل  قد  األسا�ضي  القانون  أن  وحيث 
الفلسطينية  السلطة  عاتق  على  تنفيذه  يقع  دستوري  كالتزام  والتأهيلي  والعالجي  التشخي�ضي 
)إرادة املشّرع الدستوري( فإن ما تنص عليه املادة )5( فقرة )1( من قانون حقوق املعوقين لسنة 
التأهيل بأشكاله املختلفة للمعوق وفق ما تقتضيه طبيعة إعاقته  1999 »1. على الدولة تقديم 
وبمساهمة منه ال تزيد على 25% من التكلفة 2. يعفى املعوقون بسبب مقاومة االحتالل من هذه 
التأهيل  خدمات  على  اإلعاقة  ذوي  األشخاص  من  كمساهمة   %25 نسبة  استيفاء  من  النسبة« 
 
ً
)املجانية( وفقا الدستور  بتطبيق أحكام   

ً
)الدستور( والعبرة دوما القانون األسا�ضي  ينتهك أحكام 

لتسلسل القاعدة القانونية من حيث القوة اإللزامية في التطبيق. 

مطلع  فلسطين  دولة  إليها  انضمت  التي  اإلعاقة  ذوي  األشخاص  حقوق  اتفاقية  إلى  وبالرجوع 
نيسان 2014 فقد أكدت في املادة )25( على ما يلي« تعترف الدول األطراف بـأن لألشخاص ذوي 
الدول  وتتخذ  اإلعاقة.  أساس  على  تمييز  دون  الصحة  مستويات  بأعلى  التمتع  في  الحق  اإلعاقة 
صحية  خدمات  على  اإلعاقة  ذوي  األشخاص  بحصول  الكفيلة  املناسبة  التدابير  كل  األطراف 
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الدول األطراف  الصحي. وتعمل  التأهيل  إعادة  في ذلك خدمات  بما  الجنسين،  بين  الفروق  تراعي 
لألشخاص  التكلفة  معقولة  أو  مجانية  صحية  وبرامج  رعاية  توفير  )أ(  يلي:  ما  على  خاص  بوجه 
في ذلك خدمات  بما  التي توفرها لآلخرين،  تلك  في نطاقها ونوعيتها ومعاييرها  تعادل  ذوي اإلعاقة 
الصحة الجنسية واإلنجابية وبرامج الصحة العامة للسكان؛ )ب( توفير ما يحتاج إليه األشخاص 
عند  والتدخل  املبكر  الكشف  تشمل  صحية،  خدمات  من  إعاقتهم  بسبب   

ً
تحديدا اإلعاقة  ذوو 

على  منها،  املزيد  حدوث  ومنع  اإلعاقات  من  حد  أدنى  إلى  التقليل  إلى  تهدف  وخدمات  االقتضاء، 
ممكن  مكان  أقرب  في  الصحية  الخدمات  هذه  توفير  )ج(  السن؛  وكبار  األطفال  ذلك  يشمل  أن 
الصحية  املهن  مزاولي  إلى  الطلب  )د(  الريفية؛  املناطق  في  ذلك  في  بما  املحلية،  مجتمعاتهم  من 
بما  اآلخرين،  إلى  يقدمونها  التي  الرعاية  جودة  بنفس  اإلعاقة  ذوي  األشخاص  إلى  رعاية  تقديم 
بجملة  القيام  خالل  من  واملستنيرة،  الحرة  املوافقة  أساس  على  الرعاية  هذه  تقديم  ذلك  في 
واستقاللهم  وكرامتهم  اإلعاقة  ذوي  لألشخاص  املكفولة  اإلنسان  بحقوق  الوعي  زيادة  منها  أمور 
الذاتي واحتياجاتهم من خالل توفير التدريب لهم ونشر معايير أخالقية تتعلق بالرعاية الصحية 
التأمين  توفير  في  اإلعاقة  ذوي  األشخاص  ضد  التمييز  حظر  )هـ(  والخاص؛  العام  القطاعين  في 
الصحي، والتأمين على الحياة حيثما يسمح القانون الوطني بذلك، على أن يوفر بطريقة منصفة 
أو  الصحية  الخدمات  أو  الصحية  الرعاية  من  التمييز  أساس  على  الحرمان  منع  )و(  ومعقولة؛ 

الغذاء والسوائل بسبب اإلعاقة«.

 كما وأكدت املادة )26( من اتفاقية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة في الجانب املتعلق بالتأهيل 
وإعادة التأهيل على ما يلي: »1. تتخذ الدول األطراف تدابير فعالة ومناسبة، بما في ذلك عن طريق 
واملحافظة  االستقاللية  من  قدر  أق�ضى  بلوغ  من  اإلعاقة  ذوي  األشخاص  لتمكين  األقران،  دعم 
وكفالة  األكمل،  الوجه  على  واملهنية  واالجتماعية  والعقلية  البدنية  إمكاناتهم  وتحقيق  عليها، 
إشراكهم ومشاركتهم بشكل تام في جميع نواحي الحياة. وتحقيقا لتلك الغاية، تقوم الدول األطراف 
في  وبخاصة  نطاقها،  وتوسيع  وتعزيزها  التأهيل  وإعادة  للتأهيل  شاملة  وبرامج  خدمات  بتوفير 
مجاالت الصحة والعمل والتعليم والخدمات االجتماعية، على نحو يجعل هذه الخدمات والبرامج: 
)أ( تبدأ في أقرب مرحلة قدر اإلمكان، وتستند إلى تقييم متعدد التخصصات الحتياجات كل فرد 
وَمواطن قوته على حدة؛ )ب( تدعم إشراك األشخاص ذوي اإلعاقة ومشاركتهم في املجتمع املحلي 
أقرب مكان  وفي  اإلعاقة على أساس طوعي  تتاح لألشخاص ذوي  وأن  املجتمع،  نواحي  وفي جميع 
األطراف على وضع  الدول  تشجع   .2 الريفية.  املناطق  في  ذلك  في  بما  املحلية،  للمجتمعات  ممكن 
برامج التدريب األولي واملستمر لألخصائيين واملوظفين العاملين في مجال تقديم خدمات التأهيل 
ِعينة، 

ُ
امل والتقنيات  األجهزة  واستخدام  ومعرفة  توفر  األطراف  الدول  تشجع  التأهيل3.  وإعادة 
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املصممة لألشخاص ذوي اإلعاقة، حسب صلتها بالتأهيل وإعادة التأهيل«.

انضمت  التي  فلسطين  دولة  التزامات  على  اإلعاقة  ذوي  األشخاص  حقوق  اتفاقية  تأكيد  رغم 
الصحة  مستويات  بأعلى  اإلعاقة  ذوي  األشخاص  تمتع  بضمان   2014 نيسان  مطلع  لالتفاقية 
دون أي تمييز على أساس اإلعاقة، بما يشمل الخدمات التشخيصية والعالجية والتأهيلية، فإن 
الصحي  التأمين  نظام  بها  تسبب  التي  التشريعية  والعقبات  القيود  لتفكيك  اإلعاقة  قطاع  معاناة 
الصحية  الخدمات  في  اإلعاقة  أساس  على  التمييز  على  القائمة  العملية  واملمارسات  الحكومي 
من  عرائض  على  التوقيع  خالل  من   2012 العام  منذ  بالظهور  بدأت  حيث  سنوات،  استمرت 
االجتماعية  التنمية  وزارة  إلى  وإرسالها  اإلعاقة  قطاع  مجال  في  العاملة  املؤسسات  من  العديد 
والصحة ومجلس الوزراء من أجل تغيير معيار االستحقاق لالستفادة من الخدمات التي يوفرها 
لجنة  منها  عاني 

ُ
ت التي  اإلشكاليات  مع  وبخاصة   )%60 )نسبة  الحكومي  الصحي  التأمين  نظام 

ونسبة  األداء  في  املأسسة  وغياب  املعايير  وغياب  املنهي  املستوى  على  الصحة  وزارة  في  التشخيص 
5% التي ينبغي أن يساهم فيها األشخاص ذوي اإلعاقة لالستفادة من الـتأمين عالوة على الرسوم 
التي يتم تحصيلها من قبل االتحاد العام لألشخاص ذوي اإلعاقة في هذا املجال والتي في مجملها 

تزيد من حجم العقبات التي تعترض طريق تمتعهم بحقهم في الخدمات الصحية. 

بالحقوق  مطلبية  ورقة  اإلعاقة  قطاع  مجال  في  عاملة  مؤسسة   )22( قدمت   2017 العام  وفي 
ونفذت  الوزراء  ومجلس  الصحة  ووزارة  التنمية  وزارة  إلى  اإلعاقة  ذوي  لألشخاص  الصحية 
مع  لقاءات  عدة  جرت   2018 العام  وفي  الصحية.  املطالب  إلقرار  الوزراء  مجلس  أمام   

ً
اعتصاما

التي  والعقبات  الحكومية  الصحي  التأمين  نظام  بشأن  االجتماعية  التنمية  ووزارة  الصحة  وزارة 
واملكفول  والقانوني  والدستوري  الطبيعي  بحقهم  اإلعاقة  ذوي  األشخاص  تمتع  طريق  في  يضعها 
معيار  اإلعاقة  واعتبار  تمييز،  دون  الصحية  الخدمات  على  الحصول  في  الدولية  االتفاقيات  في 
الصحة  وزارة  من  مكونة  لجنة  تشكيل  وجرى  الصحية،  الخدمات  من  لالستفادة  االستحقاق، 
هذه  أن  غير  الصحي،  التأمين  بشأن  اإلعاقة  ذوي  لألشخاص  العام  واالتحاد  الوزراء  ومجلس 
نظام  يفرضها  التي  العقبات  تفكيك  مسار  في  األرض  على  ملموس  تقدم  أّي  إلى  تصل  لم  اللجنة 
اإلعاقة  نسبة  بشأن  األرض  على  السارية  العملية  واملمارسات   2004 الحكومي  الصحي  التأمين 

)60%( للدخول إلى التأمين الصحي الحكومي.5 

الواردة تحت عنوان   )3( )4( فقرة  املادة  في  اإلعاقة  اتفاقية حقوق األشخاص ذوي  تأكيد  ورغم 

الصحــي  التأميــن  فــي مســار  املبذولــة  الجهــود  بشــأن  مــارس 2021  بتاريــخ 25أذار/  الفلســطيني لإلعاقــة  االئتــالف  مــن  مــع أعضــاء  لقــاء    5
اإلعاقــة.  ذوي  لألشــخاص 
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مع   ،
ً
وثيقا  

ً
تشاورا فلسطين،  دولة  تتشاور  أن  وجوب  على  الصريح  وبالنص  العامة«  »االلتزامات 

األشخاص ذوي اإلعاقة، من خالل املنظمات التي تمثلهم في كل ما يتعلق بإعداد وتنفيذ التشريعات 
فيها  وإشراكهم  اإلعاقة  ذوي  باألشخاص  املتعلقة  الحقوق  في  القرار  صنع  وعملية  والسياسات 
 مع األشخاص ذوي اإلعاقة، بمن فيهم األطفال ذوو اإلعاقة، 

ً
 وثيقا

ً
»تتشاور الدول األطراف تشاورا

تنفيذ  إلى  الرامية  والسياسات  التشريعات  وتنفيذ  وضع  بشأن  تمثلهم،  التي  املنظمات  خالل  من 
 
ً
فعليا وإشراكهم  اإلعاقة،  ذوي  باألشخاص  تتعلق  التي  القرار  صنع  عمليات  وفي  االتفاقية،  هذه 

إلنفاذ  صلبة  تشاركية  أرضية  لبناء  األهمية،  شديد  االلتزام،  هذا  تجاهلت  الحكومة  فإن  فيها«. 
 وفي اتفاقية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة.

ً
حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة املكفولة دستوريا

لألشخاص  الصحي  امللف  في  اكتراثها  عدم  أو  بجدية  الحكومة  تعامل  عدم  يفّسر  ما  هذا  ولعل 
باقي الحقوق، على مدار السنوات املاضية، وعدم التشاور مع قطاع  ذوي اإلعاقة، كما هو حال 
األشخاص  حقوق  على  كورونا  جائحة  عن  الناجمة  الخطيرة  التبعات  مواجهة  كيفية  في  اإلعاقة 
الحكومة  وأنشطة  برامج  في  لحقوقهم  التطرق  وعدم  الصحية،  الحقوق  يشمل  بما  اإلعاقة  ذوي 
في  تشكيلها  جرى  التي  الطوارىء  لجان  في  إشراكهم  وعدم  الجائحة،  خالل  الصحفية  ومؤتمراتها 
اهتمامات  مختلف املحافظات. ومن هنا يمكن تصور غياب حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة عن 

وأولويات الحكومة في الطوارىء وجائحة كورونا.

ومع استمرار حالة التجاهل للحقوق الصحية لألشخاص ذوي اإلعاقة التي باتت تشكل األولوية 
اإلعاقة  مجال  في  العاملة  املؤسسات  تقدمها  التي  الخدمات  وتراجع  كورونا  جائحة  انتشار  مع 
وتراجع  اإلغالق  حالة  واستمرار   2020 أذار/مارس   5 منذ  بدأت  التي  الطوارىء  حالة  إعالن  مع 
بادر حراك من داخل األشخاص ذوي  بالفقر،  األوضاع االقتصادية واملعيشية وارتباط اإلعاقة 
 
ً
ميدانيا وتحرك  اإلعاقة«  ذوي  لألشخاص  كريمة  حياة  أجل  من  »حراك  فردية  بمبادرة  اإلعاقة 

 داخل املجلس التشريعي الفلسطيني إلنفاذ الحقوق 
ً
 ونّفذ اعتصاما

ً
 مطلبيا

ً
على األرض وقاد حراكا

الصحية لألشخاص ذوي اإلعاقة. 

في 3  التشريعي  بدأ اعتصام حراك من أجل حياة كريمة لألشخاص ذوي اإلعاقة داخل املجلس 
تشرين الثاني/نوفمبر 2020 واعتصم كل من: شذى أبو سرور، وتحرير بطران، وحمد السمامرة، 
االعتصام،  هذا  واستمر  التشريعي.  املجلس  داخل  عواد،  الرحيم  وعبد  عواد،  الرحمن  وعبد 
رام  في  التشريعي  املجلس  حرم  داخل  نهار،  ليل  التوالي،  على   

ً
يوما  )64( مدة  نوعه،  من  الفريد 

هللا، وقدم أعضاء الحراك بداية االعتصام ورقة مطالب بشأن نظام تأمين صحي حكومي مجاني 
عادل وشامل لألشخاص ذوي اإلعاقة في فلسطين تناولت واقع وإشكاليات نظام التأمين الصحي 
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القانون  تنتهك  الحكومي 2004 من وجهة نظر األشخاص ذوي اإلعاقة ونماذج عملية ملمارسات 
األسا�ضي وقانون حقوق املعوقين 1999 واتفاقية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة وطالب الحراك 

بالعمل على إقرار نظام تأمين صحي عادل وشامل ومجاني لألشخاص ذوي اإلعاقة وأسرهم.6   

قّدم حراك االشخاص ذوي اإلعاقة مسودة نظام التأمين الصحي الشامل واملجاني لألشخاص ذوي 
سرهم إلى كل من وزارة الصحة ومجلس الوزراء خالل اعتصامهم داخل »التشريعي« بما 

ُ
اإلعاقة وأ

يعكس إرادة جدية وحاسمة على إنجاز املهمة املطلبية في امللف الصحي لألشخاص ذوي اإلعاقة 
في خضم الجائحة وعدم إدخالها في دهاليز اللجان واملماطلة والتسويف.

 بعد يوم، داخل املجلس التشريعي؛ 
ً
 في االعتصام السلمي املطلبي، يوما

ً
ومع اإلصرار على امل�ضي قدما

ذوي  لألشخاص  الحكومي  الصحي  التأمين  نظام  إقرار  وجرى  املطاف  نهاية  في  الحكومة  استجابت 
شر في الجريدة الرسمية )الوقائع الفلسطينية( في العدد رقم )176( 

ُ
اإلعاقة رقم )2( لسنة 2021 ون

بتاريخ 25 شباط/ فبراير 2021 ودخل هذا النظام بعد النشر إلى حيز النفاذ.

نقلة  الرسمية  الجريدة  في  ونشره  اإلعاقة  ذوي  لألشخاص  الصحي  التأمين  نظام  إقرار  ل 
ّ
شك

نوعية على املستوى التشريعي في مجال الحقوق الصحية لألشخاص ذوي اإلعاقة في ظل جائحة 
كورونا وحالة الطوارىء املستمرة، باعتباره قاعدة صلبة على املستوى التشريعي في هذا املجال، 
لسنة   )113( رقم  الحكومي  الصحي  التأمين  نظام  األول  الصحي  للتأمين  نظامين  أمام  وأصبحنا 
2004 والثاني خاص بذوي اإلعاقة وهو نظام الـتأمين الصحي الحكومي لألشخاص ذوي اإلعاقة 

رقم )2( لسنة 2021.    

الصحية  الخدمات  من  االستفادة  من  سرهم 
ُ
وأ اإلعاقة  ذوي  األشخاص  من  اآلالف  سيتمكن 

ذوي  لألشخاص  الحكومي  الصحي  التأمين  نظام  يوفرها  التي  والتأهيلية  والعالجية  التشخيصية 
اإلعاقة، حيث أصبحت اإلعاقة، بمفهومها الوارد في النظام، املستمدة من تعريف األشخاص ذوي 
اإلعاقة في اتفاقية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة، هي معيار االستحقاق لالستفادة من الخدمات 
الصحية التي يوفرها النظام لألشخاص ذوي اإلعاقة وأسرهم، مع اإلشارة بأن وزارة الصحة أكدت 
عبر تصريحات مدير عام التأمين الصحي في الوزارة سليمان األحمد قبيل إقرار نظام التأمين الصحي 

6  يمكــن متابعــة مجريــات وتفاصيــل اعتصــام األشــخاص ذوي اإلعاقــة داخــل املجلــس التشــريعي علــى صفحــة »حــراك مــن أجــل حيــاة كريمــة 
لألشــخاص ذوي اإلعاقــة فــي فلســطين« علــى فيســبوك. وكذلــك ورقــة املطالــب التــي قدمهــا الحــراك بشــأن نظــام تأميــن صحــي حكومــي مجانــي 
شــرت فــي تشــرين الثاني/نوفميــر 2020. تجــدر اإلشــارة إلــى أن الورقــة املطلبيــة التــي قدمهــا حــراك 

ُ
عــادل وشــامل لألشــخاص ذوي اإلعاقــة ن

مــن أجــل حيــاة كريمــة لألشــخاص ذوي اإلعاقــة اســتندت إلــى اســتمارة قــام الحــراك بتعميمهــا فــي شــهر تشــرين األول/أكتوبــر 2020 ومألهــا 
 عــن املعلومــات امليدانيــة التــي تــم جمعهــا مــن خــالل عــدد مــن اللقــاءات 

ً
نحــو )85( مــن األشــخاص ذوي اإلعاقــة مــن مختلــف املناطــق فضــال

التــي اســتهدفت مجموعــات مــن األشــخاص ذوي اإلعاقــة مــن مختلــف اإلعاقــات واملناطــق. 
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لألشخاص ذوي اإلعاقة بأن عدد األشخاص ذوي اإلعاقة الذين دخلوا إلى الـتأمين الصحي الحكومي 
 أي ما ُيقارب نسبة 7% فقط وفق املؤشرات الرسمية )255 ألف( 

ً
لسنة 2004 بلغ )17000( شخصا

نتيجة إشكاليات دخول األشخاص ذوي اإلعاقة على نظام 2004.

وزارة  ألزم  حيث  ومجانية،  شاملة  صحية،  خدمات  سلة  اإلعاقة  بذوي  الخاص  النظام  تضّمن 
سرهم بطرق ميسرة 

ُ
الوقائية والتشخيصية لألشخاص ذوي اإلعاقة وأ الصحة بتوفير الخدمات 

فحوصات  بينها  ومن  األهمية  باب  من  الحصر  ال  املثال  سبيل  على  وأوردها  املمكنة  وبالسرعة 
الكشف املبكر ملختلف اإلعاقات، وفحوصات تشخيص وتقييم نوع ودرجة اإلعاقة كالفحوصات 
والتطعيمات  املغناطي�ضي،  والرنين  املحوري  الطبقي  والتصوير  واإلشعاعية  والهرمونية  املخبرية 
بما  املدرسية  الصحة  وخدمات  األولية،  الرعاية  وخدمات  املوحد،  التطعيم  ببرنامج  املشمولة 
والوراثية.7  الجينية  والفحوصات  املختلفة،  لإلعاقات  املبكر  والكشف  النفسية  الصحة  يشمل 

، شديد األهمية، في املجال الوقائي في مختلف اإلعاقات.
ً
حيث يلعب التشخيص املبكر دورا

سرهم 
ُ
وأكد النظام على التزام وزارة الصحة بتوفير الخدمات العالجية لألشخاص ذوي اإلعاقة وأ

الالزمة  األدوية  أبرزها  الحصر؛  ال  املثال  سبيل  على  وأوردها  املمكنة،  وبالسرعة  ميسرة  بطرق 
اإلعاقات  ملختلف  الالزمة  واألدوية  للوزارة،  األساسية  القائمة  على  املدرجة  اإلعاقات  ملختلف 
الخدمات  وسلة  الوزير،  بقرار  ُمشكلة  شراء  لجنة  خالل  من  الوزارة  قائمة  ضمن  املدرجة  غير 
توفرها  عدم  حال  وفي  الوزارة  في  الصحية  واملراكز  املؤسسات  في  املقدمة  الحكومية  الصحية 
اإلعاقات  ملختلف  الجراحية  والعمليات  الوزارة،  من  املعتمدة  التحويل  معايير  وفق  التحويل  يتم 
واألسنان لألشخاص  الفك  والعالج وجراحة تشوهات  األسنان  اإلعاقة، ورعاية  بطبيعة  املتعلقة 
الطبية على اختالف  املركبة، واملستلزمات واملستهلكات  الشديدة واإلعاقة  الذهنية  ذوي اإلعاقة 

انواعها ملختلف اإلعاقات بناًء على تقرير من طبيب مختص بالوزارة، واملكمالت الغذائية8. 

ذوي  لألشخاص  الالزمة  التأهيلية  الخدمات  بتوفير  الصحة  وزارة  التزام  على  النظام  وأكد  كما 
الصحة،  وزيرة  من  بقرار  مشكلة  بالتأهيل  التخصصات  متعددة  لجنة  تقرير  على  بناًء  اإلعاقة 
ملختلف  املساعدة  واألدوات  والتعويضية  الطبية  واألجهزة  الشامل،  التأهيل  خدمات  وتشمل: 

اإلعاقات املتعلقة بطبيعة اإلعاقة، وأية خدمات تأهيلية وأجهزة تعويضية أخرى.9

7  مــادة )9( مــن نظــام التأميــن الصحــي الحكومــي لألشــخاص ذوي اإلعاقــة لســنة 2021 املنشــور فــي الوقائــع عــدد )167( بتاريــخ 25 شــباط/ 
فبرايــر2021.

8  مادة )10( من املرجع السابق.

9  مادة )11( من املرجع السابق. 



إنـفــاذ الحقوق االقتصادية واالجتماعية التفاقيـة حقــوق األشــخاص ذوي اإلعـاقـة في التشــريع الفلســـطيني

A L -HAQ

25

األشخاص  الستفادة  الصحة  وزارة  من  املعتمد  االستحقاق  معيار  اإلعاقة  اعتبار  على  وعالوة 
والعالجية  التشخيصية  الصحية  الخدمات  ة 

ّ
وسل النظام،10  خدمات  من  سرهم 

ُ
وأ اإلعاقة  ذوي 

صرف لهم من أقرب مركز 
ُ
والتأهيلية واألجهزة الطبية والتعويضية، وبطاقة تأمين صحي دائمة ت

مع  التعامل  في  واملحاسبة  والرقابة  الشفافية  لضمان  فّعالة  آليات  النظام  تضمن  فقد  طبي،11 
وزارة  قيام  ضرورة  على  أكد  أخرى،  أمور  بين  ومن  الشفافية،  مجال  ففي  النظام،  هذا  أحكام 
ونشر  النظام،12  هذا  أحكام  تنفيذ  نتائج  يبين  سنوي  وتقرير  سنوية  ربع  تقارير  بنشر  الصحة 
لتقديم  الالزمة  واإلجراءات  وأسرهم  اإلعاقة  ذوي  لألشخاص  املقدمة  الصحية  الخدمات  كافة 

الخدمات الصحية ومعايير االستحقاق على املوقع اإللكتروني للوزارة.13 

وبالتالي، فإنه يتوجب على وزارة الصحة تقديم »التقرير ربع السنوي األول« بشأن اإلجراءات التي 
الجريدة  في  شر 

ُ
ن النظام  2021 كون  أيار/مايو  آواخر  في  النظام  تنفيذ أحكام  في مسار  بها  قامت 

 منذ 25 شباط/فبراير 2021.
ً
الرسمية وأصبح نافذا

وجوب  على  الصحي  التأمين  نظام  أكد  فقد  فعاليتها،  وضمان  الرقابة،  بآلية  املتعلقة  الجانب  وفي 
النظام  يقدمها  التي  الصحية  الخدمات  بجميع  ُمصنفة«  بيانات  »قاعدة  الصحة  وزارة  تن�ضئ  أن 
سرهم؛ تتضمن املستفيدين منها ونوع ودرجة اإلعاقة، وطبيعة الخدمة 

ُ
لألشخاص ذوي اإلعاقة وأ

املقدمة، وتاريخ ومكان تقديمها، والجنس، وكل ما يتعلق بإجراءات تنفيذ هذا النظام، وعلى ضرورة 
صنفة في تقييم وتطوير الخدمات الصحية املقدمة.14 

ُ
االستفادة من قاعدة البيانات امل

إلى وزارة الصحة عند  املقدمة  بالشكاوى«   
ً
الوزارة »سجال عد 

ُ
ت أن   على وجوب 

ً
أيضا النظام  وأكد 

 
ً
 وُمتسلسال

ً
فا مخالفة أحكام النظام، ضمن آلية ميسرة، ومواَءمة، وأن يكون سجل الشكاوى ُمَصنَّ

 على مقدم الشكوى مع ضمان حق مقدم الشكوى 
ً
ويوضح كيفية التعامل مع الشكوى والرد خطيا

 لفعالية تنفيذ النظام.
ً
في اللجوء إلى الجهات القضائية املختصة.15 ضمانا

املساءلة على مخالفة   جانب 
ً
أيضا النظام  التنفيذ، تضّمن  الرقابة على  آليات  وإلى جانب فعالية 

أي حكم من أحكامه وذلك من خالل نص املادة )18( التي نصت على أن »يعاقب كل من يخالف 

10  مادة )5( من املرجع السابق.

11  مادة )1/7( من املرجع السابق.

12  مادة )12/7( من املرجع السابق.

13  مادة )12/7( من املرجع السابق.

14  مادة )16( من املرجع السابق.

15  مادة )17( من املرجع السابق.
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آخر«.  تشريع  أي  في  ورد  بما  اإلخالل  دون  القانون،  في  املحددة  بالعقوبات  النظام  هذا  أحكام 
لسنة   )20( رقم  العامة  الصحة  قانون  تعني  بأنها  »القانون«  النظام  من   )1( املادة  عّرفت  فيما 
على  تسري  العامة  الصحة  قانون  في  الواردة  العقابية  النصوص  أن  بمعنى  أي  وتعديالته.   2004
 ال يقبل التجزئة بقانون الصحة العامة، 

ً
مخالفة أي حكم من أحكام هذا النظام؛ املتصل اتصاال

النظام  يوفرها  التي  الشاملة  والتأهيلية  والعالجية  التشخيصية  الصحية  الخدمات  وأن  خاصة 
لألشخاص ذوي اإلعاقة من خالل وزارة الصحة واردة ضمن مهام الوزارة بموجب املادة )2( فقرة 
الوقائية  الحكومية  الصحية  الخدمات  تقديم  الصحة(  )وزارة  الوزارة  »على  بأنه  نصت  والتي   )1(
فإن  وبالتالي،  لذلك«.  الالزمة  الصحية  املؤسسات  وإنشاء  والتأهيلية  والعالجية  والتشخيصية 
مخالفة أي حكم من أحكام نظام التأمين الصحي الحكومي لألشخاص ذوي اإلعاقة تعني مع هذا 
العقوبة  تستمد  وبذلك  العامة  الصحة  قانون  من  وغيره  املذكور  للنص  مخالفة  الصريح  النص 

أساسها من القانون ويتطابق فرض العقوبة والحالة تلك مع الدستور.

إلى أن الفصل الثالث عشر من قانون الصحة العامة تناول العقوبات من خالل  تجدر اإلشارة، 
املادة )81( من القانون والتي نصت على ما يلي »مع عدم اإلخالل بأية عقوبة أشد، ينص عليها أي 
تزيد على  بالحبس مدة ال  القانون،  َمن يخالف أي حكم من أحكام هذا  ُيعاقب كل  قانون آخر، 
نصت  التي   )82( واملادة  العقوبتين«.  هاتين  بإحدى  أو  دينار،  ألفي  على  تزيد  ال  وبغرامة  سنتين، 
على ما يلي »1. تكون عقوبة الحبس وجوبية، إذا ترتب على املخالفة خسارة في األرواح أو أضرار 
ضاعف العقوبة في حال تكرار املخالفة«. وبالنتيجة، فإن مخالفة أحكام 

ُ
جسيمة في األموال 2. ت

عقوبات  تستتبع   2021 لسنة   )2( رقم  اإلعاقة  ذوي  لألشخاص  الحكومي  الصحي  التأمين  نظام 
جزائية بـ«الحبس والغرامات« لضمان سالمة وفعالية التنفيذ.

األسرة  بتعريف   2021 لسنة  اإلعاقة  الحكومي لألشخاص ذوي  الصحي  التأمين  نظام  توّسع  كما 
الصحي  بالتأمين  اإلعاقة(  ذوي  )الشخص  خالله  من  املشمولة  اإلعاقة(  ذوي  الشخص  )أسرة 
كورونا  جائحة  ظل  في  سيما  ال  باإلعاقة،  الفقر  الرتباط  وبالنظر  كحق،  واملجاني،  الشامل 
 في املادة )6( من النظام والتي 

ً
وانعكاساتها الكارثية على مختلف مناحي الحياة، وهذا ما بدا واضحا

الزوج  اآلتي:  النظام  هذا  ألحكام  الخاضعة  اإلعاقة  ذوي  الشخص  بأسرة  »ُيقصد  باآلتي  جاءت 
والزوجة أو الزوجات واألطفال دون سن )18( سنة، البنت العزباء شريطة أن ال يكون لها دخل، 
االبن أو االبنة حتى نهاية الثانوية لغاية عمر )21( سنة، االبن أو االبنة حتى نهاية الجامعة لغاية 
، وكل من ليس لديه دخل ومعال 

ً
 صحيا

ً
عمر )26( سنة، األم واألب شريطة أال يكون لديهم تأمينا

اإلخوة واألخوات حتى  اآلتية:  الثبوتية  باملستندات  ذلك  يعزز  أن  اإلعاقة على  الشخص ذوي  من 
كانت تحت  إذا  وأوالدها  املطلقة  البنت  أمر وصاية عليهم،  ولديه   

ً
أيتاما كانوا  إذا  )18( سنة  سن 
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رعايته، البنت األرملة وأوالدها إذا كانت تحت رعايته، أبناء اإلخوة أو األخوات حتى سن )18( سنة 
 ولديه أمر وصاية عليهم، األخت العزباء فوق سن )18( سنة على أن تكون ُمعالة 

ً
إذا كانوا أيتاما

من الشخص ذوي اإلعاقة بموجب حجة شرعية، وزوجة األب«. 

اإلنجاز   2021 لسنة   )2( رقم  اإلعاقة  ذوي  لألشخاص  الحكومي  الصحي  التأمين  نظام  ُيشكل 
في  كورونا،  جائحة  ظل  وفي  املاضية،  السنوات  خالل  التشريعي  املستوى  على  تحقق  الذي  األهم 
حقوق  واتفاقية  األسا�ضي  القانون  في  املكفولة  اإلعاقة  ذوي  لألشخاص  الصحية  الحقوق  مجال 
األشخاص ذوي اإلعاقة والعهد الدولي الخاص بالحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية. وهو 
يشكل أرضية صلبة للبناء عليها في املمارسة العملية من حيث مفهوم اإلعاقة املستند إلى اتفاقية 
حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة كمعيار استحقاق الستفادة األشخاص ذوي اإلعاقة وأسرهم من 
الشاملة  والتأهيلية  والعالجية  والتشخيصية  الوقائية  الصحية  الخدمات  الصحي، وسلة  الـتأمين 
واملجانية، وآليات الشفافية والرقابة واملحاسبة على انتهاك أحكام هذا النظام في التطبيق العملي. 
 والعاملة في 

ً
وبالقدر ذاته، يشكل هذا النظام أرضية، بالغة األهمية، للمؤسسات األهلية عموما

قطاع اإلعاقة على وجه الخصوص، ووسائل اإلعالم، والنقابات واألحزاب واالتحادات ومختلف 
مكونات املجتمع املدني للرقابة الجادة والفاعلة على أداء الحكومة ووزارة الصحة ومدى فعاليته 

في تحقيق رؤية وأهداف وبرنامج هذا النظام.

 للمجلس التشريعي الفلسطيني القادم الستخدام أدوات الرقابة 
ً
كما ويشكل هذا النظام اختبارا

البرملانية في مواجهة وزارة الصحة ووزير/ة الصحة باملسؤولية البرملانية الرقابية الفردية والحكومة 
في  بفعالية  النظام  هذا  أحكام  إنفاذ  في  التقصير  حال  التضامنية  باملسؤولية  الوزراء(  )مجلس 
املمارسة العملية، وفي متابعة الخلل التشريعي في قانون حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة رقم )4( 
)خطة  حقوقي  منظور  من  العام  الهيكل  بلورة  وفي  له،  املكملة  التنفيذية  واللوائح   1999 لسنة 
 
ً
تمتعا اإلعاقة  تمتع األشخاص ذوي  لتعزيز وحماية وكفالة  الجامعة(  الحقوق  مبنية على  وطنية 

إنسان  كل  في  املتأصلة  الكرامة  وتعزيز  الحقوق  بجميع  اآلخرين  مع  املساواة  قدم  وعلى   
ً
كامال

مع  منسجم  اإلعاقة  ذوي  األشخاص  لحقوق  جديد  قانون  وإقرار  املجتمع،  في  التنوع  واحترام 
القانون األسا�ضي واتفاقية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة واملعايير الدولية واملمارسات الفضلى.
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الحق في التعليم

إليه  انضمت  الذي  والثقافية  واالجتماعية  االقتصادية  بالحقوق  الخاص  الدولي  العهد  أكد 
 
ً
 أساسيا

ً
دولة فلسطين بدون تحفظات مطلع نيسان 2014 على الحق في التعليم، باعتباره حقا

والتعليم  التربية  في  إنسان  كل  حق  على  نصت  التي   )13( املادة  خالل  من  اإلنسان،  حقوق  من 
تمام  بكرامتها  والشعور  اإلنسانية  الشخصية  إنماء  إلى  والتعليم(  )التربية  توجيهها  ووجوب 
من  األشخاص  جميع  وتمكين  األساسية،  والحريات  اإلنسان  حقوق  احترام  وتقوية  اإلنماء، 

في مجتمع حر. الفّعال  االشتراك 

 وشمولية 
ً
 وتفوقا

ً
وفي املقابل، نجد أن اتفاقية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة، وهي األكثر ُعمقا

 في مفهومها ونظرتها للحقوق، شددت على مفهوم ونظام »التعليم الجامع« كحق أسا�ضي، 
ً
وتكامال

، مدى الحياة. 
ً
 وتعلما

ً
وعلى جميع املستويات، تعليما

للتعليم  شاملة  سياسة  اإلعاقة،  ذوي  األشخاص  حقوق  اتفاقية  من   )24( املادة  رَسَمت 
م 

ّ
سل

ُ
ت باآلتي:«1.  وجاءت  الفرص،  تكافؤ  قاعدة  وعلى  تمييز  دون  الحق  هذا  إلعمال  الجامع، 

وعلى  تمييز  دون  الحق  هذا  وإلعمال  التعليم.  في  اإلعاقة  ذوي  األشخاص  بحق  األطراف  الدول 
 
ً
 على جميع املستويات وتعلما

ً
 جامعا

ً
 تعليميا

ً
أساس تكافؤ الفرص، تكفل الدول األطراف نظاما

والشعور  الكامنة  اإلنسانية  للطاقات  الكاملة  التنمية  )أ(  يلي:  ما  نحو  موجهين  الحياة  مدى 
البشري؛  والتنوع  األساسية  والحريات  اإلنسان  حقوق  احترام  وتعزيز  الذات،  وتقدير  بالكرامة 
العقلية  قدراتهم  عن   

ً
فضال وإبداعهم،  ومواهبهم  اإلعاقة  ذوي  األشخاص  شخصية  تنمية  )ب( 

املشاركة  من  اإلعاقة  ذوي  األشخاص  تمكين  )ج(  مدى؛  أق�ضى  إلى  بها  للوصول  والبدنية، 
)أ(  يلي:  ما  كفالة  على  الحق  هذا  إعمالها  في  األطراف  الدول  تحرص   .2 حر.  مجتمع  في  الفعالة 
وعدم  اإلعاقة،  أساس  على  العام  التعليمي  النظام  من  اإلعاقة  ذوي  األشخاص  استبعاد  عدم 
أساس  على  واإللزامي  املجاني  الثانوي  أو  االبتدائي  التعليم  من  اإلعاقة  ذوي  األطفال  استبعاد 
االبتدائي  املجاني  التعليم  على  الحصول  من  اإلعاقة  ذوي  األشخاص  تمكين  )ب(  اإلعاقة؛ 
فيها؛  يعيشون  التي  املجتمعات  في  اآلخرين  مع  املساواة  قدم  على  والجامع،  الجيد  والثانوي، 
على  اإلعاقة  ذوي  األشخاص  حصول  )د(  معقولة؛  بصورة  الفردية  االحتياجات  مراعاة  )ج( 
الدعم الالزم في نطاق نظام التعليم العام لتيسير حصولهم على تعليم فعال؛ )ه( توفير تدابير 
النمو األكاديمي واالجتماعي، وتتفق  بيئات تسمح بتحقيق أق�ضى قدر من  في  دعم فردية فعالة 
حياتية  مهارات  تعلم  من  اإلعاقة  ذوي  األشخاص  الدول  تمكن   .3 الكامل.  اإلدماج  هدف  مع 
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املساواة  قدم  على  التعليم  في  الكاملة  مشاركتهم  لتيسير  االجتماعية  التنمية  مجال  في  ومهارات 
تدابير  األطراف  الدول  تتخذ  الغاية،  لهذه  وتحقيقا  املجتمع.  في  أعضاء  بوصفهم  آخرين  مع 
ووسائل  وطرق  البديلة،  الكتابة  وأنواع  برايل  طريقة  تعلم  تيسير  )أ(  يلي:  ما  تشمل  مناسبة 
عن  والتوجيه  الدعم  وتيسير  والتنقل،  التوجيه  ومهارات  والبديلة،  املعززة  االتصال  وأشكال 
كفالة  )ج(  الُصم؛  لفئة  اللغوية  الهوية  وتشجيع  اإلشارة  لغة  تعلم  تيسير  )ب(  األقران؛  طريق 
اللغات  بأنسب  منهم،  األطفال  وخاصة  املكفوفين،  الُصم  أو  والُصم  للمكفوفين  التعليم  توفير 
النمو  من  قدر  أق�ضى  بتحقيق  تسمح  بيئات  وفي  املعنيين،  لألشخاص  االتصال  ووسائل  وطرق 
املناسبة  التدابير  األطراف  الدول  تتخذ  الحق،  هذا  إلعمال  وضمانا   .4 واالجتماعي.  األكاديمي 
برايل،  طريقة  و/أو  اإلشارة  لغة  يتقنون  إعاقة  ذوو  مدرسون  فيهم  بمن  مدرسين،  لتوظيف 
التدريب  هذا  ويشمل  التعليم.  مستويات  جميع  في  العاملين  واملوظفين  األخصائيين  ولتدريب 
املناسبة،  والبديلة  املعززة  االتصال  وأشكال  ووسائل  طرق  واستعمال  باإلعاقة  التوعية 
إمكانية  األطراف  الدول  تكفل  اإلعاقة.  ذوي  األشخاص  ملساعدة  التعليمية  واملواد  والتقنيات 
والتعليم  الكبار  وتعليم  املنهي  والتدريب  العالي  التعليم  على  اإلعاقة  ذوي  األشخاص  حصول 
الدول  تكفل  الغاية،  لهذه  وتحقيقا  آخرين.  مع  املساواة  قدم  وعلى  تمييز  دون  الحياة  مدى 

اإلعاقة«. ذوي  لألشخاص  املعقولة  التيسيرية  الترتيبات  توفير  األطراف 

قبل  أي  2003 و2005،  في  وُعّدل   2002 األولى عام  بنسخته  الذي صدر  األسا�ضي  القانون  سار 
الذي  املنهج  2008، على  في  ونفاذها   2006 اإلعاقة عام  اتفاقية حقوق األشخاص ذوي  اعتماد 
إلى  نظرته  في  والثقافية  واالجتماعية  االقتصادية  بالحقوق  الخاص  الدولي  العهد  عليه  سار 
التعليم كحق لكل إنسان )أي حق للجميع( وإْن َرَبطه بمفهوم املواطنة وعلى جودة التعليم. حيث 
أكد املادة )24( على أن التعليم حق لكل مواطن وإلزامي حتى نهاية املرحلة األساسية على األقل 
التعليم  على  الفلسطينية  السلطة  وإشراف  العامة،  واملؤسسات  واملعاهد  املدارس  في  ومجاني 

بجميع مراحله ومؤسساته ورفع مستواه.

التعليم،  بيئة  في  الطلبة،  بين  الفردية  للفروق  واستجابة،  مرونة،  األكثر  الجامع،  التعليم  يعتبر 
قدرات  تعزيز  إلى   

ً
سعيا واألكثر  املجتمع،  في  والتنوع  الطلبة،  بين  التنوع  لقيمة   

ً
وتقديرا  

ً
واحتراما

وإمكانيات الطلبة وتحفيز أق�ضى طاقاتهم في بيئة تعليم آمنة.

لهذا  الوصول  على  قادر  الجميع  أن  يعني  ال  عالية،  وبجودة  للجميع  حق  التعليم  بأن  القول  إنَّ 
باإلعاقة،  الفقر  ارتباط  معادلة  في  اإلعاقة،  ذوي  األشخاص  وبخاصة  الجودة،  وبتلك  الحق 
للفئات  حّساسة  التعليم  بيئة  تكون  ال  عندما  أي  التمييز،  يقع  وهنا،   ،

ً
عموما املهمشة  والفئات 
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رسالة  إلرسال  حاجة  هناك  التعليم.  جودة  معايير  أو  التعليم  من  لإلقصاء  واملعرضة  املهمشة 
 
ً
تغّيرا تتطلب  التي  الجامع،  التعليم  سياسة  عبر  إقصاء،  دون  وجودته،  التعليم  في  للحق  أوضح 

أشكال  ملواجهة  املالية  واملوارد  واملرافق  والهياكل  العمل  وأساليب  واملحتوى  واملنهج  التفكير  في 
تحول  التي  الحواجز  جميع  ومواجهة  واإلعاقة  الجنس  نوع  أساس  على  التمييز  وبخاصة  التمييز 

دون وصول األشخاص ذوي اإلعاقة لحقهم األسا�ضي في الحصول على التعليم النوعي. 

للفروق  وحساسية  االتفاقية،  وفق  اإلعاقة  بمفهوم   
ً
وإدراكا  

ً
وعيا األكثر  هو  الجامع،  التعليم 

)الطبي(  التقليدي  النموذج  أو  املفهوم  يتخطى  ألنه  اإلعاقة،  ذوي  األشخاص  وحقوق  الفردية 
 وكان النموذج األسا�ضي لفهم اإلعاقة وقضاياها ويعتبر أن اإلعاقة 

ً
 طويال

ً
لإلعاقة الذي ساد زمنا

باملفهوم  يتعامل مع اإلعاقة  تأهيل،16 بحيث  إلى عالج وإعادة  تحتاج  مجرد حالة ضعف جسدي 
 مع اتفاقية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة، الذي ينظر إلى 

ً
أو النموذج )الحقوقي( املنسجم تماما

البدنية أو العقلية أو الذهنية أو الحسية  أنها عملية »التفاعل« بين »الصعوبة«  »اإلعاقة« على 
ذوي  األشخاص  تمتع  دون  تحول  ألنها   

ً
كليا إزالتها  ينبغي  التي  املحيطة  البيئة  في  »الحواجز«  وبين 

اإلعاقة بصورة كاملة وفعالة في املجتمع على قدم املساواة مع اآلخرين.

من هنا، يمكن فهم تعريف األشخاص ذوي اإلعاقة الوارد في املادة )1( من اتفاقية حقوق األشخاص 
قد  حّسية،  أو  ذهنية  أو  عقلية  أو  بدنية  األجل  طويلة  إعاقات  من  يعانون  من  »كل  اإلعاقة  ذوي 
تمنعهم لدى التعامل مع مختلف الحواجز من املشاركة بصورة كاملة وفعالة في املجتمع على قدم 
والتكامل  والشمولية  العمق  شديدة  االتفاقية  هذه  مقدمة  في  ورد  ما  وفهم  اآلخرين«.  مع  املساواة 
 
ً
ل مفهوما

ّ
شك

ُ
درك )الدول األطراف في االتفاقية( أن اإلعاقة ت

ُ
 الفقرة )هــ( من املقدمة »وإذ ت

ً
وتحديدا

ال يزال قيد التطور وأن اإلعاقة تحدث بسبب التفاعل بين األشخاص املصابين بإعاقة والحواجز 
في املواقف والبيئات املحيطة التي تحول دون مشاركتهم مشاركة كاملة فعالة في مجتمعهم على قدم 
املساواة مع اآلخرين«. إن مصطلح األشخاص ذوي اإلعاقة يحث الجميع على إدراك قيمة اإلنسان 

والتنوع في معادلة التفاعل بين الحواجز والبيئة املحيطة.

 مدى 
ً
 وتعلما

ً
ومن هنا، يمكن فهم نظام أو سياسة »التعليم الجامع« على جميع املستويات، تعليما

الحياة، التي تقوم عليها املادة )24( من اتفاقية حقوق االشخاص ذوي اإلعاقة )التعليم( أي كيف 
والفروق  للصعوبات  مراعية  الحتياجاته،  حّساسة  للُمتعلم،  صديقة  مرنة،  التعليم  بيئة  تكون 
تكّيف  وليس  تعلم 

ُ
امل على  املستويات  مختلف  في  التعليم  بيئة  تكييف  بمعنى  الطلبة،  بين  الفردية 

األخير معها، وبذلك، ُيبنى النظام التعليمي على قاعدة تكافؤ حقيقي للفرص دون تمييز أو إقصاء. 

16  للمزيــد بشــأن النمــوذج الطبــي واالجتماعــي لإلعاقــة يمكــن االطــالع علــى دراســة معهــد الحقــوق املقدمــة إلــى جمعيــة بيــت لحــم العربيــة حــول 
مراجعة التشريعات الوطنية من منظور حقوق االشخاص ذوي اإلعاقة للباحثتين ريم بطمة وآالء حماد، نيسان 2018، ص )5(.
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تعلم، 
ُ
وهذا يحتاج إلى إصالح جذري في بيئة التعليم، بحيث تكون ُمستجيبة للتنوع واحتياجات امل

 للجميع على تعزيز قدراتهم وتحقيق أق�ضى طاقاتهم في بيئة تعليمية 
ً
، وُمحّفزا

ً
 جامعا

ً
نتج تعليما

ُ
وت

الفكر  مستوى  على  جوهرية  تغييرات  يتطلب  وهذا  تهميش.  أو  إقصاء  دون  للجميع،  صديقة 
التعليمية.  والتخطيط والهياكل واالستراتيجيات واملحتوى واألساليب والبيئة 

وبخاصة  اإلعاقة  ذوي  األشخاص  أمام   
ً
عائقا املواصالت  شكل 

ُ
ت أن  يمكن  املثال،  سبيل  على 

لإلحصاء  املركزي  الجهاز  مؤشرات  خالل  من   
ً
الحقا سنرى  كما  التعليم  بيئة  في  الحركية  اإلعاقة 

تكافؤ  وغياب  التمييز  إلى  يؤدي  بما  للُمتعلم   
ً
وصديقا  

ً
جامعا التعليم  يكون  ال  وهنا  الفلسطيني؛ 

الفرص بين املتعلمين؛ وبالنتيجة اإلقصاء والتهميش. كما أن غياب أو ضعف املواءمة في املدارس 
والعلوم  الحاسوب  مختبرات  تواجد  وأماكن  الّصفية  الغرف  وطبيعة  العالية  األدراج  حيث  من 
واملكتبات التي ال تكون عادة في الطوابق األرضية ودورات املياه غير املوائمة يشكل عقبات جدية 

أمام التعليم الجامع ويؤدي إلى اإلقصاء. 

وكذلك، فإن النقص في عدد املدرسين/ات من األشخاص ال ُينتج بيئة صديقة لجميع املتعلمين، 
كما أن تأخر وصول الكتب املدرسية بلغة »برايل« لألشخاص ذوي اإلعاقة عن موعد توزيعها على 
وغيرها،  النماذج،  تلك  ومثل  الجامع،  التعليم  بسياسة  يخل  الذي  التمييز  إلى  يؤدي  الطلبة  باقي 

 .
ً
زال كي يكون التعليم جامعا

ُ
منتشرة في بيئة التعليم الفلسطينية وينبغي أن ت

 على املستوى التشريعي وال أدل على ذلك من بقاء التشريعات 
ً
لم يكن هناك اهتمام بالتعليم عموما

املتوارثة من الحقبات الزمنية املاضية سنوات بعد قدوم السلطة الفلسطينية؛ حيث بقي قانون 
قانون  وبقي  الشمالية  املحافظات  في   

ً
ساريا وتعديالته   1964 لسنة   )16( رقم  والتعليم  التربية 

 في املحافظات الجنوبية حتى العام 2017.
ً
املعارف رقم )50( لسنة 1933 ساريا

بالعودة إلى قانون حقوق املعوقين رقم )4( لسنة 1999، فإن اإلشكالية الرئيسية التي ُيعاني منها 
مختلف  في  اإلعاقة  ذوي  األشخاص  حقوق  تناولت  التي  الفلسطينية  والتشريعات  القانون  هذا 
من  اإلعاقة  مع  تتعامل  أنها  نجد  حيث  فهمها،  وكيفية  لإلعاقة  نظرتها  في   

ً
أوال تكمن  املجاالت، 

منظور )طبي- إغاثي( وليس من منظور )حقوقي( وهذا ما يمكن مالحظته بوضوح في املصطلحات 
قانون  بأحكام  رئيس  بشكل  املخاطبة  والوزارة  التشريعي  املستوى  على  املستخدمة  والنصوص 
تعديل تشريعي على تسميتها   إجراء 

ً
التي جرى الحقا الشؤون االجتماعية(  )وزارة  املعوقين  حقوق 
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فقط لتصبح وزارة التنمية االجتماعية.17 

الوزارة  تتولى   « أن  )3( من قانون حقوق »املعوقين« تنص على  املادة )10( فقرة  أن  وبذلك نجد 
)وزارة الشؤون االجتماعية( مسؤولية التنسيق مع جميع الجهات املعنية للعمل على رعاية وتأهيل 
لاللتحاق  متكافئة  فرص  على  الحصول  في  املعوقين  حق  ضمان  أ.  التعليم:  مجال  في  »املعوقين« 
ب.  املرافق  هذه  في  بها  املعمول  املناهج  إطار  ضمن  الجامعات  وفي  والتعليمية  التربوية  باملرافق 
توفير التشخيص التربوي الالزم لتحديد طبيعة اإلعاقة وبيان درجتها ج. توفير املناهج والوسائل 
التربوية والتعليمية والتسهيالت املناسبة د. توفير التعليم بأنواعه ومستوياته املختلفة للمعوقين 
الحظ 

ُ
ن وهنا  إعاقته.  حسب  كل  املعوقين  لتعليم   

ً
تربويا املؤهلين  إعداد  ه.  احتياجاتهم  بحسب 

»الرعاية«  إسناد  عبر  اإلعاقة  ذوي  األشخاص  حقوق  ومختلف  للتعليم  »اإلغاثية«  النظرة 
املصطلحات  خالل  من  »الطبية«  والنظرة  االجتماعية«  الشؤون  »وزارة  إلى  القانون  خالل  من 
املستخدمة في قانون »املعوقين« وربط الحق في التعليم بنوع ودرجة اإلعاقة والتعامل مع اإلعاقة 

من منظور طبي محض«. 

العام  والتعليم  التربية  بشأن   2017 لسنة   )8( رقم  بقانون  القرار  صدر   2017 حزيران   4 بتاريخ 
في  بقانون  القرار  ويقع   .2017 نيسان   25 بتاريخ   )132( العدد  في  الفلسطينية  الوقائع  في  شر 

ُ
ون

)58( مادة تناولت أهداف التعليم العام ومهام وزارة التربية والتعليم التي جرى فصلها عن وزارة 
والتعليم  األطفال،  برياض  يتعلق  وما  ومراحله،  التعليم  وإلزامية  بقانون،  بقرار  العالي  التعليم 
األسا�ضي وسن القبول والتعليم الثانوي واالمتحانات العامة، وتسريع التعليم، والتعليم الجامع، 
وهيكلية  التعليمية،  املؤسسات  على  الوزارة  وإشراف  واملناهج  التعليمية،  املؤسسات  وتراخيص 
واملجلس  السلوك،  ومدونة  العمل  طبيعة  وعالوة  املعلمين،  وتعيين  املدرسة،  وهيكلية  الوزارة 
والخطط  والبرامج  الطلبة،  أداء  وتقييم  واألنشطة  املدرسية  والكتب  للتعليم،  االستشاري 
الوزارة  وإجراءات  واملخالفات  والتعليم،  التربية  وضريبة  الحكومة،  والتزامات  والخدمات 

والعقوبات على املخالفات.

التربية والتعليم العالي ُيالَحظ وجود تقدم على املستوى التشريعي  باستعراض مواد قرار بقانون 
باتجاه  واضح  وسير  اإلعاقة،  ذوي  األشخاص  ومتطلبات  لحقوق  التشريع  حساسية  مجال  في 
في  الكامل  التجاهل  على   

ً
قياسا والتعليم،  التربية  وزارة  مهام  مستوى  على  الجامع«  »التعليم  نهج 

17  جــرى تعديــل تســمية الــوزارة مــن وزارة الشــؤون االجتماعيــة )مخاطبــة بشــكل رئيــس بأحــكام قانــون حقــوق املعوقيــن/ املــادة األولــى( إلــى 
وزارة التنميــة االجتماعيــة بموجــب القــرار بقانــون رقــم )10( لســنة 2016 بشــأن تعديــل مســمى وزارة الشــؤون االجتماعيــة والــذي أجــرى 
 ولم يجر عليه 

ً
 على قانون وزارة الشــؤون االجتماعية رقم )14( لســنة 1956 تناول التســمية فقط وما زال القانون املذكور ســاريا

ً
تعديال

تعديــل باســتثناء التعديــل املذكور)التســمية( عــام 2016. 
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ً
 مهما

ً
ونالت حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة جانبا إلغاؤها.  التي جرى  القديمة  التعليم  تشريعات 

من مهام الوزارة املبينة في املادة )4( من القرار بقانون 2017 حيث نصت الفقرة )6( على أن تتولى 
ومستويات  وميولهم  الفردية  الفروق  اختالف  على  للطلبة  التعليم  فرص  »توفير  مهمة  الوزارة 
ظروفهم  نتيجة  املتسربين  والطلبة  املعنفين  واألطفال  واألحداث  اإلعاقة  ذوي  فيهم  بمن  أدائهم 
االجتماعية وتهيئة البيئة التي تشجع على االبتكار«. ونصت الفقرة )7( على أن تتولى الوزارة مهمة 
التربوية والتعليمية والتسهيالت املناسبة للطلبة بمن فيهم املوهوبين واملتفوقين  »توفير الوسائل 
للمواصفات  املطابقة  األبنية  توفير  الوزارة  تتولى  أن  على   )8( الفقرة  نصت  فيما  اإلعاقة«.  وذوي 
والصالحة للمؤسسات التعليمية وفق معايير تتناسب واملرحلة العمرية، وذوي اإلعاقة، وسمات 

التعليمية«. املنهاج والعملية  الطلبة، وأهداف 

املادة )14( والتي جاءت  الجامع« من خالل  »التعليم  تناول   
ً
 خاصا

ً
بقانون نصا القرار  كما وأفرد 

احتياجات  يلبي  الذي  املساند  والتعليم  الجامع  التعليم  سياسة  الوزارة  »تتبنى  التالي  النحو  على 
مثل  والتهميش،  لإلقصاء  عرضة  األكثر  للطبلة  نوعي  تعليم   .1 بتوفير:  وذلك  الطلبة،  جميع 
التعليم  وطواقم  التعليمية،  واملصادر  املوائمة،  املدرسية  األبنية   .2 اإلعاقة  ذوي  االشخاص 
املؤهلة واملتخصصة 3. املناهج التعليمية املالئمة، وآليات التقييم املرنة واملستجيبة لالحتياجات 
الجامع على املستوى  بالتعليم  اهتمام  ما يدلل على  له«.  النوعي  التعليم  لتقديم  للطالب  الفردية 

التشريعي في قرار بقانون التربية والتعليم العام.

في  والتعليم  التربية  وزارة  أقرتها  التي  فلسطين«،18  في  الجامع  التعليم  »سياسة  أن  يبدو  وفيما 
والتعليم  التربية  وزارة  بقانون  قرار  في  التشريعية  السياسة  في   

ً
دورا لعبت   2015 األول  تشرين 

والدولية  الوطنية  التشريعات  سياق  في  وضعت  السياسة  هذا  بأن  الوزارة  أوضحت  وقد  العام. 
جوهرية  تغييرات  بإحداث  يتعلق  الجامع  التعليم  وأن  الجامع.  بالتعليم  الوزارة  التزامات  لتحدد 
واملباني  والنظم  واملرافق  املنتجات  )تصميم  العام  التصميم  ملبدأ   

ً
تبعا بأكمله  التعليم  نظام  في 

تغييرات  وإدخال  األشخاص(  من  ممكن  مجال  أوسع  من  استخدامها  املمكن  من  يكون  بحيث   ..
يصبح  بحيث  تحتية  وبنية  وتقييم  ومناهج  تدريس  وممارسات  موارد  وتخصيص  السياسات  على 

 على التكّيف مع احتياجات كل متعلم. 
ً
 وقادرا

ً
التعليم العام مرنا

تغييرات  إلدخال  تسعى  إذ  املسار،  ثنائي   
ً
نهجا الوزارة،  بحسب  الجامع،  التعليم  سياسة  وتعتمد 

على النظام، وتهتم في الوقت ذاته بتقديم الدعم على أساس فردي، وهي تقر بأن من الضروري 
. وتتضمن السياسة عشرة 

ً
الجامع واقعا التعليم  في وقت واحد حتى يصبح  اتباع املسارين كليهما 

18  سياسة التعليم الجامع في فلسطين، وزارة التربية والتعليم، تشرين األول/ أكتوبر 2015، منشورة على موقع الوزارة:
>www.moehe.gov.ps>

http://www.moehe.gov.ps


إنـفــاذ الحقوق االقتصادية واالجتماعية التفاقيـة حقــوق األشــخاص ذوي اإلعـاقـة في التشــريع الفلســـطيني

A L -HAQ

34

وثيقة  تخصيص  مع  املحددة  االلتزامات  من  عدد  هدف  كل  إطار  في  وينضوي  رئيسة،  أهداف 
االلتزامات  بهذا  الوعي  لرفع  اتخاذها  ينبغي  التي  األولوية  ذات  اإلجراءات  الستعراض  منفصلة 

لتحقيقها.19  والسعي 

تلتزم  التي  الجامع  التعليم  لسياسة  العامة  األهداف  والتعليم  التربية  وزارة  استعرضت  وقد 
بهدف  الفلسطيني،  التعليمي  النظام  ضمن  الفاعلة  األطراف  جميع  من  وتوقعاتها  الوزارة  بها 

يلي:20  ما  تحقيق 

للجميع، . 1 )التعليم  الدولية  واجباتها  تجاه  فلسطين  التزامات  لتحقيق  التعاوني  العمل 
واتفاقية حقوق األشخاص ذوي  الطفل،  واتفاقية حقوق  املستدامة،  التنمية  وأهداف 

التعليمية الوطنية. اإلعاقة وغيرها( وتحقيق سياساتنا والتزاماتنا 

التمييز، . 2 التعليم، وعدم  في  والتنوع  للطفل،  الصديق  الجامع  التعليم  بأهمية  الوعي  رفع 
وتغيير االتجاهات الخاصة بذلك.

زيادة الوصول إلى التعليم للجميع عن طريق إحداث تغييرات في النظام إلزالة العقبات في . 3
البيئة واالتجاهات والسياسات واملمارسات واملوارد التي تمنع بعض الطلبة من االنتظام 

في املدرسة املحلية مع أقرانهم.

تعلمهم . 4 مخرجات  وتحسين  التعليم،  عملية  في  الطلبة  لجميع  الفعالة  املشاركة  زيادة 
وتطوير  الطفل،  حول  يتمحور  عمل  نهج  استخدام  خالل  من  واألكاديمي  االجتماعي 
االحتياجات  حسب  مالءمتها  يمكن  تقييم  وآليات  وتدريسية  تعليمية  ومواد  مرنة  مناهج 

للمتعلمين. الفردية 

التمسك بالحقوق املتكافئة في التعليم من خالل تطوير نهج ثنائي املسار يسعى إلدخال . 5
األكثر  للفئات  الفردية  االحتياجات  حسب  املصمم  الدعم  ويقدم  النظام  في  تغييرات 

عرضة لخطر اإلقصاء من نظام التعليم أو داخله.

املهارات . 6 أفراده  يمتلك  املدرسية  واإلدارة  املساندة  والطواقم  املعلمين  من  كادر  تطوير 
العملية واملعرفة النظرية الالزمة لتنفيذ التعليم الجامع النوعي والصديق للطفل ضمن 

نظام التعليم العام.

الفعالة . 7 املشاركة  ضمان  خالل  من  عام  بشكل  املجتمع  في  واملساواة  االستدامة  تعزيز 

19  سياسة التعليم الجامع في فلسطين، مرجع سابق، ص )1(.

20  املرجع السابق، ص )14( وما بعدها.
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الجامع  التعليم  بيئات  تطوير  في  واألطفال  األمور،  وأولياء  واألهل،  املحلية،  للمجتمعات 
للطفل. الصديقة 

من . 8 للتعليم  الكامل  النطاق  في  وتنفيذه  الجامع  التعليم  ملناصرة  الجهود  تغطية  ضمان 
الطفولة املبكرة وحتى التعليم املنهي والتعليم غير الرسمي وتعليم الكبار.

ضمان أن تكون بيئة التعليم خالية من العنف وتوفيرها الحماية لجميع الطلبة.. 9

التعليم . 10 نظام  مكونات  في  التعليم  جودة  على  عامة  تحسينات  إدخال  في  املساهمة 
الفلسطيني كافة، عن طريق إبراز الروابط املتأصلة بين التعليم النوعي والتعليم الجامع، 
وتعزيز تبني نهج التصميم العام في جميع التغييرات التي يتم إجراؤها على نظام التعليم.

تمكنت وزارة التربية والتعلم من إدخال التعليم الجامع على املستوى السياساتي في العام 2015 
والتعليم  التربية  بشأن   2017 لسنة   )8( رقم  بقانون  قرار  خالل  من  التشريعي  املستوى  وعلى 
العام، وفق مقتضيات املادة )24( من اتفاقية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة املتعلقة بالتزامات 
دولة فلسطين في مجال التعليم بموجب االتفاقية. ولكن، في املقابل، فإن الوزارة لم تقدم تقارير 
تبين مدى إنفاذ اإللزام الخاص بالتعليم وسياسة التعليم الجامع في املمارسة العملية على األرض 
واملؤشرات املصنفة الدالة على هذا االلتزام في التطبيق العملي. رغم اتساع الفجوة بين السياسة 

والتشريع وبين املمارسة على األرض.

هناك حاجة ملؤشرات إحصائية وبيانات مصنفة وتقارير ميدانية تبين مدى إنفاذ سياسة التعليم 
حرز بشأنها في املمارسة العملية على قاعدة أن التعليم الجامع ال يستثني أحد 

ُ
الجامع والتقدم امل

وتلبية  الفردية  الفروق  ومراعاة  الجنس،  أو  اإلعاقة  أو  الصعوبة  عن  النظر  بغض  الطلبة  من 
وإمكانية  واملرافق  واألبنية  التعليمية  البيئة  مستوى  على  جرت  التي  والتغييرات  املتطلبات، 
إلى املدارس واملناهج ومدى توفرها للجميع على قدم املساواة واملراعاة للفروق الفردية  الوصول 
لسياسة  بأكملها  البيئة  انسجام  ومدى  واملدرسين  والهياكل  التدريس  وأساليب  املناهج  ومحتوى 

التعليم الجامع، دون أي تمييز أو تهميش.

الفلسطيني  لإلحصاء  املركزي  الجهاز  عن  الصادر   2011 اإلعاقة  ذوي  األفراد  مسح  إلى  بالرجوع 
 2011 العام  منذ  اإلعاقة  مجال  في  املتخصص  الوحيد  املسح  وهو  االجتماعية،  التنمية  ووزارة 
ولغاية اآلن، بما يدلل على حجم التقصير على مستوى »املسوحات املتخصصة في قطاع اإلعاقة« 
فإن نتائج هذا املسح املتخصص أظهرت، تحت البند املتعلقة باملواءمة التي يحتاجها األشخاص 
يتعلق  فيما  تعليمهم،  الستكمال  بالتعليم  امللتحقين  سنة   )17-10( سن  من  اإلعاقة  ذوي 
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باألشخاص ذوي اإلعاقة البصرية؛ بأن 24.5% بحاجة إلى مواصالت موائمة في املدارس ليتمكنوا 
من استكمال تعليمهم، و25% بحاجة ملواءمات في املباني املدرسية، و38.5% بحاجة ملواءمات في 

َرف الصفية، و11.5% بحاجة ملواءمات في دورات املياه.21 
ُ
الغ

املتخصص  االستطالع  نتائج  أظهرت  فقد  السمعية،  اإلعاقة  ذوي  باألشخاص  يتعلق  وفيما 
 )17-10( سن  من  اإلعاقة  ذوي  األشخاص  يحتاجها  التي  باملواءمة  املتعلقة  البند  ذات  تحت 
15.2% بحاجة ملواصالت موائمة في مدارسهم  سنة امللتحقين بالتعليم الستكمال تعليمهم؛ بأن 
و%24.2  املدرسية،  املباني  في  ملواءمات  بحاجة  و%12.5  تعليمهم،  استكمال  من  يتمكنوا  حتى 
بحاجة  السمعية  اإلعاقة  ذوي  األشخاص  من  و%3.1  الصفية،  رف 

ُ
الغ في  ملواءمات  بحاجة 

ملواءمات في دورات املياه.22

الستكمال  املواءمة  إلى  الحاجة  مجال  في   
ً
كبيرا  

ً
ارتفاعا املتخصص،  املسح  أظهر  وقد  هذا 

اإلعاقة  ذوي  لألشخاص  املياه،  ودورات  الصفية  رف 
ُ
والغ باملواصالت  يتعلق  فيما  التعليم، 

الحركية، حيث أشار إلى أن 50% بحاجة على مواصالت موائمة لنوع اإلعاقة )اإلعاقة الحركية( 
املدرسية،  املباني  في  ملواءمات  بحاجة  و%46.3  املدر�ضي،  تعليمهم  استكمال  من  يتمكنوا  حتى 
مواءمات  إلى  بحاجة   %52.8 النصف  من  وأكثر  الصّفية،  رف 

ُ
الغ في  ملواءمات  بحاجة  ونصفهم 

املياه املدرسية.23  في دورات 

باملواءمة  املتعلق  البند  تحت  والتركيز(  )التذكر  الذهنية  اإلعاقة  ذوي  باألشخاص  يتعلق  وفيما 
الستكمال  بالتعليم  امللتحقين  سنة   )17-10( سن  من  اإلعاقة  ذوي  األشخاص  يحتاجها  التي 
إلعاقتهم  موائمة  مواصالت  إلى  بحاجة   %25 بأن  املتخصص  املسح  نتائج  أظهرت  فقد  تعليمهم، 
املباني  في  مواءمات  إلى  بحاجة  و%20  تعليمهم،  استكمال  من  يتمكنوا  حتى  مدارسهم  في 
املدرسية، و21.1% بحاجة إلى مواءمات في الغرف الصّفية، و10.5% بحاجة ملواءمات في دورات 

املدرسية.24 املياه 

سنة   15 سن  من  اإلعاقة  ذوي  األفراد  بخصائص  املتعلق  الجانب  في  املسح،  نتائج  وأظهرت  كما 
؛ 35.5% في الضفة 

ً
فأكثر، بأن نسبة 37.6% من األشخاص ذوي اإلعاقة لم يلتحقوا بالتعليم أبدا

الغربية و42.2% في قطاع غزة، وفي املقابل فإن نسبة 33.8% من األشخاص ذوي اإلعاقة التحقوا 

21  مسح األفراد ذوي اإلعاقة 2011 )تقرير النتائج الرئيسية( الجهاز املركزي لإلحصاء ووزارة التنمية االجتماعية، مرجع سابق، ص )26(.

22  املرجع سابق، ص )27(.

23  مسح األفراد ذوي اإلعاقة 2011، املرجع سابق، ص )27(.

24  املرجع سابق، ص )27(.
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نتائج  وأظهرت  كما  غزة،  قطاع  في  و%27.1  الغربية  الضفة  في   %37 منه؛  »تسربوا«  ثم  بالتعليم 
ميون«؛ 51.5% في الضفة الغربية و%56.3 

ُ
املسح بأن نسبة 53.1% من األشخاص ذوي اإلعاقة »أ

في   %35.7 ؛ 
ً
أبدا يتزوجوا  لم  اإلعاقة  ذوي  األشخاص  من   %34.1 بأن  وأظهرت  غزة25.  قطاع  في 

الضفة و30.7% في القطاع.26 

املركزي  الجهاز  عن  الصادر   2017 واملنشئات  واملساكن  للسكان  العام  التعداد  نتائج  وبحسب 
لإلحصاء الفلسطيني في العام 2018 فإن عدد األشخاص ذوي اإلعاقة في الضفة الغربية وقطاع 
 أن املسح املتخصص الذي أجراه الجهاز 

ً
غزة يبلغ 255,224 أي بنسبة 5.8% من السكان )علما

يبلغ  إذ   27،)%7 نحو  املوسع  التعريف  وفق  اإلعاقة  نسبة  أن  إلى  أشار   2011 لإلحصاء  املركزي 
وبحسب   %6.8 بنسبة   127,962 غزة  قطاع  وفي   %5 بنسبة   127,262 الغربية  الضفة  في  العدد 
الجنس فإن عدد النساء ذوات اإلعاقة في الضفة والقطاع يبلغ 115,634 بنسبة 5.3% فيما يبلغ 

عدد الرجال 139,590 بنسبة %6.2.28 

مية بين األشخاص ذوي اإلعاقة من سن 
ُ
وقد أشارت بيانات العام 2017 إلى انخفاض معدالت األ

10 سنوات فأكثر خالل العشر سنوات األخيرة بين األعوام 2007 و2017 حيث بلغ املعدل في العام 
مية بين الجنسين 

ُ
2007 نسبة 33% وانخفض عام 2017 ليبلغ 21% إال أن الفجوة بين معدالت األ

مية بين الذكور بلغت %11 
ُ
ما زالت كبيرة، حيث أشارت بيانات التعداد في 2017 إلى أن معدالت األ

مقابل 33% بين اإلناث، وفي العام 2007 كان املعدل بين الذكور 20% مقابل 48% بين اإلناث.29 

البيان اإلحصائي الصحفي الصادر عن الجهاز املركزي لإلحصاء الفلسطيني بمناسبة يوم املعاق 
اإلحصاء  جهاز  عن  الصادر  الثاني  اإلحصائي  والبيان   2018 ديسمبر  األول/  كانون   3 في  العالمي 
بذات املناسبة في 3 كانون األول/ ديسمبر 2020 لم يغادرا مربع نتائج التعداد الصادر عام 2017 
العمر )17-6  في  في نسبة األطفال ذوي اإلعاقة  ارتفاع  إلى  البيانات  »دون تحديث« حيث أشارت 
ملتحقين  غير  منهم   %27 نسبة  وأن   2017 و   2007 األعوام  بين  بالتعليم  امللتحقين  غير  سنة( 
بلغت  حين  في  غزة،  قطاع  في  و%24  الغربية  الضفة  في   %32 بمعدل  2017؛  العام  في  بالتعليم 

25  املرجع سابق، ص )23(.

26  املرجع سابق، ص )23(.

27  املرجع سابق، ص )19(. 

28  املرجع سابق، ص )16(.

29  البيان الصادر عن الجهاز الفلسطيني لإلحصاء املركزي بمناسبة يوم املعاق العالمي )3 كانون األول/ ديسمبر2018(، ص )2(.
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النسبة 24% عام 2007 بمعدل 22% في الضفة مقابل 27% في القطاع.30 

وقد الحظت الخطة االستراتيجية الثالثة لتطوير التعليم أن الطلبة من األشخاص ذوي اإلعاقة 
الغربية،  الضفة  في  الحكومية  املدارس  في  للطلبة  الكلي  املجموع  من  فقط   %1 من  أقل  شكلوا 
إلى  أشار   2011 العام  في  الذي جرى  اإلعاقة  املتخصص لألشخاص ذوي  املسح  بأن  التذكير  مع 
الغربية  في الضفة  أن األشخاص ذوي اإلعاقة يشكلون نسبة تصل على 7% من مجموع السكان 
وقطاع غزة. وتوحي هذه األرقام بأن هناك العديد من األطفال ذوي اإلعاقة ال ينتظمون في املدارس 
بشكل  وُمتخصصة  ٌمحّدثة  إحصائية  بيانات  قاعدة  وجود  عدم  في  اإلشكالية  وتبقى  الحكومية، 

التعليم في قطاع اإلعاقة.31 

وهناك اإلشكالية الرئيسية املتعلقة بالبنية التحتية في املدارس، حيث تشير الخطة االستراتيجية 
غالبية  بأن  األرض  على  والواقع  فلسطين  في  الجامع  التعليم  وسياسة  التعليم  لتطوير  الثالثة 
شروط  فيها  تتوفر  وال  والقياسات،  املعايير  مع  متوافقة  وغير  قديمة  للمدارس  التحتية  البنية 
الدفاع املدني والحماية والبيئة اآلمنة، وال تمتثل ملعايير املساحة والتهوية واإلضاءة وتوفر املمرات 
 املعايير األساسية من حيث تيسير الوصول والتصميم 

ً
املسقوفة، وإّن مدارس كهذه لن تلبي أيضا

يجعل  ما  للغاية،32  محدودة  الوصول  لتيسير  املدارس  في  تجري  التي  املواءمات  أن  كما  العام، 
البيئة غير موائمة لسياسة لتعليم الجامع.

سيلتحقون  الذين  منهم،  وَمن  األطفال،  كم  تحديد  في   
ً
مهما  

ً
دورا املقدم  التعليم  نوعية  وتلعب 

قاس نوعية التعليم وفق عوامل عديدة، لكن ينبغي أن يتمثل أحد 
ُ
بالتعليم أو يستمرون فيه، وت

و  النوعي«  »التعليم  إلى  ُينظر  ما   
ً
كثيرا أنه  فمع  للنظام،  الجامعة«  »الطبيعة  في  املهمة  العوامل 

منفصلة،  مبادرات  خالل  من  عليهما  العمل  ويتم  مختلفان،  هدفان  أنهما  على  الجامع«  »التعليم 
إال أنه في واقع الحال ال يمكن الحصول على واحد منهما دون اآلخر. إن نظام التعليم الجامع ُيبنى 
أن  تستطيع  والتي  تعلم، 

ُ
امل إلى  واملرتكزة  للطفل،  والصديقة  املرنة  م 

ُّ
والتَعل التعليم  أساليب  على 

التعليم النوعي  بها نظام  التي يتسم  تستجيب الحتياجات املتعلمين املتنوعة، وهي ذات األساليب 
بطريقة  املتنوعة  لالحتياجات   

ً
ومستجيبا  

ً
مرنا يكن  لم  إذا  الجودة  عالي  التعليم  اعتبار  يمكن  فال 

جامعة.33 كلما كانت بيئة التعليم مرنة وُمستجيبة للفروقات الفردية واحتياجات املتعلمين، كلما 

 البيــان الصحفــي اإلحصائــي الصــادر عــن الجهــاز املركــزي لإلحصــاء الفلســطيني بمناســبة يــوم املعــاق العالمــي 
ً
30  املرجــع الســابق، وأيضــا

بتاريــخ 3كانــون األول/ ديســمبر 2020.

31  وزارة التربية والتعليم، سياسة التعليم الجامع في فلسطين، مرجع سابق، ص )11(.

32  املرجع سابق، ص )12(.

33  املرجع سابق، ص )12(.
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كانت جامعة، وكانت صديقة للطفل، وكلما كانت صديقة أكثر كانت نوعية، وحساسة اتجاه حق 
األشخاص ذوي اإلعاقة بالتعليم، وُمنسجمة مع اتفاقية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة، وقادرة 

على املواءمة والتغيير الحقيقي على األرض. 

هذا وتشير سياسة التعليم الجامع في فلسطين إلى الضعف الشديد في اإلمكانيات أو املخصصات 
موازنة  من   %5( خاص  بشكل  التعليم  جودة  لتحسين  العامة  املوازنة  من  صرفها  يتم  التي  املالية 
 أن موازنة التعليم لم تتجاوز 17% من 

ً
 لتقرير املراقبة العالمي 2014/2013(34 علما

ً
التعليم وفقا

 لألصول 
ً
اإلنفاق العام في موازنة العام 2021 التي أقرتها الحكومة نهاية آذار/مارس 2021 خالفا

الدستورية وبعجز جاري )فجوة تمويلية في املوازنة( بقيمة مليار دوالر ودون احتساب حجم الدين 
 قياسية في حجم املديونية 

ً
سجل أرقاما

ُ
العام الداخلي والخارجي واملتأخرات املتراكمة التي باتت ت

الفلسطينية.  السلطة  على 

في  التعليم  لقطاع  والتعليم  التربية  وزارة  أقرتها  التي  االستراتيجية  الخطة  أن  األمر،  في  والغريب 
تجاهلت  للتعليم(  الثالثة  القطاعية  لالستراتيجية  املطورة  )النسخة   2022  –  2017 فلسطين 
سياسة التعليم الجامع في فلسطين التي أقرتها الوزارة في تشرين األول/ أكتوبر 2015، ولم تتطرق 
إلى أن خطتها االستراتيجية تعتمد  الوزارة  في الخطة االستراتيجية، حيث أشارت  لها على اإلطالق 
 ،2016/2014 التعليم  لقطاع  القطاعية  الخطة  تقرير مراجعة  التالية:35  والوثائق  التقارير  على 
التعليمية  املسيرة  ملراجعة  العليا  اللجنة  تقرير   ،2015/2000 للجميع  للتعليم  الوطني  التقرير 
 .2019/2014 للتعليم  الثالثة  للخطة االستراتيجية  والتقييم  املتابعة  تقارير   ،2015 في فلسطين 

عاني حالة من الفو�ضى في التخطيط.
ُ
وفيما يبدو أن الوزارة ت

أكدت وزارة التربية والتعليم بوضوح في سياسة التعليم الجامع في بندها األول )السياسة بإيجاز( 
وزارة  التزام  لتحدد  والدولية  الوطنية  التشريعات  سياق  في  السياسة  هذه  »وضعت  يلي  ما  على 
في  جوهرية  تغييرات  بإحداث  يتعلق  الجامع  التعليم  الجامع.  بالتعليم  العالي  والتعليم  التربية 
السياسات،  على  تغييرات  إدخال  يتم  أن  يعني  وهذا  العام،  للتصميم   

ً
تبعا بأكمله  التعليم  نظام 

 
ً
التعليم مرنا .. بحيث يصبح  وتخصيص موارد وممارسات تدريس، ومناهج وتقييم، وبنية تحتية 

إذ تسعى  ثنائي املسار،   
ً
التكّيف مع احتياجات كل متعلم. تعتمد هذه السياسة نهجا  على 

ً
وقادرا

بأن  وتقر  فردي،  أساس  على  الدعم  بتقديم  ذاته  الوقت  في  وتهتم  النظام،  على  تغييرات  إلدخال 
 عن 

ً
«.36 ولكنها تراجعت تماما

ً
 حتى يصبح التعليم الجامع واقعا

ً
من الضروري اتباع املسارين معا

34  املرجع سابق، ص )12(.

35  وزارة التربية والتعليم، الخطة االستراتيجية لقطاع التعليم في فلسطين )2017 – 2022(، ص )57(. 

36  وزارة التربية والتعليم، سياسة التعليم الجامع في فلسطين، مرجع سابق، ص )1(.
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التزامها في الخطة االستراتيجية وعادت إلى سياسة »التعليم للجميع« ما قبل العام 2015. 

وهذا بالرغم من تأكيد وزارة التربية والتعليم في سياسة التعليم الجامع في بندها الثاني )بيان االلتزام: 
الحاجة للعمل( على ما يلي »التزمت وزارة التربية والتعليم - منذ نشأتها في سنة 1994- بمبدأ التعليم 
قر بأن كلمة »للجميع« لم تكن على نطاق العالم أو في فلسطين، في كثير من 

ُ
للجميع، ورغم ذلك؛ ن

في  حقها  تزال محرومة من  ال  للتهميش  املعرضة  الفئات  من  فالعديد  فرد.  كل   
ً
تعني فعال األحيان، 

التعليم الذي تنص عليه املواثيق وااللتزامات الدولية العديدة. هناك أفراد حول العالم محرومون 
من حقوقهم التعليمية ألسباب متعددة منها الفقر والصراعات واألزمات والتمييز على أساس النوع 
االجتماعي واإلعاقة والعرق والديانة واللغة، وفلسطين ليست بمعزل عن العالم على هذا الصعيد إذ 
ال يتمكن بعض أفرادها من الحصول على تعليم ذي نوعية جيدة واستكماله، وال يكتسبوا األسس 

التي تساعدهم على أن يصبحوا منتجين في مجتمع شامل للجميع«.37

لدينا  تتوافر  الذي  الوقت  »في  أنه  على  الجامع  التعليم  سياسة  في  والتعليم  التربية  وزارة  وأكدت 
تشريعات تنص على الحقوق والواجبات املتعلقة بالتعليم، فإن هناك حاجة لبعث رسالة أوضح 
حول الحق في التعليم لكل فرد )بمن فيهم األشخاص املعرضون لخطر االستبعاد من التعليم او 
للجميع. سيكون  نوعي جيد  تعليم  إلى  الوصول  في  نهجنا  إيضاح   

ً
أيضا داخله( وعلينا  في  اإلقصاء 

بصرف  فلسطين،  في  مواطن  لكل  النوعي  التعليم  تقديم  بأن  إيماننا  من   
ً
انطالقا  ،

ً
جامعا نهجنا 

 
ً
 تعليميا

ً
النظر عن وضعه الشخ�ضي واالجتماعي، سيتحقق بإصالح نظامنا التعليمي ليصبح نظاما

للُمتعلم«.38  
ً
 وصديقا

ً
جامعا

والتعليم،  التربية  وزارة  عن  الصادرة  والخطط  الوثائق  في  والتخبط  الفو�ضى  من  حالة  هناك 
على  سلبي  بشكل  ينعكس  الذي  األمر  املشهد،  بهذا  واضح  دليل  الجامع  التعليم  مع  والتعامل 
ذوي  األشخاص  حقوق  اتفاقية  بموجب   

ً
عموما فلسطين  ودولة  والتعليم  التربية  وزارة  التزامات 

بيئة  جعل  في  يساهم  ال  التخبط  وهذا  االتفاقية،  في  الوارد  التعليم  في  الحق  مجال  في  اإلعاقة 
في  الجميع  وحق  التهميش،  نهج  عن   

ً
بعيدا الطلبة  بين  الفردية  للفروق  ومراعية  مرنة،  التعليم 

الوصول إلى التعليم الجيد.

تواجه  التي  التحديات  أبرز  بين  من  أن   )2022  –  2017( للتعليم  االستراتيجية  الخطة  وتشير 
لألبنية  الدولية  للمعايير  القائمة  املدارس  مواءمة  في  تتمثل  األسا�ضي  التعليم  في  التعليم  قطاع 
املدرسية، وأكثر من 50% من املدارس بحاجة إلى استبدال، ومواءمة املدارس القائمة واملستأجرة 

37  املرجع سابق، ص )3(.

38  وزارة التربية والتعليم، سياسة التعليم الجامع في فلسطين، مرجع سابق، ص )3(. 
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 الستيعاب الزيادة بأعداد 
ً
الحتياجات األشخاص ذوي اإلعاقة، وتوفير حوالي 100 مدرسة سنويا

الطلبة لغاية العام 2030. واألوضاع الوظيفية املحدود للمعلمين/ات وتأثيرها على مهنة التعليم، 
وكثرة  تربوي،  مؤهل  لديهم  ليس  املعلمين  من   %50 يقارب  ما  وأن   

ً
تربويا املعلمين  جميع  وتأهيل 

البيئة  بينها، وضعف جاهزية  فيما  التنسيق  بالتعليم وغياب  التكنولوجيا  تستهدف  التي  املشاريع 
التعليم.39 في  للتكنولوجيا  للتوظيف األمثل  التربوية 

وفيما يبدو، أننا أمام خطة استراتيجية شديدة العمومية في توصيف واقع التعليم في فلسطين، 
األرض،  على  العملي  الواقع  في  التحديات،  مع  للتعامل  املعالم  واضحة  وأدوات  آليات  من  تخلوا 
للفروق  واملراعية  املرنة  التعليمية  البيئة  في  اإلعاقة  ذوي  األشخاص  حق  اتجاه  حّساسة  وغير 
ولم   ،2017 والتعليم  التربية  بقانون  قرار  في  كسياسة  اعتماده  رغم  الجامع  والتعليم  الفردية 
الجهاز  الصادرة عن  السكاني  التعداد  2011 ومؤشرات  املتخصص  نتائج مؤشرات املسح  تلحظ 
التي تحول  باألشخاص ذوي اإلعاقة  يتعلق  الفلسطيني رغم عدم تحديثها فيما  املركزي لإلحصاء 

دون وصولهم إلى حقهم الطبيعي في التعليم. 

لألعوام  الغايات  وفق  األسا�ضي  التعليم  بقطاع  الخاصة  املؤشرات  أن  من  ذلك،  على  أدل  وال 
)2013-2015( الواردة في الخطة االستراتيجية للوزارة، والتي من أبرزها ضمان فرص االلتحاق 
املسح  نتائج  تلحظ  لم  اإلعاقة،  ذوي  االشخاص  ذلك  في  بما  للجميع  للتعليم  والعادل  اآلمن 
املتخصص لألشخاص ذوي اإلعاقة سالفة الذكر والتي أشارت بأن 37.6% من األشخاص ذوي 
 وأن نسبة 33.8% من األشخاص ذوي اإلعاقة الذين التحقوا 

ً
اإلعاقة لم يلتحقوا بالتعليم أبدا

الجانب  هذا  في  أوردت  االستراتيجية  الخطة  فإن  املقابل،  وفي  ذلك.  بعد  منه  تسربوا  بالتعليم 
الطالب  نسبة  لزيادة  متواصل  »العمل  بأن  األسا�ضي  التعليم  قطاع  بمؤشرات  الخاص   

ً
تحديدا

في  الحكومية  األساسية  املدارس  في  املدمجون  الخاصة  واالحتياجات  اإلعاقة  ذوي  والطالبات 
الضفة الغربية من 1.30% إلى 1.35% من مجموع الطلبة بزيادة سنوية مقدرها 0.05% في نهاية 

.»2017 العام 

الِنَسب  إلى هذه  أدت  التي  »الحواجز«  تدرك حجم وخطورة  والتعليم ال  التربية  وزارة  أن  يعني  هذا 
البيئة  جعل  بكيفية  مكترثة  تبدو  وال  اإلعاقة،  قطاع  في  املدارس  من  والتسرب  األمية  في  العالية 
« إلى عمليات تمييز وتهميش 

ً
التعليمية مرنة ومراعية للفروق الفردية بين الطلبة، بما يؤدي »حتما

وإقصاء، إقصاء األشخاص ذوي اإلعاقة من حقهم وحق الجميع في التعليم وفق تصميم عام جامع، 
صديق للُمتعلم، حريص على حق الجميع في الوصول للتعليم الجيد، واحترام حق التنوع في املجتمع. 

39  وزارة التربية والتعليم، الخطة االستراتيجية لقطاع التعليم )2017 – 2022(، مرجع سابق، ص )77( وما بعدها.



إنـفــاذ الحقوق االقتصادية واالجتماعية التفاقيـة حقــوق األشــخاص ذوي اإلعـاقـة في التشــريع الفلســـطيني

A L -HAQ

42

أّي تقدم  إلى  شر 
ُ
ت للتعليم ذاتها )2017 – 2022( لم  في األمر، أن الخطة االستراتيجية  والغريب 

والطالبات  الطالب  عدد  وزيادة  )العددية(  الكمية  النسبة  يخص  فيما  حتى  األرض  على  ُمحرز 
الواردة  الرقمية  واملؤشرات  الخطة  عرض  سياق  في   %0.05 نسبة   2017 نهاية  في  اإلعاقة  ذوي 
املجال  في هذا  للتحديات  الخطة بعرض عام ومجرد  اكتفت  وإنما  التي تحققت،  فيها واإلنجازات 
من قبيل عبارة »مواءمة املدارس القائمة واملستأجرة الحتياجات األشخاص ذوي اإلعاقة« ودون 
توضيح طبيعة هذه املواءمة والتدابير التيسيرية التي ستعتمدها الوزارة من أجل ضمان الحق في 

الزمنية لتنفيذها.  التعليم الجامع والجداول 

ذوي  األشخاص  من   %50 بأن  أوضحت  التي  السابقة  اإلحصائية  املؤشرات  ظل  في  وبخاصة 
من  ليتمكنوا  الحركية(  )اإلعاقة  اإلعاقة  لنوع  موائمة  مواصالت  على  بحاجة  الحركية  اإلعاقة 
بحاجة  ونصفهم  املدرسية،  املباني  في  ملواءمات  بحاجة  و%46.3  املدر�ضي،  تعليمهم  استكمال 
املياه  دورات  في  مواءمات  إلى  بحاجة   )%52.8( النصف  من  وأكثر  الصّفية،  رف 

ُ
الغ في  ملواءمات 

إلى  24.5% من األشخاص ذوي اإلعاقة البصرية من سن )10-17( سنة بحاجة  املدرسية. وأن 
املدرسية،  املباني  في  ملواءمات  بحاجة  و%25  تعليمهم،  استكمال  من  يتمكنوا  حتى  مواصالت 
املياه  دورات  في  ملواءمات  بحاجة  و%11.5  الصفية،  رف 

ُ
الغ في  ملواءمات  بحاجة  و%38.5 

بالتعليم  االلتحاق  من  تمكنوا  ممن  الذهنية  اإلعاقة  ذوي  األشخاص  من   %25 وأن  املدرسية. 
تعليمهم، و%20  يتمكنوا من استكمال  في مدارسهم حتى  إلى مواصالت موائمة إلعاقتهم  بحاجة 
الصّفية،  الغرف  في  مواءمات  إلى  بحاجة  و%21.1  املدرسية،  املباني  في  مواءمات  إلى  بحاجة 

و10.5% بحاجة ملواءمات في دورات املياه املدرسية.

بالرجوع إلى التقرير األولي لدولة فلسطين 2019 الخاص باتفاقية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة 
الحق  يخص  فيما  سواء  العام(  )التصميم  االتفاقية  منهاج  فهم  دون  عجل  على  عد 

ً
أ يبدو  فإنه 

بموجب  األطراف  الدول  من  واملطلوب  االتفاقية،  تكفلها  التي  الحقوق  من  غيره  أو  التعليم  في 
االتفاقية، وال يبدو أن الجهة التي أعدت التقرير شاركت أو اطلعت على سياسة التعليم الجامع 
التعداد  ونتائج  اإلعاقة  ذوي  لألشخاص  املتخصص  املسح  نتائج  على  وال   2015 فلسطين  في 
أورد  التعليم األسا�ضي وغيرها، وذلك عندما  بقطاع  الخاصة  للسكان واملساكن واملؤشرات  العام 
بأنه »ال توجد إحصائيات تحدد نسبة تسرب األشخاص ذوي اإلعاقة  الفقرة )239(  في  التقرير 
من التعليم« بل واكتفى بتلك اإلجابة. وعندما أورد في الفقرة )249( بأنه »ال يوجد بيانات حول 

 بتلك اإلجابة. 
ً
أعداد الطلبة ذوي اإلعاقة امللتحقين بالتعليم املنهي« واكتفى أيضا

في  التقرير  التيسيرية املعقولة وإمكانية الوصول عندما أورد  التدابير  في مجال   
ً
وهذا ما بدا أيضا
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الفقرة )250( بأنه »على مستوى املمارسة، فتتوفر إمكانية وصول الطلبة ذوي اإلعاقة البصرية 
، وأّما بالنسبة لألفراد ذوي اإلعاقات السمعية واإلعاقات 

ً
والحركية للتعليم بصورة شاملة تقريبا

أن  يبدو  دمجهم«.  على   
ً
جاريا العمل  زال  ما  بالتوحد،  واملصابين  واملتوسطة  الشديدة  العقلية 

التيسيرية  العام والبيئة املوائمة والتدابير  التقرير يتعامل مع ركائز االتفاقية ومفاهيم التصميم 
وبإمكان  مدارس  هناك  أن  منطلق  من  إزالتها  ووجوب  والحواجز  والتنوع  الفردية  والفروق 

األشخاص ذوي اإلعاقة أن يصلوا إليها!

وتزداد الحواجز التي تعترض طريق األشخاص ذوي اإلعاقة في الوصول إلى حقهم في التعليم في 
القدس  في  وبخاصة  واإلعاقة«  والتهميش  »االحتالل  اإلعاقة  أساس  على  املركب  التمييز  معادلة 
السكان  اتجاه  اللتزاماتها  االستعماري  االحتالل  قوة  وتنكر  »ج«  املسماة  واملناطق  املحتلة 
وبخاصة  الدولي  اإلنساني  والقانون  العام  الدولي  القانون  بموجب  االحتالل  تحت  الواقعين 
من  املشتركة  األولى  املادة  تحت  املتعاقدة  الثالثة  األطراف  ومسؤولية  الرابعة  جنيف  اتفاقية 

الرابعة. جنيف  اتفاقية 

تكتفي الخطة االستراتيجية لقطاع التعليم تحت العنوان املتعلق بـــ ـ«االحتالل اإلسرائيلي والوضع 
التعليمي« بتشخيص الواقع التعليمي في القدس املحتلة واملعيقات والتحديات التي تواجه التعليم 
املدر�ضي  البناء  لغايات  املناسبة  األرض  توفير  وصعوبة  املباني  في  النقص  صعيد  على  القدس:  في 
وصغر  املحتلة  القدس  مدارس  في  الصفّية  الغرف  ونقص  الرخص،  على  الحصول  وصعوبة 
مساحتها واالكتظاظ الذي يحول دون توفير بيئة تعليمية جيدة للطلبة، وعدم السماح بالتوسع 
في البناء املدر�ضي، وقرارات الهدم لبعض املدارس، وأن الوزارة قامت باستئجار مباٍن سكنية كحل 
أية  إلى  الخطة  شر 

ُ
ت )لم  تعليمية  املقبولة كمؤسسة  املدرسة  بعيدة عن مواصفات  أنها  مع  عملي 

أرقام أو مؤشرات بهذا الخصوص( وأن غالبية مدارس القدس تفتقر إلى الصيانة الالزمة والترميم 
إلى  البلدة القديمة وأن معظم املدارس الحكومية/األوقاف بحاجة  في  املستمر وبخاص املوجودة 
( وتعدد الجهات املشرفة على 

ً
نهائيا للوزارة على هذا الصعيد  إلى أي جهد  ترميم )لم تشر الخطة 

 أمام االحتالل 
ً
التعليم في القدس املحتلة وغياب املرجعية املوجهة للتعليم بما يفتح الباب واسعا

للتدخل في التعليم وتوجيهه بما يخدم مصالحه وأهدافه )لم تشر الخطة إلى أي جهد للوزارة على 
هذا الصعيد( وتدخل سلطات االحتالل بقطاع التعليم واملناهج املدرسية وسيطرة بلدية القدس 
مع  بعد مالءمتها  الفلسطينية  املدرسية  الكتب  القدس( على طباعة  في  االحتالل  بلدية  )املقصود 
وزيادة  الفلسطينية،  بالهوية  يتعلق  ما  )املقصود االحتالل اإلسرائيلي( وحذف  الرؤية اإلسرائيلية 
عب لتدريس املنهاج اإلسرائيلي، وظاهرة التسرب املدر�ضي وغض الطرف عنها في املدارس 

ُ
فتح الش

العمل  سوق  إلى  القدس  أبناء  وتوجه  االقتصادية  األوضاع  وطأة  وتحت  االحتالل  لبلدية  التابعة 
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 من متابعة الدراسة وغيرها.40
ً
شر الخطة ألية جهود للوزارة( بدال

ُ
 )لم ت

ً
باكرا

والنساء  اإلعاقة،  ذوي  األشخاص  ُيعانيه  الذي  املركب،  والتمييز  والحواجز،  الصعوبات  رغم 
التعليمية  والبيئة  التعليم،  في  األسا�ضي  بالحق  يتعلق  فيما  املحتلة،  القدس  في  اإلعاقة،  ذوات 
في  القدس  في  التعليم  واقع  تشخيص  عملية  أن  إال  الطلبة،  بين  الفردية  للفروق  مراعاتها  ومدى 

 قطاع اإلعاقة.
ً
 وتماما

ً
الخطة االستراتيجية لقطاع التعليم الفلسطيني قد تجاهلت أيضا

املنهج  ذات  على   )2022  –  2017( فلسطين  في  التعليم  لقطاع  االستراتيجية  الخطة  سارت 
الجامع  التعليم  في  والحق  ج(  املسماة  )املناطق  املهمشة  باملناطق  يتعلق  فيما  »التشخي�ضي« 
إلى  أشارت  حيث  شديد،  وباقتضاب  اإلعاقة،  ذوي  األشخاص  حقوق  اتفاقية  عليه  أكدت  الذي 
الضفة  في  مدرسة   )1782( منها  مدرسة   )2074( حوالي  والقطاع  الضفة  في  املدارس  مجموع  أن 
من  مستمرة  النتهاكات  تتعرض  التي  )ج(  املسماة  املناطق  في  منها  مدرسة   )179( ويقع  الغربية 
الحواجز  أو  الشرعية  غير  املستوطنات  أو  الضم  جدار  من  قربها  بسبب  االحتالل  سلطات  قبل 
العسكرية، أو بسبب وجودها داخل مدينتي القدس أو الخليل حيث ال ُيسمح بالبناء سوى في%1 
بما  لفترات طويلة  البناء  تراخيص  تأخير إصدار  أو  للبناء  تراخيص  ولكن دون  األرا�ضي  من هذه 
يعيق بناء مدارس جديدة أو ترميم القديمة،41 ولم تتطرق الخطة إلى تشخيص واقع األشخاص 
ذوي اإلعاقة في املناطق املسماة )ج( وال إلى رؤيتها في مواجهة تلك التحديات على مستوى التعليم 

في املناطق )ج( وفيما يخص قطاع اإلعاقة.

حول  دراسة  الفلسطينية  الطبية  اإلغاثة  وجمعية  للتأهيل  العربية  لحم  بيت  جمعية  جرت 
َ
أ

»األشخاص ذوي اإلعاقة في املنطقة )ج( بما فيها التجمعات البدوية: إحصائيات وتحليل الوضع« 
ذوي  األشخاص  بوصول  يتعلق  فيما  الوضع  نطاق  وتقييم  لتحديد  الدراسة  هذه  إجراء  تمَّ  وقد 
البدوية  املناطق  فيها  بما  )ج(  منطقة  في   

ً
تهميشا األكثر  املناطق  في  املقدمة  الخدمات  إلى  اإلعاقة 

الغربية )طولكرم وقلقيلية وبيت لحم والخليل وطوباس وأريحا(  الضفة  في  الستة  في املحافظات 
كجزء من مشروع يهدف إلى تحسين الوصول إلى الخدمات األساسية لألشخاص ذوي اإلعاقة في 

 في فلسطين.
ً
املناطق األكثر تهميشا

أجل  من  التخصصات  متعددة  متنقلة  تأهيل  فرق  ثالث  تأسيس  تم  قد  بأنه  الدراسة  وأوضحت 
تقديم خدمات إعادة التأهيل األساسية في املناطق النائية من محافظات طولكرم وقلقيلية وبيت 

40  وزارة التربية والتعليم، الخطة االستراتيجية لقطاع التعليم )2017 – 2022(، مرجع سابق، ص )54( وما بعدها.

41  املرجع سابق، ص )56( و )57(.
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عيق 
ُ
ت رئيسية  عوائق  خمسة  وجود  إلى  الدراسة  أشارت  وقد  وطوباس.42  وأريحا  والخليل  لحم 

وصول األشخاص ذوي اإلعاقة إلى الخدمات في املناطق املسماة )ج( وهي:43

التي . 1 التأهيل  مراكز  وجود  عدم  )أ(  وهي:  والجامعة،  الشاملة  الخدمات  في  نقص  هناك 
مراكز  وجود  املثال،  سبيل  على  يعني  مما  املناطق،  تلك  في  شاملة  تأهيل  خدمات  تقدم 
العالج  مثل  أخرى  خدمات  وجود  دون  فقط  الطبيعي  العالج  جلسات  تقدم  تأهيل 
باستمرار«  »التنقل  إلى  اإلعاقة  ذوي  األشخاص  يضطر  ولذلك  النطق،  وعالج  الوظيفي 
مراكز  موظفو  يفتقر  )ب(  املتكاملة  الخدمة  على  الحصول  أجل  من  آخر  إلى  مركز  من 
فهناك  اإلعاقة  ذوي  األشخاص  مع  التعامل  على  القدرة  إلى  األولية  الصحية  الرعاية 
املبني  التأهيل  املوظفين )ج( نقص عامالت/عاملين  زيادة خبرة  للتدريب من أجل  حاجة 
على املجتمع )CBR( األمر الذي يحد من قدرتهم على تغطية جميع املناطق الجغرافية أو 

متابعة جميع الحاالت.

ومحدودية . 2 األمان  وعدم  العسكرية  الحواجز  نتيجة  الحركة  على  املستمر  الحظر 
الخدمات  إلى  الوصول  من  تحد  )ج(  املنطقة  في  األرا�ضي  تقسيم  وسياسات  التخطيط 

األساسية مثل الصحة وخدمات التأهيل.

العالج . 3 على  للحصول  املتضررين  األفراد  يسعى  عندما   ،
ً
ُمعيقا الفقر،  يعتبر،  ما   

ً
كثيرا

بوسائل  الخاصة  التكاليف  تحمل  أو  العالج  هذا  مثل  نفقة  تحمل  عن  يعجزوا  ولكنهم 
التعداد  ونتائج  اإلعاقة  ذوي  األشخاص  بشأن  املتخصص  املسح  )أشار  املواصالت 
اإلعاقة  ذوي  األشخاص  قدرة  وعدم  بالفقر  وارتباطها  »املواصالت«  ملشكلة  السكاني 
على الوصول للتعليم والتسرب من التعليم ملختلف اإلعاقات وبخاصة األشخاص ذوي 

 كما أوضحنا(. 
ً
 مرتفعة جدا

ً
اإلعاقة الحركية التي سّجلت أرقاما

لدى . 4 اإلعاقة  ذوي  األشخاص  وحقوق  باإلعاقة  يتعلق  فيما  »الوعي«  في  نقص  هناك 
يتعرض األشخاص ذوي  أن  إلى  في كثير من األحيان  يؤدي  الذي  األمر  سرة واملجتمع، 

ُ
األ

ذلك،  على  وعالوة  العار«.  بوصمة  والشعور  والعزلة  الفهم  عدم  من  لـ«حالة  اإلعاقة 
املعلومات«  درة 

ُ
»ن إلى  إضافة  بحقوقهم  بسيط  وعي  لديهم  اإلعاقة  ذوي  األشخاص  فإن 

 في املصطلحات املستخدمة 
ً
بشأن الخدمات املتاحة. )نقص الوعي يمكن مالحظته أيضا

االحتياجات  »ذوي  مصطلح  استخدام  كرر 
ُ
ت عندما  للتعليم  االستراتيجية  الخطة  في 

42  جمعيــة بيــت لحــم العربيــة للتأهيــل )BASR( وجمعيــة اإلغاثــة الطبيــة الفلســطينية )PMRS(، األشــخاص ذوي اإلعاقــة فــي املنطقــة )ج( 
بمــا فيهــا التجمعــات البدويــة: إحصائيــات وتحليــل الوضــع القائــم، كانــون األول/ ديســمبر 2016، امللخــص التنفيــذي، ص )3(.

43  املرجع سابق، ص )4( وما بعدها.
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ذوي  األشخاص  حقوق  اتفاقية  في  الواردة  اإلعاقة  مفهوم  يجهل  مصلح  وهو  الخاصة« 
اإلعاقة(. 

الطرق . 5 مثل  إليها،  الوصول  يمكن  التي  والخدمات  التحتية  البنية  مرافق  في  عجز  هناك 
ذوي  األشخاص  استيعاب  بإمكانها  التي  الصحية  الرعاية  ومراكز  املواصالت  ووسائل 
 
ً
اإلعاقة. هذه العوامل تترك األشخاص ذوي اإلعاقة في املنطقة )ج( عرضة للخطر نظرا

إلى ُعزلتهم وانعدام االستجابة الحتياطاتهم )الخطر يتفاقم في ظل جائحة كورونا وحالة 
املستمرة(. الطوارىء 

املناطق  في  التعليم  في  اإلعاقة  ذوي  لألشخاص  األسا�ضي  بالحق  املرتبطة  باملؤشرات  يتعلق  وفيما 
 في املنطقة املسماة )ج( بما فيها املناطق البدوية في املحافظات الستة محل الدراسة 

ً
األكثر تهميشا

فقط جاءت على النحو التالي:44

محافظة طوباس: أظهر التقييم وبيانات اإلعاقة بأن 41% من األشخاص ذوي اإلعاقة . 	
أنهوا  فقط  و%18  االبتدائية،  املرحلة   %36 أنهى  وقد  ميون« 

ُ
»أ اإلعاقات  مختلف  من 

املرحلة اإلعدادية، و4% فقط لديهم شهادات دبلوم أو بكالوريوس.

محافظة أريحا: أظهر التقييم وبيانات اإلعاقة بأن 49% من األشخاص ذوي اإلعاقة من . 	
ميون« وأنهى 37% منهم فقط املرحلة االبتدائية، و14% أنهوا املرحلة 

ُ
مختلف اإلعاقات »أ

اإلعدادية، و2% فقط لديهم شهادات دبلوم أو بكالوريوس.

محافظة طولكرم: أظهر التقييم وبيانات اإلعاقة بأن 48% من األشخاص ذوي اإلعاقة . 	
أنهوا  االبتدائية، و%12  املرحلة  أنهو  38% فقط  في حين  »أميون«  اإلعاقات  من مختلف 

املرحلة اإلعدادية، و4% فقط لديهم شهادة دبلوم أو بكالوريوس.  

محافظة قلقيلية: أظهر التقييم وبيانات اإلعاقة بأن 50% من األشخاص ذوي اإلعاقة . 	
بمختلف اإلعاقات »أميون« في حين أنهى 31% فقط أنهى املرحلة االبتدائية، و12% أنهوا 

املرحلة اإلعدادية، و7% فقط لديهم شهادة دبلوم أو بكالوريوس. 

محافظة بيت لحم: أظهر التقييم وبيانات اإلعاقة بأن 54% من األشخاص ذوي اإلعاقة . 	
»أميون« فيما أنهى 35% فقط املرحلة اإلعدادية، و9% أنهوا املرحلة الثانوية، و2% فقط 

من األشخاص ذوي اإلعاقة لديهم شهادات دبلوم أو بكالوريوس.

48% من االشخاص ذوي اإلعاقة . 	 بأن  التقييم وبيانات اإلعاقة  الخليل: أظهر  محافظة 

44  املرجع سابق، ص )7( وما بعدها.
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»أميون« وأنهى 38% فقط املرحلة االبتدائية، و10% أنهوا املرحلة اإلعدادية، و3% فقط 
من األشخاص ذوي اإلعاقة لديهم شهادات دبلوم أو بكالوريوس.

ذوي  األشخاص  استفادة  )ج(  املنطقة  في  الخدمات  نظام  يضمن  أن  بوجوب  الدراسة  وأوصت 
التوعية  خدمات  تقديم  في  االستمرار  ووجوب  متساوية،  بصورة  املتاحة  الخدمات  من  اإلعاقة 
القيود  كافة  إزالة  على  العمل  ووجوب  اإلعاقة،  ذوي  لألشخاص  متكاملة«  »خدمة  توفير  حول 
وضرورة  الخدمات،  على  الحصوص  في  املساواة  لضمان  املواصالت،  وعوائق  واملعلوماتية، 
تحسين آليات التنسيق بين جميع أصحاب الشأن املعنيين في املنطقة )ج( لتقديم خدمات عالية 
أساسية  تعريفية  بيانات  على  الحصول  وضرورة  اإلعاقة،  ذوي  األشخاص  حاجات  تلبي  الجودة 
عن األشخاص ذوي اإلعاقة وتوفير الوصول إلى املعلومات وتعزيز آليات اإلحالة، وتطوير »نظام 
بيانات ومعلومات« يمكن الوصول إليها لدعم اإلحاالت، ورفع مستوى الوعي حول قضايا اإلعاقة 
اإلعاقة  ذوي  األشخاص  يشمل  بما  الشأن  أصحاب  جميع  واستهداف  العقليات«  »تغيير  بهدف 
سرهم واملجتمع املحلي ومزودي الخدمات والسلطات املحلية، وتوثيق قصص نجاح املستفيدين 

ُ
وأ

بين  املناطق  تلك  في  الفاعل  التطوعي«  »العمل  تعزيز  للنشر، وضرورة  واستخدام وسائل اإلعالم 
الشباب لدعم برامج اإلعاقة والتوعية.45 

التفاقية  مستند  العام(46  )التصميم  حقوقي  منظور  من  »اإلعاقة«  لفهم  ماسة  حاجة  هنالك 
والتوعية  والتطبيقي،  والسياساتي  التشريعي  املستوى  على  اإلعاقة  ذوي  األشخاص  حقوق 
الفّعال  باإلعمال  الرتباطه  واملجتمعي،  التعليمي  املستوى  على  املفهوم  بهذا  املستمر  والتثقيف 
 عن النهج 

ً
لحقوق األشخاص ذوي اإلعاقة على املستوى التشريعي وغير التشريعي. واالبتعاد كليا

كما  الطبي  اإلغاثي  أو  الطبي  بالنموذج  اإلعاقة  يربط  زال  وما  الزمن  من  طويلة  مدة  ساد  الذي 
الوضع في الحالة الفلسطينية. 

إلى  باالستناد  اإلعاقة  ذوي  لألشخاص  جديد«  متخصص  »مسح  إلجراء  ماسة  ضرورة  وهنالك 
مفهوم حقوقي واضح املعالم لإلعاقة ومستند إلى اتفاقية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة للوصول 
عيق 

ُ
ت التي  الحواجز  وأشكال  اإلعاقة  قطاع  حجم  بشأن  وموحدة  وحديثة  دقيقة  مؤشرات  إلى 

 والتي ينبغي 
ً
عملية التفاعل بين األشخاص ذوي اإلعاقة والبيئة التعليمة والبيئة املحيطة عموما

املساواة  قدم  على  املجتمع  في  اإلعاقة  ذوي  لألشخاص  والفّعالة  الكاملة  املشاركة  لضمان  إزالتها 

45  املرجع سابق، ص )37(.

46  التصميــم العــام: يعنــي تصميــم املنتجــات والبيئــات والبرامــج والخدمــات لكــي يســتعملها جميــع النــاس، بأكبــر قــدر ممكــن، دون حاجــة 
ِعينــة لفئــات معينــة مــن األشــخاص ذوي اإلعاقــة حيثمــا تكــون 

ُ
علــى تكييــف أو تصميــم ُمتخصــص، وال يســتبعد التصميــم العــام األجهــزة امل

هنــاك حاجــة إليهــا. املــادة )2( مــن اتفاقيــة حقــوق األشــخاص ذوي اإلعاقــة بشــأن مفهــوم )التصميــم العــام( فــي االتفاقيــة. 
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 ألهمية تلك املؤشرات في تشخيص اإلشكاليات وإدراك حجمها مختلف جوانبها 
ً
مع اآلخرين، نظرا

وفي  والتطبيق  السياساتي  املستوى  على  املؤشرات  تلك  نتائج  على  والبناء  اإلعاقات  ملختلف 
 عن التمييز واإلقصاء.

ً
املمارسة والتدخالت إلنفاذ الحقوق بعيدا

التربية والتعليم في تشرين  التي أقرتها وزارة  التعليم الجامع في فلسطين  إلى سياسة  ينبغي العودة 
التربية والتعليم العام لسنة 2017  األول/ أكتوبر 2015 وجرى إنفاذها في نصوص قرار بقانون 
الخطة  تلك  ترجمة  أجل  من  الالزمة  املالية  املخصصات  ورصد  زمنية  وجداول  آليات  ووضع 
والنصوص القانونية إلى واقع ملموس على األرض، وما تتطلبه من تغيير جدي وجوهري في نظام 
كي  التعليم  وبيئة  والهياكل  واملحتوى  واألدوات  واألساليب  النهج  حيث  من  فلسطين  في  التعليم 

، وتقييمها على نحو منتظم ومستمر.
ً
يكون جامعا

 2022  –  2017 التعليم  لقطاع  االستراتيجية  الخطة  في   
ً
وضوحا أكثر  لتشخيص  حاجة  هناك 

)ج(  املسماة  واملناطق  املحتلة  القدس  مدينة  في  التعليم  تواجه  التي  والتحديات  التدهور  بشأن 
شديد  نحو  وعلى  شديد  بإيجاز  الخطة  في  وردت  حيث   ،

ً
عموما البدوية،  التجمعات  يشمل  بما 

التعليمية  البيئة  بشأن  وتفاصيل  إحصائية  وبيانات  رقمية  مؤشرات  على  ويفتقر  العمومية 
واملباني واملرافق واملناهج واملخاطر التي تتعرض لها وأوضاع املدرسين/ات والتسرب من املدارس 
التربية  وزارة  بذلتها  التي  والجهود  وغيرها،  معها  التعامل  وكيفية  املرصودة  املالية  واملوازنات 
الجامع، وحقوق  التعليم  التعليمي. وفيما يخص  املستوى  )ج( على  واملناطق  القدس  في  والتعليم 
االشخاص ذوي اإلعاقة، فقد جرى إغفالها في الخطة رغم األوضاع املتدهورة للتعليم في القدس 
املحتلة واملناطق املسماة )ج( وبخاصة أن الخطة االستراتيجية شارفت على االنتهاء. وبالتالي هناك 
حاجة للتقييم الجاد بهذا الخصوص واالهتمام بها على املستوى السياساتي ومجاالت التخطيط 

واملوازنات املالية في التخطيط االستراتيجي. 

عن  الصادر   2002 لسنة   )4( رقم  العاصمة  بقانون  املجال،  هذا  في  التذكير،  الضروري،  من 
املجلس التشريعي الفلسطيني واملنشور في الجريدة الرسمية )الوقائع الفلسطينية( في العدد رقم 
خصص 

ُ
)44( بتاريخ 31 آذار/مارس 2003 والذي أكد في املادة )3( من القانون املذكور على أن »ت

والخطط  البرامج  وتوضع  الشريف  القدس  مدينة  إلى  العامة  املوازنة  من  خاصة  سنوية  حصة 
لتشجيع االستثمار العام والخاص فيها وتظل منطقة تطوير )أ( ذات أولوية خاصة«. بما يتطلب 
املتعلقة  والتحديات  املخاطر  مع  جاد  نحو  على  التعامل  والحكومة  والتعليم  التربية  وزارة  من 
النحو  على  التعليم  في  اإلعاقة  ذوي  األشخاص  وحقوق  القدس،  مدينة  في  التعليمية  بالعملية 
موازنة  ورصد  التعليم،  في  بالحق  املتعلقة  املجاالت  مختلف  في  اإلعاقة  حقوق  اتفاقية  في  املبين 
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في  الجامع  التعليم  على  باألولوية  واإلنفاق  القانون  ينص  كما  للقدس  العامة  املوازنة  في  خاصة 
القدس.

 )
ً
أوال )املواطن   2022  – 2017 الوطنية  السياسات  أجندة  بأن   ،

ً
أيضا التذكير،  الضروري،  ومن 

للجميع(  وشامل  جيد  )تعليم  عنوان  حملت  التي  الثامنة  الوطنية  األولوية  في  التعليم  تناولت 
بما يشمل  القدس املحتلة واملناطق )ج(  في مدينة  املأساوية  التعليمية  التطرق لألوضاع  وأغفلت 
 حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة في التعليم الجامع واملخاطر 

ً
التجمعات البدوية، ولم تتناول أيضا

على  املركب  والتمييز  والعنف  التعليمية  البيئة  في  واإلقصاء  التهميش  إلى  تؤدي  التي  والتحديات 
بما  التعليمي  النظام  في  األولويات  ضوء  في  واآلليات  السياساتية  والتدخالت  اإلعاقة،  أساس 

يضمن التعليم الجيد والشامل للجميع.

املجال  يطال  والتعليم  التربية  لوزارة  االستراتيجية  والخطط  الوثائق  في  نقص  هناك  أن  كما 
التعليمي في قطاع غزة رغم الحصار الذي تفرضه إسرائيل القوة القائمة باالحتالل في قطاع غزة 
القطاع  على  اإلسرائيلية  العسكرية  الهجمات  بفعل  القطاع  في  الحاصل  والتدمير  سنوات  منذ 
األمم  الصادرة عن  والتقارير  الجماعية  العقوبات  املدنية وسياسة  واملنشآت  السكان  واستهداف 
مؤشرات  وارتفاع  اآلدمية  للحياة   

ً
صالحا يعد  لم  غزة  قطاع  أن  إلى  بوضوح  تشير  التي  املتحدة 

حاجة  هناك  للمدنيين.  املتعمد  واالستهداف  العسكرية  الهجمات  بنتيجة  غزة  قطاع  في  اإلعاقة 
التعليم وسياسة  التربية والتعليم على صعيد الحق األسا�ضي في  التي بذلتها وزارة  إلى بيان الجهود 
التعليم الجامع في قطاع غزة والبيانات واملؤشرات الالزمة على صعيد من حيث املدارس واملرافق 

واملدرسين/ات والهياكل واملناهج والطلبة وذوي اإلعاقة دون تهميش أو إقصاء. 

الجامعة  الحقوق  مبنية على  »استراتيجية وطنية شاملة وموحدة«  بلورة  إلى  هنالك حاجة ماسة 
 وعلى قدم املساواة من اآلخرين 

ً
 كامال

ً
لتعزيز وحماية وكفالة تمتع األشخاص ذوي اإلعاقة تمتعا

بكامل الحقوق والحريات دون أي شكل من أشكال التمييز أو اإلقصاء. وضمان املشاركة الكاملة 
والفّعالة واألصيلة لألشخاص ذوي اإلعاقة بمختلف اإلعاقات والنساء ذوات اإلعاقة ومنظماتهم 
واملؤسسات العاملة والفاعلين في مجال اإلعاقة في الضفة الغربية بما يشمل القدس وقطاع غزة 
اتفاقية   مع 

ً
التنفيذ، انسجاما تنفيذها، والرقابة املستمرة على  بناء هذه االستراتيجية وآليات  في 

حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة. 

قانون حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة رقم )4( لسنة 1999 الذي كان يعد من التشريعات الجيدة 
 للمرحلة الراهنة وتحدياتها، وما 

ً
بين دول املحيط قبل أكثر من عقدين من الزمن لم يعد صالحا

االشخاص  حقوق  من  للعديد  تجاهل  من  املاضية  السنوات  مدار  على  العملية  التجربة  أفرزته 
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الطبية  اإلغاثية  ونظرته  أحكامه  مخالفة  على  الجزاءات  وغياب  القانون  في  الواردة  اإلعاقة  ذوي 
فلسطين  دولة  وانضمام  الشامل،  الحقوقي  املنهج  حساب  على  اإلعاقة  ذوي  األشخاص  لحقوق 
والسياساتي  التشريعي  املستوى  على  واستحقاقاتها  اإلعاقة  ذوي  األشخاص  حقوق  اتفاقية  إلى 
ُملحة  كأولوية  اإلعاقة  ذوي  األشخاص  حقوق  بشأن  جديد  لقانون  حاجة  هناك  والتطبيقي. 
والرقابة  التشريع  في  الدستورية  مهامه  وتوليه  التشريعي  املجلس  انتخابات  اقتراب  مع  وبخاصة 

على أداء السلطة التنفيذية وأهمية دور البرملان في إقرار هذا القانون والرقابة على تنفيذه.

باتجاه  تحول  وعملية   2019 اإلعاقة  ذوي  األشخاص  حقوق  بقانون  قرار  مشروع  مسودة  هناك 
أن  إال  ومالي،  إداري  واستقالل  تنفيذية،  وإدارة  اإلعاقة  ذوي  األشخاص  لحقوق  األعلى  املجلس 
والفّعالة  الكاملة  الشراكة  مفهوم  احترام  أبرزها عدم  جوهرية  إشكاليات  من  ُيعاني  املشروع  هذا 
اتفاقية حقوق األشخاص  بناء املشروع وفق ما تنص عليه  في  واألصيلة لألشخاص ذوي اإلعاقة 
ذوي اإلعاقة التي تؤكد بالنص الصريح الوارد في املادة )4( فقرة )3( على وجوب أن تتشاور دولة 
والسياسات  التشريعات  وتنفيذ  وضع  بشان  اإلعاقة  ذوي  األشخاص  مع   

ً
وثيقا  

ً
تشاورا فلسطين 

السيطرة  على  عالوة  فيها.   
ً
فعليا وإشراكهم  القرار  صنع  وعمليات  االتفاقية  تنفيذ  إلى  الرامية 

الواضحة للسلطة التنفيذية على تركيبة املجلس األعلى لحقوق األشخاص ذوي اإلعاقة واإلدارة 
وفعالية،  بكفاءة  املجلس  عمل  واستمرار  ديمومة  على  وتأثيرها  املالية  املوارد  وضعف  التنفيذية 
وعدم وضوح وتداخل املهام والصالحيات واألدوار واملسؤوليات املتعلقة بالجهات ذات االختصاص 
بموجب نصوص املشروع، وضعف العقوبات الواردة في ظل تعثر تطبيق الحقوق الواردة في قانون 
حقوق املعوقين 1999سنوات طويلة وعدم احترام قرارات املحاكم بشان حقوق األشخاص ذوي 
اإلعاقة وبخاصة القرار الصادر عن محكمة العدل العليا 2005 بشأن املواءمة الواردة في قانون 

حقوق املعوقين رغم صدور قرار قضائي بوجوب احترامها وغيرها من اإلشكاليات القانونية.

املبادئ  )وثيقة  لإلعاقة  الفلسطيني  االئتالف  عن  صدرت  هامة  توجيهية  مبادئ  وثيقة  هناك 
في فلسطين(47  الناظمة لحقوق ومصالح األشخاص ذوي اإلعاقة  الوطنية  للتشريعات  التوجيهية 
منسجمة مع اتفاقية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة، ويمكن البناء عليها في إعداد وإقرار القانون 
الجديد لحقوق األشخاص ذوي اإلعاقة، ويمكن للمجلس التشريعي القادم االستفادة منها بشأن 
في  تشريعية  كأولوية  معه  التعامل  ينبغي  الذي  اإلعاقة  ذوي  األشخاص  بحقوق  الخاص  القانون 
سبق  كما  تفاقم  وقد  اإلعاقة  ذوي  األشخاص  حقوق  له  تعرضت  الذي  التاريخي  الظلم  مواجهة 

القول خالل جائحة كورونا والطوارىء.

47  االئتــالف الفلســطيني لإلعاقــة، وثيقــة املبــادىء التوجيهيــة للتشــريعات الوطنيــة الناظمــة لحقــوق ومصالــح االشــخاص ذوي اإلعاقــة، 
ص )1( ومــا بعدهــا.
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احترام  يجب  ولكن  املشروع  في  الواردة  األحكام  من  االستفادة  من  الحال  بطبيعة  يمنع  ال  وهذا 
اتفاقية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة في عملية تصميم ومضمون القانون الجديد بشأن حقوق 

األشخاص ذوي اإلعاقة وأصول السياسة التشريعية. 

املبادئ  على  لإلعاقة  الفلسطيني  االئتالف  عن  الصادرة  التوجيهية  املبادئ  وثيقة  أكدت  وقد 
والفّعالة  الكاملة  املشاركة  في  وتتمثل  القانون؛  إعداد  منهجية  في  االتباع  واجبة  التوجيهية 
واحتياجاتهم  بأولوياتهم  وإحاطة  خبرة  األكثر  باعتبارهم  اإلعاقة  ذوي  لألشخاص  واألصيلة 
الحقوقية أي  املرجعيات  العالقة، واحترام  بين جميع األطراف ذات  ما  البّناء  وشؤونهم، والحوار 
في  اإلعاقة  ذوي  األشخاص  حقوق  اتفاقية  مع  ينسجم  بما  لإلعاقة  والتنموي  الحقوقي  املنظور 
التي  للكيفية  ُمعّمقة  دراسة  إجراء  ضرورة  به  وُيقصد  املسارات  متعدد  والتوجه  القانون،  إعداد 

يتم فيها إعداد القانون )السياسة التشريعية(.

حقوق  باتفاقية  االلتزام  في  وتتمثل  القانون؛  ملحتوى  التوجيهية  املبادئ  وثيقة  وتناولت 
القانون،  نصوص  في  والدولية  الحقوقية  واملعايير  واملرجعيات  اإلعاقة  ذوي  األشخاص 
العاملة  الكاملة والفعالة لألشخاص ذوي اإلعاقة ومنظماتهم واملؤسسات  واإلشراك واملشاركة 
التي  واملؤسسية  التنظيمية  املقومات  القانون  في  يتوفر  أن  أي  واملأسسة  اإلعاقة،  مجال  في 
واملهام  وااللتزامات  واملسؤوليات  الرقابية  واآلليات  الوطنية  التنسيقية  واألجسام  اآلليات  تبين 
نحو  على  اإلعاقة  ذوي  األشخاص  تستهدف  التي  والخدمات  والبرامج  واالختصاصات  واألدوار 
القطاعية  عبر  واملنهجية  والشفافية،  التام  الوضوح  على  وقائم  ومقصود  وموجه  منظم 
وأن  القانون،  نصوص  في  قطاعية(  عبر  قضية  )اإلعاقة  كاملة  الحقوق  منظومة  في  والشمول 
للتأويل  قابلة  وغير  وواضحة  ومحددة  زة 

ّ
ُمرك القانون  خالل  من  تحقيقها  املراد  األهداف  تكون 

للقانون ملجموعة من االعتبارات في الشكل واملضمون  الهيكلية الداخلية  أو االلتباس، ومراعاة 
على  املبني  التفصيلي  واملنهج  والفقرات  النصوص  ترتيب  في  املنطقي  والتسلسل  الدقة  بينها  من 
 
ً
القانون مصاغا إلى تدخالت ومسؤوليات واختصاصات وخدمات، وأن يكون  الحقوق وترجمتها 

للنفاذ بشكل   
ً
التي تجعله قابال التنظيمية واألدوات  بامتياز، وأن يتضمن اآلليات  بلغة حقوقية 

الواقع.  فعال وممنهج على أرض 
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الحق في العمل

هناك ارتباط وثيق ما بين الفقر واإلعاقة، ويؤدي غياب فرص التوظيف العادل واملتكافئ وسياسة 
العمل الجامع في بيئة العمل إلى غياب االستقاللية االقتصادية والذاتية، والبقاء في دائرة التبعية 
والتهميش  اإلفقار  من  للمزيد  وتؤدي  تتجزأ،  ال  التي  الحقوق  مختلف  على  تنعكس  التي  لآلخرين، 
صدر 

ُ
ت نمطية  مجتمع  عقلية  ظل  في  التعقيد  شديدة  للُعزلة   

ً
وصوال اإلعاقة،  ذوي  لألشخاص 

بيئة  في  إمكانيات وقدرات األشخاص ذوي اإلعاقة  الحكم على  في  بالدونية   ُمسبقة تتسم 
ً
أحكاما

إلى تصديق تلك العقلية في غياب الوعي وجلد الذات، وحتى  غير موائمة وغير عادلة، بل وتؤدي 
االستسالم ألشكال العنف بصمت.

يمكن أن نستدل على عالقة الفقر باإلعاقة بما أشارت إليه نتائج املسح املتخصص الذي أجراه 
للتحديث  يخضع  ولم   2011 عام  اإلعاقة  ذوي  لألشخاص  الفلسطيني  لإلحصاء  املركزي  الجهاز 
حيث أكدت نتائج املسح بذلك الوقت إلى أن ما ُيقارب نسبة 87.5%؛48 من األشخاص ذوي اإلعاقة 
ذوي  لألشخاص  جديد  متخصص  مسح  إجراء  حال  وفي  الفلسطيني.  العمل  سوق  خارج  هم/ن 
اإلعاقة في جائحة كورونا والطوارىء وتدهور مستوى األوضاع االقتصادية واملعيشية والنفسية 
للناس فإن مؤشرات الحق في العمل الالئق ومنظومة حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة ككل ستكون 
 يطال آدمية وحقوق وكرامة األشخاص 

ً
 خطيرا

ً
»كارثية« في مختلف املستويات، بما يشكل انتهاكا

 يطال قيمة التنوع في املجتمع. 
ً
 جديا

ً
ذوي اإلعاقة وتهديدا

للحق  ومتكاملة  شاملة  سياسة  اإلعاقة  ذوي  األشخاص  حقوق  اتفاقية  من   )27( املادة  َرَسمت 
بيئة  في  الشاملة  واملواءمة  املتكافئة،  التوظيف  فرص  حيث  من  سيما  ال  الجامع«  »العمل  في 
مختلف  في  التنوع  وقيمة  الفردية  الفروق  واحترام  املعقولة،  التيسيرية  والترتيبات  العمل، 
حساسية  أكثر  املمارسة  وفي  وسياساتية  تشريعية  بيئة  وضمان  العمل،  ومجاالت  شروط 
مُنصفة  بيئة  في  الالئق  العمل  في  للحق  اإلعاقة  ذوي  األشخاص  وصول  ملتطلبات  واستجابة 

قطاعية.  عبر  لقضية  وعادلة 

48  مســح األفــراد ذوي اإلعاقــة 2011 )تقريــر النتائــج الرئيســية( الجهــاز املركــزي لإلحصــاء ووزارة التنميــة االجتماعيــة، مرجــع ســابق، ص 
 ورقــة أعدتهــا جمعيــة الشــبان املســيحية القــدس – برنامــج التأهيــل بالتعــاون مــع االتحــاد الفلســطيني العــام لألشــخاص ذوي 

ً
)27(. وأيضــا

اإلعاقــة بشــأن مراجعــة قانــون العمــل الفلســيني رقــم )7( لســنة 2000، ص )2(.
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نصت املادة )27( من اتفاقية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة على ما يلي:

»1. تعترف الدول األطراف بحق األشخاص ذوي اإلعاقة في العمل، على قدم املساواة مع اآلخرين؛ 
ويشمل هذا الحق إتاحة الفرصة لهم لكسب الرزق في عمل يختارونه أو يقبلونه بحرية في سوق 
عمل وبيئة عمل منفتحتين أمام األشخاص ذوي اإلعاقة وشاملتين لهم ويسهل انخراطهم فيهما. 
تصيبهم  الذين  أولئك  حق  ذلك  في  بما  وتعززه،  العمل  في  الحق  إعمال  األطراف  الدول  وتحمي 
التشريعات،  في ذلك سن  بما  املناسبة،  الخطوات  اتخاذ  اإلعاقة خالل عملهم، وذلك عن طريق 

لتحقيق عدة أهداف منها ما يلي:

أشكال أ.  بكافة  املتعلقة  املسائل  بجميع  يختص  فيما  اإلعاقة  أساس  على  التمييز  حظر 
العمالة، ومنها شروط التوظيف والتعيين والعمل، واستمرار العمل، والتقدم الوظيفي، 

وظروف العمل اآلمنة والصحية؛

قدم ب.  على  ومالئمة،  عادلة  عمل  ظروف  في  اإلعاقة  ذوي  األشخاص  حقوق  حماية 
املساواة مع اآلخرين، بما في ذلك تكافؤ الفرص وتقا�ضي أجر متساو لقاء القيام بعمل 
متساوي القيمة، وظروف العمل املأمونة والصحية، بما في ذلك الحماية من التحرش، 

واالنتصاف من املظالم؛

على ت.  والنقابية  الُعمالية  حقوقهم  ممارسة  من  اإلعاقة  ذوي  األشخاص  تمكين  كفالة 
قدم املساواة مع اآلخرين؛

العامة ث.  البرامج  على  فعالة  بصورة  الحصول  من  اإلعاقة  ذوي  األشخاص  تمكين  )د( 
للتوجيه التقني واملنهي، وخدمات التوظيف، والتدريب املنهي واملستمر؛

العمل، فضال ج.  العمل والتقدم الوظيفي لألشخاص ذوي اإلعاقة في سوق  تعزيز فرص 
عن تقديم املساعدة على إيجاد العمل والحصول عليه واملداومة عليه والعودة إليه؛

في ح.  والشروع  التعاونيات،  وتكوين  الحرة،  األعمال  ومباشرة  الحّر،  العمل  فرص  تعزيز 
األعمال التجارية الخاصة؛

تشغيل األشخاص ذوي اإلعاقة في القطاع العام؛	. 

انتهاج سياسات د.  تشجيع عمالة األشخاص ذوي اإلعاقة في القطاع الخاص من خالل 
من  ذلك  وغير  والحوافز،  التصحيحية،  البرامج  تشمل  قد  مناسبة،  تدابير  واتخاذ 

التدابير؛

كفالة توفير ترتيبات تيسيرية معقولة لألشخاص ذوي اإلعاقة في أماكن العمل؛ذ. 
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تشجيع اكتساب األشخاص ذوي اإلعاقة للخبرات املهنية في سوق العمل املفتوحة؛ر. 

تعزيز برامج إعادة التأهيل املنهي والوظيفي، واالحتفاظ بالوظائف، والعودة إلى العمل ز. 
لصالح األشخاص ذوي اإلعاقة.

2.   تكفل الدول األطراف عدم إخضاع األشخاص ذوي اإلعاقة للرق أو العبودية، وحمايتهم على 
قدم املساواة مع اآلخرين، من العمل الجبري أو القسري«.

ونصت املادة )9( من القانون األسا�ضي الفلسطيني الواردة في باب الحقوق والحريات العامة على 
ما يلي »الفلسطينيون أمام القانون والقضاء سواء ال تمييز بينهم بسبب العرق أو الجنس أو اللون 
أو الدين أو الرأي السيا�ضي أو اإلعاقة«. فيما أكدت املادة )25( بأن»1. العمل حق لكل مواطن 
وهو واجب وشرف وتسعى السلطة الفلسطينية إلى توفيره لكل قادر عليه 2. تنظم عالقات العمل 
بما يكفل العدالة للجميع ويوفر للعمال الرعاية واألمن والرعية الصحية واالجتماعية 3. التنظيم 
النقابي حق ينظم القانون أحكامه 4. الحق في اإلضراب يمارس في حدود القانون«. وشددت املادة 
التي  العامة  والحريات  الحقوق  من  وغيرها  الدستورية  الحقوق  هذه  على  االعتداء  أن  على   )32(
الناشئة  الجنائية وال املدنية  الدعوى  القانون األسا�ضي يشكل جريمة دستورية ال تسقط  يكفلها 

 ملن وقع عليه الضرر.
ً
 عادال

ً
عنها بالتقادم وعلى أن تضمن السلطة الفلسطينية تعويضا

على  املبنية  املتكافئة«  »الفرص  تحقق  في  تتجسد  التي  العمل  في  للجميع«  »العدالة  غياب  إن 
والترتيبات  الجامعة  العمل  وبيئة  التوظيف  وإجراءات  شروط  حيث  من  الفردية«  »الفروق 
من  أشكال  على  تنطوي  للجميع،  واملُنصف  العادل  الوصول  حق  تضمن  التي  املعقولة  التيسيرية 
األسا�ضي  القانون  في  املحظورة  الالئق،  العمل  في  اإلعاقة،  نوع  أو  اإلعاقة،  أساس  على  التمييز 
)الدستور( بل وتشكل جريمة دستورية ال تسقط بالتقادم وتستوجب العقاب والتعويض العادل 

ملن وقع عليه الضرر. 

املتكافئة  العمل  فرص  تحقيق  تكفل  التي  التشريعية  واإلجراءات  التدابير  غياب  فإن  املقابل،  في 
في بيئة عمل جامعة وتدابير تيسيرية معقولة وُمنصفة، وغياب سياسة عقابية ونصوص عقابية 
اإلعاقة،  ذوي  األشخاص  بحقوق  املتعلقة  الفلسطينية  والتشريعات  املعوقين  حقوق  قانون  في 
فتحت الباب على مصرعيه أمام نهج التمييز القائم على أساس اإلعاقة في املمارسة العملية، ألنها 
ريد تكييف األشخاص ذوي اإلعاقة مع بيئة العمل دون مواءمة ودون ترتيبات تيسيرية معقولة 

ُ
ت

املعقولة  التيسيرية  التدابير  وتحديد  ومواءمتها  العمل  بيئة  تكييف  وليس  طبي،  منظور  ومن 
ذوي  األشخاص  حقوق  التفاقية   

ً
خالفا حقوقي،  منظور  من  اإلعاقة  ذوي  األشخاص  ملتطلبات 

اإلعاقة وأحكام القانون األسا�ضي )الدستور( وإرادة املشّرع الدستوري الفلسطيني. 
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وبالرجوع إلى قانون حقوق املعوقين رقم )4( لسنة 1999 الذي ُيعاني من مشكلة في فهم اإلعاقة 
 – طبي  منظور  من  وليس   ،

ً
كليا إزالتها  ووجوب  والحواجز  بالصعوبة   

ً
ارتباطا حقوقي  منظور  من 

اإلعاقة،  ذوي  األشخاص  حقوق  اتجاه   
ً
عموما الفلسطينية  التشريعات  الحال  هو  كما  إغاثي 

نجد أنه ينص في املادة )10( فقرة )4( منه )واردة تحت عنوان في مجال التأهيل والتشغيل( على 
املعنية  الجهات  جميع  مع  التنسيق  مسؤولية  االجتماعية(  الشؤون  )وزارة  الوزارة  »تتولى  يلي  ما 
مؤهلة  فنية  كوادر  إعداد  أ.  والتشغيل:  التأهيل  مجال  في  املعوقين  وتأهيل  رعاية  على  للعمل 
املنهي  والتدريب  التأهيل  مرافق  في  االلتحاق  حق  ضمان  ب.  املعوقين  فئات  مختلف  مع  للعمل 
حسب القوانين واللوائح املعمول بها وعلى أساس مبدأ تكافؤ الفرص وتوفير برامج التدريب املنهي 
املناسبة للمعوقين ج. إلزام املؤسسات الحكومية وغير الحكومية باستيعاب عدد من املعوقين ال 
أماكن  املؤسسات مع جعل  تلك  في  العمل  يتناسب مع طبيعة  بها  العاملين  5% من عدد  يقل عن 

مناسبة الستخداماتهم«.   العمل 

 من الواضح، أن النص املذكور ُيعاني الكثير في مجال فهم اإلعاقة من منظور حقوقي، من خالل 
ربط تشغيل األشخاص ذوي اإلعاقة بالتأهيل، وهي صورة نمطية مبنية على »أحكام ُمسبقة« بأن 
التي تجعلهم يستحقون العمل  األشخاص ذوي اإلعاقة ليس لديهم القدرات واإلمكانية واملؤهالت 
تأهيل الشخص  أي  العمل،  إلى  املدخل  يغدو  »التأهيل«  وبالتالي فإن  الجامع«  »العمل  من منظور 

 مختلفة من التمييز والتهميش واإلقصاء. 
ً
ذوي اإلعاقة، وليس تأهيل بيئة العمل، ما ُينتج أشكاال

»الحق  مجال  في  »املعوقين«  حقوق  قانون  في  الواردة  التمييزية  املصطلحات  فهم  يمكن  هنا،  من 
في العمل« من قبيل أولوية الـتأهيل إلمكانية التشغيل، ومفهوم »استيعاب« عدد من »املعوقين« 
في  يتم »استيعابهم«  الذين  في املؤسسة، وأن يكون »املعوقين«  العاملين  ال يقل عن 5% من عدد 
العمل  بيئة  تكون  أن  ال  العمل«،  »طبيعة  مع  »متناسبين«  الحكومية  وغير  الحكومية  املؤسسات 
والتدابير التيسيرية متناسبة مع اإلعاقة ونوع اإلعاقة والفروق الفردية وقيمة التنوع في املجتمع 
كما تنص االتفاقية، هذه نظرة تمييزية دونية في التشريع اتجاه مفهوم اإلعاقة وحقوق األشخاص 

.
ً
ذوي اإلعاقة ويجب أن تتغّير كليا

 ألنماط التمييز على أساس اإلعاقة في الحياة العملية في مجال الحق من 
ً
وهذا ما يفتح الباب واسعا

 في املؤسسات الحكومية وغير الحكومية 
ً
العمل الالئق وغيره، فهل شروط وإجراءات التوظيف مثال

 على 
ً
تأخذ املفهوم الحقوقي لإلعاقة وفق االتفاقية بعين االعتبار وإلى أي مدى؟ هل هي قائمة فعال

تكافؤ الفرص املبني على الفروق الفردية بين الناس؟ هل اإلعالن عن الوظائف يقوم على الفرص 
املتساوية واملتكافئة بين األشخاص بدون إعاقة واألشخاص ذوي اإلعاقة بمختلف اإلعاقات؟ 
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يكون  حتى   
ً
أيضا األساس  هذا  على  قائمة  والشفهية  الكتابية  للمقابالت  والتجهيز  اإلعداد  وهل 

؟ وماذا عن بيئة االختبارات والتدابير 
ً
 والحق في العمل جامعا

ً
فحص القدرات واإلمكانيات عادال

التيسيرية هل هي متوفرة إلمكانية الحكم على القدرات واإلمكانيات؟ هل يمكن أن تكون األدراج 
العالية أمام املؤسسة أو حتى طاولة االختبار املرتفعة قد َحَسمت أمر الُفرص املتساوية واملتكافئة 
الحقيقية؟  والقدرات  اإلمكانيات  عن  بمعزل  اإلعاقة  ونوع  اإلعاقة  ذوي  األشخاص  ضد   

ً
سلفا

هناك العديد من األسئلة التي يجب طرحها لالستدالالت بشأن أشكال التمييز قبل الحديث عن 
اإلمكانيات والقدرات واملؤهالت. 

الحقوقي  املفهوم  على  ُمرتكزة  املعوقين  حقوق  لقانون  شاملة  تشريعية  مراجعة  إجراء  ينبغي 
العمل  في  بالحق  يتعلق  فيما  سواًء  اإلعاقة،  ذوي  األشخاص  حقوق  اتفاقية  إلى  املستند  لإلعاقة 
ذوي  لألشخاص  جديد  قانون  لبناء  حاجة  هنالك  الحقوق.  من  غيره  أو  الجامع(  العمل  )سياسة 
على  قائم  واإلقصاء،  اإلعاقة  أساس  على  التمييز  نهج  عن   

ً
بعيدا تشريعية،  كأولوية  اإلعاقة، 

تكييف التصميم العام وبيئة العمل والتدابير التيسيرية املعقولة وإمكانية الوصول مع مطالبات 
ف األشخاص ذوي اإلعاقة مع بيئة عمل  األشخاص ذوي اإلعاقة ومن منظور حقوقي، وليس تكيُّ

غير مواءمة ودون وترتيبات تيسيرية معقولة ومن منظور طبي إغاثي.

مفهوم  مع  انسجامه  مدى  وفحص   2000 لسنة   )7( رقم  الفلسطيني  العمل  قانون  إلى  وبالرجوع 
بالتعاريف  الخاصة  األولى  املادة  في  أورد  قد  أنه  نجد  اإلعاقة؛  ذوي  األشخاص  وحقوق  اإلعاقة 
 »للمعوق« )منظور طبي( جاء على النحو التالي »املعوق: هو الشخص الذي يعاني من عجز 

ً
تعريفا

في بعض قدراته الجسدية أو الحسية أو الذهنية، نتيجة مرض أو حادث أو سبب خلقي أو عامل 
وراثي، أدى لعجزه عن العمل أو أضعف قدرته عن القيام بإحدى الوظائف األساسية األخرى في 
إلى الرعاية والـتأهيل من أجل دمجه أو إعادة دمجه في املجتمع«. وبذلك، يتضح  الحياة ويحتاج 
ذوي  لألشخاص  العمل  في  الحق  لغاية  اإلعاقة،  تعريف  في  الحقوقي،  املنهج  وليس  الطبي،  املنهج 

اإلعاقة، ومن هنا يمكن فهم التمييز على أساس اإلعاقة.

القانون يصب باتجاه تعزيز الصورة النمطية )التنميط( بأن االشخاص ذوي اإلعاقة ليست لديهم 
الالئق،  العمل  في  بالحق  التمتع  يستحقون  تجعلهم  التي  واملؤهالت  واإلمكانيات  القدرات   

ً
أساسا

قانون  في  »اإلعاقة«  مفهوم  مراجعة  ينبغي  القانون!  في  للتشغيل  اإلجبارية  القناة  هو  والتأهيل 
اإلعاقة؛  ذوي  األشخاص  حقوق  اتفاقية  في  الوارد  للتعريف  مستند  حقوقي«  »منظور  من  العمل 
وربط املفهوم )اإلعاقة( بنصوص قانون العمل بحيث تكون حّساسة اتجاه الحق في العمل الجامع 

والعدالة والشمول.
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تنص املادة )8( من قانون العمل على أن »تن�ضئ الوزارة مكاتب للعمل موزعة بشكل مالئم بحيث 
وتحدد   ،

ً
مجانا خدماتها  املكاتب  تلك  وتقدم  بهم،  االتصال  والعمال  العمل  أصحاب  على  يسهل 

اتجاه  حّساسة  غير  العمل  قانون  نصوص  أن  الواضح  من  واختصاصاتها«.  عملها  نظام  الوزارة 
التي  املعقولة  التيسيرية  والتدابير  املواءمة  العمل  بيئة  مجال  في  اإلعاقة  ذوي  األشخاص  حقوق 
تضمن إمكانية وصول األشخاص ذوي اإلعاقة، بمختلف اإلعاقات، إلى سوق العمل الفلسطيني. 
هناك حاجة إلى إقرار نظام للتشغيل والتدريب والتوجيه املنهي لألشخاص ذوي اإلعاقة باالستناد 
ويضمن  العمل،  سوق  إلى  اإلعاقة  ذوي  األشخاص  وصول  إمكانية  يضمن  بما  املذكور  النص  إلى 
واملرافق  املباني  إلى  الوصول  فرص  اإلعاقة  ذوي  لألشخاص  توفر  جامعة  عمل  وبيئة  سياسة 
البيئية  املواءمة  بريل،  نظام  اإلشارة،  )لغة  اآلخرين  مع  املساواة  والخدمات على قدم  واملعلومات 
العمرانية ...(49 ألن مفهوم اإلعاقة يقوم على التفاعل بين الصعوبة والحواجز في العمل التي ينبغي 
 إلى 

ً
إزالتها بالكامل كما تنص االتفاقية، والرقابة على سالمة وفعالية تنفيذه في املمارسة، وصوال

تحقيق املساواة والتكافؤ في الوصول لسوق العمل.

أن  على  والتشغيل  البطالة  إحصائية  عنوان  تحت  الواردة  العمل  قانون  من   )9( املادة  تنص 
 .»

ً
ونوعا  

ً
كما والتشغيل  بالبطالة  خاصة  دورية  إحصائيات  بإعداد  العمل(  )وزارة  الوزارة  »تقوم 

املركزي  الجهاز  النص من خالل جهود إحصائيات دورية مشتركة مع  تفعيل هذا  من الضروري 
والفئات  اإلحصائية،  واملؤشرات  املعلومات  حيث  من  العمل  في  الحق  مجال  في  لإلحصاء 
املهمشة واملحرومة وحقها في العمل بكرامة من خالل تقارير إحصائية دقيقة حول واقع العمل 
مجال  في  ُمركب  تمييز  من  ُيعانين  اللواتي  اإلعاقة  ذوات  والنساء  اإلعاقة،  ذوي  لألشخاص 
باملؤشرات  االهتمام  عدم  أو  الواضح  الخلل  مع  وبخاصة  الالئق،  العمل  إلى  الوصول  في  الحق 
اإلحصائية الخاصة بحقوق االشخاص ذوي اإلعاقة في املمارسة العملية، وقد سبق القول بأن 
الواقع  تشخيص  في  اإلحصائية  التقارير  ألهمية   

ً
نظرا  ،2011 عام  جرى  متخصص  مسح  آخر 

ملؤشرات  مرتكزة  التشريعات  على  تعديل  أو  وتشريعات  سياسات  وبناء  والتمييز  الخلل  وحجم 
باستمرار.  وُمحدثة  دقيقة  إحصائية  وبيانات 

بين  العمل  وشروط  ظروف  في  التمييز  »يحظر  يلي  ما  على  العمل  قانون  من   )16( املادة  تنص 
يحظر  بنص  االكتفاء  التشريعية  والصناعة  السياسة  أصول  في  يكفي  ال  فلسطين«.  في  العاملين 
املمارسة  في  التمييز  من  )أنماط(  أشكال  أمام  نكون  عندما  العمل  وشروط  ظروف  في  التمييز 
الحظر، وإنما  أهمية هذا  التهميش، رغم  املهمشة وتصاعد حالة  الفئات  اتجاه  العملية وبخاصة 

العــام لألشــخاص ذوي اإلعاقــة، مراجعــة  مــع االتحــاد الفلســطيني  بالتعــاون  التأهيــل  القــدس – برنامــج  49  جمعيــة الشــبان املســيجية 
لقانــون العمــل الفلســطيني، مرجــع ســابق، ص )5( ومــا بعدهــا. 
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إلى  وبالرجوع  العمل؛  وشروط  ظروف  في  التمييز  هذا  على  عقاب  هناك  يكون  أن   ،
ً
أوال ينبغي، 

الفصل األول من الباب العاشر من قانون العمل الخاص بالعقوبات فإن مخالفة النص الخاص 
 وغير فّعال في املمارسة 

ً
 نظريا

ً
بالتمييز )مادة 16( ال يترتب عليه عقوبة ما يجعل من الحظر نصا

ينبغي   ،
ً
وثانيا والعقاب.  اإللزام  بينها  من  التي  القانوني  النص  خصائص  مع  ينسجم  وال  العملية 

اإلعاقة  مفهوم  يحترم  نحو  على  العمل  قانون  ألحكام  شاملة  مراجعة  مع  الحظر  هذا  يتزامن  أن 
الترتيبات  وتحديد  ومواءمتها  العمل  ببيئة  املتعلقة  لتشريعية  واإلجراءات  التدابير  كافة  ويتضمن 
إلى مكاتب التشغيل والتدريب  التيسيرية املعقولة وضمان حق الوصول لألشخاص ذوي اإلعاقة 

املنهي والتوجيه املنهي واالنخراط العادل واملتكافئ في سوق العمل. 

كل  »على  تنص  التي   )10( املادة  قبيل  من  العمل؛  قانون  نصوص  من  العديد  على  ينسحب  هذا 
إقامته،  دائرة  في  الواقع  العمل  مكتب  في  اسمه  يسجل  أن  فيه  وراغب  العمل  على  قادر  شخص 
وعلى املكتب قيد طلبات العمل وإعطاء طالبيه شهادة بذلك، وتنظم الوزارة البيانات واإلجراءات 
االلتزام  العمل  مكاتب  »على  تنص  التي   )11( واملادة  تسجيله«.  وشهادة  العمل  بطلب  املتعلقة 
بتنسيب العمال املسجلين لديها، مراعية في ذلك االختصاصات والكفاءة واألسبقية في التسجيل 
وحق صاحب العمل في االختيار«. واملادة )18( التي تنص على ما يلي« لغرض تطبيق أحكام هذا 
الفصل: 1. ُيقصد بالتوجيه املنهي النشاطات التي تهدف إلى توجيه العمال لفرص العمل والتدريب 
التي  النشاطات  املنهي  بالتدريب  ُيقصد   .2 وقدراتهم  وميولهم  مهاراتهم  مع  تتناسب  التي  املتاحة 
تهدف إلى توفير احتياجات التنمية من العمال املدربين. وتمكينهم من اكتساب املهارات والقدرات 
الالزمة وتطويرها بصفة مستمرة«. واملادة )19( والتي تنص« تقوم الوزارة بوضع ومتابعة وتطبيق 
املعنية  الوزارات واملؤسسات  والتكامل مع  التنسيق  بما يحقق  املنهي  والتوجيه  التدريب  سياسات 
األخرى، وبما يوفر احتياجات برامج التنمية من العمالة الفنية واملدربة«. واملادة )20( والتي تنص 
»تن�ضى الوزارة مراكز للتدريب املنهي حسب الحاجة ويتم تحديد نظام عملها واختصاصاتها بقرار 
 للتدريب والتوجيه يكفل تحقيق مبدأ 

ً
من الوزير«. واملادة )21( والتي تنص » ُيصدر الوزير نظاما

تكافؤ الفرص ...«. 50

العمل  صاحب  »يلتزم  باآلتي  جاءت  فقد  الفلسطيني  العمل  قانون  من   )13( املادة  إلى  وبالرجوع 
عن  تقل  ال  بنسبة  وذلك  إعاقتهم  مع  تتالءم  بأعمال  املؤهلين  املعوقين  العمال  من  عدد  بتشغيل 
املادة  به  جاءت  الذي  الذكر  سالف  املنهج  ذات  وهو  املنشأة«.  في  العاملة  القوى  حجم  من   %5
الحكومية  وغير  الحكومية  املؤسسات  »إلزام  املعوقين  حقوق  قانون  من  )4/ج(  فقرة   )10(
في  العمل  طبيعة  مع  يتناسب  بها  العاملين  عدد  من   %5 عن  يقل  ال  املعوقين  من  عدد  باستيعاب 

50  املرجع سابق، ص )6( وما بعدها. 
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تلك املؤسسات مع جعل أماكن العمل مناسبة الستخداماتهم«. اعتماد نظام »الكوتا« لألشخاص 
ذوي اإلعاقة في قانون العمل بنسبة ال تقل عن 5% مهم، من حيث املبدأ، في مواجهة نهج التمييز 
 تعميمه في مختلف مراكز »صناعة القرار« 

ً
على أساس اإلعاقة في سوق العمل، ومن املهم أيضا

من  وغيرها  املحلية  الهيئات  وانتخابات  العامة  االنتخابات  في  للمرأة  املخصصة  الكوتا  غرار  على 
سوق  في  اإلعاقة  ذوي  األشخاص  له  يتعرض  الذي  واإلقصاء  التهميش  وطأة  من  التخفيف  أجل 

العمل وصناعة القرار.

اإلعاقة  ذوي  لألشخاص  املخصصة  بالكوتا  املتعلق  النص  مع  التعامل  ينبغي  فإنه  املقابل،  في 
)نسبة ال تقل عن 5%( في قانون العمل وقانون حقوق املعوقين من منظور حقوقي في فهم اإلعاقة 
ومواءمتها  العمل  بيئة  تكييف  وجوب  العمل  قانون  في  التأكيد  يعني  ما  طبي،  منظور  من  وليس 

وبيان التدابير التيسيرية املعقولة على نحو ملزم ويستتبع عقوبات حال مخالفتها. 

عالوة على ذلك، فقد أظهرت مؤشرات واقع سوق العمل واملنشآت الصادرة عن الجهاز املركزي 
شغل 

ُ
)ت لإلحصاء بأن ما نسبته 96% من املنشآت الفلسطينية هي منشآت صغيرة وبالغة الصغر 

أقل من 10 عمال(51 وهي التي تشكل عماد االقتصاد الفلسطيني، ما يعني أن النص القانوني )نسبة 
والتدابير  النصوص على مفهوم اإلعاقة واملواءمة  تلك  إعادة صياغة  يتطلب  ما  لن يشملها.   )%5

 في املنشآت الصغيرة واملتوسطة.
ً
التيسيرية وتضمن تشغيل األشخاص ذوي اإلعاقة فعليا

الذي  املالي الخاص باألشخاص ذوي اإلعاقة«  بــــــ »الصندوق  يتعلق  وهناك جانب شديد األهمية 
نص عليه قانون حقوق املعوقين والئحته التنفيذية، ولم يتم إنشاؤه منذ العام 2004 حتى اآلن 
 للقانون، رغم أهميته في التشغيل وفي التخفيف من وطأة التمييز وتهميش األشخاص ذوي 

ً
خالفا

اإلعاقة في سوق العمل. حيث تنص املادة )10( فقرة )4/ج( من قانون حقوق املعوقين رقم )4( 
ال  املعوقين  من  عدد  باستيعاب  الحكومية  وغير  الحكومية  املؤسسات  إلزام   « على   1999 لسنة 
أماكن  املؤسسات مع جعل  تلك  في  العمل  يتناسب مع طبيعة  بها  العاملين  5% من عدد  يقل عن 
في   2004 لسنة   )40( رقم  للقانون  التنفيذية  الالئحة  تنص  فيما  الستخدامهم«.  مناسبة  العمل 
أو  شركة  كل   « يلي  ما  على   )5( فقرة  والتشغيل(  التأهيل  مجال  في   :

ً
)رابعا البند  في   )12( املادة 

قانون  من   )10( املادة  من   )4( الفقرة  من  )ج(  للبند   
ً
وفقا معوقين   

ً
أشخاصا توظف  ال  مؤسسة 

حقوق املعوقين رقم 4 لسنة 1999 تدفع بدل راتب املعوق حسب الحد األدنى إلى صندوق خاص 
منه  املساعدات  لصرف  يخصص  الوزارة  في  االجتماعية  التنمية  وزير  من  بقرار  ينشأ  للمعوقين 
وزراء  قبل  من  »الصندوق«  هذا  إنشاء  يتم  لم  فإنه  ذلك،  ومع  العاملين«.  غير  املعوقين  لصالح 

51  وزارة العمل الفلسطينية، استراتيجية قطاع العمل لألعوام )2021 – 2023( نيسان 2020 منشورة على موقع وزارة العمل، ص )36(.
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 للقانون.
ً
التنمية االجتماعية في الحكومات املتعاقبة دون أّي مبرر وخالفا

لسوق  اإلعاقة  ذوي  األشخاص  دخول  فرص  يعزز  أن  شأنه  من  املالي  الصندوق  هذا  إنشاء  إنَّ 
خالل  من  العمل  سوق  إلى  الدخول  من  حرمانهم  وطأة  من  يخفف  أن   

ً
أيضا شأنه  ومن  العمل، 

العاملين.  غير  اإلعاقة  ذوي  لألشخاص  املخصص  املالي  الصندوق  إلى  إحالتها  يتم  التي  األموال 
األرض  على  النصوص  بتلك  االلتزام  لضمان  فّعالة  رقابية  آليات  وضع   

ً
أيضا الضروري  ومن 

على  املُسيطرة  الكبرى  الشركات  وبخاصة  واملؤسسات  الشركات  جميع  من  بها  االلتزام  وضمان 
الفلسطيني. االقتصاد 

اإلعاقة  أساس  على  تمييز  على  وتعديالته   1998 لسنة   )4( رقم  املدنية  الخدمة  قانون  ينطوي 
الجامع  العمل  وسياسة  التيسيرية  والتدابير  املواءمة  ببيئة  ُمتعلقة  تشريعية  تدابير  يتضمن  وال 
اللوائح  بشأن  كذلك  والحال  اإلعاقة،  ذوي  لألشخاص  الالئق  للعمل  الوصول  حق  تضمن  التي 

كّملة لقانون الخدمة املدنية فيما يخص حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة.
ُ
التنفيذية امل

حيث تنص املادة )24( فقرة )3( من قانون رقم )4( لسنة 1998 بإصدار قانون الخدمة املدنية 
بـــ »شروط التعيين في الوظيفة العامة« على ما يلي »ُيشترط فيمن يعين في  وتعديالته فيما يتعلق 
 من األمراض والعاهات البدنية والعقلية التي تمنعه من القيام بأعمال 

ً
أي وظيفة أن يكون خاليا

الوظيفة التي سيعين فيها بموجب قرار من املرجع الطبي املختص، على أنه يجوز تعيين الكفيف في 
عينيه أو فاقد البصر في إحدى عينيه أو ذي اإلعاقة الجسدية، إذا لم تكن أي من تلك اإلعاقات 
تمنعه من القيام بأعمال الوظيفة التي سيعين فيها بشهادة املرجع الطبي املختص على أن تتوافر 

فيه الشروط األخرى للياقة الصحية«. 

الجامع  العمل  له، بتجاهل سياسة  املكملة  التنفيذية  املدنية، واللوائح  لم يكتِف قانون الخدمة 
وبيئة املواءمة والتدابير التيسيرية املعقولة في نصوصه وأحكامه، والتعامل مع اإلعاقة من منظور 
نوع  أساس  وعلى  اإلعاقة،  أساس  على  التمييز  على  املذكور  النص  خالل  من  يعمل  وإنما  طبي، 
في  السائدة  سبقة« 

ُ
امل »واألحكام  النمطية  النظرة  بذات  املركب،  التمييز  بمعنى   ،

ً
أيضا اإلعاقة 

الثقافة املجتمعية العاتية في نظرتها املتدنية والدونية التي تعتقد بأن األشخاص ذوي اإلعاقة ال 
يمتلكون القدرات واملؤهالت واإلمكانيات التي تجعلهم يستحقون العمل في الوظيفة العامة. حيث 
إلى الوظيفية العمومية  يتعامل النص مع »اإلعاقة« على أنها مانع بحد ذاته يحول دون الدخول 
مرجع  من  شهادة  يحضر  أن  العامة  الوظيفية  إلى  الدخول  يريد  موظف  أي  على  يشترط  وبالتالي 
العامة،  الوظيفة  دخول  من  مانع  كونها  الطبي  باملفهوم  »اإلعاقة«  من  خالي  بأنه  تفيد  مختص 
ونكون بذلك أمام نهج قائم على التمييز واإلقصاء من سوق العمل في معادلة الفقر واإلعاقة التي 
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التشريعات. عززها 
ُ
ت

ونوع  اإلعاقة  أساس  )على  املركب  التمييز  إلى   )24 )مادة  ذاته  القانوني  النص  يتحول  ثم  ومن 
ذو  الشخص  وليس  الكفيف  مصطلح  )يستخدم  الكفيف  تعيين  »يجوز«  إنه  بالقول  اإلعاقة( 
اإلعاقة البصرية( في عينيه أو فاقد البصر في إحدى عينيه أو ذي اإلعاقة الجسدية »فقط« وهذا 
الجواز مشروط؛ بأن ال تكون أي من تلك اإلعاقات تمنعه من القيام بأعمال الوظيفة التي سُيعين 
للياقة الصحية. وبذلك  الشروط األخرى  تتوفر فيه  أن  الطبي املختص وعلى  املرجع  فيها بشهادة 
؛ أي تكّيف األشخاص ذوي اإلعاقة مع بيئة العمل دون مواءمة 

ً
نصبح أمام معادلة معاكسة تماما

التدابير  وتحديد  ومواءمتها  العمل  بيئة  تكييف  وليس  طبي،  منظور  ومن  تيسيرية  ترتيبات  ودون 
التيسيرية ملتطلبات األشخاص ذوي اإلعاقة من مختلف اإلعاقات.

في  الطبية  اللجنة  هو  القانوني  النص  إليه  ُيشير  الذي  الطبي  املرجع  أن  االعتبار،  األخذ  مع  هذا 
وزارة الصحة وعملية التشخيص طبية بحتة، أي أنها تنظر لإلعاقة من منظور »طبي بحت« )نوع 
 كيف 

ً
إذا الوظيفية،  واملهام  للعمل  املالِئمة  واإلمكانيات  باملؤهالت  لها  اإلعاقة( وال عالقة  ودرجة 

يمكن للجنة الطبية أن تحكم على املؤهالت واإلمكانيات الوظيفية؟ 

»االستثناء  هذا  »يمنح«  ألنه  املركب  التمييز  إلى   )24 )مادة  ذاته  القانوني  بالنص  األمر  ويصل 
 
ً
نهائيا يشمل  ال  فإنه  وبالتالي  فقط،  والحركية  البصرية  اإلعاقة  ذوي  لألشخاص  املشروط« 

العامة  الوظيفة  إلى  الدخول   من 
ً
نهائيا يتم إقصاؤهم  معية وبذلك  السَّ األشخاص ذوي اإلعاقة 

 من الحرص على اتخاذ تدابير تشريعية في قانون الخدمة املدنية ولوائحه التنفيذية بشأن 
ً
بدال

وتكافؤ  املساواة  على  الحرص  منطلق  من  العامة  املؤسسات  في  وتوفرها  اإلشارة  لغة  استخدام 
اإلعاقة  ذوي  األشخاص   

ً
نهائيا ُيق�ضي  النص  هذا  أن  كما  الجامع.  العمل  وسياسة  الفرص 

على  الذهنية  اإلعاقة  أن  رغم  بأكملها(  الحقوق  منظومة  في  وإقصاًء   
ً
تهميشا )األشد  الذهنية 

الخدمة  قانون  نصوص  في  واملواءمة  والتنوع  الفردية  بالفروق  االهتمام  بدل  مختلفة  درجات 
املدنية.

»تقييم  بــ  الخاص  املدنية  الخدمة  قانون  من  الثاني  الباب  من  الرابع  الفصل  أن  نجد  وبذلك، 
ذوي  األشخاص  حقوق  اتجاه  التنفيذية،  ولوائحه  ذاته  القانون  كما  حّساس،  غير  األداء« 
بين  تجري  التي  التعديالت  سلسلة  رغم  اإلعاقة،  ذوي  األشخاص  اتفاقية  بموجب  اإلعاقة 
التنفيذية. وبالتالي، كيف يمكن إجراء تقييم  الحين واآلخر على قانون الخدمة املدنية ولوائحه 
الحقيقية لألشخاص ذوي اإلعاقة  للوقوف على اإلمكانيات والقدرات واملؤهالت  عادل ومتكافئ 
املواءمة  بيئة  وغياب  التشريعي  املستوى  على  التمييز  من  النهج  هذا  ظل  في  العام  القطاع  في 
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التنفيذية؟  ولوائحه  القانون  نصوص  في  وإقرارها  واملناسبة  الالزمة  التيسيرية  التدابير  وتحديد 
فرص  اإلعاقة  ذوي  لألشخاص  تتيح  جامعة  بيئة  غياب  في  عادل«  »تقييم  إجراء  يمكن  كيف 
التواصل والوصول للمباني واملرافق واملعلومات والخدمات على قدم املساواة مع اآلخرين )لغة 
من  العديد  على  اإلجابة  يتوجب  ذلك؟  يمكن  كيف   )... واملرافق  املبنى  بريل،  نظام  اإلشارة، 

واملؤهالت؟  القدرات  األداء ومعرفة  تقييم  قبل  األسئلة 

مع األخذ باالعتبار، ارتباط التقييم بالجزاءات في حال التقصير، وبالترقيات على أساس الكفاءة 
من  اإلقصاء  وإمكانية  املدنية،  الخدمة  قانون  في  القانونية،  النصوص  مستوى  على  والجدارة، 
املؤسسات  في  قيادية  مراكز  إلى  الوصول  وإمكانية  التقصير،  حال  القانونية  النصوص  خالل 
عاني من تمييز من حيث تكييف 

ُ
العامة على أساس الكفاءة والجدارة، وإذا كانت تلك النصوص ت

 
ً
بيئة العمل ومواءمتها وتحديد الترتيبات التيسيرية املعقولة واعتمادها، فإن التمييز يصبح مركبا
فيما يخص حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة خالل فترة التجربة، وفي عمليات التقييم، والترقيات، 
والوصول إلى مناصب قيادية في املؤسسات العامة، وبذلك فإن العديد من أشكال التمييز تحتاج 

 على طاولة النقاش؟
ً
طرح أساسا

ُ
للـتأمل والبحث فهي لم ت

الخدمة  الثالث من قانون  الباب   فيما يخص 
ً
أيضا التي يمكن طرحها  العديد من األسئلة  هنالك 

املدنية املتعلق بـــ »رواتب املوظفين وعالواتهم« ومن بينها ما يتعلق باملادة )51( من القانون بشأن 
 فهل عمل األشخاص ذوي اإلعاقة في ظل غياب بيئة 

ً
»االستحقاقات املالية« كعالوة املخاطرة مثال

 كذلك، 
ً
املواءمة والتدابير التيسيرية املعقولة هو بحد ذاته مخاطرة؟ وإذا كان كذلك، وهو حتما

بدل  عالوة  على  ينسحب  ذاته  واألمر  اإلعاقة؟  ذوي  األشخاص  املخاطرة  عالوة  تشمل  ال  فلماذا 
املواصالت في ظل الصعوبة والكلفة العالية للمواصالت لألشخاص ذوي اإلعاقة وبخاصة »ذوي 
أجراه  الذي  اإلعاقة  ذوي  لألشخاص  املتخصص  املسح  في   

ً
سابقا اتضح  كما  الحركية«  اإلعاقة 

 
ً
عائقا شكلت  والتي  السكاني  التعداد  ومسح  التنمية  ووزارة  الفلسطيني  لإلحصاء  املركزي  الجهاز 

 في معادلة اإلعاقة والفقر والتهميش؟ 
ً
لحرمان األشخاص ذوي اإلعاقة من العمل أساسا

)إصابة  املدنية  الخدمة  قانون  من  الرابع  الباب  من  الرابع  الفصل  أن  نجد  النهج،  ذات  وعلى 
 
ً
 كاف بحد ذاته إلنهاء خدمة املوظف في القطاع العام، ُمتجاهال

ً
العمل( يجعل من اإلعاقة سببا

ذلك  وعلى  اإلعاقة.  مع  العمل  بيئة  مالءمة  وإمكانية  الوظيفية  واإلمكانيات  القدرات  مسائل 
من   )98( املادة  نصت  حيث  الخدمة(  )انتهاء  الخامس  الباب  في  املدنية  الخدمة  قانون  سار 
خدمة  انتهاء  إلى  تؤدي  التي  األسباب  أحد  هي  الصحية«  اللياقة  »عدم  أن  على  املذكور  القانون 

العام. القطاع  في  املوظف 
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 النص على كوتا الحد األدنى 
ً
وأغفل قانون الخدمة املدنية رقم )4( لسنة 1998 وتعديالته أيضا

املؤسسات  )إلزام  املعوقين  حقوق  قانون  في  جاء  ما  غرار  على  اإلعاقة  ذوي  األشخاص  لتشغيل 
صادر  »قرار«  خالل  من  االستدراك  جاء  ثم   )%5 عن  تقل  ال  بنسبة  الحكومية  وغير  الحكومية 
في  الوزراء رقم )146( لسنة 2004 بشأن تشغيل املعوقين  الوزراء وهو قرار مجلس  عن مجلس 
العامين  الواردة تحت عنوان رفع نسبة  املادة األولى  في  الوزارات واملؤسسات الحكومية وقد نص 
من »ذوي االحتياجات الخاصة« على ما يلي »على الوزارات واملؤسسات الحكومية االلتزام بأحكام 
اإلجراءات  واتخاذ  املعوقين،  حقوق  بشأن   1999 لسنة   )4( رقم  القانون  من  )4/10/ج(  املادة 
إجمالي  من   %5 نسبته  ما  إلى  الخاصة  االحتياجات  ذوي  من  فيها  العاملين  نسبة  لرفع  الالزمة 
التي  الالزمة«  »اإلجراءات  بــ  املقصود  القرار  هذا  يوضح  ولم  احتياجاتها«.  وحسب  فيها  املوظفين 
 أن قانون حقوق املعوقين ينص على نسبة »ال تقل 

ً
ينبغي اتخاذها لرفع النسبة إلى نسبة 5% علما

عن 5%« وليس %5. 

االحتياجات  »ذوي  مصطلح  يستخدم  الوزراء  مجلس  عن  الصادر  القرار  أن  مالحظة  مع  هذا 
اإلعاقة،  ذوي  األشخاص  حقوق  اتفاقية  وأهداف  مقاصد  مع  يتناقض  مصطلح  وهو  الخاصة« 
ألسباب عديدة؛ من بينها أن جميع الناس لديهم احتياجات خاصة، في حين أن االتفاقية )اتفاقية 
 
ً
دوما للتذكير  و)اإلعاقة(  )اإلنسان(  الشخص  على  شدد 

ُ
ت اإلعاقة(  ذوي  األشخاص  حقوق 

عيق« 
ُ
»ت التي  )الحواجز(  مختلف  مقابل  في  والحّسية(  والذهنية  والعقلية  )البدنية  بالصعوبات 

مشاركة األشخاص ذوي اإلعاقة بصورة كاملة وشاملة وفّعالة في املجتمع؛ على قدم املساواة مع 
 .

ً
 العمل على إزالتها كليا

ً
اآلخرين؛ والتي يتوجب دوما

إلمكانية  الطبية  اللجنة  به  تتحكم  بحت  طبي  منظور  من  »اإلعاقة«  مع  التعامل  أن  الواضح  من 
حقوقي  منظور  من  وليس  العامة(  )الوظيفة  املدنية  الخدمة  إلى  اإلعاقة  ذوي  االشخاص  دخول 
 في اللوائح التنفيذية املكملة لقانون 

ً
وسياسة العمل الجامع واملؤهالت واإلمكانيات يتغلغل أيضا

الخدمة املدنية؛ حيث ينص قرار مجلس الوزراء رقم )45( لسنة 2005 بالالئحة التنفيذية لقانون 
)التعيينات(  الثاني  الباب  من  األول  الفصل  في  وتعديالته   1998 لسنة   )4( رقم  املدنية  الخدمة 
 في املادة )27( على أن »يبلغ الديوان )ديوان املوظفين العام( الدائرة الحكومية املختصة 

ً
وتحديدا

)الوزارة أو املؤسسة العامة ..( لتوجيه املرشح للتعيين بها إلى وزارة الصحة لتوقيع الكشف الطبي 
عليه من قبل اللجنة الطبية املحلية، وذلك لتحديد مدى لياقته الطبية للعمل بالوظيفة املرشح 
صورة  عليه  وتلصق  لذلك،  املخصص  النموذج  على  الطبي  الكشف  نموذج  الديوان  يعد   .2 لها 
املرشح لها ويرسل إلى اللجنة الطبية املختصة 3. يثبت قرار اللجنة الطبية املختصة على نموذج 
املؤهالت  عن  ماذا  ولكن  عليه«.  ويوقعوا  أساءهم  ويسجلوا  لذلك،  املخصص  الطبي  الكشف 
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ونقاط القوة املهنية أمام كل تلك الحسابات؟

تأتي املفارقة الالفتة من خالل املادة )34( من ذات الالئحة التنفيذية التي تنص أنه »على جميع 
الدوائر الحكومية أن تراعي عند كل تعيين جديد ضرورة استكمال نسبة ال 5% املحددة لتشغيل 
املعوقين، ويقوم الديوان باحتجاز نسبة 5% من أعداد ومسميات الوظائف التي ُيصرح باإلعالن 
عن شغلها لتعيين املعوقين عليها«. وبذلك، يتضح بأن َمن يحدد دخول األشخاص ذوي اإلعاقة 
ودرجة  )نوع  الطبي  والتقرير  فقط  الطبية  اللجنة  هو  األمر(  )يحسم  العام  القطاع  في  العمل  إلى 
اإلعاقة( فقط بدون أي اعتبار للمؤهالت العلمية ونقاط القوة واملالءمة للعمل فما عالقة اللجنة 

املهنية؟ بالجوانب  الطبية 

لتشغيل  األدنى  الحد  عن  املدنية  الخدمة  »قانون«  يتحدث  ال  حين  في  أنه   ،
ً
أيضا والالفت 

األشخاص ذوي اإلعاقة في الوظيفة العامة، على غرار قانون حقوق املعوقين وقانون العمل، فإن 
»الالئحة التنفيذية« لقانون الخدمة املدنية تستخدم صياغة قانونية »جوازية« في نسبة تشغيل 
األشخاص ذوي اإلعاقة )على الدوائر الحكومية أن »تراعي« عند كل تعيين جديد استكمال نسبة 
5%( ومحصورة فقط في نسبة 5% كحد أق�ضى في الوظيفة العامة )استكمال نسبة 5% / احتجاز 
الوزراء  الصادر عن مجلس  »القرار«  القانونية من  القوة  في  أعلى  التنفيذية  والالئحة   )%5 نسبة 
سالف الذكر الذي حاول استدراك اإلغفال في القانون، ما يعني الوقوف عند سقف )5%( حتى 
وإْن زادت طلبات التقدم للوظيفة العامة من قبل األشخاص ذوي اإلعاقة عنها، والتي تتحكم فيها 
اللجنة الطبية، كما أنها تتحدث عن نسبة 5% من الوظائف الشاغرة التي يتم اإلعالن عنها وليس 
عن نسبة 5% من إجمالي املوظفين بما ُيفاقم من عقبات التشغيل وينتهك الحق في العمل املكفول 
قانون  في  الوارد  اإللتزام  اإلعاقة، ويخالف  واتفاقية حقوق األشخاص ذوي  القانون األسا�ضي  في 

حقوق املعوقين )نسبة ال تقل عن 5%( من إجمالي املوظفين. 

وبالرجوع إلى قرار مجلس الوزراء رقم )1( لسنة 2009 بشأن نظام موظفي الهيئات املحلية فإنه 
يتبنى ذات النهج القائم على التمييز على أساس اإلعاقة، ونوع اإلعاقة، املخالف للقانون األسا�ضي 
أي  في  التعيين«  بشأن »شروط   )2( املادة  اإلعاقة؛ حيث نصت  واتفاقية حقوق األشخاص ذوي 
وظيفة في الهيئات املحلية الفلسطينية على ما يلي »1. ُيشترط فيمن يعين في أي وظيفة في الهيئة 
األمراض  من   

ً
ساملا ج.  عمره  من  عشرة  الثامنة  أكمل  قد  ب.  األصل  فلسيني  أ.  يكون:  أن  املحلية 

التي  الوظيفة  بأعمال  القيام  من  تمنعه  التي  والعقلية  البدنية  واإلعاقات  األمراض  ومن  املعدية 
سيعين فيها بشهادة من اللجنة الطبية املختصة، على أنه يجوز تعيين ذوي االحتياجات الخاصة 
إذا لم تكن إعاقته تمنعه من القيام بأعمال الوظيفة التي سيعين فيها بشهادة من اللجنة الطبية 
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 ملتطلبات 
ً
املختصة د. حسن السلوك والسمعة وغير محكوم بجناية أو جنحة أخالقية هــ. مستوفيا

وشروط إشغال الوظيفة الشاغرة 2. تعطى األولوية في التعيين لسكان منطقة الهيئة املحلية«.

وحتى املواصالت التي تشكل عقبة كأداء )حاجز جدي( يحول دول حصول األشخاص ذوي اإلعاقة 
على حقهم في العمل والتعليم وغيرها من الحقوق كما اتضح من املؤشرات اإلحصائية، ال سيما 
التشريعية،  الفو�ضى  من  حالة  من  تعاني  فإنها  الحركية،  اإلعاقة  ذوي  األشخاص  يخص  فيما 
وغياب السياسة التشريعية الحساسة اتجاه حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة، وتمييز واضح على 
. إذ بالرجوع للمادة )6( من قانون حقوق 

ً
أساس اإلعاقة، وتمييز مركب يشمل نوع اإلعاقة أيضا

النقل الشخصية املخصصة الستخدام األشخاص ذوي اإلعاقة  عفي وسائل 
ُ
ت أنها  املعوقين نجد 

من الرسوم والجمارك والضرائب. 

إعفاء  بشأن  التنفيذية  بالالئحة   2006 لسنة   )24( رقم  الوزراء  مجلس  قرار  ينص  املقابل،  وفي 
 )1( املادة  في  والضرائب  الجمركية  الرسوم  من  الشخ�ضي  الستعمالهم  باملعوقين  خاصة  سيارات 
على ما يلي« لغايات تنفيذ هذه الالئحة يقصد بلفظ املعوق الشخص املصاب بشكل تام أو عطل 
ُبترت  الذي  أو  عليها  االعتماد  يستطيع  ال  بحيث  أحدهما  أو  السفلية  األطراف  في  دائم  وظيفي 
أطرافه السفلية أو أحدهما أو أي جزء منهما بحيث عطل هذا البتر وظيفة الطرفين أو أحدهما«. 
وفي األطراف  الحركية »فقط«  باإلعاقة  الجمركي  التنفيذية اإلعفاء  الالئحة  وبذلك فقد حصرت 

 ألحكام القانون.
ً
السفلية »فقط« خالفا

ذوي  االشخاص  لذوي  أجازت  بحيث   2010 سنة  املذكورة  التنفيذية  الالئحة  تعديل  جرى  وقد 
ذوي  الشخص  لخدمة  تستعمل  لسيارة  جمركي  إعفاء  على  الحصول  األولى  الدرجة  من  اإلعاقة 
وزارة  من  اإلعاقة  ذوي  الشخص  عن  اجتماعي  تقرير  على  الحصول  شريطة   

ً
شخصيا اإلعاقة 

قدرته  بعدم  ُيفيد  الصحة  وزارة  في  املختصة  الطبية  اللجنة  من  طبي  وتقرير  االجتماعية  التنمية 
إعفاء جمركي واحد، وبذلك فرضت  يمنحون  أكثر من »معاق«  سرة 

ُ
األ في  كان  وإذا  الحركة،  على 

املزيد من القيود )الحواجز( التي تحول دون استفادة األشخاص ذوي اإلعاقة الحركية في األطراف 
للتمييز   

ً
مجددا عادت  ثم  ومن  اإلعاقة،  ونوع  اإلعاقة  أساس  على  املركب  التمييز  بعد  السفلية، 

داخل اإلعاقة الحركية في األطراف السفلية بمنح إعفاء جمركي واحد إذا كان في األسرة أكثر من 
التي يجري  التنفيذية وتعديالتها هي  الالئحة  أن   

ً
السفلية، علما في األطراف  شخص ذوي اإلعاقة 

على  ينص  الذي  املعوقين  حقوق  لقانون   
ً
خالفا الواقع  أرض  على  العملية  املمارسة  في  تطبيقها 

اإلعفاء الجمركي دون تمييز.

منظور  من  »اإلعاقة«  مع  التعامل  في  تتمثل  جدية  مشكلة  من  الفلسطينية  التشريعات  عاني 
ُ
ت



إنـفــاذ الحقوق االقتصادية واالجتماعية التفاقيـة حقــوق األشــخاص ذوي اإلعـاقـة في التشــريع الفلســـطيني

A L -HAQ

66

طبي - إغاثي وليس من منظور حقوقي في مجال حق األشخاص ذوي اإلعاقة في العمل ومنظومة 
اإلعاقة  ذوي  األشخاص  تكييف  إلى   

ً
عبثا وتسعى  اإلعاقة،  ذوي  لألشخاص   

ً
عموما الحقوق 

التشريعية،  الفو�ضى  من  حالة  هناك  معقولة.  تيسيرية  تدابير  وبال  مواءمة  غير  عمل  بيئة  مع 
العمل  ومفهوم  اإلعاقة  ذوي  األشخاص  حقوق  اتجاه  الحساسة  التشريعية  للسياسة  وغياب 

الجامعة.  والحقوق  الجامع، 

املؤهالت  مستوى  على  املتدنية  سبقة 
ُ
امل والتوقعات  األحكام  على  القائمة  النمطية  الصورة 

جعل  الذي  الفلسطيني  املشرع  ذهنية  على  املسيطرة  هي  اإلعاقة  ذوي  لألشخاص  واإلمكانيات 
التمييز  من  أشكال  مع  فقط،  الطبية  للجنة  العمل  سوق  إلى  الدخول  وفي  فيها  الفصل  القول 
املركب طالت نوع ودرجة اإلعاقة وحتى داخل ذات اإلعاقة، احترام الفروق الفردية وقيمة التنوع 
والسياسة  التدابير  خارج  بقيت  الوصول  وحق  املعقولة  التيسيرية  والتدابير  املواءمة  بيئة  في 
التعديالت  وفي  اإلعاقة،  املتعلقة بحقوق األشخاص ذوي  الفلسطينية  التشريعات  في  التشريعية 
التي جرت عليها، ولم تتعد التدابير التشريعية حدود املفهوم الطبي لإلعاقة والدور الحاسم للجنة 
سوق  في  االستيعاب«  »نسبة  ومسألة  الحقوق  من  وغيره  العمل  في  الحق  بشأن  للتقرير  الطبية 
اإلحصائية  باملؤشرات  االكتراث  وعدم  معها  التعامل  في  التشريعية  الفو�ضى  من  حالة  مع  العمل 
والتشريعية  السياساتية  الحسابات  خارج  بقيت  التي  الكارثية  ونتائجها  اإلعاقة  ذوي  لألشخاص 

ولم يجِر تحديثها. 

عاني الوثائق والخطط االستراتيجية في قطاع العمل من حالة من غياب املنهج الحقوقي وسياسة 
ُ
ت

واإلعاقة  الفقر  معادلة  تفكيك  في  املبذولة  الجهود  وطبيعة  واألرقام  املؤشرات  وغياب  التجاهل 
إلى العمل الالئق رغم تعّمق  والتهميش وبيئة املواءمة والتدابير التيسيرية املعقولة وحق الوصول 

»أزمة الحقوق« لألشخاص ذوي اإلعاقة في ظل استمرار جائحة كورونا.

املعنونة   )2023  –  2021( لألعوام  فلسطين  في  العمل  لقطاع  الجديدة  االستراتيجية  تجاهلت 
ذوي  األشخاص  حقوق  واضح  بشكل  التشغيل«  فرص  وتحسين  الالئق  العمل  نحو  »الطريق 
وزارة  حققت  وماذا  الالئق  للعمل  للوصول  التيسيرية  والتدابير  املواءمة  العمل  بيئة  في  اإلعاقة 
العمل على هذا الصعيد، وفي التشغيل والتدريب والتوجيه املنهي، والرقابة على سوق العمل ودور 
وارتباط  الصعيد،  هذا  على  املحرز  والتقدم  اإلحصائية،  والبيانات  واملؤشرات  العمل،  مفت�ضي 
ظل  في  كارثية،  تزداد  التي  اإلعاقة،  ذوي  األوضاع  حقوق  مجال  في  بالخطر  والجائحة  الطوارىء 

الجائحة وآثارها القاسية في مختلف املستويات. 

ذكر  إلى  وال  الجامع  العمل  سياسة  إلى   )2023  –  2021( العمل  قطاع  استراتيجية  تتطرق  لم 
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األشخاص ذوي اإلعاقة في األهداف االستراتيجية للخطة؛ الهدف االستراتيجي األول: تطوير فرص 
بما  ومؤهلة  مهنية  عاملة  أيادي  وتهيئة  تأهيل  الثاني:  االستراتيجي  والهدف  التشغيل،  وخدمات 
يتوافق واحتياجات سوق العمل، والهدف االستراتيجي الثالث: تعزيز تطبيق مبادئ العمل الالئق 
والهدف  للعمال،  االجتماعية  الحماية  ومأسسة  تعزيز  الرابع:  االستراتيجي  والهدف  فلسطين،  في 
االستراتيجي الخامس: بناء قدرات مؤسسات الشراكة الثالثية. لم تأِت مضامين تلك األهداف على 

ذكر األشخاص ذوي اإلعاقة.52 

تحليل   :3 )البند  العمل  قطاع  في  اإلعاقة  ذوي  األشخاص  واقع  االستراتيجية  الخطة  تتناول  ولم 
املنهي  والتأهيل  والتدريب  التشغيل  مستوى  على  إحصائية  مؤشرات  أو  بيانات  تورد  ولم  الواقع( 
مؤشرات  أو  جداول  أو  بيانات  توجد  وال  اإلعاقات،  مختلف  في  اإلعاقة  ذوي  باألشخاص  تتعلق 
إحصائية بشأن األشخاص ذوي اإلعاقة في القوى العاملة والبطالة وخدمات التشغيل، وال ذكر 
للنساء ذوات اإلعاقة اللواتي ُيعانين من تمييز مركب في الوصول للعمل الالئق والتشغيل والتدريب 
والتوجيه وبيئة العمل والتدابير التيسيرية املعقولة وال توجد أية جداول أو مؤشرات رقمية بشأن 
النساء ذوات اإلعاقة، وفيما يبدو أن »العمل الجامع« وحقوق األشخاص ذوي اإلعاقة في »العمل 

الالئق« خارج سياق الخطة في تحليل الواقع. 53

 ولم تقدم الخطة االستراتيجية أية تصورات بشأن البيئة التشريعية في مجال حقوق األشخاص 
في  املركب  والتمييز  التمييز  ونهج  التيسيرية  والتدابير  العمل  وبيئة  الالئق  العمل  في  اإلعاقة  ذوي 
الزمنية،  واملراحل  عليها،  العمل  الوزارة  تنوي  التي  التشريعية  والتدابير  والتطبيق،  التشريعات 
في  اإلعاقة  ذوي  األشخاص  ومنظمات  اإلعاقة  ذوي  األشخاص  ودور  التنفيذ،  على  الرقابة  وآلية 
املجال السياساتي والتشريعي وصناعة القرار وفق ما تنص عليه أحكام اتفاقية حقوق األشخاص 

ذوي اإلعاقة.

القائمة  القوة  إسرائيل  تفرضه  الذي  الحصار  رغم  غزة  قطاع  االستراتيجية  الخطة  وتجاهلت 
العسكرية  الهجمات  بفعل  القطاع  في  الحاصل  والتدمير  سنوات  منذ  غزة  قطاع  في  باالحتالل 
الجماعية  العقوبات  وسياسة  املدنية  واملنشآت  السكان  واستهداف  القطاع  على  اإلسرائيلية 
واألوضاع اإلنسانية الكارثية في القطاع وحالة اإلقصاء والتهميش وفقدان األمل وتأثيره الكارثي 
أو  بيانات  أو  أية معلومات  الخطة االستراتيجية  تورد  على حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة، ولم 
املنهي  والتوجيه  والتدريب  والتشغيل  اإلعاقة  ذوي  لألشخاص  العمل  في  الحق  بشأن  مؤشرات 

52  وزارة العمــل الفلســطينية، اســتراتيجية قطــاع العمــل لألعــوام )2021 – 2023( نيســان 2020 منشــورة علــى موقــع الــوزارة، ص )6( ومــا 
بعدها.

53  املرجع سابق، بند )3. تحليل الواقع(، ص )10( وما بعدها.
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التي تعمقت في ظل  وجهود وزارة العمل على هذا الصعيد للتخفيف من وطأة األوضاع الكارثية 
املناطق  إلى  الخطة  تتطرق  ولم  كما  القاسية.  واالجتماعية  االقتصادية  وتبعاتها  كورونا  جائحة 
والحكومة  الوزارة  البدوية وخطة  التجمعات  بما يشمل  )ج(  مناطق  املسماة  واملحرومة  املهمشة 

الصعيد. هذا  على 

مجال  في   )2023  –  2021( لألعوام  فلسطين  في  العمل  لقطاع  االستراتيجية  الخطة  واكتفت 
املهمشة  للفئات  االجتماعية  والحماية  الجامع  العمل  وسياسة  اإلعاقة  ذوي  األشخاص  حقوق 
 )2019  –  2017( الفترة  خالل  تحققت  التي  والنتائج  باألهداف  املتعلقة  الجوانب  في  باإلشارة 
استراتيجية  خطة  وبناء  إنشاء   « يلي  ما  إلى   )13( رقم  البند   

ً
وتحديدا »اإلنجازات«،54  بند  تحت 

لحقوق  واملناصرة  الدعم  أشكال  كافة  تقديم  بهدف  وذلك   )2022  –  2019( لألعوام  للتحالف 
يبدو أن  العمل«. وفيما  لتعزيز وصول األشخاص ذوي اإلعاقة لفرص  األشخاص ذوي اإلعاقة، 
 بحد ذاته في مواجهة الظلم التاريخي الذي تتعرض 

ً
وزارة العمل تعتبر أن إقرار الخطة يعد إنجازا

شر الخطة 
ُ
له حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة في الوصول للعمل ومختلف حقوق اإلنسان. ولم ت

الجامع  العمل  إلى  الوصول  مسار  في  املحرز  والتقدم  التحالف  خطة  أهداف  إلى  االستراتيجية 
والجداول  والبيانات  والعملي  التشريعي  املستوى  على  والتهميش  التمييز  اشكال  ومواجهة  والالئق 

واإلحصائيات املتوفرة لديها على هذا الصعيد.

عقد  فقد  اإلعاقة  ذوي  األشخاص  لتشغيل  الفلسطيني  الوطني  التحالف  أنشطة  إلى  وبالرجوع 
 للتحالف في 23 كانون الثاني/ يناير 2020 ملناقشة الخطة التنفيذية للتحالف لألعوام 

ً
اجتماعا

)رئيس  العمل  وزارة  في  التشغيل  عام  مدير  وبحسب  وأنشطتها؛  وأهدافها   )2022  –  2019(
التحالف( فإن الخطة التنفيذية للتحالف »تهدف إلى تطوير سياسة وطنية تنظم حق األشخاص 
اإلعاقة  لذوي  الالئق  العمل  مفهوم  وتضمين  الالئق،  العمل  في  التالسيميا  ومر�ضى  اإلعاقة  ذوي 
ذوي  األشخاص  بحق  املشغلين  لدى  الوعي  ورفع  املختلفة،  القانونية  التعديالت  في  فعال  بشكل 
اإلعاقة، باإلضافة إلى رفع الوعي لدى عائالت األشخاص ذوي اإلعاقة بحق ذوي اإلعاقة بالعمل، 
العمل،  في   عن رفع وعي األشخاص ذوي اإلعاقة بحقهم 

ً
وكذلك رفع وعي املجتمع بحقهم، فضال

واملساهمة في تحسين منهجيات عمل برامج التمكين االقتصادي لألشخاص ذوي اإلعاقة، وتعزيز 
وصولهم لخدمات التدريب املنهي، وكذلك استحداث آليات التوظيف واملتابعة في بيئة العمل. وتم 
تحديد أنشطة التحالف التنفيذية للعام 2020 والتي تستهدف أرباب العمل في القطاع الخاص، 
في  اإلعاقة  تشغيل األشخاص ذوي  تعزيز  أجل  الحكومية من  واملؤسسات  الفلسطينية،  واألسرة 

54  وزارة العمــل الفلســطينية، اســتراتيجية قطــاع العمــل لألعــوام )2021 – 2023( مرجــع ســابق، بنــد 5.4 )األهــداف والنتائــج التــي تــم 
تحقيقهــا خــالل الفتــرة 2017 – 2019( بنــد »اإلنجــازات«، ص )44(.
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هذه  ملالمح  العمل،  وزارة  موقع  على  املنشور  التحالف،  اجتماع  يشير  وال  املجاالت«.55  مختلف 
والتدابير  املوائمة  العمل  ببيئة  يتعلق  وما  الجامع  العمل  سياسة  مع  انسجامها  ومدى  السياسة 
التيسيرية املعقولة وأية أرقام أو مؤشرات إحصائية والتقدم املحرز والتدابير املنوي اتخاذها على 

املستوى التشريعي والسياساتي على هذا الصعيد. 

وفيما يبدو، من مخرجات االجتماع املذكور أن الخطة ال زالت قيد املناقشة ولم يتم إنجازها كما 
حقوق  اتفاقية  بموجب  فلسطين  لدولة  العامة  االلتزامات  تراعي  أنها  يبدو  وال  اآلن،  لغاية  ينبغي 
نصت  التي  االتفاقية  من   )3( فقرة   )4( املادة  بوضوح  عنها  عبرت  التي  اإلعاقة  ذوي  األشخاص 
 مع االشخاص ذوي اإلعاقة، بمن 

ً
 وثيقا

ً
على أن »تتشاور الدول األطراف )دولة فلسطين( تشاورا

التشريعات  وتنفيذ  وضع  بشأن  تمثلهم،  التي  املنظمات  خالل  من  اإلعاقة،  ذوو  األطفال  فيهم 
املسائل  بشأن  األخرى  القرار  صنع  عمليات  وفي  االتفاقية،  هذه  تنفيذ  إلى  الرامية  والسياسات 
في ذلك«. ونستدل على ذلك من مخرجات   

ً
باألشخاص ذوي اإلعاقة وإشراكهم فعليا تتعلق  التي 

االجتماع ذاته املنشور على موقع وزارة العمل »وَضع مدير عام لجنة السياسات العمالية التحالف 
تشريعات  تعديل  وملف  لألجور  األدنى  الحد  ملف  بخصوص  الوزارة  له  توصلت  ما  آخر  بصورة 
مالحظاتهم  بوضع  ليقوموا  منها،  االنتهاء  حال  في  الصفرية  باملسودة  بتزويدهم  ووعدهم  العمل، 
اإلعاقة«.56  ذوي  األشخاص  بحقوق  تختص  التي  العمل  قانون  في  النصوص   

ً
وخصوصا عليهم، 

وهذا يتعارض مع االلتزامات الواردة بالنص املذكور في االتفاقية.

للتعامل  لإلعاقة  الفلسطيني  االئتالف  عن  الصادرة  التوجيهية  املبادئ  وثيقة  مع  ويتعارض  كما 
املشاركة  في  وتتمثل  اإلعاقة؛  ذوي  األشخاص  بحقوق  املتعلقة  والتشريعات  السياسات  مع 
بأولوياتهم  وإحاطة  خبرة  األكثر  باعتبارهم  اإلعاقة  ذوي  لألشخاص  واألصيلة  والفّعالة  الكاملة 
املرجعيات  واحترام  العالقة،  ذات  األطراف  جميع  بين  ما  البّناء  والحوار  وشؤونهم،  واحتياجاتهم 
ذوي  األشخاص  حقوق  اتفاقية  مع  ينسجم  بما  لإلعاقة(  والتنموي  الحقوقي  )املنظور  الحقوقية 
فيها  يتم  التي  للكيفية  ُمعّمقة  دراسة  إجراء  من  يتطلبه  وما  املسارات  متعدد  والتوجه  اإلعاقة، 

التعامل على املستوى السياساتي واملستوى التشريعي.

هذا وتشير دراسة »األشخاص ذوي اإلعاقة في املنطقة )ج( بما فيها التجمعات البدوية: إحصائيات 
ذوي  لألشخاص  الكارثية  واألوضاع  والحرمان  التهميش  حجم  إلى  الذكر  سالفة  الوضع«  وتحليل 
واالجتماعية  املعيشية  باألوضاع  املتعلقة  الجوانب  في  الدراسة  مؤشرات  جاءت  وقد  فيها،  اإلعاقة 

 .>http://www.mol.pna.ps/index.php/news/318< 55  وقائع اجتماع التحالف منشور على موقع وزارة العمل على الرابط

56  املرجع السابق. 

http://www.mol.pna.ps/index.php/news/318
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 باآلتي:57
ً
والتشغيل وإمكانية الوصول إلى سوق العمل في املناطق األكثر تهميشا

االقتصادي . 	 بالوضع  يتعلق  فيما  اإلعاقة  وبيانات  التقييم  أظهر  طوباس:  محافظة 
ذوي  األشخاص  غالبية  وأن  أشخاص،   6 هو  األسرة  حجم  متوسط  بأن  واالجتماعي 
الشهري  للدخل  بالنسبة  وأّما  شيكل،   500 من  أقل  شهري  دخل  لديهم   )%97( اإلعاقة 
شيكل،   1000 من  أقل  دخل  لديها  إعاقة  حاالت  لديها  التي  سر 

ُ
األ من   %42 فإن  سر 

ُ
لأل

سر لديهم 
ُ
وأن 54% من الدخل الشهري يتراوح بين 1000و2500 شيكل و3% فقط من األ

اإلعاقة  ذوي  األشخاص  عدد  وأن  واإلعاقة(.  )الفقر  شيكل   2500 فوق  شهري  دخل 
« ويصل 

ً
العاملة »منخفض جدا القوى  في  بين 18 – 60 سنة  تتراوح أعمارهم ما  الذين 

إلى 12% أن نسبة 88% على األقل من األشخاص ذوي اإلعاقة ال يعملون ما يدلل بوضوح 
على حجم اإلقصاء والتهميش وغياب التدخل.

شخص . 	  6.3 سرة 
ُ
األ حجم  متوسط  بأن  اإلعاقة  وبيانات  التقييم  أظهر  أريحا:  محافظة 

وأن غالبية األشخاص ذوي اإلعاقة )96%( لديهم دخل شهري أقل من 500 شيكل، وأّما 
التي لديها حاالت إعاقة لديها دخل  سر 

ُ
سر فإن 33% من األ

ُ
بالنسبة للدخل الشهري لأل

شيكل  و2500   1000 بين  يتراوح  الشهري  الدخل  من   %66 وأن  شيكل،   1000 من  أقل 
سر لديهم دخل شهري فوق 2500 شيكل )الفقر واإلعاقة(. وأن عدد 

ُ
و1% فقط من األ

تتراوح أعمارهم ما بين 18 – 60 سنة في القوى العاملة  األشخاص ذوي اإلعاقة الذين 
« ويصل إلى 11% أي أن نسبة 89% على األقل من األشخاص ذوي اإلعاقة 

ً
»منخفض جدا

نصف  في  »صفر«  هي  النسبة  هذه  بأن  اإلحصائية  املؤشرات  وتؤكد  كما  يعملون،  ال 
املستهدفة. املحلية  املناطق 

	 . )5.7( سرة 
ُ
األ حجم  متوسط  بأن  اإلعاقة  وبيانات  التقييم  أظهر  طولكرم:  محافظة 

 500 من  أقل  شهري  دخل  لديهم   )%92( اإلعاقة  ذوي  األشخاص  غالبية  وأن  شخص 
سر التي لديها حاالت إعاقة 

ُ
سر فإن 49% من األ

ُ
شيكل، وأّما بالنسبة للدخل الشهري لأل

لديها دخل أقل من 1000 شيكل، وأن 43% من الدخل الشهري يتراوح بين 1000 و2500 
واإلعاقة(.  )الفقر  شيكل   2500 فوق  شهري  دخل  لديهم  سر 

ُ
األ من  فقط  و%8  شيكل 

وأن عدد األشخاص ذوي اإلعاقة الذين تتراوح أعمارهم ما بين 18 – 60 سنة في القوى 
« ويصل إلى 6% أي أن نسبة 94% على األقل من األشخاص ذوي 

ً
العاملة »منخفض جدا

اإلعاقة ال يعملون، ما يدلل بوضوح على مدى حجم التهميش واإلقصاء والتمييز في ظل 

57  جمعيــة بيــت لحــم العربيــة للتأهيــل )BASR( وجمعيــة اإلغاثــة الطبيــة الفلســطينية )PMRS(، األشــخاص ذوي اإلعاقــة فــي املنطقــة )ج( 
بمــا فيهــا التجمعــات البدويــة: إحصائيــات وتحليــل الوضــع القائــم، مرجــع ســابق، ص )7( ومــا بعدهــا. 
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تدهور الخدمات والتدخالت. 

سرة 5.7 شخص . 	
ُ
محافظة قلقيلية: أظهر التقييم وبيانات اإلعاقة بأن متوسط حجم األ

وأن غالبية األشخاص ذوي اإلعاقة )90%( لديهم دخل شهري أقل من 500 شيكل، وأّما 
التي لديها حاالت إعاقة لديها دخل  سر 

ُ
سر فإن 46% من األ

ُ
بالنسبة للدخل الشهري لأل

شيكل  و2500   1000 بين  يتراوح  الشهري  الدخل  من   %43 وأن  شيكل،   1000 من  أقل 
سر لديهم دخل شهري فوق 2500 شيكل )الفقر واإلعاقة(. وأن عدد 

ُ
و10% فقط من األ

تتراوح أعمارهم ما بين 18 – 60 سنة في القوى العاملة  األشخاص ذوي اإلعاقة الذين 
« ويصل إلى 15% أي بمعنى أن نسبة 85% على األقل ال يعملون.

ً
»منخفض جدا

	 . 6.4 سرة 
ُ
األ حجم  متوسط  بأن  اإلعاقة  وبيانات  التقييم  أظهر  لحم:  بيت  محافظة 

 500 من  أقل  شهري  دخل  لديهم   )%94( اإلعاقة  ذوي  األشخاص  غالبية  وأن  شخص 
سر التي لديها حاالت إعاقة 

ُ
سر فإن 36% من األ

ُ
شيكل، وأّما بالنسبة للدخل الشهري لأل

لديها دخل أقل من 1000 شيكل، وأن 52% من الدخل الشهري يتراوح بين 1000 و2500 
واإلعاقة(.  )الفقر  شيكل   2500 فوق  شهري  دخل  لديهم  سر 

ُ
األ من  فقط  و%12  شيكل 

وفيما يتعلق بعدد األشخاص ذوي اإلعاقة الذين تتراوح أعمارهم ما بين 18 – 60 سنة 
في القوى العاملة )كارثي( حيث تم العثور على »حالة واحدة فقط« ضمن القوى العاملة. 

سرة 8.7 شخص . 	
ُ
محافظة الخليل: أظهر التقييم وبيانات اإلعاقة بأن متوسط حجم األ

وأن غالبية األشخاص ذوي اإلعاقة )96%( لديهم دخل شهري أقل من 500 شيكل، وأّما 
التي لديها حاالت إعاقة لديها دخل  سر 

ُ
سر فإن 32% من األ

ُ
بالنسبة للدخل الشهري لأل

شيكل  و2500   1000 بين  يتراوح  الشهري  الدخل  من   %49 وأن  شيكل،   1000 من  أقل 
وفيما  واإلعاقة(.  )الفقر  شيكل   2500 فوق  شهري  دخل  لديهم  سر 

ُ
األ من  فقط  و%19 

في  سنة   60  –  18 بين  ما  أعمارهم  تتراوح  الذين  اإلعاقة  ذوي  األشخاص  بعدد  يتعلق 
القوى العاملة )كارثي( حيث تم العثور على » ثالث أشخاص فقط« ضمن القوى العاملة. 

)ج(  املنطقة  في  الخدمات  نظام  يضمن  أن  بوجوب  الدراسة  أوصت  فقد   ،
ً
مجددا وللتذكير 

في  االستمرار  ووجوب  متساوية،  بصورة  املتاحة  الخدمات  من  اإلعاقة  ذوي  األشخاص  استفادة 
العمل  ووجوب  اإلعاقة،  ذوي  لألشخاص  متكاملة«  »خدمة  توفير  حول  التوعية  خدمات  تقديم 
على  الحصول  في  املساواة  لضمان  املواصالت،  وعوائق  واملعلوماتية،  القيود  كافة  إزالة  على 
)ج(  املنطقة  في  املعنيين  الشأن  أصحاب  جميع  بين  التنسيق  آليات  تحسين  وضرورة  الخدمات، 
على  الحصول  وضرورة  اإلعاقة،  ذوي  األشخاص  حاجات  تلبي  الجودة  عالية  خدمات  لتقديم 
بيانات تعريفية أساسية عن األشخاص ذوي اإلعاقة وتوفير الوصول إلى املعلومات وتعزيز آليات 
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مستوى  ورفع  اإلحاالت،  لدعم  إليها  الوصول  يمكن  ومعلومات«  بيانات  »نظام  وتطوير  اإلحالة، 
الوعي حول قضايا اإلعاقة بهدف »تغيير العقليات« واستهداف جميع أصحاب الشأن بما يشمل 
سرهم واملجتمع املحلي ومزودي الخدمات والسلطات املحلية، وتوثيق 

ُ
األشخاص ذوي اإلعاقة وأ

التطوعي«  »العمل  تعزيز  وضرورة  للنشر،  اإلعالم  وسائل  واستخدام  املستفيدين  نجاح  قصص 
الفاعل في تلك املناطق بين الشباب لدعم برامج اإلعاقة والتوعية.58 

أو  التعليم  أو  العمل  في  بالحق  يتعلق  فيما  سواء  االستراتيجية  الخطط  في  الفو�ضى  حالة  أمام 
الصحة وغياب البيانات واملؤشرات والتقديم املحرز والتدابير املنوي اتخاذها على صعيد مفهوم 
الوصول،  حق  وضمان  املعقولة  التيسيرية  والتدابير  املواءمة  وبيئة  الحقوق  على  املبني  اإلعاقة 
ذات  ماسة  حاجة  هناك  فإن  اإلعاقة،  ذوي  األشخاص  بحقوق  تتعلق  قطاعية  عبر  قضية  في 
أولوية قصوى تتطلب بلورة خطة وطنية جامعة وموحدة وتشاركية عبر قطاعية لكفالة وحماية 
 وعلى قدم املساواة مع اآلخرين، بجميع الحقوق 

ً
، كامال

ً
وتعزيز تمتع األشخاص ذوي اإلعاقة تمتعا

مسح  إنجاز  في  اإلسراع  يتطلب  وهذا  اإلعاقة،  ذوي  األشخاص  حقوق  اتفاقية  عليها  نصت  التي 
متخصص لألشخاص ذوي اإلعاقة في الضفة الغربية وقطاع غزة للوقوف على حجم ومؤشرات 
وما  الخطة  بناء  أجل  من  كورونا  جائحة  ظل  في  تعمقت  التي  اإلقصاء  والتهميش  الحقوق  أزمة 
التنفيذ  والرقابة على  للتنفيذ  زمنية  وآليات وجداول  النطاق  تدابير تشريعية واسعة  تتطلبه من 

وصيانة واحترام الحقوق.

ذوي  لألشخاص  العام  الفلسطيني  االتحاد  دور؛  وتفعيل  تعزيز  على  للعمل   
ً
أيضا حاجة  هنالك 

اإلعاقة، بالنظر إلى أهمية دوره في تمثيل األشخاص ذوي اإلعاقة والدفاع عن حقوقهم وفق من 
اإلعاقة،  ذوي  لألشخاص  العام  الفلسطيني  لالتحاد  األسا�ضي  النظام  من   )2( املادة  عليه  تنص 
»تأسس  تنص  التي  األسا�ضي  نظامه  من   )3( املادة  في  املبينة  االتحاد  وأهداف  غايات  وتحقيق 
تمييز  دون  خدماته  ويقدم  الفلسطينيين،  اإلعاقة  ذوي  لألشخاص   

ً
ونصيرا  

ً
ممثال ليكون  االتحاد 

وليس له أي انتماءات حزبية أو دينية أو طائفية، يعمل االتحاد من خالل حشد القوى وتجنيد 
وتمنع  اإلعاقة  ذوي  األشخاص  حقوق  تحمي  فاعلة  حقوقية  تشريعات  إيجاد  أجل  من  املوارد 

التمييز السلبي ضدهم ومناصرتهم للوصول إلى حقوقهم«.59

هنالك العديد من الجوانب التي تتطلب االهتمام واملتابعة من أجل مأسسة وتعزيز دور االتحاد 
عديدة  بأشكال  التمييز  من  عاني 

ً
ت التي  اإلعاقة  ذوي  األشخاص  ومصالح  حقوق  عن  الدفاع  في 

58  املرجع سابق، ص )37(.

59  املــواد رقــم )2( و )3( مــن النظــام األسا�ضــي لالتحــاد الفلســطيني العــام لألشــخاص ذوي اإلعاقــة املصــادق عليــه بحضــور مندوبــي وزارة 
الداخليــة والشــؤون االجتماعيــة.
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نظامه  في  املبينة  غاياته  مع   
ً
وانسجاما األرض،  على  املمارسات  وفي  التشريعات  مستوى  على 

وإحالته  الداخلية  وزارة  من  تسجيله  إلغاء  بعد  لالتحاد  القانونية  املرجعية  بينها  ومن  األسا�ضي، 
التشريعي  املجلس  في  جرى  الذي  االعتصام  أعقبت  التي  املرحلة  في  الفلسطينية  التحرير  ملنظمة 
في  واردة  قانونية  إجراءات  يتطلب  الداخلية  وزارة  من  االتحاد  تسجيل  إلغاء  ألن   ،2018 عام 
لوزارة  وتبليغه  العام(  )املؤتمر  العمومية  الجمعية  من  قرار  صدور  قبيل  من  الجمعيات؛  قانون 
وغير  املنقولة  لألموال  تصفية  وإجراءات  للطعن  قابل  الوزير  من  ُمسبب  خطي  وقرار  الداخلية 
 الباب الخامس من النظام األسا�ضي 

ً
املنقولة وكيفية التصرف فيها ومآلها، وهذا ما أوضحه أيضا

لالتحاد العام لألشخاص ذوي اإلعاقة »1. يحل االتحاد بقرار يتخذه املؤتمر العام على أن ال تقل 
األصوات املؤيدة للحل عن ثلثي األعضاء الذين يحق لهم التصويت 2. إذا حل االتحاد ألي سبب 
من األسباب تؤول أمواله املنقولة وغير املنقولة إلى الجهة التي يقررها املؤتمر العام شريطة أن ال 

نفق داخل حدود فلسطين«. 
ُ
يخرج ذلك القرار عن أغراض االتحاد وت

التحرير  إلى منظمة  اإلعاقة  العام لألشخاص ذوي  الفلسطيني  االتحاد  إحالة  فإن  املقابل،  وفي 
املالية  التقارير  ومآل  التحرير،  تشريعات منظمة  في  القانوني  األساس  بيان  يتطلب  الفلسطينية 
املنقولة  باألموال  يتعلق  فيما  القانونية  واإلجراءات  العام  املؤتمر  على  عرض 

ُ
ت التي  واإلدارية 

ودوره  االتحاد  أداء  في  واملأسسة  الشفافية  من  يعزز  بما  فيها  التصرف  وكيفية  املنقولة  وغير 
مناصرتهم  وفي  اإلعاقة  ذوي  األشخاص  ومصالح  حقوق  عن  الدفاع  في  مكانته  من  ويعزز  الهام 

حقوقهم.   إلى  للوصول 

الوجه  أداء مهامها على  لتمكينها من  للعمل على مأسسة وتعزيز دور فروع االتحاد  وهناك حاجة 
األكمل في الدفاع عن حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة، وبخاصة أن هناك ثالثة فروع لالتحاد ليس 
 ،

ً
لها مقرات )قلقيلية، طوباس، أريحا( كما أن هناك فروع لالتحاد مواءمة، وفروع مواءمة جزئيا

ومواءمتها  االتحاد  بفروع  االهتمام  إن  للمواءمة.60  يحتاج  الذي  جنين  كفرع  مواءمة  غير  وفروع 
ذوي  األشخاص  على  التيسير  في  األهمية  بالغ   

ً
دورا يلعب  أن  شأنه  من  وأنشطتها  دورها  وتعزيز 

والتهميش  التمييز  مواجهة  في  ومصالحهم  حقوقهم  عن  والدفاع  املحافظات  مختلف  في  اإلعاقة 
الذي ُيعاني منه األشخاص ذوي اإلعاقة من مختلف اإلعاقات وفي مختلف الحقوق، وهي ليست 

مسؤولية االتحاد وحده بل مسؤولية جميع الشركاء.

60  مقابلــة بتاريــخ 29 آذار/ مــارس 2021 مــع كل مــن حمــزة ناصــر رئيــس فــرع رام هللا والبيــرة فــي االتحــاد الفلســطيني العــام لألشــخاص ذوي 
اإلعاقــة وعــوض عبيــات عضــو مؤتمــر عــام لالتحــاد الفلســطيني العــام لألشــخاص ذوي اإلعاقــة وعضــو لجنــة تســيير األعمــال التــي شــكلت 

فــي آذار/ مــارس 2013. 
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ومصالح  حقوق  عن  والدفاع  حماية  في  العام  الفلسطيني  اإلتحاد  دور  تعزيز  أجل  ومن 
ذوي  األشخاص  حقوق  له  تتعرض  الذي  التاريخي  الظلم  مواجهة  في  اإلعاقة،  ذوي  األشخاص 
شاملة  وطنية  خطة  بلورة  في  الهام  دوره  وتعزيز  الرسمية،  وغير  الرسمية  الجهات  من  اإلعاقة 
اإلعاقة  ذوي  األشخاص  تمتع  وكفالة  وحماية  لتعزيز  الجامعة،  الحقوق  على  مبنية  وموحدة، 
حقوق  اتفاقية  عليها  نصت  التي  الحقوق  بمنظومة  األخرين  مع  املساواة  قدم  وعلى   

ً
كامال  

ً
تمتعا

الدور  أهمية  تؤكد  التي  االتفاقية  في  العامة  االلتزامات  يشمل  بما  اإلعاقة،  ذوي  األشخاص 
فيها   

ً
فعليا وإشراكهم  السياسات  وضع  في  اإلعاقة  ذوي  األشخاص  ومنظمات  لالتحاد  األصيل 

وتعزيز  اإلعاقة  أساس  على  التمييز  أشكال  من  شكل  أّي  من  وتنقيتها  التشريعات  مراجعة  وفي 
إلى  الوصول  في  اإلعاقة  ذوي  األشخاص  وحق  املعقولة  التيسيرية  والتدابير  املواءمة  البيئة 
بما  القانونية  مرجعيته  ومعالجة  االتحاد،  أداء  وفعالية  وحوكمة  مأسسة  وتعزيز  حقوقهم، 
صياغة  على  العمل  أهمية  نرى  فإننا  اإلعاقة،  ذوي  األشخاص  ومصالح  األداء  تعزيز  في  يصب 
بحيث  دولة«  »مؤسسة  باعتباره  اإلعاقة«  ذوي  لألشخاص  العام  الفلسطيني  لالتحاد  »قانون 
أعلى  يحقق  بما  جهة،  ألّي  كتابع  ال  مباشرة،  القانون  من  القانونية  شخصيته  االتحاد  يستمد 

والفعالية.  والكفاءة  االستقاللية  درجات 

تكمن أهمية قانون االتحاد العام لألشخاص ذوي اإلعاقة في طبيعة النظرة لالتحاد كمؤسسة دولة 
تحظى باستقالل اإلداري واملالي، ومهام واختصاصات فّعالة من أجل تمكينه من االطالع بمهامها 
ومهنية  بكفاءة  واملتكاملة،  الشاملة  اإلعاقة  ذوي  األشخاص  حقوق  اتفاقية  بموجب  ومسؤوليته 
اإلعاقة، وموارد  باألشخاص ذوي  يليق  بما  وتجهيزها  والفروع  العام  االتحاد  عالية، على مسؤولي 
 أكثر فعالية على املستوى السياساتي 

ً
مالية ينص عليها القانون لتمكين االتحاد من أن يلعب دورا

والتشريعي من خالل اقتراح أو مراجعة السياسات والتشريعات املتعلقة بحقوق األشخاص ذوي 
ينبغي على دولة فلسطين  التي  العامة  الذي تنص عليه االتفاقية وااللتزامات  النحو  اإلعاقة على 
إنفاذها على هذا الصعيد، ووضع معايير موضوعية في قانون االتحاد تضمن املأسسة والحوكمة 
العام  املؤتمر  النتخابات  وجامع  وفعال  كفوء  انتخابي  ونظام  األداء،  وفعالية  فاعل  رقابي  ودور 
املركزية،  االنتخابات  لجنة  إشراف  وتحت  االتحاد  فروع  وانتخابات  اإلعاقة  ذوي  لألشخاص 
وغيرها من التدابير في القانون، وعلى نحو يشكل محطة هامة في مسار االتحاد الفلسطيني العام 
وإنفاذ  اإلعاقة  ذوي  االشخاص  ومصالح  حقوق  عن  الدفاع  مسار  في  اإلعاقة  ذوي  لألشخاص 

اتفاقية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة بفعالية في فلسطين. 



إنـفــاذ الحقوق االقتصادية واالجتماعية التفاقيـة حقــوق األشــخاص ذوي اإلعـاقـة في التشــريع الفلســـطيني

A L -HAQ

75

العنف واإلعاقة

إّن ارتباط اإلعاقة، بالفقر وسياسة التمييز والتهميش واإلقصاء، التي تطال حقوق األشخاص ذوي 
ذوي  األشخاص  حقوق  واتفاقية  )الدستور(  الفلسطيني  األسا�ضي  القانون  في  املكفولة  اإلعاقة، 
اإلعاقة واملعايير الدولية ذات الصلة، وتجاهلها في التشريعات والسياسات العامة وغياب املراقبة 
مارس بحق األشخاص ذوي 

ُ
الفّعالة على األرض؛ من شأنه يزيد من وتيرة االنتهاكات والجرائم التي ت

الجسدية  والسالمة  الحياة  في  للحق   
ً
خطيرا  

ً
تهديدا يشكل  وأن  الحياة  مناحي  مختلف  في  اإلعاقة 

ُيمارس في العلن وداخل بيوت اإليواء في ظل غياب املحاسبة واالنتصاف الفّعال لألشخاص ذوي 
اإلعاقة من مختلف اإلعاقات. 

أكدت اتفاقية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة في املادة )10( على الحق الطبيعي واألصيل لإلنسان 
الحق على  بهذا   

ً
تمتع األشخاص ذوي اإلعاقة فعليا الضرورية لضمان  التدابير  الحياة واتخاذ  في 

قدم املساواة مع اآلخرين. كما وأكدت املادة )14( على وجوب أن تكفل الدول األطراف لألشخاص 
ذوي اإلعاقة، على قدم املساواة مع اآلخرين، الحق في التمتع بالحرية الشخصية واألمن الشخ�ضي. 
وتناولت املادة )15( من االتفاقية حظر التعذيب او املعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية 
والقضائية  واإلدارية  التشريعية  التدابير  جميع  األطراف  الدول  تتخذ  أن  ووجوب  هينة 

ُ
امل أو 

وغيرها من التدابير الفّعالة ملنع إخضاع األشخاص ذوي اإلعاقة، على قدم املساواة مع اآلخرين، 
هينة.

ُ
للتعذيب أو املعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو امل

وَرًسمت املادة )16( من اتفاقية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة منهجية شاملة ومتكاملة وفعالة 
والعنف  لالستغالل  اإلعاقة  ذوي  األشخاص  تعرض  عدم  لضمان  نصوصها،  بها  تتميز  وعميقة، 
واإلدارية  التشريعية  التدابير  جميع  األطراف  الدول  تتخذ   .1 اآلتي:  على  بالنص  واالعتداء؛ 
داخل  اإلعاقة،  ذوي  األشخاص  لحماية  املناسبة  التدابير  من  وغيرها  والتعليمية  واالجتماعية 
ذلك  في  بما  واالعتداء،  والعنف  االستغالل  أشكال  جميع  من  السواء،  على  وخارجها  منازلهم 
جوانبها القائمة على نوع الجنس 2. تتخذ الدول األطراف أيضا جميع التدابير املناسبة ملنع جميع 
أشكال االستغالل والعنف واالعتداء بكفالة أمور منها توفير أشكال مناسبة من املساعدة والدعم 
لألشخاص ذوي اإلعاقة وأسرهم ومقدمي الرعاية لهم تراعي نوع جنس األشخاص ذوي اإلعاقة 
املعلومات والتثقيف بشأن كيفية تجنب حاالت االستغالل  في ذلك عن طريق توفير  بما  وسنهم، 
والعنف واالعتداء والتعرف عليها واإلبالغ عنها. وتكفل الدول األطراف أن يراعى في توفير خدمات 
قيام  األطراف  الدول  تكفل   .3 وإعاقتهم.  جنسهم  ونوع  اإلعاقة  ذوي  األشخاص  سن  الحماية 
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ً
رصدا اإلعاقة  ذوي  األشخاص  لخدمة  املعّدة  والبرامج  املرافق  جميع  برصد  مستقلة  سلطات 

 للحيلولة دون حدوث جميع أشكال االستغالل والعنف واالعتداء. 4. تتخذ الدول األطراف 
ً
فعاال

واإلدراكية  البدنية  عافيتهم  اإلعاقة  ذوي  األشخاص  استعادة  لتشجيع  املناسبة  التدابير  جميع 
أشكال  شكل من  يتعرضون ألي  املجتمع عندما  في  إدماجهم  وإعادة  تأهيلهم،  وإعادة  والنفسية، 
وتتحقق  لهم.  الحماية  خدمات  توفير  طريق  عن  ذلك  في  بما  االعتداء،  أو  العنف  أو  االستغالل 
وكرامته  لنفسه  واحترامه  ورفاهيته  الفرد  صحة  تعزز  بيئة  في  اإلدماج  وإعادة  العافية  استعادة 
الدول  تضع   .5 والسن  الجنس  نوع  من  بكل  الخاصة  االحتياجات  وتراعي  الذاتي  واستقالله 
األطراف تشريعات وسياسات فعالة، من ضمنها تشريعات وسياسات تركز على النساء واألطفال، 
لكفالة التعرف على حاالت االستغالل والعنف واالعتداء التي يتعرض لها األشخاص ذوو اإلعاقة 

والتحقيق فيها، وعند االقتضاء، املقاضاة عليها«.

الخطر  )حاالت  اإلعاقة  ذوي  األشخاص  حقوق  اتفاقية  من   )11( املادة  تناولنا  وأن  سبق 
حزيران/يونيو   5 في  فلسطين  دولة  فرضتها  التي  الطوارىء  حالة  مجال  في  اإلنسانية(  والطوارىء 
القائمة  السلطة  وانتهاكات إسرائيل،  لها األشخاص ذوي اإلعاقة.  التي تعرض  2020 واالنتهاكات 
القانون  بموجب  املحتلة  الفلسطينية  األرض  على  املدنيين  السكان  تجاه  اللتزاماتها  باالحتالل، 
التمييز  وأشكال  اإلعاقة،  ذوي  واألشخاص  اإلنسان،  لحقوق  الدولي  والقانون  الدولي  اإلنساني 
والتهميش الذي يتعرض له األشخاص ذوي اإلعاقة في مجال الحق في الصحة والتعليم والعمل، 
والحرمان والتهميش الذي يعاني منه األشخاص ذوي اإلعاقة في القدس املحتلة واملناطق املسماة 

)ج( وانعكاساتها الكارثية على حقوقهم وأوضاعهم االجتماعية واالقتصادية.

إسرائيل،  وانتهاكات  التزامات  على  واإلعاقة،  العنف  مجال  في   ،
ً
مجددا التأكيد  الضروري،  من 

والعرفي  الدولي  اإلنساني  القانون  بموجب  التزاماتها  جانب  إلى  وأنه  باالحتالل،  القائمة  القوة 
السلطة  إسرائيل،  فإن  املحتلة،  الفلسطينية  األرض  على  وانطباقها  اإلنسان  حقوق  وقانون 
أعاله  املذكور  والنص  اإلعاقة،  ذوي  األشخاص  حقوق  اتفاقية  إلى  انضمت  باالحتالل،  القائمة 
اإلنسان  حقوق  وقانون  اإلنساني  القانون  بموجب  الدول  التزامات  أكد صراحة على   )11 )املادة 
الدول  »تتعهد  أن  على  نص  حيث  الفلسطينية؛  الحالة  أو  الوضع  في  كما  املسلحة  النزاعات  في 
والقانون  الدولي  اإلنساني  القانون  فيها  بما  الدولي،  القانون  بمقت�ضى  اللتزاماتها   

ً
وفقا األطراف 

ذوي  األشخاص  وسالمة  حماية  لضمان  الالزمة  التدابير  كافة  باتخاذ  اإلنسان،  لحقوق  الدولي 
والطوارىء  املسلح  النزاع  حاالت  ذلك  في  بما  بالخطورة،  تتسم  حاالت  في  يوجدون  الذين  اإلعاقة 
 على التزامات إسرائيل، 

ً
اإلنسانية والكوارث الطبيعية«. وبذلك؛ فإن االتفاقية ذاتها تشدد أيضا

ذوي  األشخاص  وسالمة  حماية  لضمان  الالزمة  التدابير  كافة  اتخاذ  بوجوب  احتالل،  كقوة 
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اإلعاقة الفلسطينيين في النزاع املسلح في األرض الفلسطينية املحتلة.  

قّدم االئتالف الفلسطيني لإلعاقة ومؤسسة الضمير لدعم األسير وحقوق اإلنسان ومركز الدفاع 
األشخاص  بحقوق  املعنية  اللجنة  إلى   61،»

ً
مشتركا  

ً
موازيا  

ً
»تقريرا املدنية  والحقوق  الحريات  عن 

بشأن   2020 يوليو  تموز/   24 بتاريخ   )34 االتفاقية/مادة  )لجنة  املتحدة  األمم  في  اإلعاقة  ذوي 
األولي  تقريرها  على  باالحتالل-  القائمة  السلطة   - إسرائيل  إلى  اللجنة  أرسلتها  التي  املسائل  قائمة 
نواقص  وجود  تعني  املسائل؛  قائمة  اإلعاقة.  ذوي  األشخاص  حقوق  باتفاقية  املتعلق  الشامل 
مسار  حدد 

ُ
ت وهي  االتفاقية  إنفاذ  بشأن  باالحتالل-  القائمة  القوة   - إسرائيل  تقرير  في  جوهرية 

نظام  عمل  آلية  وفق  بشأنها  موازي  تقرير  تقديم  للمؤسسات  تيح 
ُ
وت اللجنة  مع  الالحق  النقاش 

املراقبة على حقوق اإلنسان في األمم املتحدة في مجال اآلليات التعاقدية.

انتهاكات  إلى   - البيان الصادر عن املؤسسات بشأن التقرير املشترك - سنأتي على مضمونه  أشار 
الفلسطيني،  التي تستهدف الشعب  النطاق واملمنهجة لحقوق اإلنسان  سلطات االحتالل واسعة 
الذي  األوسع  وللسياق  املحتلة،  الفلسطينية  األرض  في  اإلعاقة،  ذوو  الفلسطينيون  يشمل  بما 

يشمل الشعب الفلسطيني ككل )السكان األصليين( على جانبي الخط األخضر. 

اللجنة  إلى  املقدم   - باالحتالل  القائمة  السلطة   - إسرائيل  تقرير  بأن  املؤسسات  بيان  وأوضح 
انضمت  التي  االتفاقية  أحكام  بموجب  التزاماتها  بشأن  اإلعاقة  ذوي  األشخاص  بحقوق  املعنية 

إليها؛ لم يأِت على ذكر الفلسطينيين في التقرير على اإلطالق.

الفلسطينية،62 فقد أورد  التقرير املوازي املشترك الصادر عن املؤسسات  إلى مضمون  وبالرجوع 
استخدامها  من   ،2015 العام  منذ  سيما  صّعدت،  اإلسرائيلي  االحتالل  قوات  بأن   )14( البند  في 
للقوة املميتة ضد الفلسطينيين. ووثقت »الحق« في الفترة بين تشرين األول/ أكتوبر 2015 ومطلع 
منذ  »الحق«  ووثقت  املحتلة.  الفلسطينية  األرض  في   

ً
فلسطينيا  754 مقتل   2020 تموز/يوليو 

، بينهم 14 من األشخاص ذوي اإلعاقة، على أيدي قوات 
ً
مطلع عام 2018 مقتل 465 فلسطينيا

 217 مقتل  »الحق«  ووثقت  الحي.  بالرصاص  صيبوا 
ُ
أ العظمى  وغالبيتهم  اإلسرائيلي،  االحتالل 

، و8 أشخاص ذوي إعاقة، و4 من الطواقم الطبية، وصحفيان، على 
ً
، بينهم 48 طفال

ً
فلسطينيا

61  البيــان املنشــور علــى موقــع مؤسســة الحــق بشــأن التقريــر املــوازي املشــترك املقــدم مــن االئتــالف الفلســطيني لإلعاقــة ومؤسســة الحــق 
ومؤسســة الضميــر لدعــم األســير وحقــوق اإلنســان ومركــز الدفــاع عــن الحقــوق والحريــات املدنيــة:

>https://www.alhaq.org/advocacy/17185.html<

62  التقرير املوازي املشترك املقدم إلى اللجنة املعنية بحقوق األشخاص ذوي اإلعاقة كاملنشور على موقع مؤسسة الحق على الرابط: 
>https://www.alhaq.org/cached_uploads/download/2020/07/29/pdc-al-haq-addameer-hurryyat-joint-crpd-paral-
lel-report-24-july-2020-1596023469.pdf<

https://www.alhaq.org/advocacy/17185.html
https://www.alhaq.org/cached_uploads/download/2020/07/29/pdc-al-haq-addameer-hurryyat-joint-crpd-parallel-report-24-july-2020-1596023469.pdf
https://www.alhaq.org/cached_uploads/download/2020/07/29/pdc-al-haq-addameer-hurryyat-joint-crpd-parallel-report-24-july-2020-1596023469.pdf


إنـفــاذ الحقوق االقتصادية واالجتماعية التفاقيـة حقــوق األشــخاص ذوي اإلعـاقـة في التشــريع الفلســـطيني

A L -HAQ

78

أيدي قوات االحتالل خالل مسيرات العودة الكبرى في قطاع غزة.

االحتالل  قوات  بأن   )16( البند  في  املؤسسات  عن  الصادر  املشترك  املوازي  التقرير  وأوضح 
وأشار  ممنهج،  نحو  على  بالقتل  املاضية؛  السنوات  خالل  اإلعاقة  ذوي  األشخاص  استهدفت 
اإلنسان  حقوق  عن  الفلسطيني  املدافع  تل 

ُ
ق  2017 األول/ديسمبر  كانون   15 في  أنه  التقرير 

. وأن، أبو 
ً
- من دير البلح برصاص قناص إسرائيلي من مسافة )15( مترا

ً
ريا -29 عاما

ُ
إبراهيم أبو ث

 على كرسيه 
ً
ثريا، الذي فقد ساقيه في غارة جوية إسرائيلية في العام 2008؛ كان يتظاهر سلميا

 سوى العلم الفلسطيني لحظة مقتله. وأشار التقرير في ذات البند 
ً
املتحرك ولم يكن يحمل شيئا

في  اإلعاقة  ذوي  األشخاص  من  فلسطينيين   10 قتلت  باالحتالل،  القائمة  القوة  إسرائيل،  بأن 
 22  - حبالي  محمد  االحتالل  قوات  وقتلت  كما   .2008 العام  خالل  املحتلة  الفلسطينية  األرض 
كما   

ً
مترا  80 مسافة  من  برصاصة  العقلية  اإلعاقة  ذوي  من  فلسطيني  وهو  طولكرم  من   -

ً
عاما

أظهرت كاميرات املراقبة. 

االحتالل  قوات  قيام   )25( البند  في  الفلسطينية  للمؤسسات  املشترك  املوازي  التقرير  وأظهر 
بشكل  غزة  قطاع  في  الكبرى  العودة  مسيرة  مظاهرة  بقمع  القناصة،  ذات  في  بما  اإلسرائيلي، 
 80 من  أكثر  خالل  اإلعاقة،  ذوي  األشخاص  فيهم  بمن   ،

ً
عمدا الفلسطينيين  وقتل  ممنهج، 

قوات  استخدام  أدى  وقد  غزة،  قطاع  في  الكبرى  العودة  مسيرات  احتجاجات  شهدت   
ً
أسبوعا

االحتالل للقوة املفرطة في قمع املسيرات في قطاع غزة إلى العديد من حاالت اإلعاقة في صفوف 
الفلسطينيين.  السكان 

ورأت لجنة األمم املتحدة للتحقيق في االنتهاكات املرتكبة خالل االحتجاجات في األرض الفلسطينية 
صيب املتظاهرين بذخيرة 

ُ
املحتلة أنه من املعروف على نطاق واسع أن قوات االحتالل اإلسرائيلي »ت

بتر  ذلك  في  بما  مختلفة  إعاقات  إلى  أدى  مما   ،
ً
نسبيا قريبة  مسافة  من  طلقت 

ُ
أ السرعة  عالية 

األطراف«.63 وبحسب منظمة الصحة العاملية فقد جرت 149 عملية بتر نتيجة إصابات مرتبطة 
، حتى تاريخ 31 آب/أغسطس 2019، ومن بين هؤالء تم بتر 122 

ً
باالحتجاجات، بينهم 30 طفال

في  مباشرة  إصابات  عن  الناتج  بالشلل   
ً
فلسطينيا  24 صيب 

ُ
وا  ،

ً
علويا  

ً
طرفا  27 وبتر   

ً
ُسفليا  

ً
طرفا

التي  اإلصابات  نتيجة  دائم  بشكل  البصر  بفقدان   
ً
فلسطينيا  15 أصيب  بينما  الشوكي،  النخاع 

لحقت بهم خالل املظاهرات )مسيرات العودة في غزة(«.64

هناك حاجة ماسة لبناء قاعدة بيانات ُمصّنفة لألشخاص بالتعاون بين الجهاز املركزي لإلحصاء 

63  الرجع سابق، فقرة )25( ص )10( و )11( من التقرير.

64  املرجع سابق، فقرة )25( ص )10( و )11( من التقرير. 
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سلطات  قبل  من  استهدافهم  جرى  الذين  اإلعاقة  ذوي  لألشخاص  الصحة  ووزارة  الفلسطيني 
االحتالل اإلسرائيلي وبخاصة خالل الهجمات العسكرية على قطاع غزة، واستخدام القوة املميتة 
في  مختلفة  إعاقات  من  عنها  نتج  وما  غزة،  قطاع  في  الكبرى  العودة  مسيرات  قمع  في  املفرطة  أو 
املتحدة  األمم  في  اإلنسان  حقوق  على  املراقبة  نظام  في  ألهميتها  الفلسطينيين،  املدنيين  صفوف 
والتقارير التي يتم إرسالها إلى لجان االتفاقيات الدولية في اآلليات التعاقدية واملقررين الخاصين 
في اآلليات غير التعاقدية في األمم املتحدة، وفي امللفات التي يتم إرسالها إلى مكتب االدعاء العام 
أجل  ومن  املحكمة،  اختصاص  لها  ينعقد  التي  املمنهجة  الجرائم  في  الدولية  الجنائية  للمحكمة 

إنفاذ التزامات دولة فلسطين بموجب اتفاقية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة في هذا املسار. 

أكد قانون حقوق املعوقين الفلسطيني رقم)4( لسنة 1999 على وجوب ضمان حماية األشخاص 
ذوي اإلعاقة من جميع أشكال العنف واالستغالل والتمييز، وشددت املادة )9( القانون املذكور 
أشكال  جميع  من  الحماية  للمعوق  تضمن  التي  والضوابط  األنظمة  وضع  الدولة  »على  بأنه  على 
قانون حقوق   على صدور ونفاذ 

ً
أكثر من عشرين عاما والتمييز« ورغم مرور  العنف واالستغالل 

املعوقين إال أن الحكومة لم تصدر أي نظام يحدد اإلجراءات والتدابير الواجب اتخاذها لضمان 
الرقابة  وآليات  كافة  والتمييز  واالستغالل  العنف  أشكال  من  اإلعاقة  ذوي  األشخاص  حماية 
الفعالة واملحاسبة واإلنصاف الفّعال. بما يدلل على حجم التهميش واإلقصاء الذي يطال حقوق 

األشخاص ذوي اإلعاقة على مستوى التشريعي وفي املمارسة.

في  نصت  فقد  املعوقين  حقوق  لقانون   2004 لسنة   )40( رقم  التنفيذية  الالئحة  إلى  وبالرجوع 
املادة )10( على ما يلي »تضع وزارة الشؤون االجتماعية )وزارة التنمية االجتماعية( بالتنسيق مع 
أشكال  جميع  من  الحماية  للمعوقين  تضمن  التي  واملعايير  والضوابط  األنظمة  املختصة  الجهات 
املعوقين  حماية  االجتماعية  الشؤون  وزارة  تتولى   .1 ذلك:  ولتحقيق  والتمييز  واالستغالل  العنف 
يطبق  في قطاع خاص حيث  أو  أو غير حكومية  في مؤسسة حكومية  يعملون  أكانوا  املهنية سواء 
عليهم قانون العمل 2. تقوم وزارة الشؤون االجتماعية بلفت نظر كل صاحب عمل أو مسؤول في 
القانونية  اإلجراءات  اتخاذ  ويتم  املعوق  الشخص  باستغالل  يقوم  حكومية  مؤسسة  في  مؤسسة 
الضوابط  بوضع  االجتماعية  الشؤون  وزارة  تقوم   .3 العمل  نفس  منه  تكرر  إذا  بحقه  الالزمة 
لجميع  والنف�ضي  واللفظي  الجسدي  العنف  أشكال  لجميع  املعوقين  تعرض  ملنع  الالزمة  واملعايير 
لتلقى  بها   

ً
خاصا  

ً
قسما تن�ضئ  أن  ذلك  سبيل  في  وللوزارة  املختلفة  اإلعاقات  ترعى  التي  املؤسسات 

تظلمات وشكاوى املعوقين«. 
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لم تضع وزارة الشؤون االجتماعية أية أنظمة أو ضوابط او معايير تضمن حماية األشخاص ذوي 
نوع  أساس  على  القائم  املركب  والعنف  اإلعاقة،  أساس  على  القائم  العنف  أشكال  من  اإلعاقة 
 ملا تنص عليه اتفاقية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة وقانون 

ً
الجنس واإلعاقة، حتى اآلن، خالفا

حقوق املعوقين والالئحة التنفيذية للقانون. هذا مع العلم بأن األنظمة أو اللوائح التنفيذية هي 
وبذلك  الفلسطيني،  األسا�ضي  القانون  من   )70( املادة  وفق  الوزراء  ملجلس  دستوري  اختصاص 
أو أنظمة تتضمن  أية لوائح  بإقرار  التنفيذية لم يقم  الوزراء الذي أقر تلك الالئحة  فإن مجلس 
اإلعاقة  ذوي  األشخاص  تعرض  عدم  تضمن  فعالة  رقابية  وآليات  ومحددات  واضحة  إجراءات 
للعنف واالستغالل والتمييز. وال يوجد نظام شكاوى لدى وزارة التنمية االجتماعية لتلقي ومتابعة 
أن  تتجاهل  التشريعية  النصوص  أن  العنف رغم  اإلعاقة بشأن أشكال  شكاوى األشخاص ذوي 
أية  من  يخلو  اإلعاقة  ذوي  األشخاص  حقوق  وقانون  قطاعية،  عبر  قضية  هي  اإلعاقة  قضية 

عقوبات حال مخالفة أحكامه.

وأّما بشأن أجندة السياسات الوطنية التي أقرتها الحكومة لألعوام )2017 – 2022( تحت عنوان 
« فقد أتت على ذكر مصطلح األشخاص ذوي اإلعاقة في األولوية الوطنية السابعة 

ً
»املواطن أوال

الوطنية  بالسياسات  الخاص  الثاني  الجدول  في  القانون؛  وسيادة  االجتماعية  بالعدالة  املتعلقة 
األشخاص  مصطلح  ذكر  ورد  حيث  السابعة،  الوطنية  األولوية  ضوء  في  السياساتية  والتدخالت 
ذوي اإلعاقة فقط في التدخالت السياسية للحد من الفقر من خالل »اإلدماج االجتماعي، وتوفير 
املهمشة من األفراد ذوي اإلعاقة والشباب والنساء واألسرى املحررين«. وقد  للفئات  فرص عمل 
العمل  في  الذي يطال حق األشخاص ذوي اإلعاقة  التمييز والتهميش واإلقصاء  بيان حجم  سبق 
الالئق على املستوى التشريعي والسياساتي وفي املمارسة العملية على أرض الواقع، وآثاره الكارثية 
)ج(  واملصنفة  املهمشة  املناطق  في  وبخاصة  والنفسية  واالجتماعية  االقتصادية  أوضاعهم  على 
جائحة  في  تعمقت  والتي  الشحيحة،  واملؤشرات  البيانات  حدود  في  البدوية  التجمعات  يشمل  بما 

كورونا وحالة الطوارىء.

اإلعاقة  تجاهلت حتى ذكر مصطلح األشخاص ذوي  الوطنية  السياسات  أجندة  فإن  املقابل،  في 
الوطنية  األولوية  ضوء  في  السياساتية  والتدخالت  الوطنية  بالسياسات  املتعلق  الجدول  ذات  في 
السابعة، وبخاصة في التدخالت السياساتية بشأن السياسة الوطنية املتمثلة في »توفير الحماية 
االجتماعية للفئات الفقيرة واملهمشة«، والتدخالت السياساتية بشأن السياسة الوطنية املتمثلة 
تلك  العدالة« حيث اختفى مصطلح األشخاص ذوي اإلعاقة من  إلى  في »تعزيز وصول املواطنين 
اتجاه  حساسة  غير  الوطنية  السياسات  أجندة  أن  يعني  ما  السياساتية.  والتدخالت  السياسات 
ذوي  األشخاص  حقوق  واتفاقية  األسا�ضي  القانون  في  املكفولة  اإلعاقة  ذوي  األشخاص  حقوق 
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اإلعاقة؛ كما هو الحال في التشريع والتهميش واإلقصاء في التطبيق.

دولة  إليها  انضمت  التي  اإلعاقة  ذوي  األشخاص  حقوق  اتفاقية  بأن   
ً
مجددا التذكير  مع  هذا 

فلسطين مطلع العام 2014 َرَسمت سياسة شاملة ومتكاملة )مادة 16( في مواجهة أي شكل من 
الدول  وألزمت  واإلعاقة،  الجنس  ونوع  اإلعاقة،  أساس  على  القائم  واالستغالل  العنف  أشكال 
والتعليمية  واالجتماعية  واإلدارية  التشريعية  التدابير  جميع  تتخذ  بأن  االتفاقية  في  االطراف 
وغيرها من التدابير لحماية األشخاص ذوي اإلعاقة، داخل وخارج منازلهم على السواء، من جميع 
والدعم  املساعدة  من  املناسبة  األشكال  توفير  تكفل  وأن  واالعتداء.  واالستغالل  العنف  أشكال 
كافة  وتوفير  اإلعاقة،  ذوي  األشخاص  وسن  جنس  نوع  تراعي  لهم  الرعاية  ومقدمي  سرهم 

ُ
وا لهم 

وتوفير  عنها  واإلبالغ  واالستغالل  العنف  تجنب  كيفية  بشأن  الالزم  والتثقيف  الالزمة  املعلومات 
املرافق  جميع  ورصد  اإلعاقة،  ذوي  األشخاص  وسن  جنس  نوع  تراعي  والتي  الالزمة  الحماية 
، للحيلولة دون حدوث أي شكل من 

ً
 فعاال

ً
والبرامج املعدة لخدمة األشخاص ذوي اإلعاقة رصدا

وفي  املجتمع،  في  واإلدماج  التأهيل  إلعادة  فعالة  وتدابير  واالعتداء،  واالستغالل  العنف  أشكال 
بيئة وتدابير مواءمة، ومع تركيز فّعال على حماية النساء واألطفال.

ذوي  األشخاص  بحقوق  املعنية  اللجنة  إلى  فلسطين  دولة  من  املقدم  األولي  التقرير  إلى  وبالرجوع 
اإلعاقة 2019 ، فقد اكتفى في الجانب املتعلق على املستوى التشريعي وغير التشريعي إلنفاذ املادة 
واالعتداء  واالستغالل  للعنف  اإلعاقة  ذوي  األشخاص  تعرض  عدم  مجال  في  االتفاقية  من   )16(
حرز على هذا الصعيد؛ بسرد النصوص التشريعية الواردة في قانون حقوق األشخاص 

ُ
والتقدم امل

ذوي اإلعاقة والئحته التنفيذية سالفة الذكر على ِعالتها، ونصوص مختارة من قانون العقوبات، 
على  وصولهم  وبمجرد  عليهم  املعتدى  اإلعاقة  ذوي  لألشخاص  »الفورية«  الحماية  توفير  يتم  وأنه 
 »

ً
التحرك »فورا ويتم  البالغ  أو عن طريق  التنمية االجتماعية  بتنسيق من وزارة  أو  الشرطة  مراكز 

واتخاذ كافة تدابير الحماية. وأن الشرطة استقبلت 42 حالة في عام 2015 شملت 27 ذكور و15 
إناث في حين بلغ العدد اإلجمالي للحاالت التي تنطوي على مخالفات 6% وأن الوزارة )وزارة التنمية 
 في الضفة الغربية ويوجد لدى الوزارة 12 مرشد في املحافظات 

ً
 متخصصا

ً
االجتماعية( توفر كادرا

التنمية استقبلت 13 حالة  الحماية والدمج لألشخاص ذوي اإلعاقة، وأن وزارة  يقدمون خدمات 
جريت بشأنها« دون أي يوضح طبية الحالة وطبية االعتداء وطبيعة التدخل، 

ُ
عنف وأن »التدخالت أ

وأن هناك 17 حالة خالل النصف األول من العام 2016.

الحماية  تدابير  التخاذ  »الفوري«  والتحرك  »الفورية«  الحماية  تقديم  على  التقرير  تشديد  رغم 
لألشخاص ذوي اإلعاقة من العنف واالستغالل واالعتداء، إال أن التقرير لم يورد »حالة واحدة 
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فقط« تبين طبيعة هذا التحرك الفوري من أجل الحماية واإلجراءات املتخذة للمحاسبة وعقاب 
في املجتمع وضمان عدم  التأهيل والدمج  مرتكب العنف وكيفية إنصاف الضحية وتدابير إعادة 
خالل  حالة   17 وذكر  عنف  حالة   13 يخص  فيما  التدخالت(  )أجريت  بعبارة  واكتفى  التكرار. 
النصف األول من العام 2016 ودون توضيح كيفية التحرك الفوري للحماية واملحاسبة واإلنصاف 
والتأهيل والدمج ومنع التكرار. كما ال يتحدث التقرير عن أي حالة عنف بعد النصف األول من 
التهميش واإلقصاء،  بما يدلل على حجم  أو مؤشرات فيما يبدو،  بيانات  عام 2016 لعدم وجود 

وغياب سياسة واضحة وآليات تنفيذ ومتابعة؛ في مواجهة نهج التمييز وأشكال العنف.  

التمييز  وأشكال  واإلقصاء  التهميش  نهج  مواجهة  في  »التبسيط«  من  كبير  بقدر  التقرير  يتعامل 
املواءمة  بيئة  وغياب  واألطفال،  والنساء  اإلعاقة،  ذوي  األشخاص  له  يتعرض  الذي  والعنف 
حدوث  إلمكانية  اإلعاقة  ذوي  األشخاص  وصول  من  ن 

ّ
تمك التي  املعقولة  التيسيرية  والتدابير 

الفوري  والتحرك  الفورية  الحماية  عن  الحديث  قبل  والحمائي،  الوقائي  املستوى  على  تدخالت 
عن  أو  التنمية  وزارة  خالل  من  أو  الشرطة  إلى  التقرير  عنها  يتحدث  التي  »الحالة«  وصول  حال 
من  املقدمة  الشكاوى  ومتابعة  لتلقي  االجتماعية  التنمية  وزارة  في  قسم  هناك  وهل  البالغ.  طريق 
وما  مواءم  هو  وهل   2004 للعام  التنفيذية  الالئحة  عليه  تنص  الذي  اإلعاقة  ذوي  األشخاص 
أكثر من  في  أكدنا  أننا  الصعيد؟ رغم  اعتمادها على هذا  التي جرى  التيسيرية  التدابير  هي طبيعة 
التنمية االجتماعية؟  في وزارة  تتعلق فقط  مناسبة أن قضية اإلعاقة هي قضية عبر قطاعية وال 
وهل املرشدين الذين يتحدث عنهم التقرير )12 مرشد( في محافظات الضفة الغربية؛ أي بمعدل 
مرشد واحد لكل محافظة، مؤهلين على مستوى مهارات االتصال والتواصل مع األشخاص ذوي 
الحماية  مستوى  على  بها  يقومون  التي  الخدمات  طبيعة  هي  وما  اإلعاقات؟  بمختلف  اإلعاقة 
والتأهيل  الحماية  ومهارات  مؤهالت  بين  يجمع  املرشد  وهل  املجتمع  في  الدمج  وإعادة  والتأهيل 
إنجازات  أو  التقرير ال يذكر أي معلومات  تلك كون   والحالة 

ً
آن معا في  في املجتمع  الدمج  وإعادة 

على هذا الصعيد؟ وماذا عن نهج التمييز وأشكال العنف التي يتعرض لها األشخاص ذوي اإلعاقة 
في قطاع غزة ملاذا تم تجاهلها في التقرير؟

ويتناول التقرير العنف داخل املؤسسات اإليوائية اتجاه األشخاص ذوي اإلعاقة على نحو صادم 
املخاطر  مع  للتعامل   

ً
استعدادا يعكس  وال  اإلعاقة  ذوي  األشخاص  حقوق  اتجاه  الحساسية  ال 

اإليوانية  املؤسسات  بشأن  التقرير  من   )170( البند  في  مالحظته  يمكن  ما  وهذا  والتحديات، 
لألشخاص ذوي اإلعاقة » في حالة تعرض شخص ذي إعاقة لعنف داخل املؤسسة اإليوائية يتم 
ثم  ومن  املعنف،  للشخص  حماية  توفير  البداية  في  يتم  حيث  خطوات؛  مجموعة  وفق  التدخل 
والعقوبات  اإلجراءات  التخاذ  توصياتها  اللجنة  ترفع  حيث  املوضوع،  ملتابعة  تحقيق  لجنة  ل 

ّ
شك

ُ
ت
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الالزمة اذا استدعى األمر. وإذا كان املعنف في مؤسسة غير حكومية من مؤسسات ذوي اإلعاقة 
املوضوع. ال يوجد إحصائيات رسمية حول حاالت اإلهمال  نفسها ومتابعة  الخطوات  اتخاذ  يتم 

ألشخاص ذوي االعاقة«. 

العنف  من  للحماية  وعقوبات  تحقيق  ولجان  ورقابة  إجراءات  عن  التقرير  يتحدث  أن  الفت 
داخل املؤسسات اإليوائية وأن يؤكد في ذات الوقت عدم وجود أية إحصائيات أو بيانات رسمية 
داخل  الرقابة  منهجية  عن   

ً
نهائيا يتحدث  ال  وأن  املؤسسات!  تلك  داخل  اإلهمال  حاالت  بشأن 

 املفاهيم واملرجعيات التي يقوم عليها إنشاء املؤسسات اإليوائية؟ وما 
ً
مراكز اإليواء؟ فما هي أوال

تراعي  وهل  فيها؟  املعتمدة  التيسيرية  التدابير  وطبيعية  اإلعاقة؟  ذوي  لألشخاص  مواءمتها  مدى 
املصلحة الفضلى لألشخاص ذوي اإلعاقة؟ للنساء ذوات اإلعاقة؟ لألطفال ذوي اإلعاقة؟ وماذا 
مؤهلين/ املراكز  تلك  داخل  العاملين/ات  وهل  داخلها؟  املقدمة  واألنشطة  والبرامج  املعاملة  عن 
ات ويمتلكون خبرات ومهارات التواصل واالتصال مع األشخاص ذوي اإلعاقة بمختلف اإلعاقات؟ 
طبيعة  هي  وما  معها؟  التعامل  وكيفية  لالنتهاكات؟  وتوثيق  رصد  وآلية  رقابي  برنامج  هناك  وهل 
لها  اإلشارة  جرى  التي  اللجان  تلك  وعدد  وماهية  التقرير؟  عنها  يتحدث  التي  الحماية  وإجراءات 
يشير  ما  وفق  فرضها  جرى  التي  العقوبات  وعدد  طبيعة  هي  وما  إنجازاتها؟  هي  وما  التقرير؟  في 

التقرير؟ وكيف جرى إنصاف الضحايا؟ وضمان عدم التكرار؟ 

شير إلى أن قرار مجلس الوزراء رقم )9( لسنة 2011 بنظام 
ُ
وفي املقابل، فإنه من الضروري أن ن

»مراكز حماية املرأة املعنفة« يقوم بحد ذاته على التمييز على أساس اإلعاقة، فقد عّرف النظام 
 »

ً
خاصا أو   

ً
حكوميا كان  سواء  واألسرة  املعنفة  املرأة  وتمكين  حماية  »مركز  بأنه  املركز  املذكور 

االجتماعية«  الشؤون  وزارة  في  لألسرة  العامة  »اإلدارة  بأنها  املختصة  العامة  اإلدارة  وعّرف 
إطار  في  يحدث  الذي  والنف�ضي،  والجن�ضي،  البدني،  »العنف  بأنه  املرأة  ضد  العنف  وعّرف 
استفادت  ضحية  إمرأة  »كل  بأنها  نتفعة 

ُ
امل وعّرف  املرعية«  للقوانين  واملخالف  واملجتمع،  األسرة 

والحركية  والنفسية  العقلية  اإلعاقة  ذوات  النساء  اعتبر  ثم  ومن  املركز«.  خدمات  من  وتستفيد 
من الحاالت التي ال يتم استقبالها في املركز. حيث نصت في املادة )29( من النظام الواردة تحت 
 ... التالية:  أنه »ال يستقبل املركز الحاالت  التي ال يتم استقبالها في املركز« على  عنوان »الحاالت 
بتقارير  ومثبت  املنتفعات  على   

ً
خطرا يشكل  نف�ضي  مرض  أو  عقلية  إعاقة  من  تعاني  من  كل   .2

طبية، أو تعاني من إعاقة حركية تجعلها غير قادرة على قضاء حاجاتها األساسية«. وبدل التركيز 
والحركية  والنفسية  العقلية  اإلعاقة  ذوات  من  »املعنفات«  للنساء  والتأهيل  الحماية  برامج  على 
 من مراكز اإليواء وتركهنَّ يواجهن مصيرهنَّ بنهج اإلقصاء 

ً
يتم إقصاؤهنَّ بنصوص تشريعية كليا

املركب.  والتمييز 
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من  للعديد  وُعرضة   
ً
استضعافا األكثر  املجتمعية  الشرائح  إحدى  اإلعاقة  ذوي  األشخاص  يعتبر 

النساء  أن  إلى  الدراسات  العديد من  شير 
ُ
وت املعاملة واالستغالل،  العنف وسوء  أشكال ودرجات 

بدون  والفتيات  النساء  أضعاف  خمسة  إلى  ثالثة  من  للعنف  يتعرضن  اإلعاقة  ذوات  والفتيات 
إعاقة. ويشير التقرير الدولي لإلعاقة الصادر عن منظمة الصحة العاملية إلى أن األشخاص ذوي 
وتشير  كما  إعاقة.  بدون  األشخاص  من  أكثر  مرات  عشر  إلى  أربع  من  للعنف  معرضون  اإلعاقة 
العديد من الدراسات إلى أن البيئات والسياقات التي يتعرض فيها األشخاص ذوي اإلعاقة للعنف 
ومن  واملحاسبة.  واملساءلة  واملتابعة  الرصد  وأدوات  وآليات  أنظمة  نطاق  خارج  الغالب  في  هي 
الرعائية  الخدمات  تقدم  التي  اإليوائية«  »املؤسسات  والبيئات  السياقات  هذه  على  األمثلة  أهم 
داخل  تحدث  التي  العنف  أشكال  على  عالوة  اإلعاقة،  ذوي  لألشخاص  والتأهيلية  والتعليمية 
طر العالقات الزوجية أو من قبل أفراد األسرة حيث يعيش األشخاص ذوي اإلعاقة العديد من 

ُ
أ

التبعية.65 أشكال ومستويات 

من  العديد  إلى  اإلشارة   
ً
جدا املهم  من  أنه  املشكلة،  وصف  في  سرور،  أبو  شذى  الباحثة  وترى 

التي تجعل من احتماالت تعرض األشخاص ذوي اإلعاقة أكثر إذا ما قورنت باحتماالت  العوامل 
تعرض غيرهم من املواطنين، ومن أهم هذه العوامل:66

كثير . 1 في  تكون  اإلعاقة  ذوي  األشخاص  لدى  التي  الِسمات  كإحدى  الصعوبة  أو  اإلعاقة 
نمطية  بها من صورة  ُيناط  ملا  للعنف  تعرضهم  احتمال  لزيادة   

ً
مباشرا  

ً
األحيان سببا من 

نظر  وجهة  من  اإلعاقة  ذوي  األشخاص  من  تجعل  ُمسبقة،  وأحكام  مغلوطة  وأفكار 
العديد من أفراد املجتمع محل استغالل وإساءة وإهمال ونبذ وإهانة وتعنيف. وفي كثير 
من األحيان، يتبنى األشخاص ذوو اإلعاقة العديد من األحكام والصور عن أنفسهم دون 
إدراك بالضرورة، األمر الذي يجعل فرص املقاومة للعنف واإلساءة أقل لديهم، وبالتالي 

احتماالت التعرض للعنف ألوقات طويلة وبأشكال مختلفة.

االستقاللية . 2 تحقيق  دون  يحول  الذي  الحد  إلى  البعض  ببعضهم  واإلعاقة  الفقر  اقتران 
االقتصادية والذاتية، األمر الذي ُيبقي على العديد من األشخاص ذوي اإلعاقة في دوائر 
من  أي  انتهاك  فإن  تتجزأ،  ال  مترابطة  الحقوق  أن  وبما  لآلخرين.  املطلقة  شبه  التبعية 

65  شــذى أبــو ســرور، ورقــة مطلبيــة حــول حــق األشــخاص ذوي اإلعاقــة فــي الوقايــة والحمايــة مــن العنــف واالســتغالل وســوء املعاملــة فــي 
املؤسســات اإليوائيــة التعليميــة والتأهيليــة والرعائيــة فــي فلســطين، جمعيــة بيــت لحــم العربيــة للتأهيــل بالتعــاون مــع االتحــاد الفلســطيني 
 شــذى أبــو ســرور، دراســة حــول العنــف القائــم علــى 

ً
العــام لألشــخاص ذوي اإلعاقــة فــرع بيــت لحــم، كانــون الثانــي 2020، ص )2(. أيضــا

أســاس نــوع الجنــس واإلعاقــة، مؤسســة قــادر للتنميــة املجتمعيــة، ســنة 2019.

66  شــذى أبــو ســرور، ورقــة مطلبيــة حــول حــق األشــخاص ذوي اإلعاقــة فــي الوقايــة والحمايــة مــن العنــف واالســتغالل وســوء املعاملــة فــي 
املؤسســات اإليوائيــة التعليميــة والتأهيليــة والرعائيــة فــي فلســطين، مرجــع ســابق، ص )6( ومــا بعدهــا.
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أساس  على  فالتمييز  األخرى.  بالحقوق  التمتع  فرص  على   
ً
سلبا يؤثر  ما   

ً
غالبا الحقوق 

إلى الحرمان من الوصول لفرص   
ً
التعليم والتدريب املنهي والتقني يؤدي حتما في  اإلعاقة 

عن  ناهيك  اإلعاقة،  ذوي  لألشخاص  االقتصادية  التبعية  عليه  ويترتب  الالئق  العمل 
تأثير هذا التهميش والتمييز والحرمان على مفهوم األشخاص ذوي اإلعاقة عن ذواتهم.

حاجة األشخاص ذوي اإلعاقة للمساعدة في كثير من األمور والتي يمكن وصف بعضها . 3
على أنها غاية في الخصوصية.

اإلعاقة . 4 ذوي  األشخاص  وعي  زيادة  إلى  الهادفة  التمكينية  والخدمات  البرامج  محدودية 
بحقوقهم وخاصة حقهم في الحماية والحياة الكريمة، وقلة البرامج التي بعرفهم بكيفية 

الدفاع عن النفس وخدمات الحماية املتاحة وكيفية االستفادة منها.

اإلعاقة . 5 ذوي  األشخاص  بحق  وإجحافها  بل  العالقة،  ذات  القانونية  املنظومة  ضعف 
من زوايا عديدة، وعدم توفر املواءمة ومقومات إمكانية الوصول للعديد من املؤسسات 
الوقاية  خدمات  مؤسسات  من  الكثير  تفتقر  إذ  الحماية،  خدمات  قدم 

ُ
ت التي  واملراكز 

من  العديد  أن  بالحسبان  تأخذ  التي  الرصد  آللية  العدالة  أركان  ومؤسسات  والحماية 
والحركية  ية  الحّسِ الوظائف  في  لديهم  االختالفات  وبحكم  اإلعاقة  ذوي  األشخاص 

والذهنية والنفسية ال يمكنهم بالضرورة املبادرة إلى تقديم شكاوى.

ِصف العنف القائم على أساس اإلعاقة بغض . 6
َ
محدودية الدراسات والبحوث التي ترصد وت

املؤسسات  في  بالعنف  تختص  دراسة  أية  وجود  وعدم  العنف،  وقوع  مكان  عن  النظر 
واألشخاص  اإلعاقة  تضمين  في  املستخدمة  املنهجيات  وضعف  فلسطين.  في  اإليوائية 
 أنه تم قد تم هذا التضمين في املسح 

ً
ذوي اإلعاقة في املسموح الوطنية ذات الصلة، علما

األخير فقط الذي أجراه الجهاز املركزي لإلحصاء الفلسطيني )مسح عام 2011( وبكثير 
من التحفظ وبعد ضغط العديد من الجهات. 

العنف  من  والحماية  الوقاية  في  اإلعاقة  ذوي  األشخاص  حق  حول  املطلبية  للورقة   
ً
ووفقا  

فلسطين  في  والرعائية  والتأهيلية  التعليمية  اإليوائية  املوسسات  في  املعاملة  وسوء  واالستغالل 
2020، وهي أول ورقة تصدر في هذا املجال في فلسطين، فإن األشخاص ذوي اإلعاقة، في الغالب، 
هم أقل دافعية، لإلبالغ عن تعرضهم للعنف، كما أنهم يواجهون جملة من التحديات اللوجستية 
في  شديد  شح  هناك  فإن  أخرى  ناحية  ومن  بشكاوى.  التقدم  وقنوات  بُنظم  املتصلة  واإلجرائية 
البيانات الرسمية التي ترصد وتصف واقع تعرض األشخاص ذوي اإلعاقة للعنف، وذلك ألسباب 
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متعددة يمكن تلخيصها باآلتي:67

1 . 
ً
غياب اإلرادة السياسية لدى صناع القرار في الجهاز املركزي لإلحصاء الفلسطيني اتصاال

بضرورة إدراج األشخاص ذوي اإلعاقة ضمن الشرائح التي تستهدفها املسوح املتخصصة 
ذات العالقة وكذلك استخدام تعريف العنف الذي يأخذ بالحسبان أشكال العنف على 

أساس اإلعاقة ونوعها أو على أساس الجنس واإلعاقة مجتمعة.

مجاالت . 2 اختالف  على  املدني  املجتمع  ومؤسسات  الحقوقية  املؤسسات  من  العديد  إن 
ضد  العنف  برصد  الصلة  ذات  مساعيها  عن  اإلعاقة  ذوي  األشخاص  ب  غّيِ

ُ
ت عملها 

املواطنين والتصدي له. ومعظم املؤسسات العاملة في مجال اإلعاقة ال تعمل على إدماج 
مؤشرات في استمارات التنسيب الخاصة بها بهدف رصد العنف املوجه لألشخاص ذوي 

اإلعاقة الذين تستهدفهم. 

كذلك . 3 قيمة  أقل  هم  اإلعاقة  ذوي  األشخاص  أن  على  يتعاملون  املجتمع  أفراد  معظم 
عايشها هذه الشريحة إلى الحد الذي 

ُ
أقل آدمية، مما ينجم عنه حالة من التطبيع التي ت

باألشخاص  يؤدي  وهذا  لذاتها.  وتقديرها  نظرتها  على  وتنعكس  األفكار  هذه  عنه  تتبنى 
، والنساء والفتيات ذوات اإلعاقة على وجه التحديد، ألن ُيعايشون 

ً
ذوي اإلعاقة عموما

بأنهم  للحظة،  ولو  التفكير،  زمنية طويلة دون  لفترات  واألبعاد  األشكال  العنف مختِلف 
يتوقف.  أن  يجب  والعنف  ُيعاقب  أن  يجب  ف  عّنٍ

ُ
امل وأن  أفضل  حياة  نوعية  يستحقون 

وبالتالي  العنف  عن  اإلبالغ  على  لإلقبال  وشجاعة  دافعية  من  يلزم  ملا  غياب  شبه  هناك 
استمرار العنف دون رصد أو توثيق أو استجابة.

للعنف، . 4 بالتعرض  اإلعاقة  ذوي  األشخاص  إقرار  دون  تحول  ثقافية  أسباب  هناك 
العيب  بثقافة  وثيقة  عالقة  من  له  ملا  ذلك  اإلعاقة،  ذوات  والفتيات  النساء   

ً
وتحديدا

والفضيحة وما يتسق به من جلد للذات.

مقومات . 5 على  توفره  لعدم  كنتيجة  العدالة  أركان  ومؤسسات  لنظام  الوصول  محدودية 
إمكانية الوصول لألشخاص ذوي اإلعاقة من الناحية املعلوماتية والبيئية واالتجاهاتية 

واملؤسسية، والتحديات القائمة في إمكانية التواصل والوصول.

67  املرجع سابق، ص )7( وما بعدها. 
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العنف  والحماية من  الوقاية  في  اإلعاقة  املطلبية حول حق األشخاص ذوي  الورقة  وقد عرضت 
فلسطين،  في  والرعائية  والتأهيلية  التعليمية  اإليوائية  املوسسات  في  املعاملة  وسوء  واالستغالل 
التي جرت بالتعاون بين جمعية بيت لحم العربية للتأهيل واالتحاد الفلسطيني العام لألشخاص 
في  اإلعاقة  ذوي  األشخاص  له  يتعرض  الذي  للعنف  )مرعبة(  صادمة   

ً
أشكاال اإلعاقة،  ذوي 

عنها  سمعوا  أو  الظروف،  هذه  »أنفسهم«  عايشوا  ممن  سواًء  الفلسطينية،  اإليوائية  املؤسسات 
بحكم طبيعة عملهم في مجال اإلعاقة، أو »شاهدوها« خالل زياراتهم للمؤسسات اإليوائية، ومن 

أهم األمثلة على أشكال العنف ما يلي:68

الضرب . 1 مثل  إعاقة،  بدون  األشخاص  لها  يتعرض  التي  الجسدي  العنف  أشكال  جميع 
والحرق  واألحذية،  الكهربائية  واألسالك  كالبرابيج  األدوات  من  العديد  باستخدام 

بالسجائر وضرب الرأي بالحائط وغيرها.

ستقاة من نوع الصعوبة بقصد اإلهانة والتجريح، . 2
ُ
العنف اللفظي مثل الشتائم واأللفاظ امل

ناهيك عن الصرا	 والزجر والتواصل بلغة أبعد ما تكون عن اآلدمية واالحترام.

عتمة . 3
ُ
امل رف 

ُ
والغ األماكن  في  العزل  مثل  الطرق  من  العديد  باستخدام  وذلك  الترهيب، 

األشخاص  وعقاب  األشخاص،  وعقاب  والقطط  الكالب  مثل  الحيوانات  واستخدام 
والنظرات  اإليماءات  واستخدام  والبرد  الليل  في  السطوح  فوق  بطردهم  اإلعاقة  ذوي 
التي َحَملها العديد من األشخاص ذوي اإلعاقة معهم كذكريات مثيرة للخوف على مدار 
بعدم  أو  الطعام  تناول  بعدم  أو  األهل  زيارة  بعدم  التهديد  عن  ناهيك  عديدة.  سنوات 

املشاركة في النشاطات وغير ذلك.

العنف الجن�ضي بأشكال ومستويات مختلفة، وهنا تمَّ التحدث من قبل املشاركين/ات في . 4
التي عايشوها  التجارب  العديد من  الحساسية عن  الجانب شديد  في هذا  العمل  لقاءات 
أو سمعوا عنها من أصدقائهم وصديقاتهم آنذاك. باإلضافة إلى الَسماع عن بعض أشكال 
أو  املشرفين  قبل  من  سواء  باإلغتصاب،  وتنتهي  بالتحرض  تبدأ  التي  الجن�ضي  العنف 

 يمكثون في ذات املؤسسة اإليوائية.
ً
املشرفات أو من قبل زمالء أو زميالت أكبر سنا

أو . 5 النزالء  لضبط  الطرق  كإحدى  والربط  والحبس  لألدوية  املفرط  االستخدام 
التي  الرعائية  املؤسسات  في  الطرق  هذه  مثل  استخدامات  وتتزايد  املستفيدين/ات، 
الخدمات على  أو نفسية، واقتصار  لديهم صعوبات ذهنية  الذين  تستهدف األشخاص 

68  املرجع سابق، ص )9( وما بعدها. 
 



إنـفــاذ الحقوق االقتصادية واالجتماعية التفاقيـة حقــوق األشــخاص ذوي اإلعـاقـة في التشــريع الفلســـطيني

A L -HAQ

88

حتى  والتنقل  الحركة  من  وحرمانهم  أقسامهم  في  اإلعاقة  ذوي  األشخاص  على  اإلبقاء 
وفترة  الجودة  حيث  من  مناسب  غير  طعام  وتقديم  املؤسسة،  ذات  في  آخر  قسم  إلى 
اإلعاقة  ذوي  األشخاص  يعيش  حيث  األقسام  بنظافة  االهتمام  وعدم  الصالحية، 

الوقت.  طوال 

عايشة . 6
ُ
مل مدعاة  وغيرها  أعاله  إليها  املشار  العنف  ألشكال  التعرض  إن  النف�ضي،  العنف 

األشخاص ذوي اإلعاقة الكثير من االضطرابات والتحديات النفسية التي قل ما يتمكنون 
من التحرر منها بعد مغادرة املؤسسات اإليوائية.

هذا  على  وتفاقمها  اإليوائية  املؤسسات  في  العنف  أسباب  سرور  أبو  شذى  الباحثة  وتلخص 
الغالب، وعدم وجود  في  للرقابة واملساءلة والرصد  آليات  )املرعب( بعدم وجود  النحو الصادم 
معايير واضحة وشروط توظيف معتمدة للكوادر العاملة في هذا املؤسسات، وغياب الوعي لدى 
العدد األكبر من األشخاص ذوي اإلعاقة حول مفهوم العنف وآليات التعاطي معه مع التذكير 
تفاعلهم  خالل  من  أنفسهم  عن  املعلومات  من  العديد  يكتسبون  اإلعاقة  ذوي  األشخاص  بأن 
بأنهم  مختلفة  وأشكال  بطرق  لهم  تقول  ما   

ً
غالبا والتي  بهم  املحيطة  والبيئات  الشخوص  مع 

مع  التعاطي  في  الحقوقي  النهج  اتباع  آدمية من غيرهم من األشخاص، وضعف ومحدودية  أقُل 
تكمن  الحقوقي  النهج  اتباع  املؤشرات على  أهم  بأن  التذكير  مع  اإلعاقة  قضايا األشخاص ذوي 
وتوفير  املصير  تقرير  في  والحق  املتأصلة  الكرامة  واحترام  والشمول  العام  التصميم  باعتماد 

وغيرها.69 الوصول  إمكانيات 

وكذلك غياب اإلرادة السياسية في معالجة معظم الحواجز واملعيقات واالنتهاكات وأشكال التمييز 
التي يتعرض لها األشخاص ذوي اإلعاقة؛ غيابها عن أجندة السياسات واألولويات الوطنية وغيابها 
املنظومة  بافتقار  تلخيصه  يمكن  الذي  التشريعي  القصور  وكذلك  القرار،  صناع  أذهان  عن 
التشريعية للنصوص التي تقر بأشكال العنف القائم على أساس اإلعاقة واعتبارها ممارسات يجب 
ف من األشخاص ذوي اإلعاقة وبخاصة األطفال  عنَّ

ُ
امل تجريمها ومضاعفة العقوبة عليها حال كان 

والنساء، وافتقار النصوص القانونية لحماية َمن يبلغ عن تعرض األشخاص ذوي اإلعاقة للعنف، 
وغياب إطار قانوني ناظم لعمل املؤسسات التي تعمل مع األشخاص ذوي اإلعاقة بما يضمن توفرها 
على املقومات اإلدارية والبيئية واملؤسسية الالزمة التي تكفل تقديم الخدمات بمهنية، وفي ظروف 

الئقة وضمن معايير محددة، وتخضع للرقابة واملتابعة املستمرة والتقييم الجاد.70 

69  املرجع سابق، ص )11( وما بعدها. 

70  املرجع سابق، ص )14( وما بعدها. 
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العنف  من  والحماية  الوقاية  في  اإلعاقة  ذوي  األشخاص  حق  حول  املطلبية  الورقة  وتطالب 
فلسطين؛  في  والرعائية  والتأهيلية  التعليمية  اإليوائية  املوسسات  في  املعاملة  وسوء  واالستغالل 
بتطوير وتبني أنظمة وضوابط رسمية وغير رسمية فعالة ومعلنة للرصد والرقابة واملساءلة على 
التعليمية والتأهيلية  التي تقدم الخدمات  املستوى الداخلي والخارجي لعمل املؤسسات اإليوائية 
والرعائية لألشخاص ذوي اإلعاقة، وتبني وتفعيل نظام خاص باملؤسسات اإليوائية يشتمل على 
يتوجب  التي  واملؤهالت  واملعايير  ترخيصها  على  للموافقة  توفرها  ينبغي  التي  الشروط  مجموعة 
التشريعات  ومراجعة  واملحاسبة،  واملساءلة  والتفتيش  الرقابة  وآليات  عليها  القائمين  في  توفرها 
األشخاص  وحماية  وقاية  ملتطلبات  ُمستجيب  نحو  على  العنف  من  والحماية  للوقاية  الناظمة 
ذوي اإلعاقة من العنف بأشكاله كافة، والتحقيق في حاالت العنف ومحاسبة مرتكبيه وإنصاف 

الضحايا وضمان عدم التكرار.
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االستخالصات

 ألشكال التمييز على . 1
ً
هناك مشكلة جدية وعميقة في فهم »اإلعاقة« فتحت املجال واسعا

أساس اإلعاقة ونوع اإلعاقة، ونوع الجنس واإلعاقة، في السياسات العامة والتشريعات 
الفلسطينية املتعلقة باألشخاص ذوي اإلعاقة، حيث يتم التعامل مع اإلعاقة من منظور 
األشخاص  حقوق  التفاقية  صار	  انتهاك  في  حقوقي،  منظور  من  وليس  إغاثي،   – طبي 

ذوي اإلعاقة. 

السياسات . 2 لتجاهل  اإلرادة،  وغياب  لإلعاقة،  الحقوقي  باملفهوم  الوعي  غياب  أدى 
وسياسة  الشاملة،  العمل  بيئة  اإلعاقة؛  ذوي  األشخاص  بحقوق  املتعلقة  والتشريعات 
العام  والتصميم  املعقولة،  التيسيرية  والتدابير  الفردية،  والفروق  الجامعة،  التعليم 
 
ً
واضحا بدا  ما  وهذا  الناس،  جميع  ليستعملها  والخدمات  والبرامج  والبيئات  للمنتجات 
في مجال الحق في التعليم والحق في العمل والحق في الحماية من أشكال التمييز والعنف 

وغيرها، وأدى إلى نهج التهميش واإلقصاء لألشخاص ذوي اإلعاقة.

وفق . 3 اإلعاقة  إلى مفهوم  ومستند  اإلعاقة  هناك غياب مسح متخصص لألشخاص ذوي 
اتفاقية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة، إلمكانية الوقوف على حجم األزمة )الكارثة( في 
املجال الصحي والتعليمي والعمل والتمييز والعنف وحجم التهميش واإلقصاء الذي تعّمق 
ُمفّصلة ودقيقة، إلمكانية  في ظل جائحة كورونا، من خالل مؤشرات وبيانات إحصائية 
والتشريعية.  السياساتية  املعالجات  مستوى  على  اإلرادة،  توفرت  ما  إذا  عليها،  البناء 
حيث لم يقم الجهاز املركزي لإلحصاء بإجراء أّي مسح ُمتخصص بعد املسح األخير الذي 

جرى في العام 2011.

النصوص الواردة في قانون حقوق املعوقين رقم )4( لسنة 1999 بشأن مواءمة األماكن . 4
ترجم على أرض الواقع بعد مرور ما يزيد 

ُ
ت العامة ملتطلبات األشخاص ذوي  اإلعاقة لم 

عقابية  نصوص  وجود  عدم  أبرزها  من  ألسباب  القانون،  ونشر  إقرار  من   
ً
عاما  20 على 

)الحبس والغرامات( في قانون حقوق املعوقين وخاصة في مواجهة عدم االلتزام بتكييف 
العليا عام  العدل  الصادر عن محكمة  التيسيرية. والحكم  التدابير  العمل واعتماد  بيئة 

2005 بشأن البيئة املوائمة لم يتم احترامه وتطبيقه على األرض. 

هناك غياب لخطة وطنية شاملة وموحدة ومبنية على الحقوق الجامعة لألشخاص ذوي . 5
اإلعاقة تنطوي على آليات وأدوات فّعالة، وأدوار ومسؤوليات واضحة ومحددة، وبخاصة 
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في  العام  والتصميم  املعقولة  التيسيرية  والتدابير  واملوائمة  الشاملة  البيئة  مجال  في 
البرامج والخدمات لضمان تمتع األشخاص ذوي اإلعاقة بكامل الحقوق والحريات دون 
أي شكل من أشكال التمييز أو اإلقصاء، مع ضمان املشاركة الكاملة والفعالة واألصيلة 
 التفاقية حقوق 

ً
لألشخاص ذوي اإلعاقة في بناء وتنفيذ والرقابة على تنفيذ الخطة، وفقا

األشخاص ذوي اإلعاقة، وباالستناد إلى أن قضية اإلعاقة هي قضية عبر قطاعية.

يزيد . 6 ما  منذ  املستمرة  والطوارىء  الجائحة  اإلعاقة خالل  غياب حقوق األشخاص ذوي 
على عام في مختلف أنشطة وبرامج الحكومة ومؤتمراتها الصحفية ولجان الطوارىء التي 
كلت للتعامل مع تبعات الجائحة، وعدم التشاور مع األشخاص ذوي اإلعاقة ومنظمات 

ُ
ش

األشخاص ذوي اإلعاقة في أولويات التدخل الحكومي، وغياب إرادة التدخل؛ فاقم من 
أشكال التمييز والتهميش الذي ُيعاني منه األشخاص ذوي اإلعاقة في ظل جائحة كورونا 
والنفسية،  واالجتماعية  واالقتصادية  الصحية  املجاالت  مختلف  في  القاسية  وتبعاتها 

رغم االرتباط الوثيق بين الفقر واإلعاقة واإلعاقة وحاالت الخطر في حاالت الطوارْى.

اإلعاقة . 7 ذوي  األشخاص  بحقوق  املتعلقة  التشريعات  في  النمطية  النظرة  استمرار  رغم 
بيئة واسعة من أشكال  التي خلقت  الحقوقي،  البحت وليس  الطبي  املفهوم  املرتكزة على 
ذوي  األشخاص  بحقوق  املتعلقة  التشريعات  فإن  الحقوق،  وانتهاك  والتهميش  التمييز 
اإلعاقة لم تكن أولوية خالل حالة الطوارىء املرتبطة بالخطر، بل شهدت حالة الطوارىء 
 تمثل في القرار بقانون املعدل لقانون السلطة القضائية رقم )40( لسنة 

ً
 إضافيا

ً
تراجعا

توفر  باشتراط  القضائية  املناصب  تولي  من  اإلعاقة  ذوي  األشخاص  حرم  الذي   2020
والتصورات  الطبي  املفهوم  نهج  على   

ً
سيرا القضائية  التعيينات  في  الصحية«  »الشروط 

الحقوقي  املفهوم  حساب  على  لإلعاقة  اإلعاقة  ذوي  األشخاص  على  سبقة 
ُ
امل واألحكام 

بالسلطة  املاسة  بقوانين  القرارات  وتشكل  جامعة.  بيئة  في  وإمكانياتهم  ومؤهالتهم 
القضائية انتكاسة حقيقية الستقالل القضاء وإمكانية الوصول للعدالة الناجزة.

8 . 2021 لسنة   )2( رقم  اإلعاقة  ذوي  لألشخاص  الحكومي  الصحي  التأمين  نظام  يشكل 
 على 

ً
اإلنجاز األهم الذي تحقق على مستوى الحقوق الصحية ومنظومة الحقوق عموما

وسلة  )اإلعاقة(  االستحقاق  معيار  في  صلبة  أرضية  على  وينطوي  املاضية.  السنوات  مّر 
التي  واملجانية  الشاملة  والتأهيلية  والعالجية  والتشخيصية  الوقائية  الصحية  الخدمات 
والشفافية  واملحاسبة  الرقابة  ونظام  وأسرهم  اإلعاقة  ذوي  لألشخاص  النظام  يقدمها 
 لقدرة املؤسسات العاملة في مجال اإلعاقة 

ً
 جديا

ً
الواردة في هذا النظام، ويمثل اختبارا

ومؤسسات املجتمع املدني واملجلس التشريعي القادم على إنفاذ أحكام النظام.
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رغم تبني وزارة التربية والتعليم نظام »التعليم الجامع« في العام 2015 وفي قرار بقانون . 9
أن   

ّ
إال اإلعاقة  ذوي  األشخاص  حقوق  التفاقية  املستندة   2017 لعام  والتعليم  التربية 

 في مجال التعليم الجامع في نظام التعليم 
ً
الخطة االستراتيجية للوزارة ال تعكس اهتماما

التدريس  وأساليب  واملناهج  واملرافق  املدارس  ومواءمة  العام  التصميم  مستوى  على 
واملدرسين والتواصل واالتصال .. بما يتطلب إحداث تغييرات جوهرية على نظام التعليم 
خطط  في  التخبط  من  حالة  وهناك  للُمتعلم،   

ً
وصديقا  

ً
واقعا الجامع  التعليم  ليصبح 

الوزارة بشأن التعليم الجامع وغياب للمؤشرات والبيانات اإلحصائية الالزمة.

 في الخطة االستراتيجية لقطاع التعليم بشأن حالة . 10
ً
هناك حاجة لتشخيص أكثر وضوحا

واألكثر  املهمشة  واملناطق  املحتلة  القدس  في  التعليم  تواجه  التي  والتحديات  التدهور 
 )املنطقة ج( بما يشمل التجمعات البدوية من حيث أوضاع املدارس واملدرسين 

ً
تهميشا

واألرقام  الجامع  التعليم  وسياسة  املدارس  من  والتسرب  املوائمة  والبيئة  واملرافق 
واملؤشرات اإلحصائية والجهود الذي بذلتها الوزارة على هذا الصعيد واألوضاع الكارثية 

 في الخطة.
ً
لألشخاص ذوي اإلعاقة التي جرى إغفالها كليا

 أن التشريعات املتعلقة بالحق في . 11
ّ
رغم االرتباط الوثيق بين الفقر واإلعاقة والتهميش إال

العمل في القطاعين الخاص والعام تنطوي على أشكال واسعة من التمييز في بيئة العمل 
الوصول  في  الحق  من  اإلعاقة  ذوي  األشخاص  يحرم  بما  املعقولة  التيسيرية  والتدابير 
العادل  التوظيف  فرص  غياب  إلى  ويؤدي  والفني،  املنهي  والتوجيه  والتدريب  العمل  إلى 
مع  تتعامل  التشريعات  تلك  زالت  وما  العمل،  سوق  من  وإقصائهم  والجامع  واملتكافىء 
 إلى تكّيف 

ً
املفهوم الطبي لإلعاقة كأساس للتوظيف والتدريب املنهي والفني، وتسعى عبثا

متطلبات  مع  العمل  بيئة  تكييف  وليس  مواءمة  غير  بيئة  مع  اإلعاقة  ذوي  األشخاص 
يؤدي  بما  الجامع،  للعمل  الالزمة  التيسيرية  التدابير  واعتماد  اإلعاقة  ذوي  األشخاص 

التساع أشكال التمييز واإلقصاء من سوق العمل.

أية . 12 العمل  لوزارة  االستراتيجية  والخطة  للحكومة  الوطنية  السياسات  أجندة  تقدم  لم 
ذوي  األشخاص  حقوق  مجال  في  التشريعية  البيئة  مع  التعامل  كيفية  بشأن  تصورات 
يتعلق  وفيما  اإلعاقة،  أساس  على  التمييز  من  واسعة  أشكال  من  تحتويها  وما  اإلعاقة 
التيسيرية وكيفية ضمن حق  للعمل والتدابير  العام والبيئة الشاملة واملوائمة  بالتصميم 
أو  بيانات  على  العمل  وزارة  خطة  تحتوي  وال  الالئق،  العمل  في  اإلعاقة  ذوي  األشخاص 
والبطالة،  التشغيل  وخدمات  العاملة  القوة  في  اإلعاقة  ذوي  األشخاص  بشأن  مؤشرات 
الالئق  للعمل  الوصول  في  مركب  تمييز  من  ُيعانين  اللواتي  اإلعاقة  ذوات  للنساء  ذكر  وال 
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بما  )ج(  املنطقة  في  املهمشة  واملناطق  القدس  الحال بشأن  والتدريب، وكذلك  والتشغيل 
يشمل التجمعات البدوية واألوضاع في قطاع غزة، وفيما يبدو أن سياسة العمل الجامع 

وحقوق األشخاص ذوي اإلعاقة في العمل الالئق خارج إطار خطة وزارة العمل. 

هنالك حاجة إلى قاعدة بيانات ُمَصّنفة لألشخاص ذوي اإلعاقة الذين جرى استهدافهم . 13
وخالل  غزة  قطاع  على  العسكرية  الهجمات  خالل  وبخاصة  االحتالل  سلطات  قبل  من 
مسيرات العودة الكبرى في غزة، وما أدى إليه استهداف املدنيين على أيدي قوات االحتالل 
عليها  تنص  التي  التدابير  اتخاذ  مجال  في  ألهميتها  الفلسطينيين  صفوف  في  إعاقات  من 
اتفاقية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة في التعامل مع أشكال العنف واالعتداءات التي 
تستهدف األشخاص ذوي اإلعاقة، وفي مجال نظام املراقبة على حقوق اإلنسان وتقارير 
االتفاقيات واإلجراءات الخاصة، وفي مسار املحاسبة ونظام املحكمة الجنائية الدولية.

رغم تأكيد اتفاقية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة على التدابير التشريعية وغيرها لحماية . 14
األشخاص ذوي اإلعاقة من من العنف، وتأكيد قانون حقوق املعوقين رقم )4( لسنة 1999 
القائم على  العنف  أشكال  كافة  للحماية من  واملعايير  الضوابط  »نظام« يضع  إقرار  على 
أساس اإلعاقة، إال أن هذا النظام لم يصدر لغاية اآلن، وال توجد آلية خاصة بالشكاوى 
مواءمة مع احتياجات األشخاص ذوي اإلعاقة، وهناك ضعف شديد على مستوى الرصد 
في   

ً
عموما األهلية  واملؤسسات  اإلعاقة  قطاع  مجال  في  العاملة  املؤسسات  لدى  والتوثيق 

الدراسات  مستوى  وعلى  واإلعاقة  الجنس  ونوع  اإلعاقة  أساس  على  املبني  العنف  مجال 
واألبحاث واألوراق واملعلومات وبخاصة املتعلقة بأشكال العنف داخل املؤسسات اإليوائية، 
رغم ارتفاع مؤشرات العنف في جائحة كورونا وتبعاتها على حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة 

 بالعنف.
ً
في ظل نهج التمييز واإلقصاء ارتباطا

االجتماعية . 15 التنمية  وزارة  قبل  من  اإليوائية  املؤسسات  على  الفعالة  الرقابة  غياب 
كورونا  جائحة  ظل  وفي   

ً
عموما الطبيعية  األوضاع  في  األهلية  واملؤسسات  والحكومة 

والبيئة  العام  بالتصميم  يتعلق  وفيما  داخلها  في  واملمارسات  املعلومات  في  حاد  ونقص 
واالتصال  التواصل  في  وإمكانياتها  ومؤهالتها  فيها  العاملة  والكوادر  والبرامج  املوائمة 
فيد 

ُ
والتعامل مع األشخاص ذوي اإلعاقة، في ظل معلومات ومؤشرات صادمة وخطيرة ت

املؤسسات  داخل  اإلعاقة  ذوي  األشخاص  على  ُيمارس  الذي  العنف  من  أشكال  بوقوع 
وعنف  وباألحذية  الكهربائية  واألسالك  بالبرابيج  كالضرب  جسدي  عنف  من  اإليوائية 
واستخدام  ُمعتمة  غرف  في  وعزل  اإلعاقة  نوع  من  املستقاة  والعبارات  بالشتائم  لفظي 

مفرط لألدوية ومعلومات عن عنف جن�ضي. 
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التوصيات

اتباع املنهج الحقوقي في مفهوم اإلعاقة وبناء التدخالت السياساتية والتشريعية . 1 وجوب 
الجامع،  الحقوقي  املنهج  اإلعاقة على  في مجال حقوق األشخاص ذوي  العام  والتصميم 
الشاملة  البيئة  على  القائمة  ومرتكزاتها  اإلعاقة  ذوي  األشخاص  حقوق  التفاقية   

ً
وفقا

الطبي  املفهوم  وليس  الوصول،  حق  وضمان  املعقولة  التيسيرية  والتدابير  واملواءمة 
ونظام  والتوثيق،  الرصد  وأدوات  الرقابة،  آليات  وتعزيز  للحقوق.  كمدخل  اإلغاثي 

املساءلة واملحاسبة، في مجال انتهاك حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة.

جديد« . 2 ص  ّصِ
َ

ُمَتخ »مسح  بإجراء  الفلسطيني  لإلحصاء  املركزي  الجهاز  قيام  ضرورة 
في  وبخاصة  ومداه  واإلقصاء  التمييز  أشكال  على  للوقوف  اإلعاقة  ذوي  لألشخاص 
إلحصائيات  ُمستندة  وتشريعية  سياساتية  تدخالت  بناء  إلمكانية  كورونا  جائحة  ظل 
وأشكال  والعمل  والتعليم  الصحة  مجاالت  في  وبخاصة  ودقيقة؛  ًمفّصلة  ومؤشرات 

العنف، ووفق منهج حقوقي.

األشخاص 3.  حقوق  مجال  في  وجامعة  وموحدة  شاملة  وطنية  استراتيجية  بلورة  ضرورة   
والفّعالة واألصيلة لألشخاص ذوي اإلعاقة واملؤسسات  الكاملة  بالشراكة  ذوي اإلعاقة 
وبخاصة  التمييز  وأشكال  الحواجز  فهم  على  األقدر  كونهم  اإلعاقة  مجال  في  العاملة 
وفي  العائلية  العالقات  وخارج  داخل  العنف  وأشكال  والصحة  والتعليم  العمل  بيئة  في 
املالئمة والفّعالة ملتطلبات مختلف  التيسيرية  التدابير  املؤسسات اإليوائية، وفي تحديد 
الفّعال  إشراكهم  وضمان  الحقوق،  إنفاذ  من  واملستفيدين  املتلقين  ولكونهم  اإلعاقات، 
زمنية  تنفيذها ووفق جداول  الرقابة على سالمة  وفي  األرض  االستراتيجية على  تنفيذ  في 
ومعالجة  ومراجعة  قطاعية  عبر  قضية  أنها  على  اإلعاقة  مع  التعامل  ينبغي  واضحة. 

خطط الوزارات على أساس االستراتيجية املوحدة.

الحقوق . 4 على  مبني  اإلعاقة  ذوي  ألشخاص  جديد  قانون  تصميم  على  باألولوية  العمل 
ذوي  األشخاص  اتجاه  نمطية  تصورات  على  القائم  اإلغاثي  الطبي  املنهج  عن   

ً
بعيدا

اإلعاقة يكفل احترام وتعزيز مؤهالتهم وقدراتهم في بيئة حقوق جامعة، وقادر على إزالة 
املواءمة  بيئة  في  ودقيقة«  »شاملة  تشريعية  تدابير  عبر  الحقوق  وانتهاك  التمييز  أشكال 
مجال  في  واضحة  وصالحيات  ومهام  الفردية،  للفروق  املستجيبة  التيسيرية  والترتيبات 

عبر قطاعي، وآليات مراقبة ومحاسبة وعقوبات فّعالة.
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في قرار . 5 التربية والتعليم وجرى تضمينها  أقرتها وزارة  التي  الجامع  التعليم  تفعيل سياسة 
املواِئمة  املدرسية  والبيئة  العام  التصميم  مجال  في  وبخاصة  والتعليم  التربية  بقانون 
وإجراءات  وآليات  السياساتي  املجال  في  واألولوية  األهمية  وإيالئها  للُمتعلم  والصديقة 
التطبيق، بما يشمل القدس املحتلة واملناطق املهمشة )املنطقة ج( والتجمعات البدوية، 
في  املعلمين/ات  وتأهيل  التدريس  مجال  في  اإلعاقة  ذوي  األشخاص  انخراط  ويضمن 

مهارات التواصل واالتصال مع األشخاص ذوي اإلعاقة.

وبخاصة . 6 اإلعاقة  ذوي  األشخاص  بحقوق  املتعلقة  النافذة  التشريعات  وتنقية  مراجعة 
ونظام  التنفيذية  ولوائحه  املدنية  الخدمة  وقانون  التنفيذية  ولوائحه  العمل  قانون 
دون  تحول  التي  اإلعاقة،  أساس  على  التمييز  أشكال  من  وغيره  املحلية  الهيئات  موظفي 
واإلعاقة،  الفقر  بين  العالقة  عّمق 

ُ
وت الالئق،  العمل  إلى  اإلعاقة  ذوي  األشخاص  وصول 

التبعية االقتصادية والذاتية لآلخرين، وتضمينها تدابير تشريعية ُمفّصلة ومحددة  ومن 
تضمن شروط توظيف وفرص متكافئة في بيئة التشغيل والتدريب والتوجيه املنهي والفني 
والخدمات  واملرافق  للمباني  الوصول  من  اإلعاقة  ذوي  األشخاص  ن 

ّ
مك

ُ
ت جامعة(  )بيئة 

عقابية  ونصوص  واملحاسبة  للرقابة  وآليات  اآلخرين،  مع  املساواة  قدم  على  واملعلومات 
سوق  إلى  للوصول  كمدخل  الصحية«  »اللياقة  تشترط  التي  النصوص  وإلغاء  فّعالة، 

العمل دون االكتراث بالفروق الفردية في بيئة غير مواِئمة وشروط غير عادلة. 

إقرار أنظمة للتشغيل والتدريب والتوجيه املنهي والفني لألشخاص ذوي اإلعاقة بمختلف . 7
بعدد  املتعلقة  الضوابط  يشمل  بما  والالئق،  الجامع  العمل  سياسة  إطار  في  اإلعاقات 
إعاقات حركية  أو  إعاقات ذهنية  لديهم  العمل وفترات االستراحة وبخاصة ملن  ساعات 
بة، وضبط معايير ومهام فريق التشخيص والتقييم أو اللجان الطبية املهنية ذات 

ّ
أو ُمرك

العالقة، وتدابير تشريعية تفصيلية وتوضيحية تضمن حظر التمييز على أساس اإلعاقة 
الجنس واإلعاقة. ومواءمة مكاتب وزارة  نوع  القائم على أساس  والتمييز  ونوعها ودرجتها 
العمل وتزويدها بكوادر مؤهلة للتواصل واالتصال مع األشخاص ذوي اإلعاقة بمختلف 
ذوي  األشخاص  وصول  وضمان  والتوجيه  والتدريب  التشغيل  فرص  لتعزيز  اإلعاقات، 

اإلعاقة إلى سوق العمل.

باألشخاص . 8 الخاص  املالي  »الصندوق  بإنشاء  اإلجتماعية  التنمية  وزير  قيام  ضرورة 
العام  منذ  املعوقين  حقوق  لقانون  التنفيذية  الالئحة  عليه  نصت  الذي  اإلعاقة«  ذوي 
من  والتخفيف  العمل،  سوق  إلى  اإلعاقة  ذوي  األشخاص  دخول  فرص  لتعزيز   2004
وطأة حرمانهم من التوظيف عبر أموال الصندوق املخصصة لألشخاص ذوي اإلعاقة 
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من املؤسسات والشركات التي ال تقوم بتشغيل نسبة ال تقل عن 5% من عدد العاملين 
العاملين وفق  للصندوق وصرفها لصالح األشخاص ذوي غير  إحالتها  يتوجب  والتي  بها 
ما تنص عليه املادة )12( من الالئحة التنفيذية رقم )40( لسنة 2004 لقانون حقوق 

.1999 املعوقين 

على . 9 اإلعاقة  ذوي  لألشخاص  الكوتا(  )نظام  املؤقتة  الخاصة  التدابير  تعميم  ضرورة 
مستوى التشريعات املتعلقة باالنتخابات العامة، والتشريعات املتعلقة بانتخاب مجالس 
الهيئات املحلية، بما يتناسب مع حجم قطاع اإلعاقة في فلسطين ويعزز حضور ومشاركة 
األشخاص ذوي اإلعاقة بفعالية في صناعة القرار، وتضمين اإلجراءات الخاصة باقتراع 
تتم  كونها  واملحلية  العامة  باالنتخابات  املتعلقة  التشريعات  في  اإلعاقة  ذوي  األشخاص 

 وفق اجتهادات لجنة االنتخابات املركزية. 
ً
عمليا

عن . 10 والدفاع  حماية  في  اإلعاقة  ذوي  لألشخاص  العام  الفلسطيني  االتحاد  دور  تعزيز 
من  القانونية  مرجعيته  في  الخلل  ومعالجة  اإلعاقة  ذوي  األشخاص  ومصالح  حقوق 
دولة،  مؤسسة  باعتباره  اإلعاقة  ذوي  لألشخاص  العام  لالتحاد  قانون  إقرار  خالل 
ذوي  باألشخاص  املتعلقة  والتشريعات  السياسات  وتنفيذ  وضع  في  دوره  ألهمية   

ً
نظرا

املأسسة  لالتحاد  يؤّمن  بما  اإلعاقة،  ذوي  األشخاص  حقوق  اتفاقية  بموجب  اإلعاقة 
فّعال  انتخابي  ونظام  واملالية  اإلدارية  واالستقاللية  الالزمة  املالية  واملوارد  والفعالية 
حقوق  اتفاقية  إنفاذ  مجال  في  قيادي  ودور  املركزية  االنتخابات  لجنة  إشراف  تحت 

األشخاص ذوي اإلعاقة.

تمييز . 11 على  النطوائه   2011 لسنة   )9( رقم  عّنفة 
ُ
امل املرأة  حماية  مراكز  نظام  مراجعة 

والنفسية  العقلية  اإلعاقة  ذوات  املعنفات  النساء  اعتبار  في  يتمثل  اإلعاقة  أساس  على 
والحركية من الحاالت التي ال يستقبلها املركز. وفي املقابل، إيالء االهتمام للبيئة املوائمة 
اإلعاقة  ذوي  االشخاص  مع  واالتصال  للتواصل  مؤهلة  وكوادر  التيسيرية  والتدابير 

للحماية والتأهيل. وبرامج 

الرقابة على املؤسسات اإليوائية التعليمية والتأهيلية والرعائية لألشخاص ذوي اإلعاقة . 12
من حيث بيئة املواءمة والتدابير التيسيرية والتصميم العام للبرامج والخدمات والرعاية 
ذوي  األشخاص  ضد  مارس 

ُ
ت الُعنف  من  عديدة  أشكال  على  مؤشرات  ظل  في  املقدمة 

اإلعاقة داخل املراكز اإليوائية، وضمان املساءلة واملحاسبة على تلك الجرائم، وإنصاف 
الضحايا. وتأهيل 
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إصدارات أخرى 
لمؤسسة الحق ....
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مؤسسة “الحق “ - القانون من أجل اإلنسان، هي مؤسسة حقوق إنسان فلسطينية، غير حكومية 
من  مجموعة  قبل  من   1979 عام  تأسست  الغربية،  الضفة   - اهلل  رام  مدينة  مقّرها  ومستقلة، 
المحامين الفلسطينيين؛ بهدف توطيد مبدأ سيادة القانون، وتعزيز وصون حقوق اإلنسان واحترامها 

في األراضي الفلسطينية المحتلة. 

تتمتع »الحق« بالصفة االستشارية لدى المجلس االقتصادي االجتماعي في األمم المتحدة، وعضوية 
إلى  باإلضافة  اإلنسان،  لحقوق  الدولية  الفدرالية  وعضوية  اإلنسان،  لحقوق  األورومتوسطية  الشبكة 
لمناهضة  الدولية  والمنظمة  والثقافية،  واالجتماعية  االقتصادية  للحقوق  الدولية  الشبكة  عضوية 
التعذيب، ولجنة »الحقوقيين الدولية - جنيف«، وعضو مجلس منظمات حقوق اإلنسان الفلسطينية، 
االنسان  لحقوق  الفرنسية  الجمهورية  جائزة  الحق  تّلقت  الفلسطينية.  األهلية  المنظمات  وشبكة 

لعام 2018، وجائزة حقوق اإلنسان واألعمال لعام 2019.

األرض  في  والجماعية  الفردية  اإلنسان  حقوق  انتهاكات  وتوثيق  رصد  على  »الحق«  عمل  ينصب 
عن  والجرائم  االنتهاكات  لهذه  حد  وضع  بهدف  ومتابعتها،   1967 العام  منذ  المحتلة  الفلسطينية 
القضاء سواء  الدولية أمام  الجرائم  التوعية بمخاطرها وآثارها، والعمل على تقديم مرتكبي  طريق 
المتعلقة  القانونية  والمداخالت  والدراسات  األبحاث  بإعداد  »الحق«  وتقوم  الدولي.  أو  منه  الوطني 
الدولي  اإلنساني  القانون  إلى  باالستناد  المحتلة  الفلسطينية  األرض   في  اإلنسان  حقوق  بأوضاع 

والقانون الدولي لحقوق اإلنسان.

 تنظم »الحق«  حمالت محلية وعالمية خاصة بقضايا وانتهاكات حقوق اإلنسان، وتتصل بهيئات دولية 
»الحق«  الشأن. كما تقوم  الخاصة بهذا  المتحدة  آليات األمم  وإقليمية ومحلية مختلفة وتستخدم 
وبالتعاون مع منظمات المجتمع المدني الفلسطيني، ومنظمات الدولة ذات العالقة، بالعمل على 
وأسست  الفلسطينية.  والسياسات  والتشريعات  القوانين  في  الدولية  اإلنسان  حقوق  معايير  إدماج 
اإلنسان  حقوق  وناشطات  نشطاء  قدرات  بناء  في  ليساهم  الدولي،  للقانون  تطبيقيًا  مركزًا  »الحق« 
والصحفيين/ات والمحاميين/ات على المستويين المحلي واإلقليمي، وبرنامج عمل في البعد الدولي 
يهدف لتبادل الخبرات والعرفة القانونية ارتباطًا بتطبيقاتها ودروسها المختلفة تجمع بين النشطاء 
التأثير  المتخصصة، للمساهمة في  النقاش  إلى حلقات  الدوليين إضافة  المحليين وبين  األكاديميين 
في الفقه القانوني الدولي. لدى الحق مكتبة قانونية متخصصة توفر الخدمة للباحثين وللجمهور 

المهتم في مجال القانون الدولي وحقوق اإلنسان.
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حكومية  غير  فلسطينية،  إنسان  حقوق  مؤسسة  هي  اإلنسان،  أجل  من  القانون   -  “ “الحق  مؤسسة 
ومستقلة، مقّرها مدينة رام اهلل - الضفة الغربية، تأسست عام 1979 من قبل مجموعة من المحامين 
األراضي  اإلنسان واحترامها في  القانون، وتعزيز وصون حقوق  الفلسطينيين؛ بهدف توطيد مبدأ سيادة 

المحتلة.  الفلسطينية 

وعضوية  المتحدة،  األمم  في  االجتماعي  االقتصادي  المجلس  لدى  االستشارية  بالصفة  »الحق«  تتمتع 
إلى  باإلضافة  اإلنسان،  لحقوق  الدولية  الفدرالية  وعضوية  اإلنسان،  لحقوق  األورومتوسطية  الشبكة 
لمناهضة  الدولية  والمنظمة  والثقافية،  واالجتماعية  االقتصادية  للحقوق  الدولية  الشبكة  عضوية 
الفلسطينية،  اإلنسان  حقوق  منظمات  مجلس  وعضو  جنيف«،   - الدولية  »الحقوقيين  ولجنة  التعذيب، 
لعام  االنسان  لحقوق  الفرنسية  الجمهورية  جائزة  الحق  تّلقت  الفلسطينية.  األهلية  المنظمات  وشبكة 

2018، وجائزة حقوق اإلنسان واألعمال لعام 2019.

ينصب عمل »الحق« على رصد وتوثيق انتهاكات حقوق اإلنسان الفردية والجماعية في األرض الفلسطينية 
التوعية  طريق  عن  والجرائم  االنتهاكات  لهذه  حد  وضع  بهدف  ومتابعتها،   1967 العام  منذ  المحتلة 
أو  منه  الوطني  سواء  القضاء  أمام  الدولية  الجرائم  مرتكبي  تقديم  على  والعمل  وآثارها،  بمخاطرها 
الدولي. وتقوم »الحق« بإعداد األبحاث والدراسات والمداخالت القانونية المتعلقة بأوضاع حقوق اإلنسان 
في األرض  الفلسطينية المحتلة باالستناد إلى القانون اإلنساني الدولي والقانون الدولي لحقوق اإلنسان.

دولية  بهيئات  وتتصل  اإلنسان،  حقوق  وانتهاكات  بقضايا  خاصة  وعالمية  محلية  حمالت  »الحق«   تنظم   
»الحق«  تقوم  كما  الشأن.  بهذا  الخاصة  المتحدة  األمم  آليات  وتستخدم  مختلفة  ومحلية  وإقليمية 
على  بالعمل  العالقة،  ذات  الدولة  ومنظمات  الفلسطيني،  المدني  المجتمع  منظمات  مع  وبالتعاون 
إدماج معايير حقوق اإلنسان الدولية في القوانين والتشريعات والسياسات الفلسطينية. وأسست »الحق« 
مركزًا تطبيقيًا للقانون الدولي، ليساهم في بناء قدرات نشطاء وناشطات حقوق اإلنسان والصحفيين/

لتبادل  يهدف  الدولي  البعد  في  عمل  وبرنامج  واإلقليمي،  المحلي  المستويين  على  والمحاميين/ات  ات 
األكاديميين  النشطاء  بين  تجمع  المختلفة  ودروسها  بتطبيقاتها  ارتباطًا  القانونية  والعرفة  الخبرات 
الفقه  في  التأثير  في  للمساهمة  المتخصصة،  النقاش  حلقات  إلى  إضافة  الدوليين  وبين  المحليين 
في  المهتم  وللجمهور  للباحثين  الخدمة  توفر  متخصصة  قانونية  مكتبة  الحق  لدى  الدولي.  القانوني 

مجال القانون الدولي وحقوق اإلنسان.
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