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مقدمة الدليل

يعترب م�ستوى العناية والرعاية باالأ�سخا�س ذوي االإعاقة معياراً اأ�سا�سيًا لقيا�س ح�سارة املجتمع، حيث ينبغي اأن 
ت�سكل رعاية االأ�سخا�س ذوى االإعاقة اإحدى اأولويات التي تنبثق من م�رشوعية حقهم   يف فر�س متكافئة مع 

غريهم يف كافة جماالت احلياة، ويف العي�س بكرامة وحرية. 

ت�ستند حقوق االأ�سخا�س ذوي االإعاقة باالأ�سا�س اإىل املبادئ العامة حلقوق االإن�سان التي تكفل امل�ساواة وعدم 
الب�رش  لتمتع جميع  اأ�سا�سية  مبثابة �سمانة  يعد  التمييز  مبداأ عدم  اأن  نوع كان، حيث  اأي  الب�رش من  بني  التمييز 
لالأ�سخا�س  فاإن  املنطلق  هذا  الدولية. ومن  واالتفاقيات  املواثيق  عليها يف  املن�سو�س  واحلريات  احلقوق  بكافة 
ذوي االإعاقة احلق يف التمتع بكافة احلقوق املدنية وال�سيا�سية واالقت�سادية واالجتماعية والثقافية التي تن�س عليها 
تاأمني متتع هوؤالء  اأ�سوة بغريهم من املواطنني. كما يقع على الدول واحلكومات م�سوؤولية  االتفاقيات الدولية 

االأفراد بحقوقهم على اأ�س�س مت�ساوية مع باقي اأفراد املجتمع.   

ياأتي هذا الدليل �سمن �سياق اجلهود التي تبذلها الهيئة امل�ستقلة حلقوق االإن�سان كهيئة وطنية يف تعزيز ثقافة حقوق 
االإن�سان وتطوير قدرات املدربني العاملني يف جمال حقوق االإن�سان واالأ�سخا�س ذوي االإعاقة.

االإعاقة،  االأ�سخا�س ذوي  تدريب حول حقوق  لتنظيم  اإليها  اال�ستناد  التي ميكن  املوارد  اأحد  الدليل  وي�سكل 
حيث ي�سمل الدليل جمموعة من التمرينات واالأن�سطة التدريبية واملواد التدريبية الالزمة للتدريب يف جمال حقوق 
التعلم  منهج  ترتكز على  التي  االإن�سان  امل�ستقلة حلقوق  الهيئة  التدريب على خربة  وي�ستند  واملعاقني،  االإن�سان 

الن�سط والتدريب بامل�ساركة.

اآملني اأن ي�ساهم الدليل يف تطوير قدرات العاملني يف جمال حقوق االأ�سخا�س ذوي االإعاقة واأن ي�ستفيد منه 
املدربون والعاملون يف هذا املجال.
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الهيئة امل�ستقلة حلقوق االإن�سان "ديوان املظامل"

الفئة امل�ستهدفة من الدليل: 
ي�ستهدف الدليل املدربني العاملني يف جمال التدريب والتوعية على حقوق االأ�سخا�س ذوي االإعاقة يف املوؤ�س�سات 

احلكومية واالأهلية العاملة يف قطاع االإعاقة.  

اأهداف الدليل التدريبي:
يركز الدليل يف هدفه العام على تطوير القدرات التدريبية للمدربني العاملني يف جمال حقوق االإن�سان والعاملني 

مع االأ�سخا�س ذوي االإعاقة، وتزويدهم باملعرفة واملهارات الالزمة لطبيعة دورهم يف العمل على �سمان 
حقوق االأ�سخا�س ذوي االإعاقة كما وردت يف الت�رشيعات الدولية وقانون حقوق املعاقني  والالئحة التنفيذية 

اخلا�سة به. 

 الأهداف اخلا�سة:
• اأن يتعرف املتدربون على مفهوم واأنواع االإعاقة.	

• اأن يتعرف املتدربون على معايري حقوق االإن�سان وحقوق االأ�سخا�س ذوي االإعاقة الواردة يف الت�رشيعات 	
الدولية والوطنية. 

• اأن يتعرف املتدربون على حالة حقوق االأ�سخا�س ذوي االإعاقة يف املجتمع الفل�سطيني، واأبرز التحديات 	
التي تقف عائق اأمام متتعهم بحقوقهم. 

• اأن يتعرف املتدربون على اآليات حماية حقوق االأ�سخا�س ذوي االإعاقة الدولية والوطنية.	

• اأن يتو�سل املتدربون اإىل حتديد دور العاملني يف جمال حقوق االأ�سخا�س ذوي االإعاقة.   	

حمتويات الدليل:
ي�سمل الدليل تعريفات االإعاقة وحقوق االأ�سخا�س ذوي االإعاقة يف الت�رشيعات الدولية والوطنية وا�ستعر�س حلالة 
حقوق االأ�سخا�س ذوي االإعاقة يف املجتمع الفل�سطيني، واليات حماية حقوق االأ�سخا�س ذوي االإعاقة الدولية 
والوطنية، وحتديد دور العاملني يف موؤ�س�سات حقوق االإن�سان واملجتمع املدين يف حماية حقوق االأ�سخا�س 

ذوي االإعاقة.

يت�سمن الدليل ق�سمني:
اجلزء الأول:   

ي�سلط ال�سوء على تعريف االإعاقة واأنواعها، ومفاهيم اأ�سا�سية يف جمال حقوق االإن�سان، وحقوق االأ�سخا�س 
ذوي االإعاقة يف الت�رشيعات الدولية والوطنية، كما يركز على عر�س حالة حقوق االأ�سخا�س ذوي االإعاقة يف 
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دليل املدرب حول حقوق االأ�سخا�س ذوى االإعاقة : مقدمة

املجتمع الفل�سطيني، واأبرز التحديات واالنتهاكات حلقوق االأ�سخا�س ذوي االإعاقة، واآليات حماية حقوق 
االأ�سخا�س ذوي االإعاقة الدولية والوطنية.  

اجلزء الثاين: ي�سمل اإر�سادات للمدرب 
اتباعها   يركز هذا اجلزء على الدور املطلوب من املدرب ل�سمان جناح عملية التدريب، واخلطوات الواجب 
ل�سمان اإك�ساب املتدربني مهارات واإمكانيات املدرب الناجح يف تو�سيل ر�سالته وخلق اجتاهات اإيجابية اجتاه 

حقوق االأ�سخا�س ذوي االإعاقة. 

الن�سط وذلك  التعلم  امل�ساركة وطرق  فل�سفة  تعزيز  اإعداده على  الدليل يف  اعتمد  الدليل:  منهجية 
تقنيات واأ�ساليب تدريبية متنوعة يف  املدربني ال�ستخدام  انتباه  تعلميه، مع �رشورة  باإدراج متارين 
كافة اجلل�سات التدريبية تبًعا لطبيعة املحتوى التدريبي املخطط له، مبا ي�سمن تعزيز اجلوانب املعرفية 

واملهارية لدى امل�ساركني وحتفيزها. 
�سورة  التدريبية كاماًل يف  املادة  ملف  املدرب  يوزع  التدريبي  الربنامج  نهاية  التدريبية: يف  املادة 

كتاب مفهر�س مو�سحًا املراجع امل�ستخدمة واملالحق ملزيد من االطالع.
الربنامج التدريبي املقرتح:

اجلل�سات
الأيام 

اجلل�سة الأوىل
00:00-00:00

ا�سرتاحة
00:00

اجلل�سة الثانية
00:00-00:00

ا�سرتاحة
00:00

اجلل�سة الثالثة  
00:00-00:00

الرتحيب والتعارف اليوم الأول
اأهداف الدورة 
خطة التدريب

التوقعات واملخاوف 
وقواعد العمل

حقوق االإن�سان مفاهيم  
اأ�سا�سية

حقوق االأ�سخا�س ذوي 
االإعاقة وفق الت�رشيعات 

الدولية 

حقوق االأ�سخا�س ذوي اليوم الثاين
االإعاقة وفق الت�رشيعات 

املحلية

حالة حقوق االأ�سخا�س  
ذوي االإعاقة يف املجتمع 

الفل�سطيني    

دور موؤ�س�سات ال�سلطة يف 
حماية حقوق االأ�سخا�س 

ذوي االإعاقة  

اآليات االأمم املتحدة اليوم الثالث
يف حماية حقوق 

االأ�سخا�س ذوي االإعاقة   
   

  
    

اآليات حماية حقوق 
االأ�سخا�س ذوي االإعاقة  

الوطنية

دور الهيئات الوطنية 
ومنظمات حقوق 

االإن�سان يف حماية حقوق 
االأ�سخا�س ذوي االإعاقة     

حم�سلة وتقييم الدورة
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اليوم الأول 

اجلل�شــــة الأوىل:  
  

مترين رقم 1: مدخل للتدريب
الهدف: تعارف وا�ستعر�س اأهداف وبرنامج التدريب  

مدة التمرين: 45 دقيقة

املواد املطلوبة: بطاقات ملونة. 

اأول: يبداأ املدرب بالرتحيب باملتدربني، ويعرف املدرب على نف�سه، ويطلب بعدها اأن يعرف املتدربون 
على اأنف�سهم با�ستخدام مترينات تعارف ن�سطة.

ثانيا: يقوم املدرب بعد ذلك بعر�س خطة التدريب.

ثالثا: يطلب املدرب من املتدربني التعبري عن توقعاتهم وتخوفاتهم من الدورة التدريبية، ويقوم املتدربون 
ويحتفظ  التدريب،  اأثناء  االعتبار  بعني  وياأخذها  البطاقات،  با�ستخدام  والتخوفات  التوقعات  بكتابة 
بالبطاقات حتى نهاية اليوم االأخري من التدريب ل�سوؤالهم اإن كانت توقعاتهم وتخوفاتهم يف حملها اأم 

ال. 
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الهيئة امل�ستقلة حلقوق االإن�سان "ديوان املظامل"

اأوقات اال�سرتاحة  التدريبية مثل:  الدورة  العمل خالل  رابعا: يقوم املدرب واملتدربون بتحديد قواعد 
لكل جل�سة، ممنوع التدخني داخل القاعة، عدم ا�ستقبال املكاملات داخل القاعة واإغالق الهواتف النقالة 

منًعا لالإزعاج، وااللتزام بالوقت، واحرتام الراأي والراأي االآخر.

اجلل�شـــــة الثانية:

مترين رقم 2:   مفهوم واأنواع الإعاقة
الهدف: اأن يتعرف امل�ساركني على مفهوم واأنواع االإعاقة.

مدة التمرين: 60 دقيقة

املواد املطلوبة: اأوراق �سغرية ملونة، واأقالم ماركر، ولوح قالب

�سري التمرين:

اأول: ع�سف دهني، ماذا تعني لكم االإعاقة بكلمة يكتبها كل م�سارك على ورقة مكتب بي�ساء، ثم يتم 
ال�سق الكلمات على اللوح الورقي والطلب من اأحد امل�ساركني قراءتها.

ثانيا: يتم الطلب من امل�ساركني كتابة تعريف لالإعاقة بجملة على بطاقة بلون اآخر ويتم قراءتها من كل 
م�سارك ول�سقها على لوح ورقي. يناق�س املدرب التعريفات املكتوبة من قبل امل�ساركني لكي ي�ستطيع 
قيا�س مدى خربة ومعرفة املتدربني بتعريفات االإعاقة واأنواعها وموقف امل�ساركني من االأ�سخا�س ذوي 

االإعاقة.

ثالثا: يوزع املدرب ورقة عمل تت�سمن جدول من ثالث خانات، ويطلب من امل�ساركني التفريق بني 
م�سطلحات: االإعاقة والعجز والتهمي�س ملدة )10دقائق(، ثم يفتح نقا�ًس جماعيًا حول اإجاباتهم ملدة 

15 دقيقة. ويعر�س املدرب الفرق بني امل�سطلحات مع ال�سماح بفرتة 5 دقائق للمناق�سة.

ال�سحة  منظمة  ال�سادر عن  التعريف  عامليًّا، وخا�سة  املعتمدة  االإعاقة  تعريفات  املدرب  يعر�س  رابعا: 
العاملية، ويعر�س اأي�سا الأنواع االإعاقة والفرق بني التعريفات املختلفة وتو�سيح مفهوم التمييز والتهمي�س 

وذوي االحتياجات اخلا�سة والتعريفات الدولية.
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املادة التدريبية امل�شاندة:
مدخل مفاهيمي حول الإعاقة

من هم الأ�سخا�س ذوو الإعاقة؟

عرفت اجلمعية العامة لالأمم املتحدة املعاق باأنه »اأي �سخ�س عاجز عن اأن يوؤمن بنف�سه، ب�سورة كلية اأو جزئية، 
اأو  اجل�سمانية  قدراته  خلقي يف  غري  اأو  خلقي  ق�سور  ب�سبب  العادية  االجتماعية  و/اأو  الفردية  حياته  �رشورات 

العقلية«.1    

بينما يعرف القانون الفل�سطيني حلقوق املعوقني لعام 1999م املعاق باأنه »ال�سخ�س امل�ساب بعجز كلي اأو جزئي 
خلقي اأو غري خلقي وب�سكل م�ستقر يف اأي من حوا�سه اأو قدراته اجل�سدية اأو النف�سية اأو العقلية اإىل املدى الذي 

يحد من اإمكانية تلبية متطلبات حياته العادية يف ظروف اأمثاله من غري املعاقني«.2 

يواجهها  ال  م�ساكل  اأية  من  يعاين  الذي  »ال�سخ�س  باأنه  املعاق  الفل�سطينية  املركزية  االإح�ساء  دائرة  وتعرف 
االآخرون يف مثل �سنه، �سواء كانت حركية اأو �سمعية اأو نطقية اأو ب�رشية اأو عقلية ..الخ والتي حتول دون اأو 

تعيق ا�ستفادته من اخلدمات املقدمة لالآخرين يف جميع مرافق احلياة.«3

اإن جميع امل�سطلحات الواردة يف الربنامج العاملي للعمل مع االأ�سخا�س املعاقني حول االإعاقة: تعني و�سعا عاما 
لفئة خا�سة من املجتمع، وقد انعك�س هذا امل�سطلح يف التعريفات الواردة يف الت�سنيف الدويل لالإعاقات ال�سادر 

عن منظمة ال�سحة العاملية، حيث جاءت كما يلي:

العتالل اأو اخللل:        

هو اأي فقدان اأو �سذوذ يف الرتكيب اأو الوظيفة النف�سية اأو الف�سيولوجية اأو الت�رشيحية، ويعني االعتالل ت�سوها اأو 
فقداًنا للع�سو اأو ت�سوًها اأو فقداًنا للوظيفة، ومن االأمثلة الواردة حول االعتالل: كف الب�رش، ال�سمم، فقدان 
عني واحدة، �سلل يف اأحد االأطراف اأو اأكرث من طرف، برت واحد اأو اأكرث من االأع�ساء، التخلف العقلي، 

العمى اجلزئي و�سعوبات الكالم والبكم. 

العجز:                       

الن�ساطات يف االإطار الذي يعترب طبيعيا للكائن  بتنفيذ  القيام  القدرة )نتيجة االعتالل( على  اأو فقدان  هو احلد 
امل�ستخدمة:  االأمثلة  نتيجة لالعتالل، ومن  الن�ساط  لتنفيذ  الوظيفية  للمحدودية  فالعجز هنا تو�سيف  الب�رشي، 

1  االأمم املتحدة، جمموعة �سكوك دولية،  االإعالن اخلا�س بحقوق املعاقني،  املجلد االأول )اجلزء الثاين( 1993، �س760.
2   املجل�س الت�رشيعي الفل�سطيني، قانون حقوق املعوقني رقم )4( 1999، �س 8.

. وزارة ال�سوؤون االجتماعية ودائرة االإح�ساء املركزية الفل�سطينية، 1997. درا�سة تطوير اخلدمات التاأهيلية على امل�ستوى التخ�س�سي   3
املتو�سط يف حمافظات ال�سفة الغربية وغزة: التقرير الثالث: حمافظات غزة. رام الله – فل�سطني.
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�سعوبة االإب�سار، النطق، ال�سمع، احلركة، �سعوبة ال�سالمل، القب�س، اإمكانية الو�سول لالأ�سياء، اال�ستحمام، 
تناول الطعام، ا�ستخدام احلمام، وغريها من الوظائف املرتبطة باحلياة اليومية. 

الإعاقة )العاهة(: 

هي و�سع غري موات بالن�سبة ل�سخ�س ما نتيجة االعتالل اأو العجز، ما يقيد اأو مينع اأداء دور يعترب عاديا لذلك 
هي  هنا  فاالإعاقة  االأخرى(،  واالجتماعية  الثقافية  واملتغريات  واجلن�س  العمر  عوامل  على  )اعتمادا  ال�سخ�س 
تو�سيف للدور االجتماعي واالقت�سادي لل�سخ�س املعتل اأو العاجز مقارنة باالآخرين يف اإطار البيئة والثقافة التي 

يعي�س فيها.

املهم�سون: م�سطلح معمم ومتداول يف العلوم االجتماعية واالإن�سانية ومن �سمنها بطبيعة احلال ال�رشعة الدولية 
حلقوق االإن�سان. والتو�سيف اللغوي للم�سطلح رمبا يك�سف عن معناه ودالالته الواقعية )التهمي�س واال�ستالب( 
اإال انه يخفي مكوناته اأو اأنه ال يك�سفها بو�سوح، االأمر الذي يتطلب تو�سيح ماهية امل�سطلح، حيث اإنه يق�سد 
فئات اجتماعية بعينها جتمعها �سفات عامة يف خمتلف املجتمعات الب�رشية )التهمي�س( ومن �سمن هذه الفئات هم 

االأ�سخا�س ذوو االإعاقة، اإ�سافة اإىل االأطفال والن�ساء واالأقليات القومية والدينية والعرقية. 

الوقاية من الإعاقة:           

امل�ستوى  على  )الوقاية  واحل�سي  واجل�سدي  العقلي  االعتالل  منع حدوث  اإىل  ترمي  التي  التدابري  هي جمموعة 
االأويل(، اأو منع االعتالل عند حدوثه من اأن يقود اإىل تبعات �سلبية ج�سدية اأو نف�سية اأو اجتماعية. 

اإعادة التاأهيل:

هي عملية موجهة نحو هدف حمدد زمنيا بهدف متكـني �سخ�س معتل من الو�سول اإىل اأف�سل م�ستوى وظيفي 
عقلي اأو ج�سدي اأو اجتماعـي، وبذلك يتوفر له اأو لها الو�سائل الالزمة لتغـيري جمرى حياته اأو حياتها، من 
خالل التدابري التي تعـو�س فقدان اأو حمدودية وظيفة )باالأدوات املعينة( والتدابري االأخرى الهادفة اإىل ت�سهيل 

التكيف اأو اإعادة التكيف االجتماعي. 

الفر�س املتكافئة:

هي العملية التي جتعل الت�سهيالت العامة القائمة يف املجتمع يف متناول اجلميع، وت�سمل البيئة اجلغرافية والثقافية 
واالإ�سكان واملوا�سالت واخلدمات االجتماعية وال�سحية والتعليمية وفر�س العمل واحلياة الثقافية واالجتماعية مبا 

فيها الت�سهيالت الريا�سية والرتفيهية.

مبادئ الربنامج العاملي املتعلق بالأ�سخا�س ذوي الإعاقة: 
1. دجمهم يف التخطيط الوطني لربامج التنمية.

2. متكينهم من امل�ساركة الفعالة يف عملية اتخاذ القرار اخلا�س بواقعهم وحقوقهم.
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3. احلد من حدوث االإعاقة من خالل برامج الوقاية واالكت�ساف املبكر لالعتالل.
4. ا�ستحداث وتطوير خدمات وجماالت التاأهيل لالأ�سخا�س ذوي االإعاقة.

5. تعزيز فر�س التكافوؤ وامل�ساواة لالأ�سخا�س ذوي االإعاقة يف حياة املجتمع.
6. ت�سجيع ودعم اإن�ساء منظمات االأ�سخا�س ذوي االإعاقة.

7. حت�سني الوعي العام وت�سجيع م�ساركة املجتمعات املحلية يف اإدارة وت�سيري برامج تاأهيل االأ�سخا�س ذوي 
االإعاقة. 

ذوي  الأ�سخا�س  حقوق  اتفاقية  وردا يف  كما  الإعاقة«  ذوي  و«الأ�سخا�س  »الإعاقة«  مل�سطلحي  تعريف 
الإعاقة: 

ال تت�سمن االتفاقية تعريفا �رشيحا مل�سطلحي “االإعاقة” و”االأ�سخا�س ذوي االإعاقة”. اإال اأنه ميكن اال�سرت�ساد 
ببع�س العنا�رش من الديباجة واملادة 1 التي تو�سح تطبيق االتفاقية.

 ï ل مفهوما ال يزال قيد التطور واأن االإعاقة حتدث ب�سبب التفاعل “االإعاقة”: تقر الديباجة اأن “االإعاقة ت�سكِّ
بني االأ�سخا�س امل�سابني بعاهة واحلواجز املوقفية والبيئية التي حتول دون م�ساركتهم م�ساركة كاملة فعالة يف 

جمتمعهم على قدم امل�ساواة مع االآخرين”.

 ï كل من االإعاقة”  “االأ�سخا�س ذوو  “ي�سمل م�سطلح  املادة 1  ن�س  ح�سب  االإعاقة”:  “االأ�سخا�س ذوو 
التعامل مع خمتلف  اأو ح�ّسيَّة، قد متنعهم لدى  اأو ذهنية  اأو عقلية  يعانون من عاهات طويلة االأجل بدنية 

احلواجز من امل�ساركة ب�سورة كاملة وفعالة يف املجتمع على قدم امل�ساواة مع االآخرين”.

وينبغي التاأكيد على عدة عنا�رش من هذه االأحكام. اأوال: هناك اإقرار باأن “االإعاقة” مفهوم اآخذ يف التطور ناجت 
عن حواجز موقفية وبيئية تعيق م�ساركة االأ�سخا�س ذوي االإعاقة يف املجتمع. وبالتايل، فاإن فكرة “االإعاقة” 

لي�ست ثابتة، وميكن اأن تتغري من جمتمع الآخر ح�سب البيئة ال�سائدة.

ثانيا: االإعاقة ال تعترب حالة طبية، واإمنا هي نتيجة لتفاعل مواقف �سلبية اأو بيئة غري م�سجعة مع حالة اأ�سخا�س 
اأنهم م�ساكل يجب  معينني. وباإزالة احلواجز املوقفية والبيئية- بدل التعامل مع االأ�سخا�س ذوي االإعاقة على 

حلها- ميكن الأولئك االأ�سخا�س امل�ساركة يف املجتمع كاأفراد ن�سطني والتمتع بحقوقهم كاملة.

ذوي  االأ�سخا�س  حتدد  االتفاقية  اإن  بل  معينني،  اأ�سخا�س  على  االتفاقية  تغطيه  الذي  النطاق  يقت�رش  ال  ثالثا: 
االإعاقات البدنية والذهنية والفكرية واحل�سية الطويلة االأجل باعتبارهم م�ستفيدين مبوجب االتفاقية. واالإ�سارة اإىل 
كلمة “ي�سمل” ت�سمن اأن هذا ال ي�ستلزم ح�رش تطبيق االتفاقية، واأن الدول االأطراف ميكنها اأي�سا �سمان احلماية 

لالآخرين، ومنهم مثال االأ�سخا�س ذوو االإعاقات الق�سرية االأجل اأو من يعتربون جزًءا من هذه املجموعة.
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اأنواع الإعاقة

تنق�سم الإعاقة اإىل عدة اأق�سام من اأهمها:

الإعاقة احلركية: وهي االإعاقة الناجتة عن خلل وظيفي يف االأع�ساب اأو الع�سالت اأو العظام واملفا�سل يوؤدي اإىل 
فقدان القدرة احلركية للج�سم نتيجة البرت، واإ�سابات العمود الفقري، و�سمور الع�سالت، وارتخاء الع�سالت 

وموتها، والروماتيزم.

 الإعاقة احل�سية: هي االإعاقة الناجتة عن اإ�سابة االأع�ساب الراأ�سية لالأع�ساء احل�سية، العني، االأذن، الل�سان، 
وينتج عنها اإعاقة ح�سية ب�رشية اأو �سمعية اأو نطقية.

الإعاقة الذهنية: هي االإعاقة الناجتة عن خلل يف الوظائف العليا للدماغ كالرتكيز والعد والذاكرة واالت�سال مع 
االآخرين، وينتج عنها اإعاقات تعليمية اأو �سعوبة تعلم اأو خلل يف الت�رشفات وال�سلوك العام لل�سخ�س. 

الإعاقة العقلية: هي االإعاقة الناجتة عن اأمرا�س نف�سية اأو اأمرا�س وراثية اأو �سلل دماغي نتيجة لنق�س االأك�سجني، 
اأو نتيجة الأمرا�س جينية اأو كل ما يعيق العقل عن القيام بوظائفه املعروفة.

الإعاقة املزدوجة: وهي وجود اإعاقتني لل�سخ�س الواحد.

الإعاقة املركبة: وهي عبارة عن جمموعة من االإعاقات املختلفة لدى ال�سخ�س الواحد.

الدرا�سات الإح�سائية حول الإعاقة باملنظور الدويل والإقليمي واملحلي:

اإعداد التقرير العاملي حول االإعاقة، الذي �سدر  عملت منظمة ال�سحة العاملية بالتعاون مع البنك الدويل على 
بتاريخ 9 حزيران/يونيو 2011، وقد لفت فيه تو�سيع نطاق تعريف االإعاقة ورفع الن�سبة املئوية ملعدل االأ�سخا�س 
ذوي االإعاقة بني ال�سكان حتى الم�ست 14% بل و15%، مما يعني افرتا�س وجود مليار ب�رشي ميكن ت�سنيفهم 

اأ�سخا�سًا ذوي اإعاقة من اأ�سل جمموع �سكان الكرة االأر�سية البالغ 7 مليارات. 

ي�سري التقرير العاملي حول االإعاقة اإىل اأن هناك اأكرث من مليار �سخ�س من ذوي االإعاقة، اأي حوايل 
15% من �سكان العامل) وفقًا للتقديرات العاملية لل�سكان لعام 2010(. وهي ن�سبة اأعلى من التقديرات ال�سابقة 

ملنظمة ال�سحة العاملية والتي يرجع تاريخها اإىل ال�سبعينيات والتي كانت ت�سري اإىل حوايل %10. 

وفقا للم�سح ال�سحي العاملي، يعي�س 785 مليون �سخ�س )15،6%( ممن تبلغ اأعمارهم 15 عاما اأو 
اأكرث مع �سكل من اأ�سكال االإعاقة. من جهة ثانية، ت�سري تقديرات تقرير العبء العاملي لالأمرا�س اإىل رقم يقرتب 
من 975 مليون �سخ�س )19،4%(. من هوؤالء 110 ماليني �سخ�س )2،2%( يعانون من �سعوبات بالغة 
ال�سدة يف اأداء الوظائف كما ت�سري تقديرات امل�سح ال�سحي العاملي، بينما يعترب 190 مليون �سخ�س )%3،8( 
من ذوي »االإعاقة ال�سديدة« )وهذا م�سطلح ي�ستخدم حلاالت مثل ال�سلل الرباعي اأو االكتئاب ال�سديد اأو كف 

الب�رش( ح�سب تقديرات تقرير العبء العاملي لالأمرا�س.
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كما ينفرد التقرير االأخري باالإ�سارة اإىل االإعاقة التي ت�سيب االأطفال من عمر 0 حتى 14 عاما، حيث تو�سح 
تقديراته اأن 95 مليون طفل )5،1%( هم من ذوي االإعاقة، علما اأن 13 مليونا منهم )0،7%( هم من ذوي 
االإعاقات ال�سديدة. عليه، يقدر معدو التقرير اأن هنالك اأكرث من مليار �سخ�س من ذوي االإعاقة، اي حواىل 
15% من �سكان العامل، وذلك وفقا للتقديرات العاملية لل�سكان للعام 2010، وهي ن�سبة اأعلى من التقديرات 

ال�سابقة ملنظمة ال�سحة العاملية البالغة 10%، التي يرجع تاريخها اإىل ال�سبعينات.      

يف الدول الفقرية، وهي الدول االأقل ا�ستعدادا لتلبية احتياجاتهم. وال يزال االأ�سخا�س ذوو االإعاقة 
حول العامل يواجهون عقبات اأمام م�ساركتهم يف املجتمع ويعانون من م�ستويات معي�سية اأكرث تدنيا، حيث اأن 
االإعاقات هي اأحد العوامل امل�سببة للفقر وعدم احل�سول على التعليم واخلدمات ال�سحية ومعاناة االأ�سخا�س ذوي 

االإعاقة واأ�رشهم من اال�ستبعاد والتمييز4. 

ويف هذا ال�سياق يعترب ذوي االإعاقة االأكرث تعر�سًا للبطالة يف العامل، وهم ب�سفة عامة يح�سلون على 
اأجور اأدنى عند تعيينهم. وتو�سح البيانات العاملية للم�سح ال�سحي العاملي اأن معدالت العمل والتوظيف اأقل بني 
اإعاقة )65%( والن�ساء  الرجال ذوي االإعاقة)53%(، والن�ساء ذوات االإعاقة )20%( عنها بني الرجال بدون 
بدون اإعاقة )30%(. ومن ناحية اأخرى، اأو�سحت درا�سة ملنظمة التعاون والتنمية يف امليدان االقت�سادي)25( 
اأنه يف 27 بلداً يعاين االأفراد ذوو االإعاقة ممن هم يف عمر العمل واالإنتاج، من عيوب وم�سار �سوق العمل ومن 
نتائجه االأ�سواأ، بن�سب اأكرث من غري املعاقني. ويف املتو�سط، فاإن معدالت العمل التي تبلغ 44% لذوي االإعاقة 
هي اأعلى قلياًل من ن�سف معدالت العمل بني غري املعاقني ) 75%(. اأما معدالت البطالة فكانت اأعلى بحوايل 

2.5 مرة من املعدالت بني من هم بدون اإعاقة )49% و 20% على التوايل(5. 

موؤ�رشات واإح�سائيات حول الإعاقة يف الرا�سي الفل�سطينية 

  اأظهرت نتائج م�سح االإعاقة لعام 2011، التي اأعلن عنها جهاز االإح�ساء املركزي ووزارة ال�سئون 
االجتماعية ، اأن االإعاقة احلركية هي االأكرث انت�سارا يف فل�سطني، واأن ن�سبة االإعاقة يف ال�سفة الغربية اأعلى منها 

يف قطاع غزة.  

الفل�سطينية حوايل 7%، وهي  االأرا�سي  االإعاقة يف  انت�سار  ن�سبة  بلغت  فقد  املو�سع،  للتعريف  وفقا 
الن�سبة ذاتها يف كل من ال�سفة الغربية وقطاع غزة. ووفقا للتعريف ال�سيق، فقد بلغت هذه الن�سبة يف االأرا�سي 

الفل�سطينية %2،7. 

يبني امل�سح اأن اأعداد االأ�سخا�س ذوي االإعاقة يف االأرا�سي الفل�سطينية و�سلت اإىل حوايل 113 األف 
فرد، منهم 75 األف يف ال�سفة، اأي 2.9% من جممل ال�سكان، و38 األف يف قطاع غزة، اأي 2.4% من 
االأكرث  احلركية هي  االإعاقة  واأن  االإناث.  بني  مقابل %2،5  الذكور  بني  وبلغت %2،9  ال�سكان،  جممل 
     http://www.un.org/arabic/disabilities/ « 4  اأنظر موقع تاأهيل االمم املتحدة » عمل االأمم املتحدة املتعلق باالأ�سخا�س ذوي االإعاقة

default.asp?id=1041

5   راجع التقرير العاملي حول االإعاقة الذي اأعدته منظمة ال�سحة العاملية بالتعاون مع البنك الدويل 2011 . 
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ال�سفة الغربية  انت�سارا، واأن حوايل 49% من االأفراد ذوي االإعاقة هم معاقون حركيا، بواقع 49.5% يف 
الغربية مقابل  اإذ بلغت 24.7% )23.6% يف ال�سفة  التعلم  اإعاقة بطء  تليها  مقابل 47.2% يف قطاع غزة. 
26.7% يف قطاع غزة وعن اأثر االإعاقة على حياة االأفراد 18 �سنة فاأكرث من ذوي االإعاقة، اأ�سار امل�سح اإىل 
من  لتمكينهم  الالزمة  البنية التحتية  وجود  عدم  ب�سبب  العامة؛  املوا�سالت  ي�ستخدمون  ال  منهم  اأن %76.4 
اإعاقتهم و%22.2  ب�سبب  بيوتهم  داخل  اليومية اإطالقا  اأن�سطتهم  اأداء  ي�ستطيعون  ا�ستخدامها، و34.2% ال 

تركوا التعليم ب�سبب اإعاقتهم و8.7% دائما ما يتجنبون القيام بعمل ما ب�سبب نظرة االآخرين لهم.

واأ�سار امل�سح اإىل اأن اأكرث من ثلث االأفراد 15 �سنة فاأكرث ذوي االإعاقة مل يلتحقوا اأبدا بالتعليم، واأن 
53.1% منهم اأميون، وبني امل�سح خالل فرتة تنفيذه اأن 87.3% من هوؤالء االأفراد ال يعملون، %85.6 
االأرا�سي  االإعاقة يف  االأفراد ذوي  من  اأ�سار %8،7  فيما  قطاع غزة،  مقابل 90.9% يف  ال�سفة الغربية  يف 
اأن 76،4 من  اأو�سح امل�سح  القيام بعمل ما ب�سبب نظرة االآخرين لهم. كما  الفل�سطينية، دائما ما يتجنبون 
لتمكينهم من  الالزمة  التحتية  البنية  ب�سبب عدم وجود  العامة  املوا�سالت  ي�ستخدمون  االإعاقة ال  االأفراد ذوي 

ا�ستخدامها. وبني امل�سح اأي�سا اأن 22 ما يزيد عن خم�س املعاقني بقليل تركوا التعليم ب�سبب اإعاقتهم 6. 

ولعل االختـالف الوا�سـع يف ن�سب �سيــوع االإعـاقـــة بيــن جمتمعـــات الدرا�ســـة، يرجــع اأ�سا�ســًا اإىل تبايــن 
املفاهيـم وامل�سطلحـــات واملنهجيات امل�ستخدمة يف الدرا�سات اأكرث من كونه اختالفــًا حقيقيًا بني املجتمعات. 

اجلل�شـــة الثالثة: 

مترين رقم 3: حقوق الإن�شان مفاهيم اأ�شا�شية 
الهدف: اأن يتعرف امل�ساركون على مفهوم وخ�سائ�س حقوق االإن�سان واإبراز االتفاقيات الدولية التي 

حتمي حقوق االإن�سان

مدة التمرين: 120 دقيقة

املواد املطلوبة: اأقالم حرب جاف، اأوراق، جهاز عر�س، لوح ورقي 

�سري التمرين:

اأوال: ي�ساأل املدرب امل�ساركني عما تعنيه لهم حقوق االإن�سان، ويقوم بت�سجيل الكلمات على اللوح 

6   تقرير اجلهاز املركزي لالإح�ساء ووزارة ال�سئون االجتماعية حول م�سح االعاقة الفل�سطيني، 2011 
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الورقي ويتم بعدها عر�س مفهوم حقوق االإن�سان.

ثانيا: يعر�س املدرب با�ستخدام جهاز العر�س خ�سائ�س حقوق االإن�سان واحلقوق واحلريات االأ�سا�سية 
التي وردت يف ال�رشعة الدولية حلقوق االإن�سان.

ثالثا: يفتح املدرب باب النقا�س واحلوار واال�ستف�سارات يف اأثناء العر�س املنظم وبعده.

 

املادة التدريبية امل�شاندة:
حقوق الإن�شان.. مفاهيم اأ�شا�شية

احلديثة، ويف  ال�سيا�سية  االأدبيات  اال�ستخدام يف  ال�سائعة  املفاهيم  من  اليوم  االإن�سان”  “حقوق  مفهوم  اأ�سبح 
اخلطاب ال�سيا�سي املعا�رش ب�سكل عام، وكذلك يف اأحاديث العامة، ب�رشف النظر عن موؤيدي هذه احلقوق 
اأو معار�سيها، تبعًا خللفياتهم الثقافية اأو ال�سيا�سية اأو منابعهم الدينية. لقد اأ�سبح هذا املفهوم يالقى رواجًا على 

امل�ستويني االأكادميي وال�سيا�سي، على حد �سواء. 

التي ال  باأنها »املعايري االأ�سا�سية  العفو الدولية »اأمن�ستي«  اأدبيات منظمة  ميكن تعريف حقوق االإن�سان، بح�سب 
ميكن للنا�س، من دونها، اأن يعي�سوا بكرامة كب�رش«. فحقوق االإن�سان هي اأ�سا�س احلرية والعدالة وال�سالم، 
واإن من �ساأن احرتامها اأن يتيح اإمكانية تنمية الفرد واملجتمع تنمية كاملة. ومتتد جذور تنمية حقوق االإن�سان يف 
ال�رشاع من اأجل احلرية وامل�ساواة يف كل مكان من العامل. ويوجد االأ�سا�س الذي تقوم عليه حقوق االإن�سان، 

مثل احرتام حياة االإن�سان وكرامته، يف اأغلبية الديانات والفل�سفات القدمية. 

خ�سائ�س حقوق الإن�سان: 

من جهة  وبكونها حقوقا حمددة  من جهة،  االإن�سان  بطبيعة  املرتبطة  من املزايا  بالعديد  االإن�سان  تتميز حقوق 
اأخرى. ومن اأبرز تلك اخل�سائ�س ما يلي:

اإن حقوق االإن�سان ال ت�سرتى وال تباع، وهي لي�ست منحة من اأحد، بل هي ملك للب�رش ب�سفتهم ب�رشاً، . 1
فحقوق االإن�سان متاأ�سلة يف كل اإن�سان ومالزمة له كونه اإن�سانًا اأواًل واأخرياً.

اأو . 2 الدين،  اأو  العرق،  اأو  اللون،  عن  النظر  ب�رشف  الب�رش،  بني  لكل  نف�سها  هي  االإن�سان  حقوق  اإن 
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اجلن�س، اأو الراأي ال�سيا�سي، اأو االأ�سل االجتماعي...الخ. فنحن جميعا ولدنا اأحرارا ومت�ساوين يف 
الكرامة واحلقوق، بهذه احلقيقة فاإن حقوق االإن�سان هي عاملية من حيث املحتوى وامل�سمون.

ال ميكن باأي حال االنتقا�س من حقوق االإن�سان، فاإن اأحدا ال ميلك احلق يف حرمان �سخ�س اآخر منها . 3
مهما كانت االأ�سباب، وحتى لو كانت القوانني يف بلد ما ال تعرتف بذلك اأو اأن بلًدا ما يقوم بانتهاكها، 
فاإن ذلك ال يفقدها قيمتها وال ينكر تاأ�سلها يف الب�رش. اإن انتهاك احلقوق ال يعني عدم وجودها، فهي غري 

قابلة للت�رشف.

اإن حقوق االإن�سان هي وحدة واحدة وغري قابلة للتجزئة، فحقوق االإن�سان، �سواء كانت مدنية و�سيا�سية . 4
اأم اقت�سادية واجتماعية وثقافية، هي وحدة واحدة تنطوي على احلرية واالأمن وامل�ستوى املعي�سي الالئق.

اإن حقوق االإن�سان يف حالة تطور م�ستمر، وكما اأنها مرتبطة باالإن�سان ب�سفته اإن�سانا، فاإن حاجة االإن�سان . 5
وارتفاع م�ستواه املادي والروحي يف حالة تطور م�ستمر ي�ستوجب معه تطوير احلقوق والواجبات، وبذلك 

ي�سار اإىل ت�سنيف حقوق اأخرى.

 احلقوق الأ�سا�سية: 
 1- احلقوق املدنية:  

العقوبة  اأو  للمعاملة  للتعذيب وال  اإخ�ساعه  احلياة وعدم  املواطن يف  تتمثل يف حق  وهي جمموعة من احلقوق 
اأو احلاطة بالكرامة، وعدم ا�سرتقاق اأحد اأو اإخ�ساعه للعبودية، وعدم اإكراه اأحد على  القا�سية اأو الالاإن�سانية 
مع حرية  تتعار�س  القوانني وال  تخالف  طاملا ال  مواطن  بحرية كل  واالعرتاف  االإلزامي،  العمل  اأو  ال�سخرة 
اأو توقيفه تع�سفًا، وحق كل مواطن يف  االآخرين، وحق كل مواطن يف االأمان على �سخ�سه وعدم اعتقاله 
امللكية اخلا�سة، وحقه يف حرية التنقل وحرية اختيار مكان اإقامته داخل حدود الدولة ومغادرتها والعودة اإليها، 
التدخل يف  القانونية وعدم  بال�سخ�سية  له  يعرتف  اأن  القانون، وحقه يف  اأمام  امل�ساواة  مواطن يف  وحق كل 
اأو بيته اأو مرا�سالته وال الأي حمالت غري قانونية مت�س �رشفه اأو �سمعته،  خ�سو�سية املواطن اأو �سوؤون اأ�رشته 
وحق كل مواطن يف حماية القانون له، وحق التعاقد لكل مواطن يف الدولة، وحقه يف حرية الفكر والوجدان 

والدين واعتناق االآراء وحرية التعبري وفق النظام والقانون، وحق كل طفل يف اكت�ساب جن�سيته.

 2- احلقوق ال�سيا�سية: 
وتتمثل هذه احلقوق بحق االنتخابات يف ال�سلطة الت�رشيعية وال�سلطات املحلية والبلديات والرت�سيح، وحق كل 
و�سكل  ال�سيا�سي  القرار  على  التاأثري  وتنظيم حركات وجمعيات،وحماولة  االأحزاب  الع�سوية يف  مواطن يف 
اتخاذه من خالل احل�سول على املعلومات �سمن القانون، واحلق يف تقلد الوظائف العامة يف الدولة واحلق يف 

التجمع ال�سلمي.

 3- احلقوق القت�سادية والجتماعية والثقافية:  
وتتمثل احلقوق االقت�سادية اأ�سا�سا بحق كل مواطن يف العمل، واحلق يف العمل يف ظروف من�سفة، واحلرية 
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النقابية من حيث تكوين النقابات واالن�سمام اإليها واحلق يف االإ�رشاب، وتتمثل احلقوق االجتماعية بحق كل 
مواطن يف حد اأدنى من الرفاه االجتماعي واالقت�سادي وتوفري احلماية االجتماعية، واحلق يف الرعاية ال�سحية، 
واحلق يف الغذاء الكايف، واحلق يف التاأمني االجتماعي، واحلق يف امل�سكن، واحلق يف امل�ساعدة، واحلق يف 
التنمية، واحلق يف بيئة نظيفة، واحلق يف خدمات كافيه لكل مواطن، وتتمثل احلقوق الثقافية بحق كل مواطن 

يف التعليم والثقافة.

ال�رشعة الدولية حلقوق الإن�سان   

تتاألف ال�رشعة الدولية حلقوق االإن�سان من االإعالنات واملعاهدات التالية:

االإعالن العاملي حلقوق االإن�سان، اعتمد ون�رش على املالأ مبوجب قرار اجلمعية العامة لالأمم املتحدة 217 األف . 1
)د- 3( املوؤرخ يف 10 كانون االأول/ دي�سمرب 1948. 

والت�سديق . 2 للتوقيع  وعر�س  اعتمد  والثقافية،  واالجتماعية  االقت�سادية  باحلقوق  اخلا�س  الدويل  العهد   
واالن�سمام مبوجب قرار اجلمعية العامة لالأمم املتحدة 2200 األف )د-21( املوؤرخ يف 16 كانون االأول/ 

دي�سمرب 1966، تاريخ بدء النفاذ: 3 كانون الثاين/ يناير 1976.

للتوقيع والت�سديق واالن�سمام مبوجب . 3 املدنية وال�سيا�سية، اعتمد وعر�س  الدويل اخلا�س باحلقوق  العهد   
قرار اجلمعية العامة لالأمم املتحدة 2200 األف )د-21( املوؤرخ يف 16 كانون/ دي�سمرب 1966 - تاريخ 

بدء النفاذ: 23 اآذار/ مار�س 1976.

تقدمي . 4 ب�ساأن  وال�سيا�سية،  املدنية  باحلقوق  اخلا�س  الدويل  بالعهد  امللحق  االأول  االختياري  الربوتوكول 
�سكاوى من قبل االأفراد، اعتمد وعر�س للتوقيع والت�سديق واالن�سمام مبوجب قرار اجلمعية العامة لالأمم 
املتحدة 2200 األف )د-21( املوؤرخ يف 16 كانون االأول/ دي�سمرب 1966- تاريخ بدء النفاذ: 23 اآذار/ 

مار�س 1976.

الربوتوكول االختياري الثاين امللحق بالعهد الدويل اخلا�س باحلقوق املدنية وال�سيا�سية. بهدف العمل على . 5
اإلغاء عقوبة االإعدام، اعتمد وعر�س للتوقيع والت�سديق واالن�سمام مبوجب قرار اجلمعية العامة لالأمم املتحدة 
128/44 املوؤرخ يف 15 كانون االأول/ دي�سمرب - 1989دخل حيز النفاذ: يف 11 متوز/ يوليو 1991.

 الإعالن العاملي حلقوق الإن�سان: 
يعترب االإعالن العاملي حلقوق االإن�سان الذي تبنته اجلمعية العامة لالأمم املتحدة يف العا�رش من كانون االأول/ دي�سمرب 
1948، اأهم وثيقة حلقوق االإن�سان على امل�ستوى العاملي، بالنظر ملا ت�سمنه ذلك االإعالن من ت�سنيف وحتديد 
وتو�سيح للحقوق التي يجب اأن يتمتع بها االإن�سان ب�رشف النظر عن جن�سه اأو لونه اأو دينه، اأو معتقده الديني 

اأو ال�سيا�سي اأو اأ�سله االجتماعي.
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تكمن القيمة االأخالقية ال�سامية لالإعالن يف اأنه ميثل قا�سمًا م�سرتكًا حلقوق االإن�سان قبله املجتمع الدويل باعتباره 
ميثل احلد االأدنى من احلقوق التي يجب اأن يتمتع بها االأفراد، ب�رشف النظر عن اأي اعتبار. كما ي�سكل االأ�سا�س 
ملهما  واأ�سبح  واالإقليمية،  العاملية  الالحقة،  االإن�سان  بحقوق  اخلا�سة  واالإعالنات  واملواثيق  االتفاقيات  لكل 

ملعظم د�ساتري دول العامل تقريبا فيما يتعلق باأبواب احلقوق واحلريات. 

 تعترب ديباجة االإعالن على غاية كبرية من االأهمية وتلخ�س البعد االأخالقي حلقوق االإن�سان، ومما جاء فيها: 
“ملا كان االإقرار مبا جلميع اأع�ساء االأ�رشة الب�رشية من كرامة اأ�سيلة فيهم، ومن حقوق مت�ساوية وثابتة، ب�سكل 
اأ�سا�س احلرية والعدل وال�سالم يف العامل. وملا كان جتاهل حقوق االإن�سان وازدراوؤها قد اأف�سيا اإىل اأعمال اأثارت 
بربريتها ال�سمري االإن�ساين، وكان الب�رش قد نادوا ببزوغ عامل يتمتعون فيه بحرية القول والعقيدة وبالتحرر من 
اخلوف والفاقة، كاأ�سمى ما ترنو اإليه نفو�سهم. وملا كان من االأ�سا�سي اأن تتمتع حقوق االإن�سان بحماية النظام 
اجلمعية  فاإن  واال�سطهاد...  على الطغيان  بالتمرد  اللياذ  اإىل  االأمر  اآخر  ي�سطروا  اأال  للب�رش  اأريد  اإذا  القانوين 
تبلغه  اأن  ينبغي  الذي  امل�سرتك  االأعلى  املثل  بو�سفه  االإن�سان  العاملي حلقوق  االإعالن  هذا  املالأ  على  تن�رش  العامة 
اأفراد املجتمع وهيئاته، وا�سعني هذا االإعالن ن�سب اأعينهم  كافة ال�سعوب وكافة االأمم، كيما ي�سعى جميع 
على الدوام، ومن خالل التعليم والرتبية، اإىل توطيد احرتام هذه احلقوق واحلريات، وكيما يكفلوا، بالتدابري 

املطردة الوطنية والدولية، االعرتاف العاملي بها ومراعاتها الفعلية ...”

يتاألف االإعالن العاملي حلقوق االإن�سان من ديباجة وثالثني مادة حتدد حقوق االإن�سان واحلريات االأ�سا�سية التي 
حتق جلميع الب�رش، يف اأي مكان يف العامل، ويف اأي زمان الحق على �سدور االإعالن، دون اأي متييز. واإذا 
نظرنا اإىل املادة احلادية ع�رشة من االإعالن جندها ت�سع الفل�سفة التي اأ�سبحت تقوم عليها منظومة حقوق االإن�سان 

يف العامل: 

“يولد جميع النا�س اأحراراً ومت�ساوين يف الكرامة واحلقوق. وهم قد وهبوا العقل والوجدان وعليهم اأن يعاملوا 
بع�سهم بع�سا بروح االإخاء”.  

جند اأن تلك املادة حتدد امل�سلمات االأ�سا�سية يف منظومة حقوق االإن�سان، وهي:

)1( اأن احلق يف احلرية وامل�ساواة هو حق لالإن�سان بامليالد ال ميكن االنتقا�س من هذا احلق. 

التمتع  فمن حقه  ولذا  االأر�س،  االأخرى يف  الكائنات  عن  يختلف  كائن  واأخالقه،  بعقله  االإن�سان  اأن   )2(
بحقوق وحريات معينة ال يتمتع بها غريه من الكائنات. 

وحتظر املادة الثانية من االإعالن: “التمييز من اأي نوع، وال �سيما التمييز ب�سبب العن�رش اأو اللون اأو اجلن�س اأو 
اللغة اأو الدين اأو الراأي �سيا�سيا اأو غري �سيا�سي، اأو االأ�سل الوطني اأو االجتماعي، اأو الرثوة اأو املولد اأو اأي 
و�سع اآخر”. وبذلك فهي تن�س على املبداأ االأ�سا�سي للم�ساواة وعدم التمييز فيما يتعلق بالتمتع بحقوق االإن�سان 

واحلريات االأ�سا�سية.
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وتعلن املادة الثالثة، وهي حجر الزاوية االأول يف االإعالن، اأن لكل فرد احلق يف احلياة واحلرية ويف االأمان على 
�سخ�سه، وهو حق اأ�سا�سي للتمتع بكل احلقوق االأخرى. 

من  التحرر  منها:  اأخرى  و�سيا�سية  مدنية  حقوق  على  تن�س  التي   21 اإىل   4 من  للمواد  املادة  هذه  وتقدم 
بالكرامة،  اأو احلاطة  الالاإن�سانية  اأو  القا�سية  العقوبة  اأو  املعاملة  اأو  التعذيب  التحرر من  اال�سرتقاق واال�ستعباد، 
الفعلي،  الق�سائي  االنت�ساف  القانونية، واحلق يف  بال�سخ�سية  له  باأن يعرتف  اإن�سان يف كل مكان  وحق كل 
حمكمة  ق�سيته  تنظر  اأن  ويف  عادلة  حماكمة  يف  واحلق  تع�سفا،  النفي  اأو  احلجز  اأو  االعتقال  من  والتحرر 
م�ستقلة حمايدة نظرا من�سفا وعلنيا، واحلق يف اعتباره بريئا اإىل اأن تثبت اإدانته، والتحرر من التدخل التع�سفي 
اللجوء،  وحق  واالإقامة،  التنقل  وحرية  مرا�سالته،  اأو  م�سكنه  اأو  اأ�رشته  �سوؤون  يف  اأو  اخلا�سة  حياته  يف 
والوجدان  الفكر  وحرية  التملك،  يف  واحلق  اأ�رشة،  وتاأ�سي�س  الزواج  يف  واحلق  ما،  بجن�سية  التمتع  وحق 
واحلق  ال�سلمية،  واجلمعيات  االجتماعات  يف  اال�سرتاك  يف  واحلق  والتعبري،  الراأي  وحرية  والدين، 

 يف امل�ساركة يف اإدارة ال�سوؤون العامة لبلده ويف تقلد الوظائف العامة يف بلده بالت�ساوي مع االآخرين. 
وتقدم املادة 22، وهي حجر الزاوية الثاين يف االإعالن، للمواد من 23 اإىل 27 التي حتدد احلقوق االقت�سادية 
واالجتماعية والثقافية، وهي احلقوق التي هي حق لكل �سخ�س »بو�سفه ع�سوا يف املجتمع«. وت�سف املادة هذه احلقوق 
باأنها ال غنى عنها لكرامة االإن�سان ولتنامي �سخ�سيته يف حرية. وت�سري اإىل انه ينبغي اإعمالها »من خالل املجهود القومي 

 والتعاون الدويل«. وت�سري يف الوقت نف�سه اإىل حدود هذا االإعمال الذي يعتمد مداه على موارد كل دولة. 
وت�سمل احلقوق االقت�سادية واالجتماعية والثقافية املعرتف بها يف املواد من 22 اإىل 27 احلق يف ال�سمان االجتماعي، 
واحلق يف العمل واحلق يف اأجر مت�ساو على العمل املت�ساوي، واحلق يف الراحة واأوقات الفراغ، واحلق يف م�ستوى 

 معي�سة يكفي ل�سمان ال�سحة والرفاهية، واحلق يف التعليم، واحلق يف امل�ساركة يف حياة املجتمع الثقافية. 
وتعرتف املواد اخلتامية، وهي املواد من 28 اإىل 30، باأن تتحقق يف ظله حقوق االإن�سان واحلريات االأ�سا�سية 
املن�سو�س عليها يف االإعالن، وت�سدد على الواجبات وامل�سوؤوليات التي يدين بها كل فرد ملجتمعه. وتذكر 
املادة 29 اأنه »ال يخ�سع اأي فرد، يف ممار�سة حقوقه وحرياته، اإال للقيود التي يقررها القانون م�ستهدفا منها، 
مقت�سيات  من  بالعاجل  والوفاء  واحرتامها،  االآخرين  وحريات  بحقوق  الواجب  االعرتاف  �سمان  ح�رشا، 
الف�سيلة والنظام العام ورفاه اجلميع يف جمتمع دميقراطي«. وت�سيف اأنه ال يجوز يف اأي حال اأن متار�س حقوق 
باأنه لي�س يف  االإن�سان واحلريات االأ�سا�سية على نحو يناق�س مقا�سد االأمم املتحدة ومبادئها. وحتذر املادة 30 
االإعالن اأي ن�س ينطوي على تخويل اأية دولة اأو جماعة اأو اأي فرد اأي حق »يف القيام باأي ن�ساط اأو اأي فعل 

يهدف اإىل هدم اأي من احلقوق واحلريات املن�سو�س عليها« يف االإعالن.

وميكن القول اإن حقوق االإن�سان، وهي باالأ�سا�س عملية تطور دائم بالنظر اإىل اأن م�ستوى تطور االأفراد ومعي�ستهم 
وحاجاتهم يف تطور م�ستمر، ت�سمل خمتلف نواحي حياة االأفراد وهي مرتبطة ارتباًطا وثيًقا بالنظام املجتمعي 
وال�سيا�سي القائم. ويرتبط احرتام حقوق االإن�سان وحرياته االأ�سا�سية ب�سكل رئي�سي بوعي االأفراد بحقوقهم، 

كونه ي�سكل �سمانة مهمة لعدم التعدي عليها الحقا وي�سكل االأ�سا�س العملي للمطالبة بها. 
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تعترب حقوق االإن�سان وحدة واحدة غري قابلة للتجزئة، وهي ترتبط ببع�سها ارتباطا وثيقا بحيث ي�ستحيل اإعطاء 
اأم اقت�سادية  اأولوية الأحد تلك احلقوق على ح�ساب االأخرى. فحقوق االإن�سان �سواء اأكانت مدنية و�سيا�سية 
تلك  باإعمال  االإلزام القانوين  طائلة  والدول حتت  للتجزئة،  قابلة  غري  مت�ساوية  وثقافية هي حقوق  واجتماعية 
احلقوق و�سمان متتع مواطنيها بها. وحقيقة اأن حقوق االإن�سان وحدة واحدة قد جرى التاأكيد عليها دوما من 
خالل اأعمال االأمم املتحدة املختلفة ذات العالقة، بل ميكن التاأكيد على اأنه نادرا ما تخلو وثيقة حلقوق االإن�سان 
العاملي حلقوق االإن�سان املنعقد يف فينا يف  ال�سادر عن املوؤمتر  اإعالن فينا  التاأكيد على ذلك. وقد جاء يف  من 
الفرتة ما بني 14-25 حزيران/ يونيو 1993 على اأن “كل حقوق االإن�سان وحدة واحدة وغري قابلة للتجزئة 
ومتالحمة ومرتابطة. واأن املجتمع الدويل يجب اأن يعامل حقوق االإن�سان عامليا، بطريقة مت�ساوية ومن�سفة، 

على قدم امل�ساواة وبنف�س التاأكيد”. 

جمموعتان رئي�سيتان من احلقوق:

وكما الحظنا، فاحلقوق التي ت�سمنها االإعالن العاملي عبارة عن جمموعتني من احلقوق؛ االأوىل هي احلقوق 
املدنية وال�سيا�سية، واالأخرى هي احلقوق االقت�سادية واالجتماعية والثقافية.

 احلقوق املدنية وال�سيا�سية: 
اإن جمموعة  القول  احلقوق، وميكن  من  االأول  اجليل  وال�سيا�سية  املدنية  احلقوق  على جمموعة  يطلق  ما  غالبا 
احلقوق هذه ت�سكل تلك احلقوق الفردية التي يجب اأن يتمتع بها الفرد ب�سفته فردا، وقد اأوىل املجتمع الدويل 

اهتماما كبريا ملجموعة احلقوق هذه، اإن كان يف جمال و�سع املعايري اأو مراقبة تطبيقها. 

 وتتميز احلقوق املدنية وال�سيا�سية مبيزتني اأ�سا�سيتني هما: 
اأي  فورا وال حتتمل  تطبق وحترتم  اأن  اأنه يجب  واملق�سود بذلك  الفوري،  للتطبيق  اأواًل: اأنها حقوق خا�سعة 
تاأجيل اأو تدريج يف تطبيقها، بالنظر اإىل اخلطورة الكبرية التي ينطوي عليها عدم اإعمالها الكامل على االأفراد 
وكرامتهم، فهي بعك�س احلقوق االقت�سادية واالجتماعية التي �سياأتي على ذكرها الحقا، ال حتتمل اأي تدريج 

يف اإعمالها. 

وثانيا: اأنها حقوق �سلبية، اأي اأنها ال تتطلب من الدولة موارد كبرية اأو تخ�سي�س مبالغ طائلة، اأي اأنها ال تتطلب 
تدخل الدولة الفعال واملكلف، واإعمالها ال يتطلب من الدولة �سوى عدم انتهاكها، فمثال للوفاء باحلق يف عدم 
تعر�س املواطنني للتعذيب، ال يتطلب ذلك �سوى امتناع الدولة عن القيام بالتعذيب، وللوفاء باحلق يف املحاكمة 

العادلة، ال يتطلب �سوى توفري �رشوط املحاكمة العادلة، وهكذا...

ومن اأبرز احلقوق املدنية وال�سيا�سية التي ن�س عليها االإعالن العاملي حلقوق االإن�سان ما يلي:
امل�ساواة وعدم التمييز يف التمتع باحلقوق واحلريات االأ�سا�سية على اأ�سا�س العن�رش اأو اللون اأو اجلن�س اأو . 1

اللغة اأو الدين اأو الراأي اأو االأ�سل الوطني اأو الرثوة اأو املولد اأو اأي و�سع اآخر.
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احلق يف احلياة واحلرية واالأمان ال�سخ�سي.. 2
حظر اال�سرتقاق اأو اال�ستعباد واالجتار بالرقيق بجميع ال�سور.. 3
حظر التعذيب واملعاملة والعقوبة القا�سية اأو الالاإن�سانية اأو احلاطة بالكرامة.. 4
احلق يف االعرتاف بال�سخ�سية القانونية.. 5
امل�ساواة اأمام القانون وبحمايته دون اأي متييز كان.. 6
احلق يف اللجوء للمحاكم الوطنية لالإن�ساف من اأي انتهاك حلقوق االإن�سان االأ�سا�سية.. 7
حظر االعتقال اأو احلجز اأو النفي التع�سفي.. 8
احلق يف املحاكمة العادلة وامل�ستقلة.. 9
براءة املتهم اإىل اأن تثبت اإدانته وحماكمته حماكمة علنية تتوفر فيها كل �سمانات الدفاع.. 10
عدم التدخل يف احلياة اخلا�سة لالأفراد اأو يف �سوؤون اأ�رشهم ومرا�سالتهم وم�ساكنهم، وعدم تعري�سهم . 11

حلمالت مت�س �رشفهم و�سمعتهم.
بلده . 12 بلد مبا يف ذلك  اأي  للفرد والتنقل داخل حدود دولته، واحلق يف مغادرة  احلق يف حرية احلركة 

والعودة اإليه متى �ساء.
احلق يف اجلن�سية وعدم احلرمان منها.. 13
احلق يف الزواج وتاأ�سي�س اأ�رشة.. 14
حق التملك وعدم جتريد االأفراد من ممتلكاتهم ب�سكل تع�سفي.. 15
احلق يف حرية الفكر والوجدان والدين.. 16
اعتبار . 17 دون  و�سيلة  باأية  ونقلها  وتلقيها  واالأفكار  االأنباء  التما�س  ويف  والتعبري،  الراأي  حرية  يف  احلق 

للحدود.
احلق يف حرية اال�سرتاك يف االجتماعات واجلمعيات ال�سلمية.. 18
احلق يف االنتخابات الدورية ويف اإدارة ال�سوؤون العامة للبلد. واحلق يف تقلد الوظائف العامة بالت�ساوي . 19

مع االآخرين.

تلك هي اأبرز احلقوق االأ�سا�سية التي يجب اأن يتمتع بها االأفراد وقد جرى تف�سيل هذه احلقوق وحتديدها يف 
العهد الدويل اخلا�س باحلقوق املدنية وال�سيا�سية الذي تبنته اجلمعية العامة لالأمم املتحدة يف 16 كانون االأول/ 
دي�سمرب 1966 ودخل حيز النفاذ يف عام 1976، وقد ا�ستند العهد الدويل اإىل االإعالن العاملي يف تف�سيله 

للحقوق، وتربز اأهميته يف اأنه و�سع اآلية ملراقبة تنفيذ الدول املوقعة عليه لالأحكام الواردة فيه.
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 احلقوق القت�سادية والجتماعية: 
حقوق  من  اأ�سا�سية  حقوق  وهي  االإن�سان،  حلقوق  الثاين  اجليل  واالجتماعية  االقت�سادية  احلقوق  على  يطلق 
احلريف  باملعنى  فردية  ولي�ست  جماعية  حقوق  اأنها  على  اإليها  ينظر  ما  وكثري  منها.  يتجزاأ  ال  وجزء  االإن�سان 
والقانوين للكلمة، وهي تختلف من حيث طبيعتها وطبيعة االلتزام واملطالبة بها عن احلقوق املدنية وال�سيا�سية، 

فهي: 

اأواًل: حقوق يتم الوفاء بها تدريجيا، اأي اأنها لي�ست قابلة للتطبيق الفوري، حيث اإن حتقيقها الكامل ي�ستوجب 
ت�سخري املوارد املتوفرة، �سواء كانت حملية اأو دولية، وهي تعتمد على اتباع خطوات تدريجية توؤدي يف النهاية 

اإىل الوفاء بها.

ثانيًا: اإن احلقوق االقت�سادية واالجتماعية تتطلب تدخال اإيجابيا وفاعال من قبل الدولة، فاإذا كانت احلقوق املدنية 
وال�سيا�سية ال حتتاج غالبا لتحقيقها �سوى امتناع الدولة عن القيام بفعل ما، كحظر التعذيب مثال، الذي ال يحتاج 
�سوى امتناع الدولة عن القيام به للوفاء به مبا�رشة، بينما اإعمال احلق يف التعليم مثال، يحتاج اإىل جهود حثيثة 

وت�سافر للموارد وتدخاًل مكلفًا من قبل الدولة. 

وعلى الرغم من ذلك، فاإن اإعمال احلقوق االقت�سادية واالجتماعية يعني بدوره اأن هناك التزاما فوريا، وهو 
ال�رشوع الفوري يف اتخاذ االإجراءات املالئمة الت�رشيعية والتنفيذية وجتنيد املوارد املتوفرة ب�رشف النظر عن كّمها 

للوفاء بتلك احلقوق. 

وقد ت�سمن االإعالن العاملي حلقوق االإن�سان جمموعة احلقوق االقت�سادية واالجتماعية التالية: 
احلق يف ال�سمان االجتماعي.. 1
احلق يف العمل.. 2
احلق يف �رشوط عمل عادلة ومر�سية.. 3
احلق يف اإن�ساء النقابات واالن�سمام اإليها.. 4
احلق يف الراحة واأوقات الفراغ وال �سيما حتديد معقول لعدد �ساعات العمل.. 5
الطبية واخلدمات االجتماعية . 6 املاأكل وامللب�س وامل�سكن والعناية  احلق يف م�ستوى معي�سي مالئم وال �سيما 

ال�رشورية.
احلق يف التعليم.. 7
احلق يف امل�ساركة احلرة يف حياة املجتمع الثقافية.. 8
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اجلل�شــة الرابعة: 

مترين رقم 4: 
حقوق الأ�شخا�ص ذوي الإعاقة يف الت�شريعات الدولية 

ذات ال�شلة 
الهدف: اأن يتعرف امل�ساركون على حقوق االأ�سخا�س ذوي االإعاقة الواردة يف الت�رشيعات واملواثيق 

الدولية ذات ال�سلة.

مدة التمرين: 120 دقيقة

املواد املطلوبة: اأقالم وورق فليب �سارت، لوح ورقي، جهاز عر�س 

�سري التمرين:

اأبرز املواثيق الدولية ذات  ا منظًما با�ستخدام جهاز العر�س يحدد من خالله  اأول: يقدم املدرب عر�سً
ال�سلة بحقوق االأ�سخا�س ذوي االإعاقة 

ثانيا: يق�سم املدرب امل�ساركني اإىل ثالث جمموعات ويطلب منهم االإجابة على التمرين التايل:

من خالل عي�سك ومتابعتك للحياة اليومية التي يعي�سها الفل�سطينيون. ما هي اأبرز احلقوق واحلريات التي 
يفتقدها هوؤالء املواطنون اأو التي تنتهك. يرجى دعم االإجابة باالأمثلة العملية. 

ثالثا: عر�س املجموعات ونقا�س وتعقيب من املدرب

املادة التدريبية امل�شاندة:
املواثيق واملعاهدات الدولية ذات ال�شلة بحقوق الأ�شخا�ص 

ذوي الإعاقة
 

1. االإعالن العاملي حلقوق االإن�سان.
2. العهد الدويل اخلا�س باحلقوق االقت�سادية واالجتماعية والثقافية.
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3. االإعالن اخلا�س بحقوق االأ�سخا�س املتخلفني عقليا.
4. االإعالن اخلا�س بحقوق االأ�سخا�س ذوي االإعاقة.

5. اتفاقية حقوق الطفل.
6. االإعالن العاملي حول التقدم واالإمناء االجتماعي.

7- اتفاقية حقوق االأ�سخا�س ذوي االإعاقة. 
8- القانون الدويل االإن�ساين.

ت�ستند حقوق املعاقني باالأ�سا�س اإىل املبادئ العامة حلقوق االإن�سان التي تكفل امل�ساواة وعدم التمييز بني الب�رش من 
اأي نوع كان، حيث اإن مبداأ عدم التمييز يعد مبثابة �سمانة اأ�سا�سية لتمتع جميع الب�رش بكافة احلقوق واحلريات 
املن�سو�س عليها يف املواثيق واالتفاقيات الدولية. ومن هذا املنطلق فاإن للمعاقني احلق يف التمتع بكافة احلقوق 
من  بغريهم  اأ�سوة  الدولية  االتفاقيات  عليها  تن�س  التي  والثقافية  واالجتماعية  واالقت�سادية  وال�سيا�سية  املدنية 
تهيئة  خالل  من  بحقوقهم  االأفراد  هوؤالء  متتع  تاأمني  م�سوؤولية  واحلكومات  الدول  على  يقع  كما  املواطنني. 
الظروف االجتماعية والبيئية ملمار�ستها على اأ�س�س مت�ساوية. وفيما يلي اأهم الن�سو�س ذات العالقة مببداأ امل�ساواة 

وعدم التمييز بني بني الب�رش، كما ورد ذكرها يف املواثيق واالتفاقيات الدولية: 

الإعالن العاملي حلقوق الإن�سان:

تن�س املادة االأوىل من االإعالن العاملي حلقوق االإن�سان على اأنه »يولد جميع النا�س اأحرارا مت�ساوين يف الكرامة 
واحلقوق«. كما تن�س املادة الثانية من االإعالن نف�سه على اأن »لكل اإن�سان حق التمتع بجميع احلقوق واحلريات 
املذكورة يف هذا االإعالن دومنا متييز من اأي نوع، وال �سيما التمييز ب�سبب العن�رش اأو اللون اأو اجلن�س اأو اللغة 
اأو الدين اأو الراأي ال�سيا�سي وغري ال�سيا�سي، اأو االأ�سل الوطني اأو االجتماعي اأو الرثوة اأو املولد، اأو اأي و�سع 

اآخر«.

يت�سح من املادتني ال�سابقتني اأنهما تن�سان على حترمي التمييز عموما بني بني الب�رش ومن اأي نوع كان، وذلك 
ل�سمان متتع كل فرد من اأفراد املجتمع الب�رشي باحلقوق املن�سو�س عليها يف االإعالن دومنا متييز. باالإ�سافة اإىل 
اأنه »لكل �سخ�س حق يف م�ستوى معي�سة  العاملي حلقوق االإن�سان على  ذلك، تن�س املادة )25( من االإعالن 
يكفي ل�سمان ال�سحة والرفاهة له والأ�رشته، وخا�سة على �سعيد املاأكل وامللب�س وامل�سكن والعناية الطبية و�سعيد 
اخلدمات االجتماعية ال�رشورية، وله احلق يف ما ياأمن به من الغوائل يف حاالت البطالة اأو املر�س اأو العجز اأو 

الرتمل اأو ال�سيخوخة اأو غري ذلك من الظروف اخلارجة عن اإرادته والتي تفقده اأ�سباب عي�سه«.

العهد الدويل اخلا�س باحلقوق القت�سادية والجتماعية والثقافية:

تبنت اجلمعية العامة لالأمم املتحدة العهد الدويل اخلا�س باحلقوق االقت�سادية واالجتماعية والثقافية يف عام 
1966، وقد جاء ليوؤكد على عدد من احلقوق املن�سو�س عليها يف االإعالن العاملي حلقوق االإن�سان. ال 
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العهد الدويل للحقوق  الب�رش، حيث تن�س املادة )2( من  التمييز عموما بني بني  التاأكيد على حترمي  �سيما 
اأن »تتعهد الدول االأطراف يف هذا العهد باأن ت�سمن جعل ممار�سة  االقت�سادية واالجتماعية والثقافية على 
احلقوق املن�سو�س عليها يف هذا العهد بريئة من اأي متييز ب�سبب العرق اأو اللون اأو اجلن�س اأو اللغة اأو الدين 
اأو الراأي �سيا�سيًّا اأو غري �سيا�سي، اأو االأ�سل القومي اأو االجتماعي، اأو الرثوة اأو الن�سب، اأو غري ذلك من 
االأ�سباب«. وعلى الرغم من اأن العهد مل ي�رش �رشاحة اإىل املعاقني، اإال اأن مبداأ عدم التمييز اأعاله يكفل 
للمعاقني ممار�سة احلقوق االقت�سادية واالجتماعية والثقافية اأ�سوة بغريهم. ومن اأهم احلقوق التي يوؤكد عليها 

هذا العهد ويحق لكل �سخ�س التمتع بها ما يلي:

»تعرتف الدول االأطراف يف هذا العهد باحلق يف العمل، الذي ي�سمل ما لكل �سخ�س من حق يف اأن تتاح له 
اإمكانية ك�سب رزقه بعمل يختاره اأو يقبله بحرية، وتقوم باتخاذ تدابري منا�سبة ل�سون هذا احلق«. املادة )6(. 

»تعرتف الدول االأطراف يف هذا العهد مبا لكل �سخ�س من حق يف التمتع ب�رشوط عمل عادلة ومر�سية تكفل 
على اخل�سو�س: 

اأ. مكافاأة توفر جلميع العمال، كحد اأدنى:

1.  اأجراً من�سفا ومكافاأة مت�ساوية لدى ت�ساوي قيمة العمل دون متييز، على اأن ي�سمن للمراأة خ�سو�سا متتعها 
ب�رشوط عمل ال تكون اأدنى من تلك التي يتمتع بها الرجل وتقا�سيها اأجرا ي�ساوي اأجر الرجل لدى ت�ساوي 

قيمة العمل.

2. عي�سا كرميا لهم والأ�رشهم طبقا الأحكام هذا العهد.

ب. ظروف عمل تكفل ال�سالمة وال�سحة. 

اإال العتباري  ذلك  اإخ�ساع  دون  اأعلى مالئمة  مرتبة  اإىل  داخل عملهم  الرتقية  فر�س  اجلميع يف  ت�ساوي  ج. 
االأقدمية والكفاءة«. املادة )7(

»تقر الدول االأطراف يف هذا العهد بحق كل اإن�سان يف التمتع باأعلى م�ستوى من ال�سحة اجل�سمية والعقلية ميكن 
بلوغه«. املادة )12(.

الإعالنات والتفاقيات الدولية اخلا�سة بحقوق املعاقني:

�سدر عن االأمم املتحدة عدد من االتفاقيات واالإعالنات الدولية اخلا�سة بحقوق املعاقني، وفيما يلي �سنتطرق 
اإليها ح�سب ترتيبها الزمني.

الإعالن اخلا�س بحقوق املتخلفني عقليا:

يعد هذا االإعالن مبثابة اأول اإعالن خا�س بحقوق املعاقني ي�سدر عن االأمم املتحدة، وقد �سدر يف عام 1971، 
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ا بحقوق املتخلفني عقليا؛ اإال اأنه كان بداية الطريق ل�سياغة اإعالن اآخر �سدر  وعلى الرغم من كونه اإعالًنا خا�سًّ
الحقا يف عام 1975 يتناول حقوق املعاقني ب�رشف النظر عن نوع االإعاقة. ويوؤكد هذا االإعالن على �رشورة 

م�ساعدة املتخلفني عقليا على اإمناء قدراتهم لتي�سري اندماجهم اإىل اأق�سى حد ممكن يف احلياة العادية.
وفيما يلي اأهم احلقوق التي يوؤكد عليها هذا االإعالن:

للمتخلف عقليا، اإىل اأق�سى حد ممكن عقليا، نف�س ما ل�سائر الب�رش من حقوق.
للمتخلف عقليا حق يف احل�سول على الرعاية والعالج الطبيني املنا�سبني وعلى قدر من التعليم والتدريب والتاأهيل 

والتوجيه ميكنه من اإمناء قدراته وطاقاته اإىل اأق�سى حد ممكن.

للمتخلف عقليا حق التمتع باالأمن االقت�سادي ومب�ستوى معي�سة الئق. وله، اإىل اأق�سى مدى ت�سمح به قدراته، 
حق يف العمل املنتج اأو مزاولة اأية مهنة اأخرى مفيدة.

اأ�رشة بديلة، واأن ي�سارك  اأو مع  اأ�رشته ذاتها  اأن يقيم املتخلف عقليا مع  ينبغي، حيثما كان ذلك م�ستطاعا، 
يف اأ�سكال خمتلفة من احلياة املجتمعية. وينبغي اأن حت�سل االأ�رشة التي يقيم معها على م�ساعدة. فاإن اقت�ست 
ال�رشورة و�سعه يف موؤ�س�سة وجب اأن تكون بيئة هذه املوؤ�س�سة وظروف احلياة فيها اأقرب ما ي�ستطاع من بيئة 

وظروف احلياة العادية.

للمتخلف عقليا حق يف اأن يكون له و�سي موؤهل عند لزوم ذلك حلماية �سخ�سه وم�ساحله.

للمتخلف عقليا حق يف حمايته من اال�ستغالل والتجاوز ومن املعاملة احلاطة بالكرامة. فاإذا لوحق ق�سائيا كان 
من حقه اأن يقا�سى ح�سب االأ�سول القانونية. ومع املراعاة التامة لدرجة م�سوؤوليته العقلية.

ممار�سة جميع حقوقهم  على  عاهتهم،  ب�سبب خطورة  قادرين،  عقليا غري  املتخلفني  من  اأ�سخا�س  اأ�سبح  اإذا 
ممار�سة فعالة، اأو اإذا اقت�ست ال�رشورة تقييد اأو تعطيل بع�س اأو جميع هذه احلقوق، وجب اأن يت�سمن االإجراء 
اأو التعطيل �سمانات قانونية منا�سبة حلمايتهم من اأي جتاوز ممكن. ويتعني اأن يكون هذا  املتبع يف هذا التقييد 
االإجراء م�ستندا اإىل تقييم للقدرات االجتماعية لل�سخ�س املتخلف عقليا اأجراه خرباء موؤهلون، واأن ي�سبح هذا 

التقييد اأو التعطيل حمل اإعادة نظر ب�سورة دورية، واأن يكون خا�سعا لال�ستئناف لدى �سلطات اأعلى.

الإعالن اخلا�س بحقوق املعاقني:

املعاقني يف عام 1975. ويعترب هذا االإعالن يف  املتحدة االإعالن اخلا�س بحقوق  العامة لالأمم  تبنت اجلمعية 
غاية االأهمية كونه يوؤكد على جملة من احلقوق االأ�سا�سية للمعاقني التي لهم احلق يف ممار�ستها ك�سائر بني الب�رش 
دون اأدنى متييز ب�سبب االإعاقة. حيث يوؤكد االإعالن اأن للمعاقني نف�س احلقوق املدنية وال�سيا�سية واالقت�سادية 
واالجتماعية التي يتمتع بها �سواهم من الب�رش، ولهم احلق يف احلماية من اال�ستغالل ومن اأي معاملة متييزية. 
كما يوؤكد على حقهم يف العالج الطبي والنف�سي والوظيفي مبا يف ذلك احل�سول على االأجهزة امل�ساعدة، اإ�سافة 

اإىل حقهم يف التعليم والتدريب املهني الإعادة تاأهيلهم ودجمهم يف املجتمع.
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وفيما يلي اأهم الن�سو�س التي يوؤكد عليها هذا الإعالن.

التعويق  اأوجه  وخطورة  وطبيعة  من�ساأ  كان  اأيا  وله-  االإن�سانية،  كرامته  حترتم  اأن  يف  اأ�سيل  حق  »للمعاق   -
والق�سور التي يعاين منها- نف�س احلقوق االأ�سا�سية التي تكون ملواطنيه الذين هم يف �سنه، االأمر الذي يعني اأوال 

وقبل كل �سيء اأن له احلق يف التمتع بحياة الئقة، تكون طبيعية وغنية قدر امل�ستطاع«. املادة )3(.

- »للمعاق نف�س احلقوق املدنية وال�سيا�سية التي يتمتع بها �سواه من الب�رش«. املادة )4(.

-  »للمعاق احلق يف التدابري التي ت�ستهدف متكينه من بلوغ اأكرب قدر ممكن من اال�ستقالل الذاتي«. املادة )5(.

التقومي، ويف  ال�سناعية واأجهزة  االأع�ساء  الطبي والنف�سي والوظيفي مبا يف ذلك  العالج  “للمعاق احلق يف   -
وامل�سورة، ويف  امل�ساعدة  املهنيني، ويف  والتاأهيل  التدريب  التعليم، ويف  الطبي واالجتماعي، ويف  التاأهيل 
خدمات التوظيف وغريها من اخلدمات التي متكنه من اإمناء قدراته ومهاراته اإىل اأق�سى احلدود وتعجل بعملية 

اإدماجه اأو اإعادة اإدماجه يف املجتمع”. املادة )6(.

قدرته يف  وله احلق ح�سب  معي�سة الئق،  م�ستوى  االقت�سادي واالجتماعي ويف  االأمن  “للمعاق احلق يف   -
احل�سول على عمل واالحتفاظ به اأو يف مزاولة مهنة مفيدة ومربحة وجمزية، ويف االنتماء اإىل نقابات العمال”. 

املادة )8(.

- “للمعاق احلق يف االإقامة مع اأ�رشته ذاتها اأو مع اأ�رشة بديلة، ويف امل�ساركة يف جميع االأن�سطة االجتماعية اأو 
االإبداعية اأو الرتفيهية. وال يجوز اإخ�ساع اأي معاق فيما يتعلق باالإقامة ملعاملة مميزة غري تلك التي تقت�سيها حالته اأو 
يقت�سيها التح�سن املرجو له من هذه املعاملة. فاإذا حتمت ال�رشورة اأن يبقى املعاق يف موؤ�س�سة متخ�س�سة، يجب 
اأن تكون بيئة هذه املوؤ�س�سة وظروف احلياة فيها علي اأقرب ما ُي�ستطاع من بيئة وظروف احلياة العادلة لالأ�سخا�س 

الذين هم يف �سنه”. املادة )9(.

اأو حاطة  اأو متع�سفة  اأو معاملة ذات طبيعة متييزية  اأنظمة  اأية  اأي ا�ستغالل ومن  اأن ُيحمى املعاق من  “يجب   -
بالكرامة”. املادة )10(.

- “يجب اأن ميكن املعاق من اال�ستعانة مب�ساعدة قانونية من ذوي االخت�سا�س حني يتبني اأن مثل هذه امل�ساعدة 
ال غنى عنها حلماية �سخ�سه اأو ماله. واإذا اأقيمت �سد املعاق دعوى ق�سائية وجب اأن تراعي االإجراءات القانونية 

املطبقة حالته البدنية اأو العقلية مراعاة تامة”. املادة )11(. 

عدا عن ذلك؛ اأعلنت االأمم املتحدة عن جمموعة مبادئ حلماية امل�سابني مبر�س عقلي، نظرا خل�سو�سية هذه الفئة 
ودرجة التمييز والتهمي�س الكبريين اللذين تتعر�س لهما فئة امل�سابني مبر�س عقلي يف جمتمعاتهم.

مبادئ حماية الأ�سخا�س امل�سابني مبر�س عقلي وحت�سني العناية بال�سحة العقلية:

مبر�س  امل�سابني  االأ�سخا�س  حلماية  مبادئ  جمموعة  املتحدة  لالأمم  العامة  اجلمعية  اعتمدت   ،1991 عام  يف 
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عقلي، وتوؤكد تلك املبادئ على جمموعة حقوق اأهمها حق االأ�سخا�س امل�سابني مبر�س عقلي يف اأن ُيعاَملوا 
من  متاح  هو  ما  اأف�سل  على  احل�سول  يف  وحقهم  اأ�سيلة،  كرامة  من  لالإن�سانية  ما  احرتام  مع  اإن�سانية  معاملة 
رعاية ال�سحة العقلية. كما توؤكد على حق امل�سابني مبر�س عقلي يف ممار�سة جميع احلقوق ال�سيا�سية واملدنية 
واالقت�سادية واالجتماعية والثقافية اأ�سوة بغريهم من املواطنني. وتوؤكد كذلك على حق كل �سخ�س م�ساب 
املبادئ  تلك  تنظم  املحلي. ف�سال عن ذلك  املجتمع  االإمكان يف  بقدر  يعمل  واأن  يعي�س  اأن  مبر�س عقلي يف 
عملية عالج امل�ساب مبر�س عقلي يف امل�سحات العقلية، اإذ توؤكد على احلق يف اأن يعالج باأقل قدر من القيود 
البيئية وبالعالج الذي يتطلب اأقل قدر من التقييد اأو التدخل. واأن تكون البيئة واالأحوال املعي�سية يف م�سحات 
االأمرا�س العقلية اأقرب ما ميكن الأحوال احلياة الطبيعية. واأن تتاح لهم حرية االت�سال باالأ�سخا�س االآخرين يف 

امل�سحة وحرية احل�سول على خدمات الهاتف والربيد وال�سحف واال�ستماع اإىل االإذاعة وم�ساهدة التلفزيون.

باالإ�سافة اإىل ذلك، هنالك عدد اآخر من االتفاقيات واملواثيق الدولية اأتت يف بع�س بنودها على ذكر حقوق 
املعاقني، نذكر منها:

اتفاقية حقوق الطفل:

لقد اأفردت اتفاقية حقوق الطفل حيزا اأ�سا�سيا حلقوق االأطفال املعاقني، حيث تن�س املادة 23 من االتفاقية على 
اأن:

1- تعرتف الدول االأطراف بوجوب متتع الطفل املعاق عقليا اأو ج�سديا بحياة كاملة وكرمية يف ظروف تكفل 
له كرامته وتعزز اعتماده على النف�س وتي�رش م�ساركته الفعلية يف املجتمع.

2- تعرتف الدول االأطراف بحق الطفل املعاق يف التمتع برعاية خا�سة وت�سجع وتكفل للطفل املوؤهل لذلك 
م عنها طلب، والتي تتالءم مع حالة  وللم�سوؤولني عن رعايته، رهنا بتوفري املوارد، تقدمي امل�ساعدة التي ُيقدَّ

الطفل وظروف والديه اأو غريهما ممن يرعونه.

3- اإدراكًا لالحتياجات اخلا�سة للطفل املعاق، توفر امل�ساعدة املقدمة وفقا للفقرة )2( من هذه املادة جمانا كلما 
اإىل  اأن تهدف  الطفل. وينبغي  برعاية  اأو غريهما ممن يقومون  للوالدين  املالية  املوارد  اأمكن ذلك، مع مراعاة 
�سمان اإمكانية ح�سول الطفل املعاق فعال على التعليم والتدريب، وخدمات الرعاية ال�سحية، وخدمات اإعادة 
التاأهيل، واالإعداد ملمار�سة عمل، والفر�س الرتفيهية وتلقي ذلك ب�سورة توؤدي اإىل حتقيق االندماج االجتماعي 

للطفل ومنوه الفردي، مبا يف ذلك منوه الثقايف والروحي على اأكمل وجه ممكن.

4- على الدول االأطراف اأن ت�سجع بروح التعاون الدويل تبادل املعلومات املنا�سبة يف ميدان الرعاية ال�سحية 
الوقائية والعالج الطبي والنف�سي والوظيفي لالأطفال االأ�سخا�س ذوي االإعاقة، مبا يف ذلك ن�رش املعلومات املتعلقة 
مبناهج اإعادة التاأهيل واخلدمات املهنية واإمكانية الو�سول اإليها، وذلك بغية متكني الدول االأطراف من حت�سني 
وتراَعى ب�سفة خا�سة، يف هذا ال�سدد، احتياجات  قدراتها ومهاراتها وتو�سيع خرباتها يف هذه املجاالت”. 

البلدان النامية”.
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الإعالن العاملي حول التقدم والإمناء الجتماعي:

ا بالتقدم واالإمناء االجتماعي، للتاأكيد على حق  تبنت اجلمعية العامة لالأمم املتحدة يف عام 1969 اإعالًنا خا�سًّ
جميع ال�سعوب يف التقدم واال�ستفادة من ثمار التقدم العلمي واالقت�سادي واالجتماعي، وي�ستحث االإعالن 
الكاملة  العمالة  املعي�سة وحتقيق  م�ستويات  رفع  اإىل  تهدف  وت�رشيعات  �سيا�سات  تبني  على  الدول واحلكومات 
وتهيئة ظروف التقدم واالإمناء يف امليدان االجتماعي واالقت�سادي. وي�سري االإعالن يف اإحدى مواده �رشاحة اإىل 
حقوق املعاقني، داعيا الدول واحلكومات اإىل اعتماد تدابري منا�سبة الإعادة تاأهيل املعاقني من اأجل متكينهم من 
امل�ساركة يف عملية االإنتاج والتنمية يف جمتمعاتهم ح�سب اإمكانياتهم. حيث تن�س املادة 19)د( من االإعالن 
ذوي  االأ�سخا�س  تاأهيل  الإعادة  منا�سبة  تدابري  »اعتماد  �رشورة  على  االجتماعي  واالإمناء  التقدم  حول  العاملي 
العاهات العقلية اأو اجل�سمية، ال �سيما االأحداث والفتيان، لتمكينهم، اإىل اأق�سى حد م�ستطاع، من اأن يكونوا 
البديلة  ال�سناعية  واالأطراف  واالأجزاء  املعاجلة  توفري  التدابري  هذه  ت�سمل  اأن  )على  املجتمع  يف  نافعني  اأع�ساء 
الالزمة(  امل�ساعدات  االنتقائي وغري ذلك من  والتوظيف  والتدريب  املهني واالجتماعي،  والتوجيه  واالإر�ساد 

وتهيئة ظروف اجتماعية بريئة من اأي متييز �سد ذوي العاهات ب�سبب عاهاتهم«.

كما تبنى اإعالن وبرنامج عمل فيينا من قبل املوؤمتر العاملي حلقوق االإن�سان املنعقد يف �سهر حزيران من عام 1993 
اهتمام خا�س  توجيه  »يتعني  اأنه  على  منه  الفقرة 22  تن�س  االإعاقة، حيث  ذوي  االأ�سخا�س  مو�سوع حقوق 
امل�ساواة بجميع حقوق االإن�سان واحلريات  التمييز �سد االأ�سخا�س املعاقني ومتتعهم على قدم  اإىل �سمان عدم 

االأ�سا�سية، مبا يف ذلك م�ساركتهم الن�سطة يف جميع جوانب املجتمع«.

وين�س االإعالن اأي�سا يف اجلزء 6 من الق�سم الثاين على ما يلي:

يوؤكد املوؤمتر العاملي حلقوق االإن�سان من جديد اأن جميع حقوق االإن�سان واحلريات االأ�سا�سية عاملية، ومن ثم 
فاإنها ت�سمل دون حتفظ امل�سابني بحاالت عجز. وجميع النا�س يولدون �سوا�سية ولهم نف�س احلقوق يف احلياة 
والرفاهية والتعليم والعمل، والعي�س با�ستقالل، وامل�ساركة الن�سطة يف جميع جوانب املجتمع، وعليه فاإن اأي 
متييز مبا�رش اأو معاملة متييزية �سلبية اأخرى ل�سخ�س معاق ي�سكالن انتهاكا حلقوقه. ويطلب املوؤمتر العاملي حلقوق 
االإن�سان من احلكومات، عند االقت�ساء، اعتماد اأو تعديل الت�رشيعات ل�سمان ح�سول املعاقني على هذه احلقوق 

وغريها من احلقوق.

جميع االأماكن مفتوحة اأمام املعاقني: ينبغي اأن توؤمن لالأ�سخا�س امل�سابني بحالة عجز فر�سة متكافئة مع غريهم 
من خالل اإزالة جميع احلواجز املفرو�سة اجتماعيا، �سواء كانت مادية اأو اجتماعية اأو نف�سية، التي ت�ستبعد اأو 

تقيد م�ساركتهم الكاملة يف املجتمع.

ف�سال عن ذلك، اأقرت منظمة العمل الدولية و�سيتني واتفاقية واحدة للتاأكيد على حق املعاقني يف العمل مع 
�سمان تهيئة الظروف املالئمة لتحقيق امل�ساركة الكاملة لهم يف املجتمع. فقد تبنى املوؤمتر العام ملنظمة العمل 
اخلطوات  التو�سية  واأر�ست هذه  للمعاقني،  املهني  بالتاأهيل  اخلا�سة  رقم 99  التو�سية  عام 1955  الدولية يف 
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االأوىل على طريق �سمان حق املعاقني يف امل�ساركة الكاملة يف فر�س التدريب والعمل.

فقد اأكدت على �رشورة اإتاحة خدمات التاأهيل املهني لكل االأ�سخا�س املعاقني، اأيًّا كان �سبب وطابع عجزهم، 
اأ�سحاب العمل بت�سغيل ن�سبة مئوية من املعاقني،  اإلزام  اإعدادهم لعمل منا�سب، باالإ�سافة اإىل �رشورة  لتي�سري 
ال�ستخدام  العمل  ومكان  واالأجهزة  االآالت  وتكييف  تعديل  ذلك  مبا يف  العمل  على حت�سني ظروف  والعمل 

املعاقني. 

والحقا يف عام 1983 تبنى املوؤمتر العام ملنظمة العمل الدولية االتفاقية رقم 159 والتو�سية رقم 168 ب�ساأن 
التاأهيل املهني والعمالة للمعاقني، كمحاولة للتاأكيد على حق االأ�سخا�س ذوي االإعاقات يف احل�سول على فر�س 
التدريب والعمل على قدم امل�ساواة مع غريهم. فاالتفاقية رقم 159 ب�ساأن التاأهيل املهني والعمالة توؤكد على 
وجوب اأن تتبنى كل دولة ع�سو �سيا�سة وطنية للتاأهيل ت�سعى من خاللها اإىل توفري فر�س تاأهيل مهني مالئمة لكل 

فئات املعاقني مع تعزيز فر�س ا�ستخدامهم يف �سوق العمل احلر.

واأحلقت هذه االتفاقية بالتو�سية رقم 168 التي توؤكد على �رشورة اأن يتمتع العمال املعاقون بامل�ساواة يف الفر�س 
واملعاملة من حيث اإمكانية الو�سول اإىل العمل واالحتفاظ به، ف�سال عن توفري خدمات التاأهيل املهني للمعاقني 
يف املناطق النائية واملناطق الريفية بنف�س امل�ستوى وال�رشوط املتوفرة يف املناطق احل�رشية. اإ�سافة اإىل التاأكيد على 
�رشورة اإزالة كافة املعيقات واحلواجز املادية واملعمارية التي حتد من حرية حركة املعاقني مع تي�سري و�سائل نقل 
التاأهيل والعمل وفقا الحتياجاتهم. كما توؤكد على �رشورة تقدمي الدعم احلكومي املنا�سب  كافية من مكان 

للتدريب املهني والتوجيه املهني والعمل املحمي وخدمات ت�سغيل املعاقني التي تديرها هيئات غري حكومية.

ومن اأجل اهتمام االأمم املتحدة باملعاقني فقد اأطلقت على عام 1981 العام الدويل مبوجب قرارها رقم 123/31 
فيه  االهتمام  تركز  الكاملة«، حيث  وامل�ساركة  �سعار«امل�ساواة  االأول 1976، حتت  ال�سادر يف 16 كانون 
حول امل�ساركة الكاملة وامل�ساواة للمعاقني يف احلياة االجتماعية من اأجل �سمان متتعهم بظروف حياتية م�سابهة 
حلقوق اأمثالهم من املواطنني. كما اأعلنت االأمم املتحدة عن الفرتة ما بني 1983-1992 اأنها عقد االأمم املتحدة 

اخلا�س باملعاقني، مبوجب القرار رقم 53/37 ال�سادر يف 3 كانون االأول 1982.

اتفاقية حقوق الأ�سخا�س ذوي الإعاقة: 

االتفاقية اجلديدة املتعلقة بحقوق االأ�سخا�س ذوي االإعاقة، تعد االأوىل يف القرن الواحد والع�رشين، واالأوىل 
اأي�سا يف تاريخ االأمم املتحدة التي ي�سارك يف �سياغتها من االألف اإىل الياء القطاع االأهلي الدويل واملحلي، ذو 
العالقة باالأ�سخا�س ذوي االإعاقة، اإ�سافة اإىل اأولياء اأمور االأ�سخا�س ذوي االإعاقة، واالأ�سخا�س ذوي االإعاقة 

اأنف�سهم، ومنظمات حقوق االإن�سان، واحلكومات. 

 تتكون االتفاقية الدولية ال�ساملة واملتكاملة حلماية وتعزيز حقوق االأ�سخا�س املعاقني وكرامتهم، من ديباجة )18 
فقرة(، و43 مادة، موزعة على اأربعة اأجزاء. 
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اأجزاء التفاقية الأربعة:

اجلزء االأول: يتناول الغر�س واملبادئ العامة والتدابري العامة للتنفيذ، وي�ستمل على 9 مواد.

 اجلزء الثاين: يتناول تف�سيال احلقوق االأ�سا�سية للمعاقني، من احلقوق املدنية وال�سيا�سية اإىل احلقوق االجتماعية 
واالقت�سادية والثقافية، وغريها وي�ستمل على 21 مادة.

اجلزء الثالث: يخت�س باإجراءات الر�سد واملتابعة والتقييم والتعاون الدويل، وي�ستمل على 4 مواد.

اجلزء الرابع: يتناول اإجراءات التوقيع والت�سديق واالإيداع وغريها من مواد اإجرائية تخ�س االتفاقية، وي�ستمل 
على 9 مواد. 

حقوق  بجميع  امل�ساواة  قدم  على  املعاقني  االأ�سخا�س  متتع  وتكفل  وحتمي  ت�سجع  اأن  التفاقية:  من  الغر�س 
االإن�سان. لذلك فهي ت�سكل حتواًل يف النظرة اإىل االإعاقة من كونها �ساأنًا يتعلق بالرعاية االجتماعية، اإىل م�ساألة 
وم�ساعر  احلواجز  باأن  اإقرار  وهذا  االإن�سان«،  »حقوق  اإىل  »االإح�سان«  من  اإي  االإن�سان،  م�سائل حقوق  من 

التحامل املجتمعية هي بحد ذاتها من املعيقات. 

اأهم احلقــوق التي وردت يف التفاقية:
• احلق يف احلياة	
• حاالت اخلطر والطوارئ االإن�سانية	
• امل�ساواة اأمام القانون	
• اإمكانية اللجوء اإىل الق�ساء	
• حرية ال�سخ�س واأمنه	
• عدم التعر�س اإىل التعذيب	
• عدم التعر�س لال�ستغالل والعنف واالعتداء	
• حماية ال�سالمة ال�سخ�سية	
• حرية التنقل واجلن�سية	
• العي�س امل�ستقل واالإدماج يف املجتمع	
• التنقل ال�سخ�سي	
• حرية التعبري والراأي واحل�سول على املعلومات	
• احرتام اخل�سو�سية	
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• احرتام البيت واالأ�رشة	
• التعليم	
• ال�سحة	
• التاأهيل واإعادة التاأهيل	
• العمل والعمالة	
• العي�س الالئق واحلماية االجتماعية	
• امل�ساركة يف احلياة ال�سيا�سية	
• امل�ساركة يف احلياة الثقافية	

حماية الأ�سخا�س ذوي الإعاقة يف القانون الدويل الإن�ساين:

 يوفر القانون الدويل االإن�ساين احلماية للمدنيني ب�سكل عام، مبن فيهم املعاقون. حيث ين�س البند االأول من 
املادة )3( من اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949، على اأن »االأ�سخا�س الذين ال ي�سرتكون مبا�رشة يف االأعمال 
العدائية، مبن فيهم اأفراد القوات امل�سلحة الذين األقوا عنهم اأ�سلحتهم، واالأ�سخا�س العاجزون عن القتال ب�سبب 
املر�س اأو اجلرح اأو االحتجاز اأو الأي �سبب اآخر، يعاملون يف جميع االأحوال معاملة اإن�سانية، دون اأي متايز 
�سار يقوم على العن�رش اأو اللون، اأو الدين اأو املعتقد، اأو اجلن�س، اأو املولد اأو الرثوة اأو اأي معيار مماثل اآخر«. 

ولهذا الغر�س حتظر االأفعال التالية فيما يتعلق باالأ�سخا�س املذكورين اأعاله، وتبقى حمظورة يف جميع االأوقات 
واملعاملة  والت�سويه،  اأ�سكاله،  بجميع  القتل  وبخا�سة  البدنية،  وال�سالمة  احلياة  على  »االعتداء  واالأماكن: 
القا�سية، والتعذيب؛ واأخذ الرهائن؛ واالعتداء على الكرامة ال�سخ�سية، وعلى االأخ�س املعاملة املهينة واحلاطة 
بالكرامة؛ واإ�سدار االأحكام وتنفيذ العقوبات دون اإجراء حماكمة �سابقة اأمام حمكمة م�سكلة ت�سكياًل قانونيًا، 

وتكفل جميع ال�سمانات الق�سائية الالزمة يف نظر ال�سعوب املتمدنة«.

كما تن�س املادة )16( من االتفاقية ذاتها على اأن »يكون اجلرحى واملر�سى وكذلك العجزة واحلوامل مو�سع 
اأنه »يحظر على دولة  تن�س على  فاإنها  نف�سها،  االتفاقية  املادة )53( من  اأما  حماية واحرتام خا�سني...«. 
االحتالل اأن تدمر اأي ممتلكات خا�سة ثابتة اأو منقولة تتعلق باأفراد اأو جماعات، اأو بالدولة اأو ال�سلطات العامة، 

اأو املنظمات االجتماعية اأو التعاونية، اإال اإذا كانت العمليات احلربية تقت�سي حتمًا هذا التدمري«.
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اجلل�شــة الأوىل: 

مترين رقم 5:
حقوق الأ�شخا�ص ذوي الإعاقة يف القانون الوطني 

الهدف: اأن يتعرف امل�ساركون على حقوق االأ�سخا�س ذوي االإعاقة الواردة يف قانون حقوق املعوقني 
والالئحة التنفيذية والقوانني ذات ال�سلة

مدة التمرين: 15 دقيقة
الأدوات الالزمة: اأقالم حرب جاف، اأوراق للكتابة، جهاز عر�س، لوح ورقي

�سري التمرين:

اأول: عر�س من املدرب حلقوق االأ�سخا�س ذوي االإعاقة الواردة يف حقوق االأ�سخا�س ذوي االإعاقة 
والقوانني ذات ال�سلة، يتخلله عر�س ونقا�س مع امل�ساركني.

ثانيا: ا�ستعرا�س الالئحة التنفيذية لقانون حقوق املعوقني، يرتافق مع مناق�سة وحوار مع امل�ساركني. 

ثالثا: حتديد اأبرز العقبات اأمام تنفيذ القانون والالئحة التنفيذية من خالل جمموعات زوجية لتحديد ثالثة 
حتديات حتول دون التطبيق الكامل للقانون والالئحة.

رابعا: عر�س من املجموعات وتعقيب من املدرب.  
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املادة التدريبية امل�شاندة:
اأول: قانون رقم »4« لعام 1999 ب�ساأن حقوق املعاقني7 

�رشعت ال�سلطة الوطنية الفل�سطينية قانون حقوق املعوقني، رقم 4، �سنة 1999 ذلك القانون الذي اأوجب على 
الدولة حماية حقوق املعاق، وتقدمي التاأهيل باأ�سكاله املختلفة جمانا ملن كانت اإعاقته ب�سبب االحتالل، ومبا ال 

يزيد عن 25% من التكلفة ل�سائر املعاقني االآخرين. 

كما اأعفيت من الر�سوم اجلمركية جميع املواد التعليمية، والطبية، وو�سائل النقل الالزمة ملدار�س وموؤ�س�سات 
املعاقني، وكذلك و�سائل النقل ال�سخ�سية لهم. والتزمت الدولة بو�سع االأنظمة وال�سوابط التي ت�سمن احلماية 
من جميع اأ�سكال العنف واال�ستغالل والتمييز، وذلك يف ن�س �رشيح من املادة التا�سعة للقانون، التي تن�س على 

اأنه »على الدولة و�سع االأنظمة وال�سوابط التي ت�سمن للمعاق احلماية من جميع اأ�سكال العنف«. 

كما اأوجبت تقدمي اخلدمات اخلا�سة باملعاق يف جمال االإغاثة والتدريب، واإعطاءه االأولوية يف برامج التنمية 
االأ�رشية، وتوفري اخلدمات يف املجال ال�سحي، اإ�سافة اإىل اإدخال لغة االإ�سارة يف املرافق احلكومية وغريها يف 

الكثري من القوانني ذات ال�سلة.

�سكل هذا القانون االإطار العام الذي األزم خمتلف اجلهات الفل�سطينية باحرتام حقوق املعاق، وجاء قانون حقوق 
املعوقني ليكون االإطار القانوين الذي يلزم خمتلف اجلهات الفل�سطينية باحرتام حقوق االأ�سخا�س ذوي االإعاقة، 
القانون  األزم  كما  احلقوق،  هذه  ل�سمان  الالزمة  باالإجراءات  القيام  على  موؤ�س�ساتها  بجميع  ال�سلطة  ويحث 

املوؤ�س�سات االأهلية واخلا�سة واالأفراد بتحّمل م�سوؤوليات جتاه االأ�سخا�س ذوي االإعاقة.  

لقد �سكل القانون رقم “4” ب�ساأن حقوق املعاقني يف حينه، خطوة مهمة ونوعية نحو �سيانة واإعمال حقوق 
تلك الفئة املهم�سة جمتمعيًا. كما جاء هذا القانون تتويجًا للجهود احلثيثة التي بذلتها موؤ�س�سات املجتمع املدين، 
وكذلك املجل�س الت�رشيعي الفل�سطيني من اأجل �سن قانون يكفل حقوق تلك الفئة، كخطوة اأوىل نحو اإعادة 

دجمها يف املجتمع الفل�سطيني، واأخذ دورها يف التنمية املجتمعية.  

ويت�سمن القانون- الذي يعترب االأول من نوعه يف التاريخ الفل�سطيني- اأربعة ف�سول حتتوي على ع�رشين مادة، 
تعالج كافة اأوجه حقوق املعاقني. الف�سل االأول من القانون ين�س على اأحكام وتعاريف، من بينها- كما جاء 
يف املادة االأوىل- التاأكيد على حق املعاق يف »... التمتع باحلياة احلرة، والعي�س الكرمي واخلدمات املختلفة 
�ساأنه �ساأن غريه من املواطنني، له نف�س احلقوق وعليه واجبات يف حدود ما ت�سمح به قدراته واإمكاناته، وال 

7    قانون رقم )4( ل�سنة 1999، ب�ساأن حقوق املعوقني، ن�رش يف العدد الثالثني من جملة الوقائع الفل�سطينية، اأكتوبر 1999، وعمل 
به من تاريخ ن�رشة يف اجلريدة الر�سمية. 
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يجوز اأن تكون االإعاقة �سببًا يحول دون متكن املعاق من احل�سول على تلك احلقوق«.8 وكما هو وا�سح، 
ت�ستند هذه املادة اإىل فل�سفة امل�ساواة بني املعاق وال�سخ�س الطبيعي اأمام القانون: وهي الفل�سفة التي ت�سكل جوهر 
منهج الهوية الوطنية. يتمخ�س عن هذه املادة حق املعاق يف التمتع بكافة احلقوق املدنية وال�سيا�سية واالقت�سادية 
واالجتماعية طاملا هو مواطن فل�سطيني، يخ�سع للقانون الفل�سطيني. برغم ذلك، مينح القانون املعاق امتيازات 
اإ�سافية عن املواطن الطبيعي من اأهمها- كما اأكدت املادة )1( من الف�سل االأول- بطاقة املعاق، التي »حتدد 
رزمة اخلدمات التي يحق للمعاق احل�سول عليها �سمن برنامج منظم« ت�رشف عليه الدولة بنف�سها. هذا الربنامج 
اأي�سًا  ولكن  املعاق،  بطاقة  باإ�سدار  الوطنية  ال�سلطة  التزام  على  يقت�رش  ال   -)5( املادة  من  يفهم  املنظم- كما 
التزامها بـ »تقدمي التاأهيل باأ�سكاله املختلفة للمعاق وفق ما تقت�سيه طبيعة اإعاقته ومب�ساهمة منه ال تزيد على %25 
من التكلفة، ويعفى املعاقون ب�سبب مقاومة االحتالل من هذه امل�ساهمة، اإ�سافة اإىل و�سع االأنظمة والقوانني 

التي ت�سمن للمعاق احلماية من جميع اأ�سكال العنف واال�ستغالل والتمييز«.

التمتع  القانون لكي يف�سل حقوق املعاقني، لت�سمل: حقوًقا اجتماعية )مثل احلق يف  الثاين من   وجاء الف�سل 
االأ�رشية،  التنمية  برامج  يف  االأولوية  واإعطائه  والتثقيف  والتدريب  االإغاثة  جمال  ويف  االجتماعية،  بالرعاية 
وتوفري  احلكومي جمانًا،  ال�سحي  بالتاأمني  التمتع  يف  )احلق  �سحية  حقوًقا  املعاق9(؛  ببطاقة  التمتع  يف  واحلق 
االأدوات الطبية الالزمة مل�ساعدة املعاق، وغريها(، حقوًقا تعليمية )احلق يف تلقي خدمات تعليمية على اأيدي 
كادر متخ�س�س(؛ حقوًقا تتعلق بالتاأهيل والت�سغيل )التزام املوؤ�س�سات احلكومية وغري احلكومية با�ستيعاب عدد 
من املعاقني ال يقل عن 5% من عدد العاملني فيها، ومبا يتنا�سب مع طبيعة العمل يف تلك املوؤ�س�سات، مع جعل 

اأماكن العمل منا�سبة ال�ستخدامهم(، وحقوًقا ريا�سية ترويحية )احلق يف ممار�سة الريا�سة(.  

للمعاقني،  العامة  االأماكن  مواءمة  على  بالعمل  الوطنية،  ال�سلطة  موؤ�س�سات  القانون  من  الثالث  الف�سل  ويلزم 
وتوفري بيئة منا�سبة للمعاقني ت�سمن لهم �سهولة وا�ستقاللية احلركة والتنقل واال�ستعمال االآمن لالأماكن العامة. 
كما يلزم القانون اجلهات احلكومية باتباع ال�رشوط واملوا�سفات الفنية والهند�سية واملعمارية عند ت�سميمها للمباين 

واملرافق العامة والقدمية واجلديدة خلدمة املعاقني. 

فيما يت�سمن الف�سل الرابع واالأخري املواد من 18 وحتى 20، االأحكام اخلتامية اخلا�سة بالقانون، حيث تن�س 
املادة 18 منه على اإلغاء كل حكم قانوين يتعار�س واأحكامه، ويطلب من جمل�س الوزراء اإ�سدار اللوائح الالزمة 
لتنفيذ اأحكامه. واأخرياً ين�س على الطلب من جميع اجلهات املخت�سة كل فيما يخ�سه تنفيذ اأحكامه، واأن يعمل 

به من تاريخ ن�رشه يف اجلريدة الر�سمية. 

8   املادة رقم )2(، كما وردت يف قانون حقوق املعاقني ل�سنة 1999.
9   حتدد بطاقة املعاق رزمة اخلدمات التي يحق للمعاق احل�سول عليها �سمن برنامج منظم. وتوفري االأدوات واالأجهزة الطبية الالزمة مل�ساعدة 

املعاق.
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ثانيا: الالئحة التنفيذية للقانون رقم )4( ل�سنة 1999 ب�ساأن 
حقوق املعوقني10

بتاريخ  ل�سنة 2004  الوزراء رقم 40  بقرار جمل�س  املعوقني  ب�ساأن حقوق  للقانون  التنفيذية  الالئحة   �سدرت 
2004/4/12 ون�رشت يف اجلريدة الر�سمية )العدد 50 من الوقائع الفل�سطينية( للعمل بها بتاريخ 2004/8/29، 

وذلك بعد مرور وقت طويل من �سدور القانون، ما ترتب عليه تاأخري تنفيذه.

 �سدرت الالئحة التنفيذية للقانون رقم )4( ل�سنة 1999 ب�ساأن حقوق املعوقني، لت�رشح وتو�سح مواد القانون 
وتوزع املهام على اجلهات املعنية، مبا ي�سمن عدم االلتبا�س والتداخل يف ال�سالحيات بني اجلهات املعنية.

حتتوي الالئحة التنفيذية لقانون حقوق املعوقني رقم 4 لعام 1999 على 19 مادة موزعة على خم�سة ف�سول 
على النحو التايل:

امل�ساب  »ال�سخ�س  باأنه  املعاق  باإيراد معنى  فالقانون اكتفى  االإعاقات وتعريفها،  الف�سل الأول: ت�سنيف   -1
بعجز كلي اأو جزئي خلقي اأو غري خلقي وب�سكل م�ستقر يف اأي من حوا�سه اأو قدراته اجل�سدية اأو النف�سية اأو 
اأمثاله من غري املعوقني«. ثم  العادية يف ظروف  تلبية متطلبات حياته  اإمكانية  اإىل املدى الذي يحد من  العقلية 
جاءت الالئحة لتف�سيل االإعاقات وتعريفها حيث �سنفت املادة )1( االإعاقات اإىل: حركية، وح�سية، وذهنية، 
وعقلية، ومزدوجة، ومركبة وعرفتها. واأكدت اإ�سافة اإىل ذلك على االلتزام باملفاهيم وامل�سطلحات الواردة 

يف تو�سيات االأمم املتحدة الواردة يف امللحق رقم )2( املرفق بالالئحة.

و�سنفت املادة )2( درجات االإعاقة ح�سب نوعها وفقا للملحق رقم )1( املرفق بالالئحة حيث تعتمد الالئحة 
اأ�سا�سا لت�سنيف االإعاقات،  الت�سنيف الدويل لالإعاقات ال�سادر عن منظمة ال�سحة العاملية املعدل عام 1997 
وتقوم وزارة ال�سوؤون االجتماعية ووزارة ال�سحة واجلهات املخت�سة بتحديد ن�سبة العجز فيما مل يرد ذكره يف 
هذه الالئحة. ويتم الت�سنيف على اأ�سا�س تدين اأو انعدام قدرة املعاق على ممار�سة ن�ساط حياتي يومي مهم اأو 

اأكرث.

2- الف�سل الثاين: خدمات املعاقني، حيث تناولت املادة )3( بطاقة املعاق ورزمة اخلدمات التي يحق للمعاق 
احل�سول عليها، وت�سدر البطاقة وزارة ال�سوؤون االجتماعية وت�سمل رزمة اخلدمات: اخلدمات ال�سحية والدمج 
االجتماعي واملهني والتعليمي واإعادة التاأهيل وخدمات الدعم وفق نوع االإعاقة ودرجاتها، بالتن�سيق مع الوزارات 
واجلهات الر�سمية واالأهلية ومع الهيئات االأجنبية والدولية ذات العالقة يف هذا املجال. ويالحظ اأن الالئحة مل 

تبني تفا�سيل هذه البطاقة ومنوذجها ودور اجلهات امل�سوؤولة االأخرى يف تقدمي اخلدمات للمعاق. 
�سدرت بقرار من جمل�س الوزراء رقم )40( ل�سنة 2004، الالئحة التنفيذية للقانون رقم )4( ل�سنة 1999، ب�ساأن حقوق املعوقني،   10

ن�رشت يف جملة الوقائع الفل�سطينية، العدد اخلم�سون، اآب/ اأغ�سط�س 2004، وعمل بها من تاريخ ن�رشها يف اجلريدة الر�سمية.
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والطبية  والنف�سية  االجتماعية  وامل�ساعدات  واالأن�سطة  اخلدمات  جمموعة  باعتباره  التاأهيل   )4( املادة  وتناولت 
با�ستقاللية وكرامة من خالل:  املعاقني من ممار�سة حياتهم  التي متكن  والرتبوية والتعليمية واملهنية واالقت�سادية 
قيام وزارة ال�سوؤون االجتماعية بالتن�سيق مع الوزارات املعنية واجلهات االأهلية بو�سع برامج التاأهيل الوظيفية، 
وقيام وزارة الرتبية والتعليم بتوفري الربامج، وتاأمني اخلدمات التعليمية للطالب املعاقني بنف�سها اأو ب�رشائها من 
القطاع اخلا�س. وت�سافر جهود اجلهات الر�سمية وغري الر�سمية باإتاحة فر�س امل�ساواة والدمج االجتماعي والبيئي 

للمعاقني.

وتناولت املادة )5( امل�ساغل املحمية التي عرفها القانون بـ«املراكز التي يكون فيها تاأهيل املعاقني باالإعاقات العقلية 
ال�سديدة وت�سغيلها واإيواوؤهم«، حيث تتوىل وزارة ال�سوؤون االجتماعية رخ�س اإن�سائها ومراقبة عملها، وتقدمي 

الدعم املادي واملعنوي واخلدمات التاأهيلية لها.

التي  املختلفة  للخدمات  اإ�سافة  االجتماعية  ال�سوؤون  وزارة  من  للمعاقني  املقدمة  اخلدمات   )6( املادة  وعددت 
املجتمعي  والدمج  والتاأهيل  الطبية،  والرعاية  واالإر�ساد،  الوقاية  برامج:  ومنها  املواطنني  من  لغريهم  تقدمها 
والت�سغيل. كذلك خدمات التعليم والتدريب، والن�ساطات الرتفيهية والريا�سية، والت�سهيالت واملواءمة البيئية.

اأمام  وتناولت املادة )7( برامج التوعية بحقوق املعاقني التي على وزارة ال�سوؤون االجتماعية ب�سفتها امل�سوؤولة 
جمل�س الوزراء القيام باإعدادها بالتن�سيق مع اجلهات املعنية لتمكني االأ�سخا�س ذوي االإعاقة من احل�سول عليها 

با�ستخدام الو�سائل االإعالمية املختلفة )مرئية، وم�سموعة، ومقروءة(.

تخدم  املختلفة  ل�رشائحهم  وفقا  بهم  خا�سة  واحتادات  ومنظمات  جمعيات  تكوين  يف  املعاقني  حلق  وتر�سيخاً 
م�ساحلهم وتلبي احتياجاتهم؛ ت�سمنت املادة )8( الن�س على بع�س منها: احتاد عام املعاقني، الريا�سة للمعاقني، 
وتوجيه  اإعالمية  والدمج،  اخلا�س  والتعليم  التعليم  جمعيات  املعاق،  وتاأهيل  اإر�ساد  املعاق،  حقوق  منظمة 

للمعاق، االأوملبيات اخلا�سة.

وبينت املادة )9( االأجهزة والو�سائل املعفية من اجلمارك والر�سوم وت�سمل جميع االأجهزة والو�سائل التعليمية 
ال�سخ�سية  النقل  وو�سائل  للمعاقني  الطبي  اجلانب  تخدم  التي  باالأمور  يتعلق  ما  املعاقني، وكل  اخلا�سة خلدمة 

الالزمة ال�ستعمالهم.

وتناولت املادة )10( حماية املعاقني من جميع اأ�سكال العنف اجل�سدي واللفظي والنف�سي واال�ستغالل والتمييز 
من خالل اأنظمة و�سوابط ومعايري ت�سعها وزارة ال�سوؤون االجتماعية بالتن�سيق مع اجلهات املخت�سة وتتوىل اأي�سًا 
متابعتها يف جمال عمل املعاقني يف القطاعني الر�سمي واخلا�س، وللوزارة يف �سبيل ذلك اأن تن�سئ ق�سما خا�سا 

بها لتلقي تظلمات و�سكاوى املعاقني بهذا اخل�سو�س.

وتناولت املادة )11( تقدمي امتيازات جلهات ت�سغيل املعاقني من خالل ت�سهيل معامالت القطاع اخلا�س واجلمعيات 
االأهلية وال�رشكات التي تقوم بت�سغيل املعاقني وتوفري �سبل االأمان واحلركة واحلرية لهم.
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 3- الف�سل الثالث: احلقوق اخلا�سة، حيث تناولت املادة )12( قيام وزارة ال�سوؤون االجتماعية بالتن�سيق مع 
اجلهات املخت�سة بالعمل على رعاية وتاأهيل املعاقني يف جماالت حددتها على النحو التايل:

• املجال االجتماعي: تقوم وزارة ال�سوؤون االجتماعية بتقدمي امل�ساعدات الالزمة من رعاية واإغاثة وتدريب 	
وتثقيف وتاأهيل وت�سغيل وبرامج التنمية االأ�رشية للمعاقني، كل ح�سب طبيعة ودرجة اإعاقته. 

• املجال ال�سحي: �سمان اخلدمات ال�سحية امل�سمولة يف التاأمني ال�سحي احلكومي جمانا للمعاق والأ�رشته، 	
وتوفري االأدوات واالأجهزة الطبية الالزمة مل�ساعدة املعاق، وتوفري العالجات الالزمة واإجراء العمليات الطبية 

واجلراحية والت�سخي�سية للمعاق، �سواء داخل الوطن اأو خارجه.

• التعليم املتخ�س�س للحاالت اخلا�سة وتوفري 	 التعليم االإلزامي ودعم وتاأمني  التعليم: تطبيق قانون  يف جمال 
الو�سائل التعليمية والكتب التي تنا�سبهم ومنح املعاقني الفر�سة لاللتحاق بالتعليم اجلامعي دون متييز بحيث 
ال ت�سكل االإعاقة يف حد ذاتها �سببا يف رف�س طلب االنت�ساب اأو الدخول اإىل اأي موؤ�س�سة تربوية اأو تعليمية 
الرتبية  برامج  املعاق يف طلب  ال�سخ�س  والتعليم طرح مو�سوع  الرتبية  واألزمت وزارة  اأو خا�سة.  ر�سمية 
املدنية يف جميع املدار�س، ومواءمة املدار�س واملراكز واملوؤ�س�سات الرتبوية مبا يتنا�سب وال�سخ�س املعاق.

•  يف جمال التاأهيل والت�سغيل: ا�ستيعاب املوؤ�س�سات احلكومية وغري احلكومية عدًدا من املعاقني ال يقل عن 	
5% من عدد العاملني فيها يتنا�سب مع طبيعة العمل يف تلك املوؤ�س�سات. كل �رشكة اأو موؤ�س�سة ال توظف 
اأ�سخا�سا معاقني وفقا للبند ج من الفقرة 4 من املادة )10( من القانون رقم 4 ل�سنة 1999 ب�ساأن حقوق 
املعاقني، عليها دفع بدل راتب املعاق ح�سب احلد االأدنى اإىل �سندوق خا�س للمعاقني ين�ساأ بقرار من وزير 
ال�سوؤون االجتماعية يف الوزارة يخ�س�س ل�رشف امل�ساعدات منه ل�سالح املعاقني غري العاملني. وهذا يناق�س 
القانون، فالالئحة ال ت�سيف حكما زائدا عما ورد يف القانون لذا ا�ستوجب االأمر تعديل القانون اأو اإلغاء 

هذا البند.

• يف جمال الرتويح والريا�سة: على وزارتي ال�سباب والريا�سة واحلكم املحلي توفري فر�س الريا�سة والرتويح 	
وزارة  وتقوم  املعاقني.  حلالة  ومرافقها  والنوادي  واملخيمات  والقاعات  املالعب  مبواءمة  وذلك  للمعاقني 
ال�سوؤون االجتماعية بالتن�سيق مع وزارة ال�سباب والريا�سة بدعم م�ساركة املعاقني يف برامج الريا�سة الوطنية 
والدولية. كما على االأخرية واجب رعاية املوؤ�س�سات االأهلية التي تقوم بتدريب املعاقني ريا�سيا وتاأهيلهم 
من خالل الدعم املادي واملعنوي. وتخ�سي�س موازنة خا�سة لالأن�سطة والربامج الرتفيهية لالأ�سخا�س املعاقني 

يف املوازنة العامة لوزارة ال�سوؤون االجتماعية.  

• ال�سوؤون االجتماعية بحمالت توعية اجلماهري حول االإعاقات 	 التوعية اجلماهريية: تقوم وزارة   يف جمال 
بجميع اأنواعها، با�ستخدام و�سائل االإعالم املقروءة وامل�سموعة واملرئية على �سعيد الوطن حول االإعاقات 
بجميع جوانبها من م�سببات ونتائج واآثار وحاجات. وتعميم لغة االإ�سارة قدر امل�ستطاع وفق خطة مدرو�سة 
مبا فيها قطاع التلفزيون. وقيام وزارة الثقافة بحث الكتاب واملبدعني والفنانني واالأدباء على التعامل باإيجابية 
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مع االإعاقة يف كتاباتهم وفنونهم. وقيام وزارة ال�سوؤون االجتماعية بتقدمي جوائز �سنوية ت�سجيعية للمبدعني 
من املعاقني اأو من يعمل معهم اأو من يتناول مو�سوعاتهم. 

وعمل ندوات وحما�رشات ودرا�سات خا�سة حول املعاقني ب�سكل دوري. واالهتمام باالأعياد الر�سمية ويوم 
املعاق العاملي وتغطية اأن�سطة املوؤ�س�سات واملراكز التي تعمل يف حقل االإعاقة.

العامة:  االأماكن  مواءمة   )13( املادة  اأوجبت  حيث  للمعاقني،  العامة  االأماكن  مواءمة  الرابع:  الف�سل   -4  
املعاق، ويتم ذلك  ال�سوارع والطرق واملمرات والدروب واملباين احلكومية وغري احلكومية ال�ستعمال وتنقل 
بالتن�سيق بني وزارة ال�سوؤون االجتماعية واملوا�سالت واحلكم املحلي. واأن تكون اأي�سًا اأماكن العمل واالأ�سواق 

واملحال التجارية موائمة للمعاقني ويقع ذلك على عاتق وزارة احلكم املحلي ووزارة العمل.

ووفقًا للمادة )14( اإذا مل يتم التمكن من مواءمة املكان الأ�سباب تاريخية اأو الأمن و�سالمة املكان، اأو لزيادة 
التكلفة عن 15% من قيمة املكان فاإنه ال بد من اإيجاد بدائل منا�سبة ت�سمن ا�ستعمال املكان العام للمعاقني.

واألزمت املادة )15( وزارة ال�سوؤون االجتماعية بو�سع خطة تنفيذية الإدخال لغة االإ�سارة يف املرافق احلكومية 
املعاقني  االأ�سخا�س  مع  للتوا�سل  التلفزيون  يف  االإ�سارة  لغة  وا�ستخدام  عليها  والتدريب  االأهلية  واملوؤ�س�سات 

�سمعيا.

وتناولت املادة )16( تاأمني بيئة تعليم تنا�سب احتياجات املعاقني تتوالها وزارتا الرتبية والتعليم والتعليم العايل 
والبحث العلمي يف املدار�س والكليات واجلامعات واملعاهد، من خالل مراعاة بيئة مالئمة يف املكان )الطرق، 
وجود م�سعد كهربائي، مقاعد درا�سية، دورات مياه مالئمة، مق�سف مالئم، �ساحات وغرف ريا�سية ي�سهل 
التحرك فيها، املختربات واملرا�سم واالأ�سغال واملكتبات، االإنارة، ال�سماح ملرافق بالتواجد مع ال�سخ�س املعاق 

اإذا كان بحاجة اإىل ذلك.

وال�سوؤون  املوا�سالت  بالتن�سيق بني وزارتي  املعاقني  منا�سبة حلركة  موا�سالت  بيئة  تهيئة  املادة )17(  وتناولت 
على  للمعاقني  توفري حافالت جمهزة  واحلافالت،  ال�سيارات  مواقف  املعاق يف  اإ�سارة  )ا�ستخدام  االجتماعية 
تزيد  ال  بحيث  للمعاقني  الفل�سطيني  الطريان  تذاكر  فيها  مبا  التذاكر  اأثمان  على  تخفي�سات  العامة،  اخلطوط 

م�ساهمة املعاق على 25% من قيمة التذاكر(.

وتناولت املادة )18( اأن تعمل وزارة االت�ساالت على توفري ت�سهيالت االت�ساالت للمعاقني )ت�سهيل ا�ستخدام 
�سبكة املعلومات، تليفونات عمومية موائمة، تخفي�س فاتورة التليفون لل�سخ�س املعاق(.

5- الف�سل اخلام�س: فقد ا�ستمل على  اأحكام ختامية مطالبة فيها جميع اجلهات املخت�سة، كل فيما يخ�سه، 
تنفيذ اأحكام هذه الالئحة ويعمل بها من تاريخ ن�رشها يف اجلريدة الر�سمية.

وباالإ�سافة لالنتقادات املذكورة �سابقا فاإن الالئحة كر�ست �سيطرة وزارة ال�سوؤون االجتماعية على كافة اخلدمات 
املقدمة للمعاقني، وهذا بدوره يكر�س املفهوم ال�سلبي عنهم باعتبارهم وكاأنهم حاالت لل�سوؤون االجتماعية. 
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وعدم و�سوح ال�سالحيات يف بع�س جوانب الالئحة والعديد من الن�سو�س القانونية اأعيد تكرارها يف الالئحة 
التنفيذية وفقًا لل�سياغة نف�سها التي وردت يف القانون ذاته.

تنفيذها  واآليات  املختلفة،  الوزارات  �سالحيات  يحدد  �سارم  رقابة  نظام  اأي  اعتماد  من  الالئحة  خلت  كما 
واملحا�سبة وامل�ساءلة واآليات ت�سغيل ن�سبة الـ 5% يف احلكومة.

قانون اخلدمة املدنية رقم )4( ل�سنة 199811 . 1

اأ�سار قانون اخلدمة املدنية يف املادة )23( اإىل اأنه يتم حتديد- بقرار من جمل�س الوزراء- ن�سبة من الوظائف التي 
تخ�س�س لالأ�رشى املحررين وللجرحى الذين اأ�سيبوا يف عمليات املقاومة والذين ت�سمح حالتهم بالقيام باأعمال 
تلك الوظائف. كما يحدد القرار و�سفًا للجرحى املذكورين وقواعد �سغل تلك الوظائف. على الرغم من اأن 
هذه املادة قد ميزت بني معاقي االنتفا�سة وغريهم من املعاقني، اإال اأنها تعد خطوة اإيجابية جتاه اإعطاء فر�سة لعمل 

املعاقني.

  ا�سطدمت هذه املادة مبا اأ�سارت له املادة )24( من القانون ذاته، حيث اأ�سارت يف فقرتها الثانية اإىل �رشورة 
اأن تتوفر �رشوط معينة لتقلد الوظائف ال �سيما اأن يكون الفرد »خاليًا من االأمرا�س والعاهات البدنية والعقلية التي 
متنعه من القيام باأعمال الوظيفة التي �سيعني فيها مبوجب قرار من املرجع الطبي املخت�س، على اأنه يجوز تعيني 
الكفيف يف عينيه اأو فاقد الب�رش يف اإحدى عينيه اأو ذي االإعاقة اجل�سدية، اإذا مل تكن اأي من تلك االإعاقات 
متنعه من القيام باأعمال الوظيفة التي �سيعني فيها ب�سهادة املرجع الطبي املخت�س على اأن تتوافر فيه ال�رشوط االأخرى 

للياقة ال�سحية«.

قانون العمل الفل�سطيني رقم )7( ل�سنة200012. 2

ن�ست املادة )13( من قانون العمل ل�سنة 2000، على اأن يلتزم �ساحب العمل بت�سغيل عدد من املعاقني املوؤهلني 
الأعمال تتالءم مع اإعاقتهم، وذلك بن�سبة ال تقل عن 5% من حجم القوى العاملة يف املوؤ�س�سة. وحظرت 

املادة )16( من القانون ذاته اأي متييز يف �رشوط وظروف العمل على االأرا�سي الفل�سطينية. 

القانون الأ�سا�سي املعدل ل�سنة 2003. 3

  تطرقت املادة التا�سعة من القانون االأ�سا�سي املعدل  اإىل م�ساواة الفل�سطينيني اأمام القانون والق�ساء دون متييز بينهم 
ب�سبب االإعاقة. كما ن�ست املادة )22( من القانون نف�سه يف فقرتيها على اأن: 1- ينظم القانون خدمات 
ورعاية  واالأ�رشى  ال�سهداء  اأ�رش  رعاية  وال�سيخوخة. 2-  العجز  ومعا�سات  وال�سحي  االجتماعي  التاأمني 
اجلرحى واملت�رشرين واملعاقني واجب ينظم القانون اأحكامه، وتكفل ال�سلطة الوطنية لهم خدمات التعليم 

والتاأمني ال�سحي واالجتماعي.13 
11   �سدر مبدينة غزة، بتاريخ 1998/5/28.

12  قانون العمل الفل�سطيني رقم )7( ل�سنة 2000، ن�رش يف جملة الوقائع الفل�سطينية، العدد التا�سع الثالثون، بتاريخ، 2001/11/25.
13  القانون االأ�سا�سي املعدل ل�سنة 2003، ن�رش يف جملة الوقائع الفل�سطينية، العدد املمتاز 2، بتاريخ 2003/3/19.
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قانون الطفل الفل�سطيني رقم )7( ل�سنة 200414. 4

تن�س املادة )41( من قانون الطفل الفل�سطيني على انه:

للطفل ذي االحتياجات اخلا�سة احلق يف التعليم والتدريب بنف�س املدار�س واملراكز املعدة للتالميذ.. 1

يف حاالت االإعاقة اال�ستثنائية تلتزم الدولة بتاأمني التعليم والتدريب يف ف�سول اأو مدار�س اأو مراكز خا�سة . 2
اإقامته  مكان  من  قريبة  تكون  الطفل.  العادي ومالئمة حلاجات  التعليم  بنظام  مرتبطة  تكون  اأن:  �رشيطة 
و�سهلة للو�سول اإليها. توفر التعليم باأنواعه وم�ستوياته ح�سب احتياجاتهم. توفر املوؤهلني تربويًا لتعليمهم 

وتدريبهم ح�سب اإعاقتهم. 

اجلل�شة الثانية:

مترين رقم 6: حالة حقوق الأ�شخا�ص ذوي الإعاقة يف 
املجتمع الفل�شطيني

الهدف: االطالع على واقع وحالة حقوق االأ�سخا�س ذوي االإعاقة يف املجتمع الفل�سطيني.

مدة التمرين: 120 دقيقة

 LCD- املواد املطلوبة: اأقالم حرب جاف، ن�سخ من احلاالت الدرا�سية على عدد امل�ساركني

�سري التمرين:

املعاقني  اأو�ساع  تعك�س  احلالة  درا�سيتني،  حالتني  توزيع  ويتم  اإىل جمموعات  املتدربون  يق�سم  اأول: 
واالنتهاكات التي تعر�سوا لها يف االأرا�سي الفل�سطينية.

ثانيا: على كل جمموعة اأن جتيب على جممل االأ�سئلة املرفقة مع احلاالت الدرا�سية، ويتم النقا�س بني 
املجموعات على احلاالت الرا�سية.

ثالثا: تعر�س كل جمموعة من خالل طريقة احلوار التلفزيوين خال�سة عملها لبقية املجموعات يف حدود 
15 دقيقة لكل جمموعة تتبعها مناق�سة عامة وعر�س وتعقيب من املدرب.

14  قانون الطفل الفل�سطيني رقم )7( ل�سنة 2004، ن�رش يف جملة الوقائع الفل�سطينية، العدد الثاين واخلم�سون، بتاريخ 2005/1/18.
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درا�شة حالة مقرتحة:

يعر�س املدرب احلالة الدرا�سية التالية ويطلب من امل�ساركني حتليل احلالة ومناق�سة االأ�سئلة التي ُتذيلها.

وميكن للمدرب توزيع امل�ساركني اإىل جمموعات عمل، ويطلب من كل جمموعة قراءة احلالة من قبل من�سق/ة 
املجموعة، وميكن اأن يتطوع م�سارك بقراءة احلالة على اأال ت�ستغرق القراءة اأكرث من 5 دقائق(، وفيما ت�سمعون 

كمجموعة لهذه احلالة فكروا فيها وا�ساألوا اأنف�سكم وناق�سوا االأ�سئلة املرفقة مع كل حالة.

 تعليمات للمدرب:

 مدة النقا�س واخللو�س الإجابات لالأ�سئلة قد ت�ستغرق ما بني 45- 50 دقيقة، يتبعها عر�س لكل جمموعة بحدود 
10 دقائق، وبعدها يفتح املدرب جماال للمناق�سة ملدة 30 دقيقة، ويختم بتعقيب منه بحدود 10– 15 دقيقة. 

ق�سة �سماح:

�سماح فتاة يف ال�ساد�سة والع�رشين من العمر، حرمت من نعمة الب�رش ولكنها مل تقف وتندب حظها من هذه 
حيث  بريزيت.  جامعة  بالدرا�سة يف  التحاقها  من خالل  التعليمية  م�سريتها  ا�ستكمال  على  عملت  بل  الدنيا، 
در�ست وتخرجت من ق�سم اللغة العربية، يحدوها االأمل يف تقدمي الدعم الأ�رشتها وللمجتمع الذي �ساعدها 

على ا�ستكمال تعليمها من خالل العمل بهمة يف اإحدى موؤ�س�ساته.

يف اأول حماولة لها قررت �سماح اأن تذهب اإىل وزارة الرتبية والتعليم لتقدم طلبًا للعمل يف اإحدى مدار�سها. 
وعندما حان وقت املقابلة تفاجاأت باأحد اخلرباء الرتبويني الذين يجرون املقابالت يقول لها: اأنت غري قابلة �سحيًا 
اجلارحة...  الكلمات  تلك  اأ�سداء  تفارقها  اأن  دون  الغرفة  من  وخرجت  دموعها  فحب�ست  عندنا،  للعمل 

الغريب يف االأمر اأن امل�سري نف�سه قد القته �سماح يف كل املحاوالت التي تلت ذلك.

جتدر االإ�سارة اإىل اأن قانون املعاقني قد اأكد على �رشورة ت�سغيل االأ�سخا�س ذوي االإعاقة يف املوؤ�س�سات بن�سبة 
5%. واأن قانون اخلدمة املدنية قد اأ�سار يف مادته )23( اإىل تخ�سي�س ن�سبة من الوظائف لالأ�رشى واجلرحى 
الذين اأ�سيبوا يف عمليات املقاومة. ويف الوقت ذاته ا�سرتط قانون اخلدمة املدنية يف مادته )24( لتوظيف اأي 

�سخ�س اأن يخ�سع لفح�س طبي ليوؤكد على ال�سالمة ال�سحية.

من ناحية اأخرى، يلزم قانون العمل الفل�سطيني رقم )7( ل�سنة 2000، يف مادته )13( �ساحب العمل بت�سغيل 
عدد من املعاقني املوؤهلني الأعمال تتالءم مع اإعاقتهم وذلك بن�سبة ال تقل عن %5. 

يف �سوء ذاك حلل وناق�س ما يلي:
ما هو االنتهاك الذي تعر�ست له �سماح؟. 1
ما هي نظرة املجتمع الفل�سطيني جتاه االأ�سخا�س ذوي االإعاقة؟. 2
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هل هناك ان�سجام يف القوانني الفل�سطينية فيما يتعلق بحقوق االأ�سخا�س ذوي االإعاقة؟. 3
ما هي التزامات ال�سلطة الفل�سطينية جتاه �سماح؟. 4
ما هي االإ�سكاالت/ التحديات التي تعيق تنفيذ القانون من قبل ال�سلطة الفل�سطينية ومن قبل املوؤ�س�سات غري . 5

احلكومية؟

اجلل�شــة الثالثة: 

متابعة:
نقرتح عمل التمرين التايل بحيث تتم املناق�سة بني امل�ساركني واملدرب حول النظرة االجتماعية لذوي 

االحتياجات اخلا�سة بني نظرتني:

النظرة التقليدية القائمة على ال�سفقة . 1

نظرة مبادئ حقوق االإن�سان كنظرة حقوقية. 2

الوثائق  ت�سمنته  مبا  املتدرب  اقتناع  النظرتني وفح�س  بني  الوا�سح  التباين  اإظهار  اإىل  التمرين:  يهدف 
الدولية.

يتم تطبيق التمرين من خالل مناظرة بني جمموعتني مت�ساويتني ومتقابلتني، كل منهما تتبني نظرة خمتلفة 
ويتم التعليق من املدرب بعد كل جولة نقا�س، ويف ختام التمرين يعر�س املدرب اأبرز االنتهاكات التي 

تعر�س اإليها االأ�سخا�س ذوو االإعاقة يف املجتمع الفل�سطيني.

املادة التدريبية امل�شاندة:
 حالة حقوق الأ�شخا�ص ذوي الإعاقة  

بع�س  من  تعاين  بقيت  اأنها  اإال  االإعاقة  ذوي  باالأ�سخا�س  املختلفة  الفل�سطينية  الت�رشيعات  اهتمام  من  بالرغم   
متكن  خا�سة  مادة  تخ�سي�س  اإىل  الد�ستور  م�رشوع  اأو  الفل�سطيني  االأ�سا�سي  القانون  يتطرق  فلم  الفجوات، 

االأ�سخا�س ذوي االإعاقة من احل�سول على اأ�سكال اخلدمات وامل�ساركة الكاملة يف خمتلف جماالت احلياة. 
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فلم  الفجوات،  بع�س  تعاين من  بقيت  اأنها  اإال  باملعاقني  املختلفة  الفل�سطينية  الت�رشيعات  اهتمام  الرغم من  على 
يتطرق القانون االأ�سا�سي الفل�سطيني اأو م�رشوع الد�ستور اإىل تخ�سي�س مادة خا�سة متكن املعاقني من احل�سول 

على اأ�سكال اخلدمات وامل�ساركة الكاملة يف خمتلف جماالت احلياة.

وعلى الرغم من اأهمية اإقرار القانون اخلا�س باملعاقني، اإال اأن بنوده قد ظلت حبي�سة اأدراجها، دون اأن ترتجم 
هذه احلقوق التي كفلها القانون اإىل اإجراءات عملية، فلم تو�سع مو�سع التنفيذ ومل ت�ساهم كثرياً يف تطوير واقع 

االإعاقة وخدمات التاأهيل يف بالدنا. 

 وعلى الرغم من اأن القانون تالءم اإىل حد كبري مع املعايري الدولية اخلا�سة بحقوق املعاقني15 اإال اأنه يت�سح اأن 
هناك بع�س املواد املتعلقة بحقوق املعاقني، حتتاج اإىل اإعادة النظر فيها. فاملادة )5(، على �سبيل املثال، متيز بني 
املعاق ب�سبب عنف االآلة الع�سكرية لقوات االحتالل االإ�رشائيلي، وبني املعاق الطبيعي. يف هذا ال�سدد، اأكدت 
املادة على التزام ال�سلطة الوطنية بتاأهيل املعاق، وفق ما تقت�سيه طبيعة اإعاقته، ومب�ساهمة منه ال تزيد عن %25 
من التكلفة »ويعفى املعاقون ب�سبب مقاومة االحتالل من هذه امل�ساهمة«، وهي بذلك تكر�س مفهوم التمييز بني 

املعاقني اأنف�سهم.

ومن جهة اأخرى، تكتنف العمومية ما جاء يف تعريف بطاقة املعاق يف املادة )1(، من قانون املعاقني، التي حتدد 
رزمة اخلدمات التي حتق للمعاق �سمن برنامج منظم، حيث مل تت�سح ماهية البطاقة وما حتويه من خدمات، ومن 

امل�سوؤول عن حتديد موادها التي يحتاج اإليها كل معاق.

الغمو�س  بع�س  اإزالة  اإىل  ملحة  هناك حاجة  باأن  نعتقد  فاإننا  املعوقني،  لقانون  التنفيذية  بالالئحة  يتعلق  فيما  اأما 
لوائح  والتف�سريية هي  التنفيذية  اللوائح  اأن  املعروف  فمن  فيها،  الواردة  املواد  بع�س  يكتنفان  اللذين  وال�سبابية 
تو�سع الإزالة ال�سبابية اأو الغمو�س اللذين قد يكتنفان بع�س مواد القانون. وهي مواد تف�سريية لفل�سفة القانون 
ون�سو�سه، وبالتايل؛ من غري املقبول اأن يكتنف تلك الالئحة اأي غمو�س، ما يعني اأننا بحاجة اإىل اإعادة قراءة 

الالئحة التنفيذية، وال ي�رش اإذا ما مت تعديل بع�س موادها.

وعليه مل تاأت الالئحة بالقوة التي يعتمد عليها القانون، اإ�سافة اإىل تاأخرها يف ال�سدور، خم�س �سنوات، فقد 
تكرر ما جاء بالقانون دون ال�رشح الالزم والدقة يف حتديد اآليات تنفيذ الن�س. ويت�سح ذلك يف تعريف بطاقة 
املعاق، فلم تعمل الالئحة على تو�سيح ماهية البطاقة، وما حتويه حيث جاء التعريف عامًا، االأمر الذي يكر�س 
العمومية والغمو�س اللذين يعاين منهما القانون يف تعريف بطاقة املعاق: »البطاقة التي حتدد رزمة اخلدمات التي 
ومل  للمعاقني،  احلياة  جوانب  على جميع  ا�ستملت  فقد  منظم«،  برنامج  �سمن  عليها  احل�سول  للمعاق  يحق 
تو�سح ما حتويه هذه البطاقة التي هي عبارة عن �سلة خدمات تكفل للمعاق العي�س ب�سال�سة وت�سهل االندماج يف 

املجتمع.
15   هناك جمموعة كبرية من املعايري الدولية التي تناولت وكفلت حقوق املعاقني، منها: االإعالن العاملي حلقوق االإن�سان، والعهد الدويل 
اخلا�س باحلقوق االقت�سادية واالجتماعية والثقافية، واالإعالن اخلا�س بحقوق املتخلفني عقليا، واالإعالن اخلا�س بحقوق املعاقني، ومبادئ حماية 
االأ�سخا�س امل�سابني مبر�س عقلي وحت�سني العناية بال�سحة العقلية، واتفاقية حقوق الطفل، واالإعالن العاملي حول التقدم واالإمناء االجتماعي. غري 
اأن التقدم النوعي الذي حتقق يتمثل يف اإ�سدار اجلمعية العامة لالأمم املتحدة االتفاقية الدولية حلقوق االأ�سخا�س ذوي االإعاقة، التي �سدرت مبوجب 

القرار 106/16، يف الثالث ع�رش من كانون االأول/ دي�سمرب 2006.
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ومل ياأِت القانون اأو الالئحة التنفيذية، على ذكر اآلية التاأهيل والتدريب للكوادر الب�رشية التي تعمل على تاأهيل 
املعاقني، اأو الكيفية التي �سوف يتم فيها التاأهيل، رغم االأهمية التي تكتنف هذا العن�رش، اإ�سافة اإىل غياب نظام 
اآليات الرقابة الفعال الإعمال القانون والالئحة التنفيذية، والتي تعترب اأهم خطوة ال بد من الرتكيز عليها حتى يتم 

ت�سهيل اآليات امل�ساءلة واملحا�سبة مبا ي�سمن الوفاء باحلقوق الواردة يف القانون. 

 وتغيب ب�سكل وا�سح العقوبات التي قد تنجم عن االإخالل بن�سو�س القانون يف ظل غياب املحا�سبة واملراقبة. 
واكتفت الالئحة التنفيذية بتو�سيح جاء يف املادة )10(، اأن وزارة ال�سوؤون االجتماعية »تلفت النظر«، لكل 
�ساحب عمل اأو م�سوؤول يف موؤ�س�سة حكومية ي�ستغل ال�سخ�س املعاق، واتخاذ اإجراءات قانونية اإذا تكرر العمل 

نف�سه. 

واإذا كانت املادة الثالثة ع�رشة من قانون العمل الفل�سطيني قد األزمت املوؤ�س�سات بت�سغيل 5% من املعاقني، فاإن 
من الواجب اأن ي�سغل املعاقون على اأ�سا�س قدراتهم على العمل ولي�س اإعاقتهم. كما اأن القانون مل يتعر�س حلق 
الت�سغيل، ب�سفتهم من  االأولوية يف  املهني يف مراكز مالئمة الحتياجاتهم، ومل يعطهم  التدريب  املعاقني يف 

املجموعات املهم�سة يف املجتمع، يف حالة ت�ساوي املوؤهالت مع غريهم. 

اأما قانون اخلدمة املدنية فقد ا�سرتط خلو املوظف من االأمرا�س والعاهات البدنية والعقلية، ما ي�سع العراقيل اأمام 
اإعطاء املعاق االأولوية يف التوظيف، وجعل االإعاقة �سببًا الإنهاء  توظيف املعاقني، كما مل ين�س القانون على 

خدمة املوظف. 

الو�سع الراهن وال�سيا�سات الر�سمية:

تعر�س املعاقون الفل�سطينيون خالل االحتالل االإ�رشائيلي اإىل اإ�ساءة كبرية وا�سطهاد كبري ب�سبب قلة االهتمام 
التي  التع�سفية والهمجية االإ�رشائيلية  ب�سبب االإجراءات  توؤويهم، كما ت�ساعف عددهم  التي  املراكز  بهم وقلة 
تهدف اإىل قتل طاقات ال�سبان؛ هذه الظروف دفعت امل�رشع الفل�سطيني اإىل ال�سعي جديًا من اأجل توفري جمموعة 
املعاق من  التي متكن  النف�سية، والطبية، والرتبوية، والتعليمية، واملهنية،  من اخلدمات واالأن�سطة واملعينات 

ممار�سة حياته با�ستقاللية وكرامة. 

واالإغراق  للحرق  فيها  تعر�سوا  الاإن�سانية،  معاملة  زالوا،  وما  طويلة  زمنية  املعاقون خالل حقب  عومل  كما 
والت�سويه، واعتربوا اأحيانا جت�سيدا لل�سيطان واإ�سعافا لقوة الدولة، اأما يف واقعنا الفل�سطيني فقد اتخذ اال�سطهاد 
اأ�سكاال متثلت يف تق�سري املوؤ�س�سات احلكومية عن حتمل م�سوؤولياتها جتاه املعاق وغياب موؤ�س�سات التاأهيل العملي 
والطبي، و�سوء توزيع املوؤ�س�سات واخلدمات التي ترعى املعاق وانخفا�س م�ستوى اخلدمات ال�سحية والتعليمية 
املقدمة لهم، وغياب ال�سمان االجتماعي واالأمان االقت�سادي واخلدمات االأ�سا�سية، وق�سور �سائن للخدمات 
التي تقدمها الوزارات، وتخلٍّ عن بنود قانون املعاق الفل�سطيني التي األزمت الوزارات بتقدمي خدمات متنوعة 
للمعاق، وعدم وجود اآليات لتطبيق هذا القانون منذ اإ�سداره، واأخرياً غياب تواجد االأ�سخا�س ذوي االإعاقة 
يف املوؤ�س�سات االجتماعية وال�سيا�سية، ونق�س يف الكوادر املوؤهلة واملدربة واملتخ�س�سة لتاأهيل االأ�سخا�س ذوي 

االإعاقة نف�سيا، واجتماعيا، ومهنيًا، و�سحيًا. 
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  ال�سعوبات والتحديات: 

العي�س  للمعاقني مبا ميكنهم من  املعي�سية  امل�ستلزمات  تاأمني  الفل�سطينية �سعوبات مالية يف  الوطنية  ال�سلطة  تواجه 
تتوافر كذلك  العقلية، وال  باالإعاقة  الوطنية م�ست�سفيات خا�سة  ال�سلطة  مناطق  تتوافر يف  بكرامة وحرية. فال 
اإمكانيات ت�سمح بتوفري  البنية التحتية يف فل�سطني  مدار�س ومراكز خا�سة بذوي االإعاقة املختلفة. وال ت�سمل 
اخلدمات املطلوبة لذوي االإعاقة الب�رشية واجل�سدية. وال تتوافر يف مناطق ال�سلطة الوطنية الفل�سطينية مدار�س 
خا�سة بذوي االإعاقة ال�سمعية والب�رشية. وال يوجد لدى ال�سلطة الوطنية ت�رشيع خا�س بالتاأمينات االجتماعية 
متكن املعاق من العي�س يف م�ستوى الئق. اإن ن�سبة االأ�سخا�س ذوي االإعاقة يف فل�سطني عالية، وتعود ن�سبة 
االإعاقة املرتفعة هذه لدى ال�سعب الفل�سطيني اإىل مقاومة االحتالل، ولالأ�سف ما زالت املرافق العامة ال توفر 
للمعاق �سهولة الو�سول اإليها واال�ستفادة من اإمكانياتها والتنقل يف اأق�سامها، خا�سة ذوي االإعاقات احلركية. 
الكرا�سي  ي�ستخدمون  الذي  االأ�سخا�س  ي�ستطيع  االأخرى، ال  العامة  واملرافق  واملدار�س واجلامعات  فالبنايات 
املتحركة الدخول والتنقل يف الكثري منها، وال تتوافر لها و�سائط النقل اخلا�سة بذوي االإعاقات، ما يحد من 

قدرتهم على االنخراط يف جماالت احلياة العامة. 

الأولويات:

ميكن التغلب على بع�س ال�سعوبات ذات ال�سلة باالإعاقات بتبني �سيا�سات واإ�سرتاتيجيات وبرامج من قبل االأجهزة 
احلكومية واملوؤ�س�سات غري احلكومية، وبخا�سة اإذا و�سعت ن�سب اأعينها االأولويات التالية: 

االإ�رشاع يف و�سع واإقرار االأنظمة املطلوبة لتنفيذ قانون حقوق املعوقني. 	 
اإلغاء اأو تعديل البنود والفقرات التمييزية �سد املعاق الواردة يف قانوين اخلدمة املدنية والعمل، والن�س على 	 

مادة خا�سة بحقوق املعاقني يف م�رشوع الد�ستور. 
و�سع برامج توعية خا�سة باملعاقني لكل من له عالقة مبا�رشة اأو غري مبا�رشة باأعمال مع املعاقني. 	 
قيام الدولة باتخاذ جميع االإجراءات الالزمة لتمكني االأ�سخا�س ذوي االإعاقة من اال�ستفادة من خدمات 	 

املوؤ�س�سات واملرافق العامة. 
اإن�ساء الربامج وتخطيط االأن�سطة التي تهدف اإىل متكني االأ�سخا�س ذوي االإعاقة واأ�رشهم من العي�س حياة 	 

كرمية. 
التن�سيق مع املوؤ�س�سات االأهلية واحلكومية الإدارة الربامج التي تعمل على تاأهيل املعاقني وتلبية احتياجاتهم. 	 
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اجلل�شة الرابعة: 

مترين رقم7: اآليات حماية حقوق الأ�شخا�ص ذوي 
الإعاقة الدولية

الهدف: التعرف على اآليات حماية حقوق االأ�سخا�س ذوي االإعاقة الدولية

مدة التمرين: 55 دقيقة

املواد املطلوبة: اأوراق كرتون كبرية، �رشيط ال�سق، اأقالم فلوما�سرت

�سري التمرين:

.lcd اأول: يعر�س املدرب االآليات الدولية من خالل عر�س

اجلماعي  النقا�س  خالل  من  املتدربني،  طرف  من  واال�ستف�سار  للنقا�س  الباب  املدرب  يفتح  ثانيا: 
والعر�س.

فاعلية  ومدى  الدولية  االإعاقة  ذوي  االأ�سخا�س  اآليات حماية حقوق  وامل�ساركون  املدرب  يقيم  ثالثا: 
االآليات الدولية يف حماية االأ�سخا�س ذوي االإعاقة.

املادة التدريبية امل�شاندة:
اتفاقية حقوق الأ�شخا�ص ذوي الإعاقة

احلقوق  تلك  بتعزيز  االتفاقية  يف  االأطراف  الدول  التزامات  االإعاقة  ذوي  االأ�سخا�س  حقوق  اتفاقية  حددت 
وحمايتها و�سمانها. وت�سع االتفاقية اأي�سا اآليتني للتنفيذ، هما: اللجنة املعنية بحقوق املعاقني، وهي اآلية لر�سد 

التنفيذ، وموؤمتر الدول االأطراف، للنظر يف امل�سائل التي تخ�س التنفيذ.

وتفاو�ست الدول ب�ساأن االتفاقية مب�ساركة منظمات املجتمع املدين وموؤ�س�سات حقوق االإن�سان الوطنية واملنظمات 
احلكومية الدولية. واأقرت اجلمعية العامة لالأمم املتحدة االتفاقية يف 13 كانون االأول/ دي�سمرب 2006، وُفتح 
املعايري  قانونا باحرتام  امل�سادقة على االتفاقية ملزمة  اآذار/ مار�س 2007. والدول  التوقيع عليها يف 30  باب 
املن�سو�س عليها يف االتفاقية. وبالن�سبة للدول االأخرى، ت�سكل االتفاقية معيارا دوليا ينبغي لها ال�سعي الحرتامه.
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الربوتوكول الختياري لالتفاقية:

الربوتوكول االختياري هو اأي�سا معاهدة دولية. وي�سع الربوتوكول اإجراءين يهدفان اإىل تعزيز تنفيذ االتفاقية 
ما  ب�ساأن  للجنة  التما�س  طلبات  بتقدمي  لالأفراد  ي�سمح  الفردية،  بالبالغات  خا�س  اإجراء  اأولهما  ور�سدها، 
يّدعونه من انتهاكات حلقوقهم؛ وثانيهما اإجراء خا�س بالتحقيق، يعطي اللجنة �سالحية القيام بتحقيقات ب�ساأن 

االنتهاكات اخلطرية اأو املنتظمة لالتفاقية.

 فوجود اتفاقية دولية ب�ساأن حقوق االأ�سخا�س ذوي االإعاقة �رشوري لتاأكيد اأن حقوق االأ�سخا�س ذوي االإعاقة 
هي من حقوق االإن�سان، ولتعزيز احرتام هذه احلقوق. ورغم اأن اتفاقيات حقوق االإن�سان احلالية تتيح اإمكانيات 
كبرية لتعزيز حقوق االأ�سخا�س ذوي االإعاقة وحمايتها، فقد ات�سح اأن هذه االإمكانيات مل تكن ُت�ستغل. فقد 
اأنحاء  كافة  يف  املجتمع  هام�س  على  واأُبقوا  االإن�سانية،  حقوقهم  من  حمرومني  االإعاقة  ذوو  االأ�سخا�س  ظل 
التمييز امل�ستمر �سد االأ�سخا�س ذوي االإعاقة احلاجة اإىل اعتماد �سك ملزم قانونا، يحدد  العامل. واأّكد هذا 

االلتزامات القانونية للدول بتعزيز حقوق االأ�سخا�س ذوي االإعاقة وحمايتها.

ما مييز التفاقية عن غريها؟

االتفاقية هي اأول اتفاقية حلقوق االإن�سان يف القرن احلادي والع�رشين، واأول �سك ملزم قانونا يوفر حماية �ساملة 
حلقوق االأ�سخا�س ذوي االإعاقة. وبينما ال ت�سع االتفاقية حقوقا اإن�سانية جديدة، فاإنها حتدد ب�سكل اأو�سح بكثري 
التزامات الدول بتعزيز حقوق االأ�سخا�س ذوي االإعاقة وحمايتها و�سمانها. وهكذا، فاإن االتفاقية ال تو�سح 
فقط اأن الدول ال ينبغي اأن متار�س التمييز �سد االأ�سخا�س ذوي االإعاقة، بل اإنها حتدد اأي�سا اخلطوات العديدة 
التي يجب اأن تقوم بها الدول الإيجاد بيئة مواتية متكن االأ�سخا�س ذوي االإعاقة من التمتع مب�ساواة حقيقية يف 
املجتمع. وعلى �سبيل املثال، فالدول مطالبة، مبوجب االتفاقية، باتخاذ التدابري الالزمة ل�سمان تي�سري ا�ستعمال 
االأ�سخا�س ذوي االإعاقة للبيئة الطبيعية ولتكنولوجيا املعلومات واالت�ساالت. وعلى النحو نف�سه، فاإن للدول 
التزامات فيما يخ�س التوعية، وتعزيز اإمكانية اللجوء اإىل الق�ساء، و�سمان التنقل ال�سخ�سي، وجمع بيانات 
مف�سلة مرتبطة باالتفاقية. وبهذه الطريقة، فاإن االتفاقية تعّمقت اأكرث من غريها من معاهدات حقوق االإن�سان 

يف حتديد اخلطوات التي ينبغي للدول القيام بها حلظر التمييز وحتقيق امل�ساواة للجميع.

وتت�سمن االتفاقية منظورا خا�سا بالتنمية االجتماعية. وتقر اأهمية التعاون الدويل واأهمية تعزيزه لدعم اجلهود 
الوطنية لتنفيذ االتفاقية. ومن االأمور اجلديدة التي اأتت بها االتفاقية، يف هذا ال�سدد، وجود اإ�سارات حمددة 

الإجراءات ميكن للمجتمع الدويل اتخاذها من اأجل تعزيز التعاون الدويل، ومنها ما يلي:
 ï.سمان اأن تكون الربامج االإمنائية الدولية �ساملة لذوى االإعاقة، واأن ي�ستفيد منها هوؤالء�
 ï.تي�سري ودعم بناء القدرات
 ï.تي�سري التعاون يف جمال البحث واحل�سول على املعرفة العلمية والتقنية
 ï.تقدمي امل�ساعدة التقنية واالقت�سادية بال�سكل املطلوب
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 م�سمون اتفاقية حقوق الأ�سخا�س ذوي الإعاقة:

حتدد االتفاقية حقوق االإن�سان لذوي االإعاقة والتزامات الدول بتعزيز تلك احلقوق وحمايتها و�سمانها، وت�سع 
اآليات لدعم التنفيذ والر�سد. وميكن تف�سيل م�سمون االتفاقية على النحو التايل:

 ï.الديباجة: حتدد ال�سياق العام لالتفاقية وتعطي معلومات اأ�سا�سية مهمة

 ï الغر�س: يحدد هدف االتفاقية املتمثل يف تعزيز وحماية وكفالة متتع كافة االأ�سخا�س ذوي االإعاقة متتعا
احرتام  وتعزيز  االأ�سا�سية،  واحلريات  االإن�سان  بجميع حقوق  االآخرين،  مع  امل�ساواة  قدم  على  كامال، 

كرامتهم املتاأ�سلة.

 ï على والتمييز  واللغة،  االت�سال،  وهي:  االتفاقية،  الواردة يف  االأ�سا�سية  امل�سطلحات  تعّرف  التعاريف: 
اأ�سا�س االإعاقة، والرتتيبات التي�سريية املعقولة، والت�سميم العام.

 ï ،مبادئ عامة: حتدد املعايري اأو املتطلبات التي تنطبق على التمتع بكافة احلقوق املن�سو�س عليها يف االتفاقية
مثل مبداأ عدم التمييز ومبداأ امل�ساواة.

 ï املن�سو�س عليها يف االتفاقية لتعزيز احلقوق  الدول  بها  تقوم  اأن  التي يجب  االلتزامات: تو�سح اخلطوات 
وحمايتها وكفالتها.

 ï احلالية، مع وال�سيا�سية واالجتماعية  والثقافية واالقت�سادية  املدنية  االإن�سان  املحددة: حتدد حقوق  احلقوق 
التاأكيد على اأن االأ�سخا�س ذوي االإعاقة يتمتعون اأي�سا بهذه احلقوق.

 ï للتمتع مواتية  بيئة  الإيجاد  بها  القيام  الدول  على  يجب  التي  املحددة  اخلطوات  ت�سمل  امل�ساعدة:  التدابري 
بحقوق االإن�سان، وهي: التوعية، وكفالة ت�سهيالت االأ�سخا�س ذوي االإعاقة، وتاأمني احلماية وال�سالمة 
يف حاالت اخلطر وحاالت الطوارئ االإن�سانية، وتعزيز اللجوء اإىل الق�ساء، و�سمان التنقل ال�سخ�سي، 

واإتاحة اإمكانية التاأهيل واإعادة التاأهيل، وجمع االإح�ساءات والبيانات.

 ï التعاون الدويل: يقر اأهمية اأن يعمل املجتمع الدويل جنبا اإىل جنب من اأجل �سمان متتع االأ�سخا�س ذوي
االإعاقة بحقوقهم كاملة.

 ï التنفيذ والر�سد: ُيتطلب من الدول اإن�ساء اأطر وطنية لتنفيذ االتفاقية ور�سدها، واإن�ساء موؤمتر للدول االأطراف
للنظر يف اأي م�ساألة ذات �سلة بتنفيذ االتفاقية، وُت�سكل جلنة معنية بحقوق االأ�سخا�س ذوي االإعاقة لر�سد 

االتفاقية.

 ï البنود اخلتامية: حتدد اإجراءات التوقيع والت�سديق وبدء النفاذ، وغري ذلك من املتطلبات االإجرائية ذات ال�سلة
باالتفاقية.
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 مبادئ التفاقية: حتدد املادة 3 املبادئ العامة التي تنطبق على التمتع بحقوق االأ�سخا�س ذوي االإعاقة، وهي 
كالتايل:

 ï باأنف�سهم خياراتهم  تقرير  حرية  ذلك  يف  مبا  الذاتي،  وا�ستقاللهم  املتاأ�سلة  االأ�سخا�س  كرامة  احرتام 
وا�ستقالليتهم.

 ï.عدم التمييز

 ï.امل�ساركة واالندماج يف املجتمع ب�سورة كاملة وفعالة

 ï.احرتام الفوارق وقبول االأ�سخا�س ذوي االإعاقة كجزء من التنوع الب�رشي والطبيعة الب�رشية

 ï.تكافوؤ الفر�س

 ï.اإمكانية الو�سول

 ï.امل�ساواة بني الرجل واملراأة

 ï.احرتام القدرات املتطورة لالأطفال ذوي االإعاقة واحرتام حقهم يف احلفاظ على هوياتهم

 التزامات الدول الأطراف يف التفاقية:

االإعاقة.  ذوي  االأ�سخا�س  حقوق  يخ�س  فيما  االأطراف  للدول  معينة  واأخرى  عامة  التزامات  االتفاقية  حتدد 
وبالن�سبة لاللتزامات العامة، يتعني على الدول القيام مبا يلي:

 ï.اعتماد ت�رشيعات وتدابري اإدارية لتعزيز حقوق االإن�سان لالأ�سخا�س ذوي االإعاقة

 ï.اعتماد ت�رشيعات وتدابري اأخرى للق�ساء على التمييز

 ï.حماية حقوق االأ�سخا�س ذوي االإعاقة وتعزيزها يف كافة ال�سيا�سات والربامج

 ï.اإيقاف اأي ممار�سة تنتهك حقوق االأ�سخا�س ذوي االإعاقة

 ï.كفالة احرتام القطاع العام حلقوق االأ�سخا�س ذوي االإعاقة

 ï.كفالة احرتام القطاع اخلا�س واالأفراد حلقوق االأ�سخا�س ذوي االإعاقة

 ï ذوي االأ�سخا�س  ال�ستعمال  املي�رشة  والتكنولوجيا  واخلدمات  ال�سلع  جمال  يف  والتطوير  بالبحث  القيام 
االإعاقة، وت�سجيع االآخرين على اإجراء هذا النوع من البحوث.

 ï.توفري معلومات �سهلة املنال ب�ساأن التكنولوجيا امل�ساعدة لالأ�سخا�س ذوي االإعاقة
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 ï ت�سجيع تدريب االأخ�سائيني واملوظفني العاملني مع االأ�سخا�س ذوي االإعاقة يف جمال احلقوق املن�سو�س
عليها يف االتفاقية.

 ï الت�ساور مع االأ�سخا�س ذوي االإعاقة واإ�رشاكهم يف و�سع الت�رشيعات وال�سيا�سات وتنفيذها ويف عمليات
اتخاذ القرارات التي تهمهم.

ر�سد التفاقية:

مبوجب  مطالبة،  الدول  الوطني،  ال�سعيد  فعلى  والدويل.  الوطني  ال�سعيدين  على  الر�سد  االتفاقية  تتطلب 
االتفاقية وطبقا الأنظمتها القانونية واالإدارية، باحلفاظ على اإطار لتعزيز االتفاقية وحمايتها ور�سد تنفيذها، اأو 

بتعزيز هذا االإطار اأو حتديده اأو و�سعه.

ل مبوجب هذه االتفاقية جلنة معنية بحقوق ذوي االإعاقة يكون دورها ا�ستعرا�س  وعلى ال�سعيد الدويل، ُت�سكَّ
التقارير الدورية التي تقدمها الدول ب�ساأن اخلطوات املتخذة لتنفيذ االتفاقية. وتتمتع اللجنة اأي�سا ب�سالحية النظر 
يف البالغات الفردية واإجراء التحقيقات فيما يخ�س تلك الدول التي اأقرت �سالحية اللجنة للقيام بذلك من خالل 

الت�سديق على الربوتوكول االختياري.

الأطر الوطنية لتعزيز التفاقية وحمايتها ور�سد تنفيذها:

اإن مفهوم االإطار الوطني لتعزيز وحماية ور�سد االتفاقية مفهوم مفتوح ن�سبيا. وتقر االتفاقية باأن هذه االأطر قد 
تختلف من بلد اإىل اآخر، بالنظر اإىل اإتاحة قدر من املرونة يف اإقامتها وفقا للنظام القانوين واالإداري للدولة. لكن 
االتفاقية تقت�سي اأي�سا اأن تتمتع الهيئة املن�ساأة لهذا الغر�س، اأيا كان �سكلها، باال�ستقاللية. وعلى اأقل تقدير، 
ت�سمل االأطر الوطنية عادة اإن�ساء �سكل ما من املوؤ�س�سات الوطنية امل�ستقلة املعنية بحقوق االإن�سان، كلجنة حلقوق 

االإن�سان اأو مكتب الأمني املظامل. بيد اأن االإطار ميكن اأن ي�سمل عنا�رش اأخرى من قبيل املحاكم.

اللجنة املعنية بحقوق الأ�سخا�س ذوي الإعاقة:

اإن اللجنة املعنية بحقوق االأ�سخا�س ذوي االإعاقة هي هيئة موؤلفة من خرباء م�ستقلني ومكلفة مبهمة ا�ستعرا�س 
تنفيذ الدول لالتفاقية. ويعمل هوؤالء اخلرباء ب�سفتهم ال�سخ�سية. وت�سمل اللجنة مبدئيا اثني ع�رش خبريا م�ستقال، 
يزاد عددهم اإىل 18 ع�سوا بعد اأن ت�سدق على االتفاقية اأو تن�سم اإليها 60 دولة اأخرى. وتختار الدول االأطراف 
اخلرباء على اأ�سا�س كفاءتهم وخربتهم يف جمال حقوق االإن�سان واالإعاقة، مع اإيالء االعتبار الالزم للتوزيع 
اجلغرايف العادل، ولتمثيل �ستى اأ�سكال احل�سارات والنظم القانونية، وللتوازن بني اجلن�سني، ومل�ساركة خرباء 

من ذوي االإعاقة.

وتنظر اللجنة دوريا يف التقارير التي تعدها الدول ب�ساأن التدابري التي تتخذها لتنفيذ االتفاقية. وفيما يخ�س الدول 
التي اأ�سبحت اأي�سا اأطرافا يف الربوتوكول االختياري، تخول اللجنة اأي�سا �سالحية تلقي �سكاوى االأفراد ب�ساأن 

االدعاء بانتهاك حقوقهم، واإجراء التحريات يف احلاالت التي تنطوي على انتهاك ج�سيم اأو منتظم لالتفاقية.
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اأي م�ساألة  النظر يف  بغية  بانتظام  للدول االأطراف يجتمع  اأي�سا موؤمترا  تن�سئ االتفاقية  موؤمتر الدول الأطراف: 
تتعلق بتنفيذ االتفاقية. ومل تبنّي االتفاقية على وجه التحديد طبيعة دور موؤمتر الدول االأطراف، لكن م�سوؤولياته 
تت�سمن انتخاب اأع�ساء اللجنة املعنية بحقوق االأ�سخا�س ذوي االإعاقة ومناق�سة التعديالت املقرتح اإدخالها على 

االتفاقية واعتمادها.

املق�سود بتقدمي التقارير ب�سورة دورية:

على كل دولة طرف يف االتفاقية اأن تقدم اإىل اللجنة املعنية بحقوق االأ�سخا�س ذوي االإعاقة تقريرا اأوليا �سامال 
اأن تقدم تقريرها االأويل يف غ�سون �سنتني من بدء نفاذ  عن التدابري املتخذة لتنفيذ االتفاقية. وعلى كل دولة 

االتفاقية بالن�سبة لها. وينبغي اأن ينطوي التقرير االأويل على معلومات عن االأمور التالية:

 ï.اإن�ساء االإطار الد�ستوري والقانوين واالإداري اخلا�س بتنفيذ االتفاقية

 ï.تف�سري ال�سيا�سات والربامج املعتمدة لتنفيذ كل من اأحكام االتفاقية

 ï.حتديد اأوجه التقدم املحرز يف اإعمال حقوق االأ�سخا�س ذوي االإعاقة نتيجة للت�سديق على االتفاقية ولتنفيذها

اأو عندما تطلب اللجنة تقدميها. وينبغي  اأربع �سنوات على االأقل  اأن تقدم تقارير الحقة كل  وعلى كل دولة 
للتقارير الالحقة:

 ï.اأن ت�ستجيب لل�سواغل وامل�سائل االأخرى التي تربزها اللجنة يف مالحظاتها اخلتامية على التقارير ال�سابقة

 ï.اأن ت�سري اإىل التقدم املحرز يف اإعمال حقوق االأ�سخا�س ذوي االإعاقة خالل الفرتة امل�سمولة بالتقرير

 ï اأن تربز العقبات التي قد تكون احلكومة اأو اجلهات الفاعلة االأخرى قد واجهتها يف تنفيذ االتفاقية خالل
الفرتة امل�سمولة بالتقرير.

تقدمي �سكوى اإىل اللجنة يف احلالت التي تقع فيها انتهاكات للحقوق:

يف  الطرف  الدولة  يف  واجلماعات  لالأفراد  يتيح  فرديا  اإبالغ  اإجراء  لالتفاقية  االختياري  الربوتوكول  ي�سع 
الربوتوكول تقدمي �سكوى اإىل اللجنة املعنية بحقوق االأ�سخا�س ذوي االإعاقة ب�ساأن انتهاك الدولة الأحد التزاماتها 
الدولة  ال�سكوى ويف مالحظات  اللجنة يف  وتنظر  ”البالغ“.  ا�سم  ال�سكوى  على  ويطلق  االتفاقية.  مبوجب 
املعنية، وت�سوغ بناء على ذلك اآراءها وتو�سياتها، اإن وجدت، وحتيلها اإىل الدولة وتعلنها على اجلمهور.كما 
ي�سع الربوتوكول االختياري اإجراءات للتحري. فاإذا تلقت اللجنة معلومات موثوقة ت�سري اإىل انتهاك دولة طرف 
يف الربوتوكول االختياري اأحكام االتفاقية انتهاكا ج�سيما اأو منتظما، جاز لها اأن تدعو الدولة املعنية اإىل الرد 
على املعلومات املتلقاة. وبعد اأن تنظر اللجنة يف مالحظات الدولة الطرف و�سائر املعلومات املوثوقة، يجوز لها 
اأن تعني واحدا اأو اأكرث من اأع�سائها للتحري واإ�سدار تقرير ب�سورة عاجلة. وميكن اأن تقوم اللجنة بزيارة اإىل 
البلد املعني اإذا وافقت الدولة على ذلك. وبعد التحري حتيل اللجنة ا�ستنتاجاتها اإىل الدولة، التي مُتنح فر�سة 
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�ستة اأ�سهر لتقدمي اأية مالحظات اإ�سافية عليها. وتقوم اللجنة يف النهاية باإعداد موجز ال�ستنتاجاتها وباإعالنه على 
اجلمهور. وميكن للدولة امل�سدقة على الربوتوكول االختياري اأن ”تتن�سل“ من اإجراءات التحري.

دور املجتمع املدين يف عملية الر�سد:

يوؤدي املجتمع املدين دورا مهما يف عملية الر�سد وذلك على ال�سعيدين الوطني والدويل. ففيما يتعلق بالر�سد 
على ال�سعيد الوطني، تن�س االتفاقية بو�سوح على اأن ي�سهم املجتمع املدين، وبخا�سة االأ�سخا�س ذوو االإعاقة 
من  املادة 33  من   3 الفقرة  )انظر  م�ساركة كاملة  فيها  وي�ساركوا  الر�سد  عملية  لهم، يف  املمثلة  واملنظمات 
االتفاقية(. وفيما يتعلق بالر�سد على ال�سعيد الدويل، ُتدعى الدول االأطراف اإىل االهتمام على النحو الواجب 
بالت�ساور مع االأ�سخا�س ذوي االإعاقة واملنظمات املمثلة لهم يف تر�سيح اخلرباء للعمل يف الهيئة املعنية باملعاهدة، 
واإ�رشاكهم م�ساركة ن�سطة يف ذلك )انظر الفقرة 3 من املادة 34 من االتفاقية(. واإ�سافة اإىل ذلك تربز التجربة 
امل�ستقاة من هيئات ر�سد املعاهدات الدولية االأخرى حلقوق االإن�سان الدور البالغ االأهمية الذي ميكن للمجتمع 
التقارير الدورية، ودعم االأفراد يف تقدمي البالغات الفردية، وتزويد  املدين اال�سطالع به يف عمليات تقدمي 
اللجنة مبعلومات موثوقة عن االنتهاكات اجل�سيمة اأو املنتظمة حلقوق االإن�سان باعتبارها االأ�سا�س الذي ي�ستند اإليه 

يف التحريات.

 املق�سود بالتوقيع على التفاقية:

اإن اأول خطوة تخطوها الدولة لكي ت�سبح طرفا يف االتفاقية هي التوقيع على املعاهدة. وميكن للدول ومنظمات 
التكامل  للدول ومنظمات  الربوتوكول االختياري. ويجوز  اأو على  االتفاقية  توقع على  اأن  االإقليمي  التكامل 
االإقليمي اأن توقع االتفاقية يف اأي وقت. وتبني الدول اأو منظمات التكامل االإقليمي، بتوقيعها على االتفاقية 
اأو الربوتوكول االختياري، عزمها على اتخاذ اخلطوات الالزمة لاللتزام باملعاهدة يف تاريخ الحق. كما اأن 
التوقيع على االتفاقية ين�سئ، يف الفرتة املمتدة بني تاريخ التوقيع على االتفاقية والت�سديق عليها، التزاما باالمتناع 

عن ارتكاب اأفعال تخالف مو�سوع املعاهدة وهدفها.

املق�سود بالت�سديق على التفاقية:

الت�سديق هو اخلطوة التالية التي تتخذها الدولة املعنية لكي ت�سبح طرفا يف االتفاقية اأو الربوتوكول االختياري. 
القانونية  وااللتزامات  احلقوق  م�سوؤولية  تويل  على  عزمها  لتبني  الدول  تتخذه  ملمو�سا  تدبريا  الت�سديق  ويعترب 
االإقليمي عن ر�ساها  التكامل  الربوتوكول االختياري. وتعرب منظمات  اأو يف  االتفاقية  املن�سو�س عليها يف 
بااللتزام باالتفاقية اأو بالربوتوكول االختياري من خالل ”االإقرار الر�سمي“، وهو فعل يعادل يف تاأثريه الت�سديق 

على االتفاقية.

املق�سود بالن�سمام اإىل التفاقية:

يجوز للدول ومنظمات التكامل االإقليمي اأي�سا اأن تعرب عن ر�ساها بااللتزام باالتفاقية اأو بالربوتوكول االختياري 
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للت�سديق عليها، لكن على عك�س  القانوين  االأثر  نف�س  اإىل االتفاقية  اإليهما. ولالن�سمام  من خالل االن�سمام 
الت�سديق على االتفاقية، الذي يجب اأن ي�سبقه التوقيع عليها الإن�ساء الواجبات القانونية امللزمة مبقت�سى القانون 

الدويل، ال ي�ستوجب االن�سمام اإىل االتفاقية اإال خطوة واحدة، هي اإيداع �سك االن�سمام.

 دور الأمانة العامة لالأمم املتحدة فيما يتعلق بالتفاقية:

لل�سوؤون  املتحدة  االأمم  اإدارة  من  موظفني  من  تتاألف  باالتفاقية،  معنية  م�سرتكة  اأمانة  املتحدة  االأمم  اأن�ساأت 
اإدارة  وتدعم  جنيف.  يف  االإن�سان  حقوق  مفو�سية  ومن  نيويورك،  مقرها  التي  واالجتماعية،  االقت�سادية 
ال�سوؤون االقت�سادية واالجتماعية موؤمتر الدول االأطراف، يف حني تدعم مفو�سية حقوق االإن�سان اللجنة املعنية 
بحقوق االأ�سخا�س ذوي االإعاقة. وتعمل اإدارة ال�سوؤون االقت�سادية واالجتماعية ومفو�سية حقوق االإن�سان معا 

لدعم الدول واملجتمع املدين واملوؤ�س�سات الوطنية حلقوق االإن�سان من اأجل تنفيذ االتفاقية ور�سدها.

دور املقرر اخلا�س املعني بالإعاقة:

ذوي  لالأ�سخا�س  الفر�س  تكافوؤ  لتحقيق  النموذجية  القواعد  تنفيذ  بر�سد  باالإعاقة  املعني  اخلا�س  املقرر  يكلف 
االإعاقة مع االآخرين، وبتقدمي تقارير اإىل جلنة االأمم املتحدة للتنمية االجتماعية، وهي جلنة فنية تابعة للمجل�س 
االقت�سادي واالجتماعي يف االأمم املتحدة. ولئن كانت مهمة املقرر اخلا�س تت�سل حتديدا بالقواعد النموذجية 
القواعد  الكبري بني م�سمون  التداخل  اإىل  بالنظر  االتفاقية  تنفيذ  مبا�رشا على  تاأثريا  لعمله  فاإن  باالتفاقية،  ولي�س 

النموذجية واالتفاقية. لكن القواعد النموذجية ال تعترب �سكا ملزما قانونا.
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اجلل�شة الأويل: 

مترين رقم 8: دور املنظمات الأهلية يف خدمة 
الأ�شخا�ص ذوي الإعاقة وحماية حقوقهم

الهدف: االطالع على نتائج وجهود املوؤ�س�سات االأهلية العاملة يف جمال االإعاقة

املدة: 55 دقيقة

 LCD :املواد املطلوبة

�سري التمرين: 

اأوال: يتم تق�سيم امل�ساركني اإىل ثالث جمموعات عليها اأن جتيب على ال�سوؤال التايل: ما هي اخلدمات 
التي تقدمها املوؤ�س�سات االأهلية للمعاقني وما هي اأبرز التحديات التي تواجهها هذه املوؤ�س�سات؟

ثانيا: يتم العمل يف جمموعات ثالث ملدة 20 دقيقة تتبعها مناق�سة.

ثالثا: عر�س منظم من قبل املدرب حول دور املنظمات االأهلية واخلدمات التي تقدمها يف جمال حماية 
حقوق االأ�سخا�س ذوي االإعاقة.

رابعا: حوار ومناق�سة مع امل�ساركني وتعقيب من املدرب.
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املادة التدريبية امل�شاندة:
اخلدمات التي تقدمها املوؤ�ش�شات الأهلية للمعاقني

يقع العبء االأكرب يف تقدمي اخلدمات للمعاقني على عاتق املوؤ�س�سات االأهلية العاملة يف هذا املجال، حيث تقدم 
املوؤ�س�سات االأهلية العاملة يف جمال خدمة املعاقني جملة من اخلدمات التي تن�سجم مع احلقوق الواردة يف القانون 

رقم )4( ل�سنة 1999، ب�ساأن املعاقني الفل�سطينيني. 

ياأتي يف الدرجة االأوىل خدمات تقدمي االأدوات امل�ساعدة بن�سبة، تليها خدمات التوعية واالإر�ساد، واخلدمات 
التعليمة، ثم خدمات التاأهيل النف�سي، ثم خدمات التاأهيل املهني وخدمات التاأهيل الطبي، واخلدمات الريا�سية 
واخلدمات القانونية، اأما اخلدمات الت�سغيلية يف هذه املوؤ�س�سات فهي مفقودة، ما يعني �رشورة مراعاة برامج 

هذه املوؤ�س�سات يف املرحلة القادمة لهذه اخلدمات. 

الربامج واخلدمات،  ت�سم جمموعة من  الواحدة  املوؤ�س�سة  اأن  مفادها  اآخر، ميكن مالحظة حقيقة  من جانب 
فمن ال�سعب اأن جند موؤ�س�سة تقدم خدمة بعينها لفئة املعاقني، وهذا باعتقادنا اأمر طبيعي، فخدمات املعاقني يف 
معظمها متكاملة وغري منف�سلة، فاملوؤ�س�سة التي تقدم خدمات تعليمية من ال�رشوري اأن ت�ساحبها خدمات تاأهيلية 

نف�سية ومهنية واأدوات م�ساعدة وريا�سة، وغريها من اخلدمات. 

كما ي�سمل الدور الذي تقوم به املوؤ�س�سات غري احلكومية جتاه املعاقني توعيتهم بحقوقهم، والدعوة اإىل العمل 
الحرتامها وحمايتها، ف�ساًل عن التعاون مع ال�رشكاء من املجتمع املحلي ملمار�سة احلق يف الو�سول اإىل تلك 
اخلدمات والفر�س. جدير بالذكر اأن عمل هذه املوؤ�س�سات غالبًا ما يكون يف اإطار برنامج التاأهيل املبني على 
اأنحاء  التاأهيل املبني على املجتمع، وكلتاهما ا�سرتاتيجيتان معمول بهما يف جميع  اإطار  املوؤ�س�سة وكذلك يف 
فئتان من  اإنه توجد  القول  ما �سبق، ميكن  الر�سمية. عالوة على  املوؤ�س�سات  لعمل  باعتبارهما مكملتني  العامل 
املوؤ�س�سات غري احلكومية التي تخدم املعاقني، متثل الفئة االأوىل املوؤ�س�سات التي تقدم خدمات للمعاقني عمومًا 
املعاقني  التي تركز على خدمة نوع معني من  املوؤ�س�سات  الثانية فهي  الفئة  اأما  االإعاقة،  النظر عن نوع  ب�رشف 
اأن كلتا الفئتني من املوؤ�س�سات توؤديان  اأو العقلية. وي�سار اإىل  اأو احلركية،  اأو الب�رشية،  كاالإعاقة ال�سمعية، 

دورهما يف اإعمال حقوق االأ�سخا�س املعاقني. 

اأن املوؤ�س�سات غري احلكومية ت�سطلع بالدور االأكرب يف جمال تقدمي الرعاية واخلدمات  ويجدر التنويه هنا اإىل 
التاأهيلية للمعاقني، حيث ت�سري معظم الدرا�سات اإىل اأن هذه املوؤ�س�سات قد اأخذت على عاتقها القيام بهذا الدور 
يف فرتة االحتالل االإ�رشائيلي ل�سد العجز يف هذه اخلدمة وتقدميها للمعاقني. وبعد اإقامة ال�سلطة الوطنية الفل�سطينية 
ا�ستمرت تلك املوؤ�س�سات يف تقدمي خدماتها ملختلف فئات املعاقني، وال تزال حتى االآن توا�سل تقدمي خدماتها. 
كما جتدر االإ�سارة هنا اإىل اأن املوؤ�س�سات غري احلكومية تنق�سم اإىل ق�سمني، االأول هو املوؤ�س�سات الوطنية، بينما 
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الق�سم الثاين هو املوؤ�س�سات الدولية وعلى راأ�سها وكالة الغوث الدولية لت�سغيل الالجئني الفل�سطينيني. 

وفيما يلي اإبراز اإىل اأي مدى ت�سهم هذه املوؤ�س�سات عمومًا يف اإعمال حقوق املعاقني باال�ستناد اإىل القانون رقم 
)4( لعام 1999: 

• برامج اإيوائية.	
• زيارات خارجية ميدانية ومنزلية.	
• م�ساعدات عينية.	
• م�ساعدات اإغاثية.	
• مكتبة ناطقة للمكفوفني.	
• م�ساريع �سغرية للمعاقني مدرة للدخل.	
• برامج تدخل مبكر.	
• خدمات تاأهيل جن�سي.	
• حتويالت للخارج.	
• برامج ثقافية.	
• برامج تنبٍّ لعدد من املعاقني.	
• برامج توعية عن حقوق االإن�سان والدميقراطية واالنتخابات واملنا�رشة والتاأييد واحلقوق املدنية وال�سيا�سية 	

وكذلك عن حقوق املعاقني والقانون رقم )4(. 
• تنظيم ور�س عمل تتناول حقوق املعاقني.	

وبالنظر اإىل هذه الربامج امل�سار اإليها، ميكننا اال�ستنتاج باأن هناك تطوًرا يف اجلانب النوعي خلدمات املعاقني، 
لي�سمل حقوقًا مل تكن مطروحة �سابقا، بل ميكننا النظر الأبعد من ذلك ونقول اإن الوعي بحقوق املعاقني اأدى 
اإىل ا�ستحداث برامج كانت تعد من املحرمات، مثل برامج التاأهيل اجلن�سي، وهذا االأمر يف غاية االأهمية كوننا 

نعي�س يف جمتمع حمافظ وت�سود فيه عدد من العادات ال�سلبية. 

التحديات التي تواجه املوؤ�س�سات الأهلية العاملة يف حقوق الأ�سخا�س ذوي الإعاقة: 

حقوق  ميدان  يف  العاملة  االأهلية  املوؤ�س�سات  تقدمها  التي  اجلليلة  واخلدمات  املتزايدة  اجلهود  من  الرغم  على 
ذاتية ومو�سوعية،  داخلية وخارجية،  مت�سابكة،  هناك حتديات كثرية -  اأن  اإال  االإعاقة،  االأ�سخا�س ذوي 
�سيا�سية واقت�سادية واجتماعية- تواجه هذه املوؤ�س�سات وتوؤثر يف م�ستوى اأدائها، ومن املمكن احلديث عن هذه 

التحديات على النحو التايل:
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التحدي املفاهيمي: لعل التحدي االأبرز الذي ميكن التطرق اإليه هنا هو يف مفهوم االإعاقة، حيث ال تزال . 1
معظم املوؤ�س�سات االأهلية العاملة يف ميدان حقوق االأ�سخا�س ذوي االإعاقة تتبنى املفهوم التقليدي لالإعاقة الذي 
يركز على العجز اأو العاهة التي متنع �ساحبها من ممار�سة حياته اأ�سوة بغريه من االأ�سخا�س غري ذوي االإعاقة. 
فوفقًا لهذه النظرة تنطلق املوؤ�س�سات يف خدماتها على اعتبار االإعاقة مو�سوعًا طبيًا، وبالتايل تنح�رش حماولة هذه 
املوؤ�س�سات للتعامل مع ال�سعوبات التي يعاين منها املعاقون على ما يعتقد اأنه ال�سبب يف االإعاقة، وعليه يكون 

تدخل هذه املوؤ�س�سات متعلًقا بالرعاية االجتماعية االأقرب اإىل االإح�سان والعطف وال�سفقة. 

بينما املفهوم اجلديد لالإعاقة ينطلق من فل�سفة حقوق االإن�سان التي هي اإقرار باأن احلواجز البيئية وامل�ساعر املجتمعية 
براجمها  من  تغري  اأن  املعنية  املوؤ�س�سات  على  حتتم  اجلديد  مبفهومها  االإعاقة  اإن  املعيقات.  من  ذاتها  بحد  هي 
وا�سرتاتيجيات عملها لتتالءم مع الفل�سفة اجلديدة مثل )�رشورة اأن ت�سعى هذه املوؤ�س�سات اإىل تغطية عدد من 
واإعادة  والتاأهيل  والتوظيف  والتعليم  وال�سحة  ال�سخ�سي،  والتنقل  الو�سول،  اإمكانية  مثل  الرئي�سية  اجلوانب 
التاأهيل، وامل�ساركة يف احلياة ال�سيا�سية، وامل�ساواة وعدم التمييز(.عالوة على ما �سبق، فقد ترتب على تبني 
ت�سنيفًا طبيًا وحتديد  االإعاقة  االأ�سخا�س ذوي  ت�سنيف  اأهمها  االإ�سكاليات:  لالإعاقة عدد من  التقليدي  املفهوم 
ن�سبة انت�سار االإعاقة يف املجتمع الفل�سطيني بناًء على هذا الت�سنيف. اإن هذه االإ�سكالية تظهر يف تنوع واختالف 
االإح�ساءات ب�ساأن االأ�سخا�س ذوي االإعاقة، حيث مل تتوفر حتى اللحظة اإح�ساءات دقيقة عن حجم االإعاقة 
يف فل�سطني وذلك ب�سبب تبني املفهوم التقليدي لالإعاقة، وبالتايل اعتمدت كل امل�سوحات التي اأجريت على 
االإعاقة الظاهرة التي ميكن روؤيتها بالعني املجردة. وبال�رشورة فاإنه يرتتب على غياب االإح�ساءات الدقيقة م�سكلة 

يف ر�سم ال�سيا�سات والتخطيط ال�سليم.

التحدي املوؤ�س�ساتي: حيث تواجه املوؤ�س�سات من الداخل عدداً من امل�سكالت التي تعيق عملها على نحو . 2
اآخر، ومن هذه امل�سكالت ما يلي: 

الن�ساأة،  حديثة  هذه املوؤ�س�سات  اأن  املعلوم  فمن  العمل،  على  امل�رشفة  الإدارية  الب�رشية  الطواقم  �سعف   -
واالأغلبية منها ن�ساأت قبيل قيام ال�سلطة الفل�سطينية، فال يتجاوز عمرها الزمني عقدين من الزمان يف اأبعد تقدير، 
وهي بالتايل ما زالت تفتقر اإىل اخلربة يف املجاالت االإدارية والتخطيطية، والتنمية الب�رشية، ويف جمال جلب 
االأموال وجمع التربعات...، وتبادل اخلربات مع املوؤ�س�سات امل�سابهة وبناء �سبكة من العالقات العامة. فمن 
املعلوم اأن جناح العمل املوؤ�س�ساتي يف امليادين املختلفة يعتمد ب�سكل كبري على وجود كفايات وقدرات ب�رشية 

�سواء كانت يف حقل الهيئات االإدارية اأو يف حقل االإدارات التنفيذية واملوظفني. 

- طغيان الفردية اأو الذاتية على املوؤ�س�سية: اإن �سعف الطواقم الب�رشية يف الهيئات االإدارية ويف طواقم املوظفني، 
و�سعف روح الفريق يف العمل، يف�سح املجال لربوز الروح الفردية وطغيانها على الروح اجلماعية املوؤ�س�سية، 
القناعات  القيادية واالإ�رشافية، وتعزيز  امل�ستويات  املتبادلة بني  الثقة  تعزيز  اإىل �رشورة  االإ�سارة  بد من  وهنا ال 

امل�سرتكة ب�سالمة االأهداف و�رشعية العمل واالأ�ساليب املعتمدة. 
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عمل  اأن  حني  يف  الإح�سان،  مفهوم  اإىل  الأقرب  اخلريي  العمل  حول  املوؤ�س�سات  هذه  برامج  -متركز 
املوؤ�س�سات االأهلية عامليا بات اأقرب اإىل املفهوم التنموي، بحيث يوازي املوؤ�س�سات احلكومية، وهذا ي�ستدعي 
اإعادة النظر يف منظومة الربامج التي تقدمها هذه املوؤ�س�سات، وجتاوز فكرة االإح�سان املبا�رش اإىل العمل التنموي 

والتاأهيل والتدريب للفئات امل�ستهدفة من ن�ساط هذه املوؤ�س�سات. 

مع . 3 مت�سابكة  حالة الفقر  اأن  املعروف  من  القت�سادية:  الأو�ساع  وتدهور  : الفقر  الجتماعي  التحدي 
اأ�رش فقرية، وهذا ي�سكل حتديًا جمتمعيا يعيق تطور  االإعاقة، فمعظم االأ�سخا�س ذوي االإعاقة ينحدرون من 
املوؤ�س�سات االأهلية العاملة يف ميدان حقوق االأ�سخا�س ذوي االإعاقة، حيث تكاد م�ساهمة اأهايل االأ�سخا�س 

ذوي االإعاقة تكون منعدمة يف هذه املوؤ�س�سات. 

4. الثقافة املجتمعية ال�سائدة: وتعترب من اأهم العوائق اأمام تقدم اأو�ساع االأ�سخا�س ذوي االإعاقة واملوؤ�س�سات 
االأهلية التي تعنى بهم. ذلك اأن املجتمع الفل�سطيني ال يزال غري مقتنع بجدوى تعليم وتاأهيل االأ�سخا�س ذوي 
تنمية االأ�سخا�س ذوي االإعاقة  تتطلبها  التي  املالية  التكلفة  يزال معظم املجتمع ي�سوق تربير  االإعاقة، حيث ال 
وتاأهيل  تربية  فاإن  االإن�سانية  واحلقوق  االعتبارات  عن  النظر  وب�رشف  باالأ�سوياء.  مبقارنتهم  ب�رشي  كمورد 
االأ�سخا�س ذوي االإعاقة ال بد اأن ينظر اإليها كا�ستثمار، حيث يرتتب على هذا اال�ستثمار اأن ي�سبح املعاق طاقة 
ب�رشية منتجة يف حدود اإمكاناته ومواهبه، بل اأحيانا يف قدراته التعوي�سية التي قد ت�سبح مواهب مبدعة وخالقة. 
وت�سري اإحدى الدرا�سات التي اأجريت يف فرن�سا عام 1967 اإىل اأن تكلفة التعليم االإلزامي للطفل املعاق )ج�سديا 
اأو عقليا ت�سل يف املتو�سط اإىل حوايل 27 فرنًكا يوميا( )حوايل 5 دوالرات( هذا بينما ي�سل متو�سط تكلفة 
الطفل العادي اإىل حوايل 5،5 فرنك يوميا )اأقل من دوالر(. ومن الناحية االأخرى مت تقدير ما يتحمله املجتمع 
)االأهل واخلدمات العالجية … الخ( من تكلفة فيما لو ترك الطفل املعاق دون تعليم ورعاية �سحية متكنه من 
االندماج يف املجتمع وذلك طوال فرتة حياة متو�سطة لعمر الكبار فبلغت التكاليف املقدرة حوايل 500 األف 
فرنك )حوايل 110 اآالف دوالر( ومن ثم فاإن التكلفة لرتبية الطفل املعاق متثل عبئا اأقل بكثري مما يتحمله املجتمع 
لو تركه عالة يف عجزه بدل اأن يكون طاقة منتجة. وهذا اال�ستثمار من الوجهة االقت�سادية اإذا كان من املمكن 
ح�سابه وتقديره فاإن العائد االإن�ساين املتحقق يف كرامة املعاق نتيجة تربيته وتاأهيله ال ميكن اأن يقدر بقيمة نقدية 

باعتباره حقا اإن�سانيا مطلقا.

5.التحدي احلكومي والقانوين: تعاين املوؤ�س�سات االأهلية الفل�سطينية عمومًا مبا فيها املوؤ�س�سات العاملة يف ميدان 
حقوق االأ�سخا�س ذوي االإعاقة من م�سكالت قانونية تقيد اإىل حد كبري عمل هذه املوؤ�س�سات. وميكن ر�سد 

العديد منها على النحو التايل: 

- اأن طبيعة القوانني املنظمة لهذه املوؤ�س�سات تركز ب�سكل كبري على تقييد ن�ساطاتها، وفق عالقة الهيمنة والتناف�س 
وامل�ساءلة، ما يخل بطبيعة العالقة بني ال�سلطة واملوؤ�س�سات االأهلية، وقد اأطلق عليها البع�س الت�رشيعات الطاردة 

للعمل االأهلي املعتمد على التطوع.
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للوزارات املخت�سة، وهذا منظور  الداخلية ولي�س  العمل االأهلي واملدين لوزارة  -اإحلاق اجلمعيات ومنظمات 
اأمني �رشف يف التعامل مع هذا القطاع. وعلى الرغم من حالة اجلدل والنقا�سات التي دارت حوله يف املجل�س 

الت�رشيعي اإال اأنه ما زال معموال به.

ف�ساًل عما �سبق، وعلى الرغم من اأهمية اإقرار القانون اخلا�س باملعاقني رقم )4( لعام 1999، وعلى الرغم من 
اأنه تالءم يف حينه اإىل حد كبري مع املعايري الدولية اخلا�سة بحقوق املعاقني، اإال اأنه ات�سح اأن هناك بع�س املواد 
اإعادة نظر. فاملادة )5(، على �سبيل املثال، متيز بني املعاق ب�سبب عنف  املتعلقة بحقوق املعاقني، حتتاج اإىل 
االآلة الع�سكرية لقوات االحتالل االإ�رشائيلي، وبني املعاق الطبيعي. يف هذا ال�سدد، اأكدت املادة على التزام 
ال�سلطة الوطنية بتاأهيل املعاق، وفق ما تقت�سيه طبيعة اإعاقته، ومب�ساهمة منه ال تزيد عن 25% من التكلفة »ويعفى 

املعاقون ب�سبب مقاومة االحتالل من هذه امل�ساهمة«، وهي بذلك تكر�س مفهوم التمييز بني املعاقني اأنف�سهم. 

6.حتدي الحتالل: 

ي�سكل االحتالل احلربي االإ�رشائيلي العائق الرئي�سي اأمام عمل املوؤ�س�سات االأهلية عمومًا مبا فيها املوؤ�س�سات العاملة 
يف ميدان حقوق االأ�سخا�س ذوي االإعاقة، بدًءا باحل�سار اخلانق الذي يفر�سه على قطاع غزة والذي مبوجبه مينع 
املعاقون من الو�سول للخدمات اأو و�سول اخلدمات اإليهم. ومروراً باالعتداء على املوؤ�س�سات نف�سها، ولي�س 
اآخراً بتجميد االأموال واحل�سابات من خالل ال�سغط على ال�سلطة و�سلطة النقد الفل�سطينية والبنوك التي حتول دون 
و�سول خم�س�سات املوؤ�س�سات التي تقوم على رعاية االأ�سخا�س ذوي االإعاقة وغريهم من الفئات املهم�سة بحجة 

دعم هذه املوؤ�س�سات لالإرهاب، كذلك منع ان�سياب االأموال لهذه املوؤ�س�سات من خمتلف اأنحاء العامل.   

7.حتدي التمويل: 

يعترب العائق املايل من اأهم التحديات التي تقف �سدا منيعا اأمام تطور املوؤ�س�سات االأهلية العاملة يف ميدان حقوق 
االأ�سخا�س ذوي االإعاقة. اإن املوؤ�س�سات االأهلية عمومًا مبا فيها املوؤ�س�سات العاملة يف ميدان حقوق االأ�سخا�س 
ذوي االإعاقة تعتمد يف اأداء عملها على املنح والتربعات والهبات اخلارجية. ونظراً الأن هذه املوؤ�س�سات فقرية 
الوجه  على  للمعاقني  اخلدمات  تقدمي  اإمكانية  من  ويحد  تطورها  يعيق  ذلك  فاإن  االأموال  جتيد جلب  وال  ماليًا 
االأمثل. كما اأن موظفي هذه املوؤ�س�سات ال ي�سعرون باالأمن الوظيفي نتيجة لتدين الرواتب و�سحها... عالوة 
على ذلك يغيب عن هذه املوؤ�س�سات الدعم الر�سمي، اإذ يعترب الدعم احلكومي اأحد اأهم م�سادر التمويل لهذه 
املوؤ�س�سات، ولكن يف احلالة الفل�سطينية ن�سهد العك�س متاما وهو الت�سييق... ف�ساًل عن ذلك ال تتوفر اخلربة 
امل�ساريع وتطوير املقرتحات وت�سويقها لدى اجلهات  املوؤ�س�سات على �سياغة  العديد من  الكافية والقدرة لدى 
املانحة، �سواء كانت عربية اأو اأجنبية، وهذا نابع من ق�رش التجربة و�سعف التدريب القيادي واالإداري واملايل، 

واالأوىل املبا�رشة يف و�سع برنامج تطوير قدرات القائمني على هذه املوؤ�س�سات يف خمتلف املجاالت. 
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اآفاق تطوير عمل املوؤ�س�سات الأهلية العاملة يف ميدان حقوق الأ�سخا�س ذوي الإعاقة:

ملواجهة حالة الفقر وتدهور االأو�ساع االقت�سادية؛ ينبغي على املوؤ�س�سات االأهلية العاملة يف ميدان حقوق . 1
املعاق اأن تتوجه نحو التنمية املجتمعية، عن طريق الرتكيز على فكرة امل�ساريع ال�سغرية اخلا�سة باالأ�سخا�س 

ذوي االإعاقة واأ�رشهم، حتى ي�ستطيعوا واأ�رشهم اخلروج من اأَ�رش الفقر والعوز اإىل احلياة الكرمية املنتجة.

اإن االإعاقة مبفهومها اجلديد حتتم على املوؤ�س�سات املعنية اأن تغري من براجمها وا�سرتاتيجيات عملها لتتالءم مع . 2
الفل�سفة اجلديدة مثل )�رشورة اأن ت�سعى هذه املوؤ�س�سات اإىل تغطية عدد من اجلوانب الرئي�سية مثل اإمكانية 
الو�سول، والتنقل ال�سخ�سي، وال�سحة والتعليم والتوظيف والتاأهيل واإعادة التاأهيل، وامل�ساركة يف احلياة 

ال�سيا�سية، وامل�ساواة وعدم التمييز(.

مراعاة التطور التكنولوجي والثورة املعلوماتية، حيث ي�سهد العامل متغريات مت�سارعة، خا�سة التكنولوجيا . 3
احلديثة وتقنية االت�ساالت واملعلومات وتغري االأمناط االقت�سادية واملعي�سية لل�سكان، االأمر الذي ينذر بطفرة 
نوعية يف كل ميادين احلياة االجتماعية، وي�ستدعي بالتايل تقدمي مزيد من اخلدمات االإن�سانية واالجتماعية 
املتطورة والنوعية التي حتفظ للمجتمع كيانه وهويته وت�ساهم يف حتقيق اال�ستقرار والتوازن االجتماعي، 
وعليه فاإن املطلوب من املوؤ�س�سات االأهلية العاملة يف ميدان حقوق االأ�سخا�س ذوي االإعاقة �رشورة جتديد 
اأهدافها و�سيا�ساتها وتطوير براجمها وتنويعها مبا يتنا�سب واملتطلبات املتجددة للمجتمع وتو�سيع جماالت 
اخلدمات االجتماعية واالرتقاء مب�ستوى معي�سة االأ�سخا�س ذوي االإعاقة، من خالل تاأطري الفئات القادرة 
ودجمها يف �سوق العمل وتدريبها واالإ�سهام مب�سوؤولية اإىل جانب الدولة يف حتقيق الت�سغيل الكامل للمواطنني.

التنظيمية . 4 العاملة يف ميدان حقوق االأ�سخا�س ذوي االإعاقة تطوير هياكلها  املوؤ�س�سات االأهلية  ينبغي على 
وتاأهيل وتدريب الكادر االإداري والفني، مبا ميكن من حتقيق االأهداف النوعية التي ترغب هذه املوؤ�س�سات 

يف حتقيقها يف الوقت الراهن. 

تتحقق من . 5 اأن  االإعاقة  االأ�سخا�س ذوي  ميدان حقوق  العاملة يف  االأهلية  املوؤ�س�سات  ال�رشوري على  من 
املعلومات واالإح�ساءات اخلا�سة باالأ�سخا�س ذوي االإعاقة للح�سول على بيانات دقيقة ومي�رشة عن واقع 

هوؤالء االأ�سخا�س ذوي االإعاقة.

يتطلب تطوير عمل املوؤ�س�سات االأهلية العاملة يف ميدان حقوق االأ�سخا�س ذوي االإعاقة تطوير الت�رشيعات . 6
املنظمة للعمل االأهلي، مبا يواكب التغريات االجتماعية واالقت�سادية ومبا يحقق التن�سيق والتكامل والفاعلية 
لهذا القطاع. كما يتطلب تطوير ميثاق اأخالقي تتبناه املوؤ�س�سات االأهلية ي�ستند ب�سكل اأ�سا�سي اإىل �رشعية 

وا�ستمرارية عملها وا�ستقالليتها وااللتزام بقيم املحا�سبة وامل�ساءلة وال�سفافية.
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اجلل�شة الثانية:

مترين رقم9: الآليات الوطنية حلماية حقوق 
الأ�شخا�ص ذوي الإعاقة 

الهدف: اأن يتعرف امل�ساركون على اأهم االآليات الوطنية حلماية حقوق االأ�سخا�س ذوي االإعاقة 

مدة التمرين: 60 دقيقة

املواد املطلوبة: اأوراق كرتون كبرية، �رشيط ال�سق، اأقالم فلوما�سرت

�سري التمرين:

اأول: عر�س منظم من املدرب حول االآليات الوطنية حلماية حقوق االأ�سخا�س ذوي االإعاقة 

ثانيا: مناق�سة وحوار حول االآليات الوطنية حلماية حقوق االأ�سخا�س ذوي االإعاقة.

املدين يف حماية  واملجتمع  ال�سلطة  تعيق  التي  التحديات  اإبراز  مع  املدرب  وتو�سيح من  تعقيب  ثالثا: 
حقوق االأ�سخا�س ذوي االإعاقة على ال�سعيد الداخلي.

املادة التدريبية امل�شاندة:
اآليات حماية حقوق الإن�شان والأ�شخا�ص ذوي الإعاقة 

املحلية

اإن حقوق االإن�سان وحرياته هي اأ�سا�س وجوهر �سخ�سية االإن�سان، بل اأهم مقومات واأ�س�س وجوده وبقائه، 
ولهذا كلما كانت هذه احلقوق واحلريات م�سونة تفاعل الفرد مع املجتمع وتعزز انتماوؤه اإليه، وعلى النقي�س من 
ذلك كلما ات�سعت حدة االنتهاك واجلرائم وغريها من �رشوب االعتداءات الواقعة على هذه احلقوق واحلريات 

�سعر الفرد بالعزلة وفقد االنتماء للمجتمع.
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وتتوافر ثالث �سمانات اأ�سا�سية هي:  

اأول: ال�سمانة الد�ستورية 

تعني ال�سمانة الد�ستورية وجوب اإقرار وتاأكيد هذه احلقوق والن�س عليها مبنت اأحكام ون�سو�س   الد�ستور.

وعلى �سعيد الواقع العملي خ�ست اأحكام القانون االأ�سا�سي الفل�سطيني حقوق حريات الفرد مبجموعة من املواد 
التي اكدت امل�ساواة .

ثانيا الت�رشيعات والقوانني 

على �رشورة و�سع  الد�ستور �رشاحة  ين�س  املهمة  واحلريات  احلقوق  احلاالت وخ�سو�سا يف  من  الكثري  ويف 
امل�رشع لقانون خا�س بهذه احلقوق، وعلى هذا االأ�سا�س يقوم املجل�س الت�رشيعي بتخ�سي�س قانون خا�س لهذه 
احلقوق يحدد وينظم من خالله خمتلف جوانب وجماالت احلق الذي يتناوله القانون. كما هو احلال مثال مع 
قانون حقوق االأ�سخا�س ذوي االإعاقة الذي حدد من خالله املجل�س الت�رشيعي امل�ستفيدين من هذا احلق واحلقوق 

املقررة. 

ثالثا ال�سمانة اجلزائية

 ان تنظيم القانون االأ�سا�سي للحقوق واحلريات، واأي�سا تف�سيل هذه احلقوق وحتديد مكوناتها مبقت�سى الت�رشيعات 
العادية، عمل ال قيمة اأو اأثر له اإن مل يتم ت�سمني ت�رشيعات الدولة اجلزائية، ملجموعة من القواعد والن�سو�س 
احلقوق  هذه  من  االنتقا�س  اأو  االعتداء  اأعمال  من  عمال  اقرتافها  ميثل  التي  االأفعال  بتجرمي  اخلا�سة  القانونية 

واحلريات، كتجرمي العنف والتعذيب وغريهما. 

ولهذا كان االأجدر بامل�رشع الن�س ال�رشيح على جترمي امل�سا�س اأو االعتداء على احلقوق واحلريات للمعاقني، 
باعتبار ذلك �سيوؤدي بال �سك اإىل تعزيز هذه احلقوق و�سمان حمايتها الإدراك اجلميع مب�ساءلة وعقاب من ت�سول 

له نف�سه بانتهاك هذه احلقوق اأو االنتقا�س منها اأو منع الغري من التمتع بها وممار�ستها.

هذه  تعنى  واحلريات، حيث  احلقوق  باحرتام  االلتزام  ح�سن  �سمان  مهما يف  دورا  الق�سائية  ال�سمانة  تلعب   
ال�سمانة بحق كل من تعر�س النتهاك اأو اعتداء على اأي من حقوقه اأن يتجه للق�ساء العادي ملخا�سمة وم�ساءلة 

من قام بهذا االنتهاك. وميار�س الفرد حقه يف هذه ال�سمانة من خالل نوعني من اأنواع الدعاوى هما: 

1- دعوى امل�ساءلة اأمام الق�ساء العادي من خالل ودعوي امل�سالة املدنية للح�سول على تعوي�س عادل ومن�سف 
عن حجم ال�رشر الذي حلق به جراء االنتهاك .

2.امل�ساءلة اجلنائية  

تعني حق الفرد املت�رشر من انتهاك حقوقه وحرياته يف م�ساءلة وخما�سمة من قام بارتكاب هذا االنتهاك بق�سد 
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م�ساءلته ومعاقبته ماديا عما ارتكبه من اعتداء على حقوقه وحرياته، ويتمثل اجلزاء املرتتب على هذه امل�ساءلة يف 
العقوبة ال�سالبة للحرية كال�سجن ف�سال عن الغرامة املالية.

 وعلى �سعيد مكانة هذه ال�سمانة يف �سوء الت�رشيعات الفل�سطينية بالنقاط ميكننا القول اإن امل�رشع الفل�سطيني قد 
اأكد مبقت�سى القانون االأ�سا�سي على جملة من البنود التي تكفل هذه ال�سمانة، كما هو احلال مع املادة 30 التي 

جاء ن�سها:

»1- التقا�سي حق م�سون ومكفول للنا�س كافة ولكل فل�سطيني حق االلتجاء اإىل قا�سيه الطبيعي...

2- يحظر الن�س يف القوانني على حت�سني اأي قرار اأو عمل اإداري من رقابة الق�ساء...«.

ولي�س هذا فح�سب بل جتاوز امل�رشع الفل�سطيني هذا احلق ال�سمانة اإيجابا من خالل تاأكيده: » كل اعتداء على 
املدنية  وال  اجلنائية  الدعوى  ت�سقط  ال  ... جرمية  االأ�سا�سي  القانون  يكفلها  التي  واحلريات  احلقوق 

النا�سئة عنها بالتقادم«.

  رابعا الرقـابة 

تعني الرقابة جمموع االإجراءات والتدابري التي يتم اتخاذها من الدولة اأو االأفراد اأو املوؤ�س�سات املعنية بالدفاع عن 
حقوق االإن�سان وحرياته، لكفالة احرتام وعدم انتهاك حقوق االإن�سان وحرياته من قبل اأجهزة الدولة.

وتلعب الرقابة دورا مهما ومميزا على �سعيد �سمان احرتام ومراعاة احلقوق واحلريات، ولهذا ميكن للرقابة اأن 
حتقق:

اأداء �سلطات الدولة املختلفة مبجال  - ال�سعور بالر�سى واالطمئنان للمواطن جراء �سعوره برقابة املجتمع على 
حقوق االإن�سان وحرياته.

- اأن اإدراك اأجهزة الدولة بوجود هيئات اأو جهات �سعبية متار�س هذا الدور، وقد تتدخل مل�ساءلتها ومالحقتها 
اأمام الق�ساء، �سيعزز دون �سك من حر�سها على ح�سن احرتامها لواجباتها و�سالمة اإجراءاتها ف�سال عن اهتمامها 

بعدم انتهاك حقوق االإن�سان وحرياته.

مظاهر  من  وغريها  االإدارة  و�سوء  الف�ساد  ومن  التجاوزات  وقوع  من  الوقاية  الرقابة  اأهداف  اأهم  من  لعل   -
االنحراف واالعتداءات التي قد تقع على احلقوق واحلريات، الإدراكها بوجود من يتابع اأداءها ويراقبه.

اأ. اأهمية الرقــابة 

• ر�سد االنتهاكات وف�سحها.	

• تق�سي احلقائق والتحقيق. 	
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التاأثري على الراأي العام يف الدولة، ما قد يوؤدي اإىل حتريك امل�ساءلة واملالحقة ملنتهكي اأحكام القانون، فالرقابة 
املراقب  لكون  املجتمع،  �سعيد  على  واحلريات  باحلقوق  واملعرفة  القانوين  الوعي  ن�رش  يف  مهم  دور  لها 
�سيقوم اإىل جانب تو�سيح االنتهاك بتحديد اأحكام القانون التي مت انتهاكها، ما �سيعزز من املعرفة واالإدراك 

املجتمعي باحلقوق واحلريات.

ب. من يقوم بالرقابـة على �سعيد الدولة؟

متار�س هذا الدور ثالث جهات اأ�سا�سية:
الدولة بذاتها.. 1
املنظمات واحلركات املحلية. . 2
االإعالم املحلي.. 3

1. رقابة الدولة بذاتها

نعني بذلك الرقابة التي متار�سها الدولة على اأجهزتها واإداراتها املختلفة، حيث تلجاأ العديد من الدول يف �سبيل 
�سمان احرتام اأجهزتها وموظفيها الأحكام القانون وواجباتهم، اإىل اإن�ساء ما يعرف بدوائر رقابية يطلق عليها يف 
العادة ا�سم دوائر الرقابة والتفتي�س، التي ت�سكل ملمار�سة مهام االإ�رشاف على ح�سن �سري العمل يف دوائر الدولة، 

مبا يف ذلك التدقيق يف االإجراءات واالأعمال التي تقوم بها هذه الدوائر للتثبت من تطبيق اأحكام القانون فيها.

وعلى �سعيد الو�سع الفل�سطيني توجد هيئة الرقابة العامة كما توجد على �سعيد اأغلب موؤ�س�سات الدولة دوائر 
خا�سة بالرقابة، اأو ما يعرف بدوائر الرقابة الداخلية للرقابة فقط على املوؤ�س�سة التابعة لها.

وعلى العك�س من الرقابة الداخلية متار�س هيئة الرقابة العامة كهيئة للرقابة اخلارجية دورها ومهامها على �سعيد 
خمتلف موؤ�س�سات الدولة الر�سمية واأي�سا املوؤ�س�سات غري الر�سمية، للتاأكد من �سالمة ت�رشفاتها وان�سجامها مع 
باملعرفة والزمالة  تتاأثر  قد  التي  الداخلية  الرقابة  �سلبيات  اإىل جتاوز  توؤدي  قد  الرقابة اخلارجية  اأن  القانون، كما 

وغريها.

كذلك هناك يف الدول املعنية ب�سمان احرتام الدولة الفعلي وخمتلف موؤ�س�ساتها حلقوق االإن�سان وحرياته توجد 
الوطنية  ال�سلطة  التي مت فور قيام  الدولة، كما هو احلال يف فل�سطني  بالرقابة تعرف مبراقب  موؤ�س�سات خا�سة 

الفل�سطينية بها تاأ�سي�س هيئة فل�سطينية م�ستقلة حلقوق املواطن.

ومن جانب اآخر هناك بع�س الت�رشيعات التي ت�سرتط يف �سبيل �سمان حماية احلقوق واحلريات �رشورة ووجوب 
مراقبة الدولة اأو اأجهزة معينة فيها على بع�س املوؤ�س�سات ل�سمان مراعاتها للقانون وعدم انتهاكها حلقوق االإن�سان، 
ومن االأمثلة على ذلك ن�س املادة 10 واملادة 11 من قانون مراكز االإ�سالح والتاأهيل على وجوب رقابة وزير 
الداخلية والعدل اأو من ينتدبه اأي منهما على مراكز االإ�سالح والتاأهيل للتاأكد من عدم وجود اأي حمتجز دون 
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اأو غريها من  التعذيب  االإن�سانية وعدم  للمعاملة  ال�سجون  القائمني على  للتاأكد من احرتام  اأو  قانوين،  م�سوغ 
احلقوق املقررة لل�سجني.

كذلك ن�س قانون اأ�سول املحاكمات اجلزائية مبقت�سى املادة 126، على رقابة النائب العام وق�ساة املحكمة العليا 
واملحافظني على مراكز االإ�سالح والتاأهيل، بهدف التاأكد اأي�سا من عدم وجود اأي نزيل دون مربر قانوين اأو 

عدم وجود اأي �سخ�س بعد املدة املقررة الحتجازه.

2.رقابة منظمات املجتمع املدين 

اأداء موؤ�س�سات الدولة: باعتبارها موؤ�س�سات تقع على   وهي الرقابة التي متار�سها منظمات املجتمع املدين على 
املدين  للمجتمع  االأ�سا�سية  البنى  واإر�ساء  باأهميتها،  والتوعية  االإن�سان،  حقوق  مبادئ  تاأ�سيل  مهمة  عاتقها 

املوؤ�س�سي على املبادئ والقيم الد�ستورية والقانونية. 

)اأحزاب،  من  املدين  املجتمع  موؤ�س�سات  خمتلف  بني  التوا�سل  يف  االهتمام  من  مزيد  لبذل  اأهمية  هناك  اإن 
تناف�سية  ولي�ست  االإن�سان  منظمات حقوق  تكاملية بني  اآليات عمل  ومنظمات، وجمعيات، وهيئات( وخلق 
فيما بينها، وال�سري �سوب ماأ�س�سة حركة حقوق االإن�سان والتم�سك بطابعها املهني �سمانًا لعدم االرجتال وتعزيزاً 
مل�سداقية اأهدافها، وتعبئة املوارد مبا ي�سمن لها حتقيق اأف�سل ا�ستثمار مبا تقوم به من اأن�سطة، واأن يكون هناك 

تقييم ومتابعة دورية ملدى فاعلية ما تقوم به هذه املنظمات من اأن�سطة وبرامج. 

وهنا جتدر االإ�سارة لوجود ع�رشات املوؤ�س�سات املحلية الفل�سطينية املعنية بحقوق االإن�سان والرقابة على اأداء الدولة 
ل�سمان متا�سي ت�رشفاتها وقراراتها مع اأحكام القانون، ف�سال عن �سمان عدم انتهاك االأجهزة االأمنية املختلفة 

واملكلفني باإنفاذ القانون حلقوق املواطن وحرياته املن�سو�س عليها مبقت�سى اأحكام القانون االأ�سا�سي.

3. رقابة الإعالم املحلي

اأجهزة الدولة من خالل ن�رش خمتلف قرارات  اأداء  الرقابة على  كذلك ميار�س االإعالم املحلي دورا فاعال يف 
الدولة، ف�سال عن ف�سحه للتعديات التي قد تقع على حقوق االإن�سان.

وختاما ميثل االإن�سان االآلية االأ�سا�سية حلماية حقوق االإن�سان اإذا ما وعى حقوقه واقتنع بها قواًل و�سلوكًا، وحّول 
البيت  به يف  منوطة  وطنية  وم�سوؤولية  اأخالقي،  التزام  اإىل  واحلريات  االأ�سا�سية  احلقوق  اإعمال  باأهمية  قناعاته 

وال�سارع والعمل. 
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متابعة: 
مترين رقم 10: دور موؤ�ش�شات ال�شلطة التنفيذية يف 

حماية حقوق الأ�شخا�ص ذوي الإعاقة 
الهدف: اأن يتعرف امل�ساركون على دور موؤ�س�سات ال�سلطة يف حماية حقوق االأ�سخا�س ذوي االإعاقة 

املواد املطلوبة: اأقالم حرب جاف، ورق A4، اأقالم ماركر، اأوراق فليب �سارت، لوح ورقي.

مدة التمرين: 60 دقيقة

�سري التمرين:

اأول: يتم تق�سيم امل�سرتكني اإىل ثالث جمموعات ويتم توزيع ن�سخة لكل جمموعة من قانون حقوق 
االأ�سخا�س ذوي االإعاقة، ويطلب من كل جمموعة اأن تقوم ببحث دور ال�سلطة الوطنية وموؤ�س�ساتها 

يف حماية حقوق االأ�سخا�س ذوي االإعاقة:

حقوق  حلماية  الوطنية  ال�سلطة  موؤ�س�سات  من  عمله  ينبغي  ما  اإىل  يتو�سلوا  اأن  امل�سرتكني  على  ثانيا: 
االأ�سخا�س ذوي االإعاقة.

باقي  مع  االأجوبة  وم�ساركة  املجموعة  عمل  خمرجات  بعر�س  جمموعة  كل  عن  ممثل  يقوم  ثالثا: 
املجموعات.

رابعا: ي�سل املدرب مع املتدربني اإىل نقا�س حول اأهمية دور ال�سلطة يف حماية حقوق االأ�سخا�س ذوي 
االإعاقة واخلطوات املطلوب القيام بها من طرف الوزارات املعنية يف ال�سلطة يف هذا املجال.

 

املادة التدريبية امل�شاندة:
اللتزامات املرتتبة على وزارات ال�شلطة التنفيذية مبوجب 

قانون رقم 4 ولئحته التنفيذية

األزم القانون وزارات ال�سلطة الوطنية، وجهات اأهلية معنية بحقوق املعاقني، باإعمال القانون وتطبيقه، وذلك 
ل�سمان متتع املعاق باحلياة الكرمية كغريه من اأفراد املجتمع. وتبعته الالئحة التنفيذية �سارحة تلك املواد القانونية، 
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ال�سلطة  على  التنفيذية  والالئحة  القانون  مبوجب  املرتتبة  القانونية  االلتزامات  نورد  يلي  وفيما  عليها.  وموؤكدة 
الوطنية وموؤ�س�ساتها، وبالتن�سيق مع وزارة ال�سوؤون االجتماعية:

• حيث يلزم القانون ال�سلطة الوطنية وموؤ�س�ساتها بتوفري اأ�سا�سيات احلياة الكرمية للمعاقني على اأ�سا�س 	
مبداأ عدم التمييز وامل�ساواة بني اأفراد املجتمع، وعليه يتم تاأهيلهم وت�سغيلهم على اأ�سا�س امل�ساواة 

وتكافوؤ الفر�س، وجاءت اهم االلتزامات كالتايل: 
• حماية حقوق املعاق الواردة يف القانون والالئحة التنفيذية والعمل على ت�سهيل ح�سوله عليها.	
• تقدمي التاأهيل للمعاق باأ�سكاله املختلفة وفق ما تقت�سيه طبيعة اإعاقته ومب�ساهمة منه ال تزيد عن %25 	

من التكلفة.
• و�سع االأنظمة وال�سوابط التي ت�سمن للمعاق احلماية من جميع اأ�سكال العنف واال�ستغالل والتمييز.	
• اإدخال لغة االإ�سارة يف املرافق احلكومية. 	
• التنفيذية، وهي رزمة من اخلدمات 	 الالئحة  التي جاء تو�سيح ماهيتها يف  املعاق،  اإ�سدار بطاقة 

ال�سحية والدمج االجتماعي واملهني والتعليمي، واإعادة التاأهيل وخدمات الدعم وفق نوع االإعاقة 
الر�سمية  واجلهات  الوزارات  مع  بالتن�سيق  للمعاقني  خدمات  تقدمي  خاللها  من  ويتم  ودرجتها، 

واالأهلية ومع الهيئات االأجنبية والدولية ذات العالقة يف هذا املجال. 
• اعفاء جميع املواد التعليمية والطبية وامل�ساعدة وو�سائط النقل الالزمة ملدار�س وموؤ�س�سات املعاقني 	

املرخ�سة وو�سائل النقل ال�سخ�سية ال�ستعمال االأفراد املعاقني، من الر�سوم واجلمارك وال�رشائب. 
• �سمان اخلدمات ال�سحية امل�سمولة يف التاأمني ال�سحي احلكومي جمانًا للمعاق واأ�رشته.  والعمل 	

على تقدمي خدمات االكت�ساف املبكر لالإعاقات وتوفري االأدوات واالأجهزة الطبية الالزمة مل�ساعدة 
املعاق.

• ويف 	 والتعليمية  الرتبوية  باملرافق  لاللتحاق  متكافئة  فر�س  على  احل�سول  يف  املعاقني  حق  �سمان 
اجلامعات �سمن اإطار املناهج املعمول بها يف هذه املرافق.

• باالأدوات 	 وتزويدها  املعاق  حلالة  ومرافقها  والنوادي  واملخيمات  والقاعات  املالعب  مواءمة 
وامل�ستلزمات ال�رشورية دعم م�ساركة املعاقني يف برامج ريا�سية وطنية دولية.

• ت�سهيل حركة املعاقني منح تخفي�سات خا�سة يف و�سائل النقل العامة لهم وملرافقيهم وتوفري حافالت 	
خا�سة جمهزة لالأ�سخا�س املعاقني على اخلطوط العامة.

• توفري الت�سهيالت الالزمة لتمكني املعاقني من ا�ستخدام اأجهزة ومعدات ومرافق االت�ساالت.	
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اجلل�شة الثالثة:
  

مترين رقم11: دور الهيئات الوطنية وموؤ�ش�شات حقوق 
الإن�شان يف حماية حقوق الأ�شخا�ص ذوي الإعاقة 

الهدف: اأن يتعرف امل�ساركون ويدركوا دور الهيئات الوطنية وموؤ�س�سات حقوق االإن�سان يف حماية 
حقوق االأ�سخا�س ذوي االإعاقة.

مدة التمرين: 90 دقيقة

املواد املطلوبة: اأوراق كرتون كبرية، �رشيط ال�سق، اأقالم فلوما�سرت

�سري التمرين:

اأول: نق�سم املتدربني اإىل جمموعات خرباء للتباحث يف مهام ودور الهيئات الوطنية حلقوق االإن�سان يف 
حماية حقوق االأ�سخا�س ذوي االإعاقة وكذلك دور موؤ�س�سات املجتمع املدين العاملة مع االأ�سخا�س 

ذوي االإعاقة يف حماية حقوقهم واخلدمات التي تقدمها لهم؟ 

 ثانيا: على كل جمموعة االإجابة على ال�سوؤال الرئي�سي يف غ�سون ن�سف �ساعة. 

 ثالثا: تقوم كل جمموعة بعر�س ما تو�سلت اإليه من نتائج. 

رابعا: تتم مناق�سة خمرجات عمل املجموعات وثم يعر�س املدرب ملهام ودور الهيئات الوطنية حلقوق 
االإن�سان ودور موؤ�س�سات املجتمع املدين احلقوقية العاملة مع االأ�سخا�س ذوي االإعاقة. 

املادة التدريبية امل�شاندة:
دور املنظمات الوطنية واحلقوقية يف حماية حقوق 

الأ�شخا�ص ذوي الإعاقة 

تلعب املنظمات احلقوقية وخا�سة الوطنية منها دوراً مهمًا يف بناء ثقافة جمتمعية وقيم وممار�سات اأ�سا�سها احرتام 
�سيادة القانون ومبداأ املواطنة وحقوق االإن�سان وذلك من خالل: 

تعزيز ون�رش حقوق االأ�سخا�س ذوي االإعاقة والعمل على حمايتها ور�سد تنفيذها. 	 



72

الهيئة امل�ستقلة حلقوق االإن�سان "ديوان املظامل"

تنظيم اأن�سطة التدريب والتوعية اجلماهريية حيث تقوم منظمات حقوق االإن�سان بدور فاعل يف رفع م�ستوى 	 
الوعي العام حول حقوق االإن�سان.

القيام بجهود اإعالمية توعوية م�ستمرة حول حقوق االأ�سخا�س ذوي االإعاقة.	 

اإر�ساء اأ�س�س الثقافة املدنية وثقافة حقوق االإن�سان من خالل التعليم والتدريب والن�رش.	 

مع 	  �سكاويهم  ومتابعة  االإعاقة  ذوى  االأ�سخا�س  لها  يتعر�س  التي  االنتهاكات  حول  ال�سكاوى  ا�ستقبال   
اجلهات املعنية بال�سلطة.

اإعداد التقارير واالأبحاث والبيانات وجتميع املعلومات املتعلقة بحقوق االأ�سخا�س ذوي االإعاقة واالنتهاكات 	 
التي يتعر�سون لها وو�سعها يف متناول اجلمهور املحلي.

الرقابة على عمل موؤ�س�سات النظام ال�سيا�سي ل�سمان امتثالها ملعايري حقوق االإن�سان وتطبيقها القوانني التي 	 
تخ�س هذه ال�رشيحة.

ممار�سة ال�سغط والتعبئة والتاأثري على موؤ�س�سات النظام ال�سيا�سي ل�سمان حماية حقوق االإن�سان واالأ�سخا�س 	 
ذوي االإعاقة، وذلك من خالل ت�سكيل ائتالفات هدفها التاأثري يف الت�رشيعات وال�سيا�سات العامة، وتعبئة 
واإدارة املوارد التي تعزز �سيادة القانون من خالل ممار�سة ال�سغط على املجل�س الت�رشيعي ل�سمان ت�رشيعات 
حقوق  احرتام  ل�سمان  احلكومة  على  ال�سغط  خالل  من  اأو  االإن�سان  حلقوق  الدولية  املعايري  مع  تتوائم 

االأ�سخا�س ذوي االإعاقة.

كما يتم ا�ستعر�س ن�س املادة 33 حول التنفيذ والر�سد على ال�سعيد الوطني والتي توؤكد على:

تعنيِّ الدول االأطراف، وفقا لنهجها التنظيمي، جهة تن�سيق واحدة اأو اأكرث داخل احلكومة ُتعنى بامل�سائل 	 
املت�سلة بتنفيذ هذه االتفاقية، وتويل االعتبار الواجب مل�ساألة اإن�ساء اأو تعيني اآلية تن�سيق داخل احلكومة لتي�سري 

االأعمال ذات ال�سلة يف خمتلف القطاعات وعلى خمتلف امل�ستويات.

اإطار عمل 	  اإن�ساء  اأو  اأو تعيني  اأو تعزيز  بت�سكيل  القانونية واالإدارية،  الدول االأطراف، وفقا لنظمها  تقوم 
اأو اأكرث، ح�سب االقت�ساء، لتعزيز هذه االتفاقية  اآلية م�ستقلة واحدة  داخل الدولة الطرف، مبا يف ذلك 
وحمايتها ور�سد تنفيذها. وتاأخذ الدول االأطراف بعني االعتبار، عند تعيني اأو اإن�ساء مثل هذه االآلية املبادئ 

املتعلقة مبركز وطرق عمل املوؤ�س�سات الوطنية املعنية بحماية حقوق االإن�سان وتعزيزها.

الر�سد 	  عملية  يف  لهم،  املمثلة  واملنظمات  االعاقة   ذوي  اال�سخا�س  وبخا�سة  املدين،  املجتمع  ي�سهم 
وي�ساركون فيها م�ساركة كاملة.
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تدابري واإجراءات احلماية الوطنية لإعمال حق الأ�سخا�س ذوي الإعاقة يف العمل الالئق16

حتمي منظومة حقوق االإن�سان يف االرا�سي الفل�سطينية فيما حتميه حقوق اال�سخا�س ذوي االإعاقة عرب 
تن�سيقية داخل  تعيني جهات  االآليات والتدابري داخل اجل�سم احلكومي وخارجه من �سمنه  اإن�ساء جمموعة من 
احلكومة لتنفيذ منظومة الت�رشيعات وال�سيا�سات الوطنية املتعلقة بحقوق اال�سخا�س ذوي االعاقة بااال�سافة اىل 
وجود اطار م�ستقل كموؤ�س�سة حقوق ان�سان وطنية للعمل على تنفيذ الت�رشيعات ور�سد مدى امتثال احلكومة 

على تنفيذ ما ورد يف جملة هذه الت�رشيعات وال�سيا�سات. ومن �سمن هذه االآليات: 

اإن�ساء املجل�س الأعلى لالإعاقة يف العام 2004.. 1

 ملتابعة تنفيذ قانون حقوق اال�سخا�س ذوي االإعاقة، وو�سع ال�سيا�سات واخلطط، والرقابة على تطبيق 
اأعلى درجات التكامل بني خمتلف املكونات والفعاليات املجتمعية. وا�ستمرارا للجهود  التوجهات، و�سمان 
املر�سوم  تعديل  ب�ساأن  ل�سنة 2012   )    ( الرئا�سي رقم  للمر�سوم  االإطار، وا�ستنادا  الر�سمية والوطنية يف هذا 
الرئا�سي املتعلق باملجل�س االأعلى لالأ�سخا�س ذوي االإعاقة مت اإعادة ت�سكيل املجل�س االأعلى برئا�سة وزير ال�سوؤون 
االجتماعية وع�سوية �ستة ع�رش ممثال عن اجلهات احلكومية واالأهلية واخلا�سة واالأ�سخا�س ذوي االإعاقة اأنف�سهم.

ويتكون هذا املجل�س من عدد من املوؤ�س�سات احلكومية واالأهلية والكفاءات واخلربات العاملة يف جمال االإعاقة 
والتاأهيل،باالإ�سافة اإىل الهيئة امل�ستقلة حلقوق االإن�سان ب�سفتها ع�سو مراقب . 

الحتاد الفل�سطيني العام لالأ�سخا�س ذوي الإعاقة. 2

اإيجاد  من خالل  حقوقهم،  عن  والدفاع  االإعاقة  ذوي  االأ�سخا�س  متثيل  على  يعمل   1991 العام  اأن�ساأ يف 
ت�رشيعات حتمي حقوق هذه الفئة ومتنع التمييز ال�سلبي �سدهم. وقد حاول االحتاد خالل االعوام املا�سية بعد 
�سن القانون واقرار الالئحة التفيذية للو�سول اإىل �سيغة م�سرتكة مع احلكومة لت�سغيل ن�سبة ال 5% من اال�سخا�س 
ذوي االعاقة كحد اأدنى، لكن مل يتم اخلروج ب�سيغة موحدة. وقد توجه االحتاد اإىل وزارة العمل من اأجل 
القطاع  لدى  اأو  الوزارة  لدى  ت�سغيلهم  يتم  موؤهالتهم وخرباتهم حتى  الباحثني عن عمل مع  بقوائم  تزويدهم 
اخلا�س وحتى اللحظة مت تقدمي حوايل 800 ا�سم من قبل االحتاد اىل مكاتب العمل يف كافة فروعه املن�رشة يف 
ال�سفة الغربية. ي�سعى االحتاد العام لالأ�سخا�س ذوي االإعاقة اإىل الدفاع عن حقوق االأ�سخا�س ذوي االإعاقة، 
كما قاد االحتاد منذ تاأ�سي�سه حمالت متتالية لو�سع الت�رشيعات التي تكفل لالأ�سخا�س ذوي االإعاقة حياة م�ستقلة 
كرمية بعيداً عن التمييز ال�سلبي �سدهم والنابع من االجتاهات ال�سلبية التي ت�سود املجتمع جتاه اال�سخا�س ذوي 

االعاقة.
من  االن�سان  حقوق  جمال  ويف  التاأهيل  جمال  يف  العاملة  املوؤ�س�سات  كافة  من  وموؤازرة  وبدعم  االحتاد  جنح 
الو�سول اإىل اإقرار قانون حقوق املعوقني رقم 99/4 يف العام 1999 وقد تابع االحتاد العمل مع احلكومة الإقرار 
التنفيذية للقانون ولكن هذه  العام 2004 من ا�ست�سدار الالئحة  القانون، وقد جنح يف  التنفيذية لهذا  اللوائح 

احلقوقي اإ�سالم التميي الهيئة امل�ستقلة حلقوق االن�سان  مادة من اعداد الزميل    16
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الالئحة مل ترق اإىل امل�ستوى املطلوب حبث جاءت يف بع�س موادها تتعار�س مع القانون ويف موادها االأخرى 
جاءت ب�سيغة القانون وهذا عائد اإىل وزيرة ال�سوؤون االجتماعية يف حينه قدمت للمجل�س الئحة تنفيذية تختلف 

عن الالئحة التي مت االتفاق عليها مع خمتلف املوؤ�س�سات.

الهيئة امل�ستقلة حلقوق الإن�سان “ ديوان املظامل” . 3

لي�س من قبيل امل�سادفة وجود هيئة وطنية م�ستقلة حلقوق االإن�سان متار�س مهامها وفقًا ملا ن�ست عليه املعايري 
الدولية حلقوق االن�سان،، فقد جاءت اتفاقية حقوق اال�سخا�س ذوي االعاقة يف العام 2006 بن�س املادة 33 
الذي اأ�سار اإىل �رشورة قيام الدول االأطراف باإن�ساء اآليات حمددة لتعزيز ور�سد حقوق االأ�سخا�س ذوي االإعاقة 
على ال�سعيد الوطني. ومن �سمن هذه االآليات وجود موؤ�س�سات وطنية حلقوق االإن�سان. وللعلم فقد كان وجود 

الهيئة �سابقًا لالتفاقية . 

بالتفوي�س  املظامل  ديوان  ب�سفتها  وكذلك  الوطنية  املوؤ�س�سة  ب�سفتها  االن�سان  حلقوق  امل�ستقلة  الهيئة  تقوم 
املمنوح لها من خالل مر�سوم الرئي�س الراحل يا�رش عرفات يف العام 1993 وكذلك من خالل ن�س املادة 31 
من القانون اال�سا�سي الفل�سطيني، اأحد اأبرز مهامها تعزيز وحماية حقوق االن�سان عرب �سيانة ومراجعة الت�رشيعات 

وال�سيا�سات الوطنية ومراقبة اأداء خمتلف اأركان ال�سلطة التنفيذية واأطراف العدالة. 

والهيئة اإذ توؤمن باأن حقوق االن�سان �ساملة مرتابطة وغري قابلة للتجزئة اأو للت�رشف فقد اأولت اإهتمامًا خا�سًا 
بحقوق الفئات املهم�سة ومن �سمنها حقوق االأ�سخا�س ذوي االإعاقة وعملت على و�سع اخلطط االإ�سرتاتيجية 
والربامج  الهيئة  به  ت�سطلع  الذي  الدور  �سياق  يف  وذلك  املواطنني   من  الفئة  هذه  حلقوق  فعلي  نهو�س  نحو 
التي تنفذها كمراجعة الت�رشيعات وتلقي ال�سكاوى ومتابعتها مع اجلهات ذات العالقة كاآلية من اآليات التدخل 

واحلماية. وكذلك تقييم املبادرات الوطنية 

وب�سفتها  والدويل  الوطني  امل�ستويني  على  به  تتمتع  التي  االأ�سيل  واخت�سا�سها  دورها  من  وانطالقا  الهيئة 
موؤ�س�سة وطنية حلقوق االن�سان وديوان مظامل يخت�س بتلقي ال�سكاوى ومعاجلة التظلمات واالنتهاكات الواقعه 
على حقوق االن�سان تقوم بر�سد  قامت باإعداد ثالث تقارير هامة حول االأ�سخا�س ذوي االإعاقة باالإ�سافة اإىل 

ع�رشات املذكرات والر�سائل التي وجهتها اىل جمل�س الوزراء وديوان املوظفني حلثهم الإعمال هذا احلق . 

لقد اأولت الهيئة امل�ستقلة حلقوق االإن�سان ق�سية حقوق االأ�سخا�س ذوي االإعاقة اأهمية واأولوية كبرية منذ تاأ�سي�سها 
يف العام 1993، غري اأن خطة العمل االإ�سرتاتيجية اخلا�سة بالهيئة لل�سنوات الثالث 2011-2013، جعلت 
تنفيذ حتقيٍق وطني �سامل  الهيئة يف  با�رشت  االأوىل  فللمرة  االإعاقة حمور عملها،  االأ�سخا�س ذوي  من ق�سية 
القطاع  باال�سافة اىل  الر�سمية   املوؤ�س�سة  والتزام  الفئة، ومدى حتقيق  بهذه  اخلا�سة  احلياة  مناحي  يتناول جميع 
اخلا�س وقطاع املوؤ�س�سات االهلية غري احلكومية بتوظيف وت�سغيل ن�سبة الـ 5% التي تن�س عليها املادة 12 الفقرة 4 
من الالئحة التنفيذية لقانون املعوقني التي تن�س على اأنه »على جميع املوؤ�س�سات احلكومية وغري احلكومية ا�ستيعاب 

عدد من املعوقني ال يقل عن 5% من عدد العاملني بها يتنا�سب مع طبيعة العمل يف تلك املوؤ�س�سات«.
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فالتحقيق الوطني اخلا�س باالأ�سخا�س ذوي االإعاقة والذي تعمل الهيئة على تنفيذه، �سي�سكل نقطة حتول هامة يف 
عمل الهيئة ب�سفتها الهيئة الوطنية التي تعنى بحقوق االإن�سان يف فل�سطني، فهذا التحقيق الوطني �ستكون نتائجه 
العالقة، يف جميع  اأ�سحاب  وامل�سوؤولني  واجلهات  االأ�سخا�س  �سي�رشك جميع  اجلميع، كونه  لدى  ملمو�سة 
مراحل تنفيذه التي قد تطول الأكرث من عام، وت�سع اجلميع اأمام م�سوؤولياتهم مهما كان حجم امل�سوؤولية التي 

امللقاة على عاتقهم.

وجود منظمات جمتمع مدين ذات �سلة بحقوق الأ�سخا�س ذوي الإعاقة. 4

تن�سط يف االرا�سي الفل�سطينية عدد متنوع اخلدمات من املنظمات واملوؤ�س�سات واجلمعيات التي تعنى 
بق�سايا اال�سخا�س ذوي االعاقة �سواء على �سعيد الرعاية والتاأهيل االإجتماعي والطبي واملهني . وت�ساهم بع�س 
اىل  باالا�سافة  احلكومة  طرف  من  الوطنية  وال�سيا�سات  للت�رشيعات  احلكومة  تنفيذ  ر�سد  يف  املوؤ�س�سات  هذه 

م�ساهماتهم يف تنفيذ بع�س ال�سيا�سات الوطنية بال�رشاكة مع احلكومة. 

اجلل�شة الرابعة: 
 

مترين رقم 13: دور املوؤ�ش�شات الإعالمية يف الرقابة 
والتوعية بحقوق الأ�شخا�ص ذوي الإعاقة  

الهدف: تنمية معرفة املتدربني باأهمية دور و�سائل االإعالم يف حماية حقوق االأ�سخا�س ذوي االإعاقة  

مدة التمرين: 60 دقيقة

املواد املطلوبة: اأقالم حرب جاف، ن�سخ من احلالة الدرا�سية. 

�سري التمرين:

اأوال: يتم تق�سيم امل�سرتكني اإىل جمموعات، وجتيب كل جمموعة على اأهمية دور و�سائل االإعالم يف 
حماية حقوق االأ�سخا�س ذوي االإعاقة.

باقي  مع  االأجوبة  وم�ساركة  جمموعته  اإليه  تو�سلت  ما  بعر�س  جمموعة  كل  عن  ممثل  يقوم  ثانيا: 
املجموعات.

ثالثا: يعر�س املدرب دور املوؤ�س�سات االإعالمية يف الرقابة والتوعية على حقوق االأ�سخا�س ذوي االإعاقة.
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املادة التدريبية امل�شاندة:
دور املوؤ�ش�شات الإعالمية يف الرقابة والتوعية بحقوق 

الأ�شخا�ص ذوي الإعاقة 

يقوم االإعالميون بدور رئي�سي يف العملية االت�سالية، الأنهم هم الذين يحددون �سكل املادة االت�سالية وم�سمونها، 
االإن�ساين يف  الن�ساط  اأ�سكال  كافة  تغطي  التي  االإعالمية  املادة  توفري  الرئي�سي يف  العبء  حتمل  عليهم  ويتعني 

جمتمعاتهم.

ويكت�سب االإعالميون اأهمية خا�سة، ذلك اأن وظيفتهم لي�ست وظيفة اجتماعية مهمة فح�سب، بل اإن لديهم 
قدرة كاملة على التاأثري يف االأفكار واالآراء وت�سكيلها، واالإعالميون هم نواب اجلماهري التي تعترب فئة االأ�سخا�س 
ذوي االإعاقة من فئات هوؤالء اجلماهري، ومهمة االإعالميني هي البحث عن احلقيقة اخلا�سة برعاية حقوق هذه 
الفئة، والعمل على حمايتها، فاالإعالميون هو عيون اجلماهري ال�ساهرة، وينظر اإىل االإعالميني ب�سكل متزايد، 
على اأنهم �رشكاء يف تنمية جمتمعاتهم، واأن يقوموا بدور املعلم ودور بناة االأمم من اأجل �سياغة جمتمع جديد.

احلقائق  تق�سي  ولهم دور مهم يف  النقاب عنها،  العام، ويك�سفون  ال�سالح  تعني  التي  احلقائق  يتابعون  وهم 
والتنقيب عن ت�رشفات القائمني على ال�سلطة وفح�سها وف�سح اأي اإ�ساءة ال�ستخدام ال�سلطة اأو ق�سور يف الكفاءة 
اأو ف�ساد اأو اأي انحرافات اأخرى، وقدرة االإعالميني على تق�سي ون�رش االأمور املتعلقة ب�سوء االإدارة والبريوقراطية 
والف�ساد تت�سم باأهمية خا�سة، وعن حقوق ورعاية االأ�سخا�س ذوي االإعاقة واهتمام املجتمع بهذه الفئة منه، 
نظراً الأنها من اأجنح الو�سائل التي تكفل عدم ال�سماح لغري االأكفاء وغري االأمناء حيثما وجدوا باأن يت�سببوا يف ف�ساد 

النظام كله، اأو يف اإحداث املظامل.

وتلعب املوؤ�س�سات االإعالمية دوراً كبرياً يف تقدمي املعلومات واملعارف مبا تت�سمنه من العنا�رش املعرفية والتفكري 
االإعاقة  ذوي  االأ�سخا�س  عند  ينمي  هو جديد  ما  على كل  واإطالعهم  والقيم  واالجتاهات  واملهارات  العلمي 
خيالهم ويربطهم بعامل االإبداع وحتقيق االإمتاع والت�سلية لديهم، من خالل ما تقدمه الربامج واالأن�سطة االإعالمية 
املقدمة  الربامج  اأمناط  على  واالإبداعية  الفنية  الروؤية  يعك�س  الذي  باالت�سال  القائم  يبدعه  مما  وذلك  للمعاقني، 

للمعاقني.

اأي�سًا مبا يربط القائمني باالت�سال بطبيعة القيم واملعايري االجتماعية ال�سائدة، وح�سب درجة تطوره، باالإ�سافة 
ن�رشها عن حقوق  اأو  املعلومات  ذاته يف جمع  الب�رشي  العن�رش  وثقافة  ال�سخ�سية،  واملوؤهالت  القدرات  اإىل 

االأ�سخا�س ذوي االإعاقة يف النهاية للجمهور.
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وظائف الت�سال:

 ميكن تلخي�س اأهم الوظائف التي يقوم بها الت�سال بالنقاط التالية:

نوعها . 1 كان  ومهما  دولية،  اأم  اإقليمية  اأم  حملية  اأكانت  �سواء  االأخبار  نقل  وظيفة  وهي  االأخبار:  وظيفة 
اقت�سادية اأم �سيا�سية، اأم اجتماعية، اأم فنية، وذلك ملتابعة ما يجري حول املرء يف عامله ال�سغري والكبري، 
وتهدف االأخبار اإىل و�سل االإن�سان بالعامل اخلارجي وتزويده مبا ي�ستجد من اأخبار، ولقد اهتمت كثري من 

الدول بتقدمي ن�رشات لل�سم والبكم تبث مبا�رشة لهم مع ن�رشات االأخبار لباقي فئات املجتمع.

وظيفة االإعالم والتعليم: واالإعالن والتعليم وظيفتان تكمل كل منهما االأخرى، فبينما وظيفة االإعالم توفر . 2
املعلومات التي ي�ستفيد منها املرء يف حياته، ماديًا، اأو فكريًا، اأو اجتماعيًا، فاإن التعليم يف احلقيقة يقدم 
مهارات جديدة،  لك�سب  اأو  الر�سمي،  التعليم  لتدعيم عملية  ت�ستخدم  التي  املنهجية  املعلومات  نوعًا من 
فتعليم االأ�سخا�س ذوي االإعاقة يف املدار�س اأو دور الرعاية اخلا�سة بهم يقدم لهم منهجًا ر�سميًا، يعمل على 

دعمه من خالل ما يقدم االإعالم لهم من برامج خمتلفة تنمي املهارات املكت�سبة علميًا عندهم.

اأفراد . 3 ال�سبيل الوحيد اإىل ترابط املجتمع، فهو يربط  اإن االت�سال هو  وظيفة ترابط املجتمع ونقل الرتاث: 
باملجتمع، وذلك  باحلكومة واملعاقني  ببع�س، وال�سعب  بع�سهم  ببع�س، واأفراد املجتمع  بع�سهم  االأ�رشة 
للحفاظ على كيانه ومعتقداته، وحماية فل�سفته وتوحيد اأفراد املجتمع، لتحقيق اآمالهم واأهداف جمتمعاتهم 

وعن طريق االت�سال تتم التن�سئة االجتماعية والتن�سئة ال�سيا�سية والدينية.

اأقدم وظائف االت�سال، فهي مهمة . 4 اأهمية عن الوظائف االأخرى، وهي من  وظيفة الرتفيه: فهي ال تقل 
لتحقيق بع�س االإ�سباعات النف�سية واالجتماعية، بحيث يكون هناك توازن بني هذه الوظيفة وباقي الوظائف.

واإ�ساءة . 5 واملخالفات  الف�ساد  من  و�سيانته  املجتمع  االأ�سا�سية حلماية  الدروع  اأحد  متثل  الرقابة: وهي  وظيفة 
ا�ستخدام ال�سلطة، ولهذا اأطلق على ال�سحافة ال�سلطة الرابعة، فهي مهمة للحكومة الأنها متثل عونًا لها يف 
ك�سف اأ�سكال الف�ساد، التي ميكن اأن حتدث، فهي تلعب دوراً م�سانداً للحكومة، ودوراً اأ�سا�سيًا للدفاع 
النا�س، من خالل حماربة الف�ساد واملحاباة واملح�سوبية وعدم الكفاءة، والف�سل يف االإدارة  عن م�سالح 
الدميقراطية  الروح  وللتعبري عن  املجتمعات  لتقدمي  اأ�سا�سية،  وظيفة  العمومي  الرقيب  وظيفة  اإن  والتنفيذ، 

البناءة يف اأي جمتمع كان.

االإعالن والرتويج: فهي وظيفة حديثة لالت�سال، حيث اإن االإعالن هو الو�سيلة احلديثة لرتويج ال�سلعة التي . 6
عرفت اأ�سكااًل خمتلفة منذ كانت التجارة واملقاي�سة.

اجلماهريية وظيفة . 7 االت�سال  توؤديها و�سائل  التي  والرئي�سية  العامة  الوظائف  االآراء واالجتاهات: من  تكوين 
الراأي  اإن لها دورها املهم يف تكوين  اإذ  تكوين االآراء واالجتاهات لدى االأفراد واجلماعات وال�سعوب، 

العام.
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حاجات الأ�سخا�س ذوي الإعاقة التي حتتاج اإىل اإ�سباع عن طريق و�سائل الإعالم:

لقد حدد الباحثون حاجات عند االأفراد ب�سكل عام واالأ�سخا�س ذوي االإعاقة منهم حتتاج اإىل اإ�سباع وذلك عن 
طريق ا�ستعمال و�سائل االإعالم وهذه احلاجات هي:

احلاجات املعرفية: وهي احلاجات املرتبطة بتقوية املعلومات واملعرفة وفهم بيئتنا، وهي ت�ستند اإىل الرغبة يف . 1
فهم البيئة وال�سيطرة عليها وهي ت�سبع لدينا ح�سب اال�ستطالع واالكت�ساف.

احلاجة العاطفية: وهي احلاجات املرتبطة بتقوية اخلربات اجلمالية، والبهجة والعاطفة لدى االأفراد، ويعترب . 2
ال�سعي للح�سول على البهجة والرتفيه من الدوافع العامة التي يتم اإ�سباعها عن طريق و�سائل االإعالم.

والثقة . 3 امل�سداقية  من حيث  االأفراد  �سخ�سية  بتقوية  املرتبطة  احلاجات  ال�سخ�سي: وهي  االندماج  حاجات 
واال�ستقرار ومركز الفرد االجتماعي، وتنبع هذه احلاجات من رغبة الفرد يف حتقيق الذات.

وهي . 4 والعامل  واالأ�سدقاء  بالعائلة  االت�سال  بتقوية  املرتبطة  احلاجات  وهي  االجتماعي:  االندماج  حاجات 
حاجات تنبع من رغبة الفرد لالنتماء.

احلاجات الهروبية: وهي احلاجات املرتبطة برغبة الفرد يف الهروب، واإزالة التوتر، والرغبة يف تغيري امل�سار، 
ويرتبط ا�ستخدام و�سائل االإعالم لتحقيق اإ�سباعات املتلقني مبجموعة من املتغريات من اأهمها امل�سمون وخ�سائ�س 

و�سائل االإعالم، ومنط التعر�س لو�سائل االإعالم.

الأن�سطة والربامج الإعالمية املوجهة اإىل الأ�سخا�س ذوي الإعاقة ح�سب حاجاتهم:

حتوز فئة االأ�سخا�س ذوي االإعاقة اأهمية خا�سة يف كافة املجتمعات التي اأيقنت �رشورة االهتمام بهذه الفئة من 
املعاق  اأن فهم واحرتام حاجات  فيه  املعاق ب�سكل خا�س، ومما ال �سك  املجتمع، من خالل معرفة حاجات 
وطرق اإ�سباعها ي�سيف اإىل قدرتنا على م�ساعدته للو�سول اإىل اأف�سل م�ستوى للنمو والتوافق النف�سي وال�سحة 
اإذا  اإذا وجدت حتقق االإ�سباع والر�سا واالرتياح للكائن احلي،  النف�سية، واحلاجة اإىل االفتقار اإىل �سيء ما، 
كانت احلاجة �سيئا �رشوريا، اإما ال�ستقرار احلياة نف�سها )حاجة ف�سيولوجية( اأو للحياة باأ�سلوب اأف�سل )حاجات 
نف�سية(، فاحلاجة اإىل االأك�سجني �رشورية للحياة ودون االأك�سجني ميوت الفرد، اأما احلاجة للحب واملحبة فهي 
�رشورية للحياة باأ�سلوب اأف�سل، ودون اإ�سباعها ي�سبح الفرد �سيئ التوافق، واحلاجات توجه �سلوك الكائن احلي 
�سعيًا الإ�سباعها ويتوقف كثري من خ�سائ�س ال�سخ�سية على حاجات الفرد ومدى اإ�سباع هذه احلاجات، ومن 
هذا املنطلق ي�سبح من ال�رشوري لكل املتعاملني من االأ�سخا�س ذوي االإعاقة يف و�سائل االإعالم واملوؤ�س�سات 
املعاق وموؤ�س�سات رعاية  اإعالم  اأن ترعى وتعرف حاجات االأ�سخا�س ذوي االإعاقة، حتى ميكن تفعيل دور 
االأ�سخا�س ذوي االإعاقة يف اإ�سباع هذه احلاجات، وحتقيق اال�ستخدام الوظيفي للراديو والتليفزيون، واإ�سباع 

رغبات املعاق من الرتفيه واحلب واال�ستطالع.

وميكن ت�سنيف احلاجات االإن�سانية االأ�سا�سية للمعاقني طبقًا الأهميتها الن�سبية اإىل: حاجات ف�سيولوجية ت�ستهدف 
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املحافظة على البقاء، وحاجات نف�سية ت�ستهدف تاأكيد الذات واالإف�ساح عن ال�سخ�سية، وحاجات اجتماعية 
ت�ستهدف التوافق مع املجتمع ومنظماته وموؤ�س�ساته.

اخلطط الإعالمية لالهتمام بالأ�سخا�س ذوي الإعاقة:

يف �سوء حاجات املعاق املتعددة، ميكن لو�سائل االإعالم ب�سكل عام والراديو والتليفزيون ب�سكل خا�س العمل 
على امل�ساعدة يف اإ�سباع بع�س هذه احلاجات ب�سكل مبا�رش اأحيانًا وب�سكل غري مبا�رش اأحيانًا اأخر، من خالل ما 
تقدمه للمعاق، واملجتمع عن االأ�سخا�س ذوي االإعاقة، مبا يرتجم هذه احلاجات عرب خمرجاتها موجهة للمعاق 
ال�سوت وال�سورة  املميزة لكل و�سيلة، حيث  املفردات  املختلفة، معتمدين يف ذلك على  الربامج  من خالل 

املتحركة يف التليفزيون، وال�سوت بكل مكوناته يف الراديو، ولعل  اأهم اخلطط الإعالمية ما يلي:

اأن يكون النهج االإعالمي يف جمال االأ�سخا�س ذوي االإعاقة م�ستنداً اإىل وثيقة اإعالن حقوق االأ�سخا�س 	 
ذوي االإعاقة، واملعتمدة من قبل اجلمعية العامة حلقوق االإن�سان، واملعرتف بها يف االإعالن العاملي حلقوق 

االإن�سان وقانون حقوق االأ�سخا�س ذوي االإعاقة واللوائح املف�رشة له.

اإبراز جهود ال�سلطة يف حت�سني وتطوير خدماتها لتحقيق رعاية وتنمية متكاملة للمعاقني ما قبل املدر�سة.	 

اإلقاء ال�سوء على جميع خطط التنمية االجتماعية واالقت�سادية التي تهدف اإىل حتقيق تقدم االإن�سان ورفاهيته 	 
وتعود على املعاق بطريق غري مبا�رش.

تاأكيد اأن االهتمام بق�سايا االأ�سخا�س ذوي االإعاقة يعد من اأهم م�ساغل واهتمامات واأهداف العامل، واإبراز 	 
التو�سيات العامة يف هذا املجال ومدى تطبيقها.

تعريف االأ�سخا�س ذوي االإعاقة بالدين ال�سحيح والقيم واالأخالق وال�سلوك القومي بطرق ب�سيطة وموؤثرة.	 

تو�سيح اأهمية العالقة بني رعاية املعاق وتنمية املجتمع.	 

ت�سجيع االأ�سخا�س ذوي االإعاقة على ممار�سة االأن�سطة الريا�سية واإظهار اأهمية ممار�سة الريا�سة للحفاظ على 	 
�سحتهم.

تعريف االأ�سخا�س ذوي االإعاقة بالبيئات املختلفة وخا�سة بيئتهم املحلية.	 

الك�سف عن املواهب وت�سجيع اإبداعات االأ�سخا�س ذوي االإعاقة من خالل اإلقاء ال�سوء على االأ�سخا�س 	 
مع  تفوقهم،  موا�سلة  على  حلثهم  وريا�سيًا،  وثقافيًا  واجتماعيًا  علميًا  واملبدعني  املوهوبني  االإعاقة  ذوي 

االهتمام ب�سقل مواهبهم التي برعوا فيها باعتبارهم مبدعني.

االهتمام بالربامج التي حتث املعاق على القراءة وزيارة املكتبات وتنمية الهوايات والتعريف بفوائدها.	 

تاأكيد مراعاة التن�سيق بني االإذاعات والتليفزيون مع عر�س الربامج وم�سامينها.	 

تاأكيد ربط االأهداف الرتبوية باالأهداف الرتفيهية يف برامج املعاق.	 
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اإر�شادات للمدرب

يركز هذا اجلزء على جملة من االإر�سادات التي ينبغي مراعاتها عند اإجراء عمليات التدريب ل�سمان مواءمة طرق 
التدريب مع احتياجات الفئة امل�ستهدفة واأهداف التدريب.

ن�ستعر�س هنا عملية تنظيم التدريب يف مراحله الثالث )بداية التدريب، واأثناءه، ونهايته(: 

اإر�سادات للمدرب:

عملية التدريب هي فن، وهي عملية تتم باجتاهني، املدرب واملتدرب، كالهما يت�سارك يف التدريب، 	 
من منطلق اأن املدرب لي�س معلمًا باملفهوم التقليدي، بل هو »مي�رش« هدفه طرح ق�سايا واإثارة اأ�سئلة ودفع 

املتدربني نحو امل�ساركة الن�سطة. 

االألعاب، 	  با�ستخدام  التدريب  فهناك  الآخر.  مو�سوع  ومن  الآخر  �سخ�س  من  تختلف  التدريب  منهجية 
اأو من خالل جمموعات �سغرية  اأو على �سكل ع�سف فكري،  التدريب على �سكل حما�رشة،  وهناك 

... الخ من طرق التدريب.

ل�سمان جناح التدريب بال�سكل املطلوب على املدرب مراعاة الإر�سادات التالية:

اأول: بداية التدريب

اإعداد برنامج التدريب وحتديد اأهداف التدريب.  . 1

مراعاة خ�سائ�س الفئات امل�ستهدفة.. 2

تدريب . 3 واختيار طرق  للتدريب  املخ�س�س  الوقت  وفق  ومتكامل  مت�سل�سل  تدريبي  مراعاة حتديد حمتوى 
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حترتم النهج الت�ساركي ومنهجية تعلم الكبار وطرق التعلم الن�سط والفاعل. 

اختيار مكان مالئم للتدريب.. 4

اإجناز كافة التح�سريات الفنية واللوج�ستية الالزمة الإجناح التدريب.. 5

ثانيا: اأثناء التدريب
اأ. مدخل للتدريب:

يبداأ امل�ساركون الدورة التدريبية بالعديد من االأ�سئلة يف اأذهانهم، بع�س هذه االأ�سئلة هي متطلبات عملية حول 
كيفية تنظيم واإدارة التدريب )طول كل جل�سة، فرتات الراحة، جدول االأن�سطة، طبيعة الدورة(. االعتبارات 
وفقدان  بالوحدة،  وال�سعور  االآخرين،  معرفة  عدم  من  والقلق  املدربون،  هم  من  بني  ما  تتفاوت  االأخرى 
الثقة بالنف�س... اإلخ. واالأمور العملية واالإجرائية ميكن التعامل معها ب�سكل مبا�رش، لكن معرفة اأ�سباب قلق 
املتدرب والتعامل معها بال�سكل املنا�سب تتطلب الكثري من الثقة بالنف�س وبعد النظر من جانب املدرب. وعليه؛ 

اإن بداية التدريب اأكرث من جمرد تقدمي الربنامج والبدء يف تنفيذه، لذا نقرتح البدء باخلطوات التالية: 

عملية التعارف ونقرتح اأن تتم العملية بطرق ن�سطة ومن خالل متارين تعارف بحيث يتم ك�رش واإذابة اجلليد . 1
بني املتدربني واملدرب، وميكن ا�ستخدام بع�س مترين “اأ�سماء و�سفات”.

يبداأ التمرين بطلب املدرب من كل �سخ�س كتابة ا�سمة ومهنته وحتديد �سفة حمببة لدية على اأن تكون تبداأ . 2
بحرف من اأحرف ا�سمة االأول يدونها على بطاقة مكتب.

يتبعها الطلب من كل متدرب ل�سق البطاقة على الكتف، ثم يذكر كل متدرب ا�سمة ومهنته و�سفته املحببة . 3
وميكن الطلب من ثالثة اإىل خم�سة من امل�ساركني تذكر اأكرب عدد ممكن من االأ�سماء وال�سفات.

ر�سد توقعات امل�ساركني با�ستخدام طريقة االتفاق التدريجي، حيث يطلب املدرب من كل متدرب حتديد . 4
التدريب  قاعة  متجاورين يف  اثنني  من كل  يطلب  دقائق  وبعد خم�س  التدريب،  من  توقعات  ثالثة  اأهم 
االتفاق على ثالثة توقعات من عملية التدريب، يتبعه الطلب من كل اأربعة م�ساركني متجاورين اأو متقابلني 
االتفاق على ثالثة توقعات من التدريب وكتابتها على بطاقة ورقية، يليه طلب املدرب من كل جمموعة 
عر�س توقعاتها من التدريب، ويراعي املدرب هذه التوقعات ويحتفظ املدرب بالبطاقات حتى نهاية اليوم 

االأخري من التدريب ل�سوؤالهم اإن كانت توقعاتهم وتخوفاتهم كانت يف حملها اأم ال. 

توزيع برنامج وخطة التدريب على املتدربني وا�ستعرا�سها من قبل املدرب، يركز فيه املدرب على عر�س . 5
اأهمية الدورة واأهداف التدريب وحمتوياته.
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حتديد قواعد العمل خالل الدورة التدريبية، حيث يقوم املدرب واملتدربون بتحديد قواعد العمل خالل . 6
الدورة التدريبية مثل: اأوقات اال�سرتاحة لكل جل�سة، ممنوع التدخني داخل القاعة، اإغالق الهواتف النقالة 

منعا لالإزعاج، االلتزام بالوقت، احرتام وجهات نظر االآخرين الخ.

اال�ستعداد والتح�سري ل�سمان جاهزية عرو�س التدريب وتوافر اأجهزة العر�س اأو و�سائل االإي�ساح. . 7

ب. تنفيذ التدريب 

ي�رشع بعدها املدرب يف تنفيذ التدريب وفق اخلطة التدريبية املحدد بها حمتوى التدريب، فاملدرب الناجح عليه 
اأن يراعي: 

يكت�سب . 1 لكي  التدريب  اأثناء  الن�سطة  املتدربني  م�ساركة  على  تعتمد  التي  الفاعلة  بالطرق  التدريب  منهجية 
املتدربون املعارف واملهارات عمليًا، وت�ستمل على طرق الع�سف الذهني، وعمل املجموعات، واخلرباء، 
ولعب االأدوار ومتثيل املواقف، واحلوار والنقا�س، ودرا�سة حالة، واملداخالت املنظمة من قبل املدرب.

تفعيل م�ساركة املتدربني واإبقاءهم متفاعلني دون ملل اأو نفور، وال�سماح لهم باإبداء وجهات نظرهم بحدود . 2
الوقت امل�سموح به.

اإدارة اجلل�سات التدريبية بفاعلية ومبا ي�سمن احرتام وجهات النظر واإدارة االختالفات بدبلوما�سية. . 3

تعزيز احرتام قواعد العمل بالتدريب التي مت االتفاق عليها. . 4

فاعلية عرو�س التدريب وح�سن ا�ستخدام لغة اجل�سد، وميكن للمدرب ا�ستخدام االأمثلة امللمو�سة و�رشد . 5
الق�س�س املقربة من واقع املتدربني. 

ح�سن التعامل مع اأمناط امل�ساركني املتنوعة ومراعاة الفروق الفردية، فمهما كانت خربة املدرب، ال بد . 6
من حدوث بع�س االإ�سكاليات التي جتعل الدورة ال ت�سري كما هو خمطط لها، اإذ اإنه يف بع�س اللحظات 
قد يعرتي امل�ساركني نوع من عدم الر�سا من القاعة، اأو امللل، لذا مطلوب اختيار الطريقة االأن�سب ملعاجلة 

ذلك. 

ثالثا: نهاية التدريب

اإنهاء الدورة  اإذا مل يتم  اجلل�سة اخلتامية تعد من اأهم اجلل�سات التدريبية فهي تعطي فر�سة الإنهاء التدريب، 
التدريبية بال�سكل املنا�سب فاإن املتدربني �سيغادرون الدورة باإح�سا�س غري مريح كاأنَّ التدريب مل يكتمل، اإنهاء 

التدريب قد ياأخذ واحًدا اأو اأكرث من هذه االأ�سكال. 

ن�ساط ختامي: ينبغي اأن يفكر املدرب يف ن�ساط ميّكن املتدربني من مراجعة ما مت حت�سيله خالل الدورة، . 1
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واأخذ دورهم يف تطبيق املعارف واملهارات التي تعلموها خالل الدورة التدريبية. 

التدريبية. . 2 الدورة  جتاه  امل�ساركني  فعل  ردود  تقييم  هو  الدورة  تقييم  من  الهدف  التدريب:  عملية  تقييم 
وهو اأمر مهم ملعاجلة االأخطاء وحت�سني االأداء م�ستقباًل. كما يتم تقييم الدورة بناء على توقعات امل�ساركني 
واأهداف الدورة. ونقرتح اأن يتم تقييم الدورة التدريبية با�ستخدام طرق التقييم املكتوب من خالل ا�ستمارة، 
وتقييم التدريب با�ستخدام طريقة التقييم ال�سفهي اأي�سا، حيث ي�سمح املدرب ملن يرغب ويف حدود ثالث 

دقائق بتقييم التدريب من كافة اجلوانب.

اختتام الدورة وتوزيع �سهادات امل�ساركة على املتدربني/ات.. 3

تفريغ نتائج التقييم واإعداد تقرير ختامي عن الدورة وتقدميه للجهات املنظمة للتدريب.. 4

املدرب الناجح هو الذي:

يتمثل الدور االأ�سا�سي للمدرب يف التوجيه والتي�سري وتقدمي املعلومات الالزمة، لذا على املدرب اأن: 

يو�سح هدف التدريب واآلياته ب�سكل دقيق ومت�سل�سل. . 1

يح�رش للن�ساط التدريبي م�سبقا ويتفهم اإمكانيات امل�ساركني وحاجاتهم.. 2

يبقى حمايداً وال يتع�سب لوجهة نظر معينة. . 3

ي�ستطيع اأن يبقي املتدربني متفاعلني دون ملل اأو نفور. . 4

ينوع اأ�ساليب التدريب ويعتمد على م�ساهمات امل�ساركني )درا�سة حالة- متارين – لعب اأدوار....(. 5

ي�ستطيع بحركات اليدين واجل�سد والعيون اأن يلفت النظر اإىل االأمور التي يعتقد ب�رشورة لفت النظر لها. . 6

ملمو�سية التدريب من خالل االأمثلة امللمو�سة و�رشد الق�س�س املقربة من واقع املتدربني. . 7

ي�سجع امل�ساركني على امل�ساركة بفاعلية يف عملية التدريب وينجح دون تكليف يف اإزالة احلواجز النف�سية . 8
مع املتدربني الأنه بذلك يو�سع من قاعدة القبول وامل�ساركة لديهم. 

9 . Feedback ميار�س القيادة ب�سكل دميقراطي دون ا�ستبداد اأو اأوتوقراطية، وي�ستمع اإىل التغذية الرجعية
من امل�ساركني ويعمل بها.
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املراجع

 
 - تقرير خا�س، بعنوان حماية حقوق االأ�سخا�س ذوي االإعاقة، الهيئة امل�ستقلة حلقوق االإن�سان، 2006.

االإن�سان،  الفل�سطيني حلقوق  املركز  االإعاقة يف قطاع غزة،  االأ�سخا�س ذوي  بعنوان واقع حقوق  - درا�سة 
.2001

- مواد تدريب متنوعة حول حقوق االأ�سخا�س ذوي االإعاقة من اإعداد وحدة التوعية والتدريب بالهيئة امل�ستقلة 
حلقوق االإن�سان.

 - قانون رقم )4( ل�سنة 1999، ب�ساأن حقوق املعوقني، ن�رش يف العدد الثالثني من جملة الوقائع 
الفل�سطينية، ت�رشين االأول/ اأكتوبر 1999.

 - الالئحة التنفيذية للقانون رقم )4( ل�سنة 1999، ب�ساأن حقوق املعوقني، ن�رش يف جملة الوقائع الفل�سطينية، 
العدد اخلم�سون، اأغ�سط�س 2004، وعمل به من تاريخ ن�رشه يف اجلريدة الر�سمية.

- اتفاقية حقوق االأ�سخا�س ذوي االإعاقة ال�سادرة عن االأمم املتحدة عام 2007.

- رزمة املواثيق واالإعالنات الدولية ذات ال�سلة بحقوق االأ�سخا�س ذوي االإعاقة.

مواقع مفيدة:

http://www.ichr.ps/arabic.php الهيئة امل�ستقلة حلقوق االإن�سان -

http://www.un.org/ar/ موقع االأمم املتحدة -

- مواقع املنظمات االأهلية العاملة يف جمال االإعاقة. 
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املالحق

مالحق للتدريب: 

  اتفاقية حقوق الأ�شخا�ص ذوي الإعاقة 2007	•

 قانون حقوق املعوقني الفل�شطيني 1999	•

 الالئحة التنفيذية لقانون حقوق املعوقني ل�شنة 2004	•
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 امللحق الأول

 اتفاقية حقوق الأ�شخا�ص ذوي الإعاقة 2007

الديباجة

 اإن الدول الأطراف يف هذه التفاقية،

اأفراد االأ�رشة االإن�سانية من  التي تعرتف مبا جلميع  اإىل املبادئ املن�سو�س عليها يف ميثاق االأمم املتحدة  اإذ ت�سري 
كرامة وقيم متاأ�سلة وحقوق مت�ساوية غري قابلة للت�رشف كاأ�سا�س للحرية والعدالة وال�سالم يف العامل، 

الدوليني  العهدين  االإن�سان ويف  العاملي حلقوق  االإعالن  اأعلنت ووافقت يف  قد  املتحدة  االأمم  باأن  تعرتف  واإذ 
التمتع بجميع احلقوق واحلريات  اأي نوع احلق يف  اأن لكل فرد دون متييز من  اخلا�سني بحقوق االإن�سان على 

املن�سو�س عليها يف تلك ال�سكوك، 

واإذ توؤكد من جديد عاملية جميع حقوق االإن�سان واحلريات االأ�سا�سية وعدم قابليتها للتجزئة والرتابط فيما بينها 
و�رشورة �سمان متتع املعاقني بهذه احلقوق ب�سكل كامل ودون متييز، 

االأ�سخا�س  بني  ب�سبب التفاعل  االإعاقة حتدث  واأن  التطوير  قيد  يزال  ال  مفهوما  ل  ت�سكِّ االإعاقة  اأن  تدرك  واإذ 
امل�سابني بعاهة واحلواجز يف املواقف والبيئات التي حتول دون م�ساركتهم م�ساركة كاملة فعالة يف جمتمعهم 

على قدم امل�ساواة مع االآخرين، 

واإذ ت�سري اإىل العهد الدويل اخلا�س باحلقوق االقت�سادية واالجتماعية والثقافية والعهد الدويل اخلا�س باحلقوق 
جميع  على  الق�ساء  واتفاقية  العن�رشي  التمييز  جميع اأ�سكال  على  للق�ساء  الدولية  واالتفاقية  وال�سيا�سية  املدنية 
اأ�سكال التمييز �سد املراأة واتفاقية مناه�سة التعذيب وغريه من �رشوب املعاملة اأو العقوبة القا�سية اأو الالاإن�سانية اأو 
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املهينة واتفاقية حقوق الطفل واالتفاقية الدولية حلماية حقوق جميع العمال املهاجرين واأفراد اأ�رشهم، 

واإذ تعرتف باأهمية املبادئ واملبادئ التوجيهية املتعلقة بال�سيا�سات الواردة يف برنامج العمل العاملي املتعلق باملعاقني 
والقواعد املوحدة املتعلقة بتحقيق تكافوؤ الفر�س للمعاقني يف تعزيز و�سياغة وتقييم ال�سيا�سات واخلطط والربامج 

واالإجراءات على ال�سعيد الوطني واالإقليمي والدويل لزيادة تكافوؤ الفر�س للمعاقني، 

واإذ توؤكد اأهمية اإدماج ق�سايا املعاقني كجزء ال يتجزاأ من ا�سرتاتيجيات التنمية امل�ستدامة، 

واإذ تعرتف باأن التمييز �سد اأي �سخ�س على اأ�سا�س االإعاقة ميثل انتهاكا للكرامة والقيمة املتاأ�سلة للفرد، 

واإذ تعرتف كذلك بتنوع املعاقني، 

واإذ تقر باحلاجة اإىل تعزيز وحماية حقوق االإن�سان جلميع املعاقني مبن فيهم اأولئك الذين يحتاجون دعما اأكرث 
تركيزا، 

واإذ ي�ساورها القلق الأن املعاقني، بالرغم من خمتلف هذه ال�سكوك والعهود، ال يزالون يواجهون يف جميع 
اأنحاء العامل حواجز تعرت�س م�ساركتهم كاأع�ساء يف املجتمع على قدم امل�ساواة مع االآخرين وانتهاكات حلقوق 

االإن�سان املكفولة لهم، 

واإذ تقر باأهمية التعاون الدويل يف حت�سني الظروف املعي�سية للمعاقني يف كل البلدان وبخا�سة يف البلدان النامية، 

واإذ ت�سدد على اأهمية االعرتاف بامل�ساهمة القيمة احلالية واملحتملة للمعاقني يف حتقيق رفاه جمتمعاتهم وتنوعها 
عموما وعلى اأن ت�سجيع متتعهم ب�سورة كاملة بحقوق االإن�سان واحلريات االأ�سا�سية وم�ساركتهم الكاملة �سيف�سي 
اإىل زيادة ال�سعور باالنتماء وحتقيق تقدم جوهري يف التنمية الب�رشية واالجتماعية واالقت�سادية للمجتمع والق�ساء 

على الفقر، 

واإذ تعرتف باأهمية متتع املعاقني با�ستقاللهم الذاتي واعتمادهم على اأنف�سهم مبا يف ذلك حرية حتديد خياراتهم 
باأنف�سهم، 

واإذ ترى اأنه ينبغي اأن تتاح للمعاقني فر�سة امل�ساركة بفاعلية يف عمليات اتخاذ القرارات ب�ساأن ال�سيا�سات والربامج 
وخا�سة تلك التي تهمهم مبا�رشة، 

واإذ ي�ساورها القلق اإزاء الظروف ال�سعبة التي يواجهها املعوقون الذين يتعر�سون الأ�سكال متعددة اأو م�سددة من 
اأو االأ�سل  اأو الراأي ال�سيا�سي وغريه من االآراء  اأو الدين  اأو اللغة  اأو اجلن�س  اأو اللون  اأ�سا�س العرق  التمييز على 

الوطني اأو العرقي اأو االجتماعي اأو امللكية اأو املولد اأو ال�سن اأو اأي مركز اآخر، 

اأو  املنـزل  داخل  التعر�س، �سواء  اأكرب يف  خطرا  يواجهن  ما  غالبا  املعاقات  والفتيات  الن�ساء  باأن  تعرتف  واإذ 
خارجه، للعنف اأو االإ�سابة اأو االعتداء اأو االإهمال اأو املعاملة غري الالئقة و�سوء املعاملة اأو اال�ستغالل، 
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واإذ تعرتف اأي�سا باأنه ينبغي اأن يتمتع االأطفال املعاقون متتعا كامال بجميع حقوق االإن�سان واحلريات االأ�سا�سية على 
قدم امل�ساواة مع االأطفال االآخرين واإذ ت�سري اإىل االلتزامات التي تعهدت بها الدول االأطراف يف اتفاقية حقوق 

الطفل حتقيقا لتلك الغاية، 

واإذ توؤكد احلاجة اإىل اإدماج منظور جن�ساين يف جميع اجلهود الرامية اإىل ت�سجيع متتع املعاقني الكامل بحقوق 
االإن�سان واحلريات االأ�سا�سية، 

واإذ تربز اأن اأكرثية املعاقني يعي�سون يف ظروف ي�سودها الفقر واإذ تقر يف هذا ال�سدد باحلاجة امللحة اإىل تخفيف 
ما للفقر من تاأثري �سلبي على املعاقني، 

واملبادئ  للمقا�سد  االحرتام التام  على  القائم  واالأمن  ال�سالم  ي�سودها  اأو�ساع  توفر  اأن  اعتبارها  ت�سع يف  واإذ 
املن�سو�س عليها يف امليثاق واحرتام �سكوك وحقوق االإن�سان ال�سارية هي اأمور ال غنى عنها لتوفري احلماية الكاملة 

للمعاقني وال �سيما يف حاالت النزاع امل�سلح واالحتالل االأجنبي، 

واإذ تعرتف مبا الإمكانية الو�سول اإىل البيئة املادية واالجتماعية واالقت�سادية والثقافية وخدمات ال�سحة والتعليم 
واالإعالم واالت�سال من اأهمية لتمكني املعاقني من التمتع الكامل بجميع حقوق االإن�سان واحلريات االأ�سا�سية، 

واإذ تدرك اأن الفرد، الذي يتحمل واجبات جتاه االأفراد االآخرين واملجتمع الذي ينتمي اإليه، تقع على عاتقه 
م�سوؤولية ال�سعي من اأجل تعزيز احلقوق املكر�سة يف ال�رشعة الدولية حلقوق االإن�سان واإعمال تلك احلقوق، 

واقتناعا منها باأن اتفاقية دولية �ساملة ومتكاملة حلماية وتعزيز حقوق املعاقني وكرامتهم �ستقدم م�ساهمة جوهرية 
يف تدارك احلرمان االجتماعي البالغ للمعاقني و�ست�سجع م�ساركتهم يف املجاالت املدنية وال�سيا�سية واالقت�سادية، 

واالجتماعية والثقافية على اأ�سا�س تكافوؤ الفر�س، �سواء يف البلدان النامية اأو البلدان املتقدمة النمو، 

املجتمع  جانب  من  احلماية  واأنها ت�ستحق  للمجتمع  واالأ�سا�سية  الطبيعية  الوحدة  هي  االأ�رشة  باأن  منها  واقتناعا 
والدولة واأن املعاقني واأفراد اأ�رشهم ينبغي اأن يح�سلوا على احلماية وامل�ساعدة الالزمة لتمكني االأ�رش من امل�ساهمة 

يف التمتع الكامل على قدم امل�ساواة بحقوق املعاقني.

قد اتفقت على ما يلي:

اجلزء الأول
املادة  -1الغر�س

الغر�س من هذه االتفاقية هو تعزيز وحماية وكفالة متتع املعاقني متتعا كامال على قدم امل�ساواة مع االآخرين بجميع 
حقوق االإن�سان واحلريات االأ�سا�سية، وتعزيز احرتام كرامتهم الفطرية.
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وي�سمل م�سطلح “املعاقني“ كل من يعانون من عاهات بدنية اأو عقلية اأو ذهنية اأو ح�ّسَية، مما قد مينعهم لدى 
مع  امل�ساواة  قدم  على  يف املجتمع  وفعالة  كاملة  ب�سورة  م�ساركتهم  كفالة  من  احلواجز  خمتلف  مع  التعامل 

االآخرين.

املادة 2 – التعاريف

الأغرا�س هذه االتفاقية:

“االت�سال“ ي�سمل لغة الكالم ولغة االإ�سارة، وعر�س الن�سو�س، وطريقة بريل، واالت�سال عن طريق اللم�س، 
وحروف الطباعة الكبرية، والو�سائط املتعددة اخلطية وال�سمعية املي�سورة اال�ستعمال، واللغة املب�سطة، والقراء 
من الب�رش واأ�ساليب االت�سال املعززة والبديلة، وو�سائل واأ�سكال االت�سال، مبا يف ذلك تكنولوجيا املعلومات 

واالت�سال �سهلة اال�ستخدام؛ 

“التمييز على اأ�سا�س االإعاقة“ يعني اأي متييز اأو ا�ستبعاد اأو تقييد على اأ�سا�س االإعاقة يكون غر�سه اأو اأثره اإ�سعاف 
اأو اإحباط االعرتاف بكافة حقوق االإن�سان واحلريات االأ�سا�سية اأو التمتع بها اأو ممار�ستها، على قدم امل�ساواة مع 
االآخرين يف امليادين ال�سيا�سية واالقت�سادية اأو االجتماعية اأو الثقافية اأو املدنية اأو اأي ميدان اآخر. وي�سمل جميع 

اأ�سكال التمييز، مبا يف ذلك اإنكار احلق يف ترتيبات معقولة؛ 

“اللغة“ ت�سمل لغة الكالم ولغة االإ�سارة وغريها من اأ�سكال اللغات غري الكالمية؛ 

“و�سائل الراحة املعقولة“ تعني التعديالت والرتتيبات الالزمة واملنا�سبة التي ال تفر�س عبئا غري متنا�سب اأو غري 
�رشوري والتي تكون هناك حاجة اإليها يف حالة حمددة لكفالة متتع املعاقني على اأ�سا�س امل�ساواة مع االآخرين 

بجميع حقوق االإن�سان واحلريات االأ�سا�سية وممار�ستها؛ 

ي�ستعملها  لكي  والربامج واخلدمات  والبيئات  املنتجات  ت�سميم  يعني  ال�سامل“  و”الت�سميم  العام“  “الت�سميم 
جميع النا�س، باأكرب قدر ممكن، دون حاجة اإىل تكييف اأو ت�سميم متخ�س�س. وال ي�ستبعد ”الت�سميم العام“ 

و ”الت�سميم ال�سامل“ الو�سائل امل�ساعدة لفئات معينة من املعاقني حيثما تكون هناك حاجة اإليها.

املادة 3 - مبادئ عامة

فيما يلي املبادئ االأ�سا�سية لهذه االتفاقية:
 احرتام كرامة االأ�سخا�س الفطرية وا�ستقاللهم الذاتي مبا يف ذلك حرية تقرير خياراتهم باأنف�سهم وا�ستقالليتهم؛ 

عدم التمييز؛ 
كفالة م�ساركة واإ�رشاك املعاقني ب�سورة كاملة وفعالة يف املجتمع؛ 

احرتام الفوارق وقبول االإعاقة كجزء من التنوع الب�رشي والطبيعة الب�رشية؛ 
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تكافوؤ الفر�س؛ 
 اإمكانية الو�سول؛ 

 امل�ساواة بني الرجل واملراأة؛ 
احرتام القدرات املتطورة لالأطفال املعاقني واحرتام حقهم يف احلفاظ على هويتهم.

املادة 4 - اللتزامات العامة

تتعهد الدول االأطراف بكفالة وتعزيز اإعمال كافة حقوق االإن�سان واحلريات االأ�سا�سية اإعماال تاما جلميع املعاقني 
دون اأي متييز من اأي نوع على اأ�سا�س االإعاقة .وحتقيقا لهذه الغاية، تتعهد الدول االأطراف مبا يلي: 

اتخاذ جميع التدابري الت�رشيعية واالإدارية وغريها من التدابري الإنفاذ احلقوق املعرتف بها يف هذه االتفاقية؛ 

اتخاذ جميع التدابري املالئمة، مبا فيها الت�رشيع، لتعديل اأو اإلغاء ما يوجد من قوانني ولوائح واأعراف وممار�سات 
ت�سكل متييزا �سد املعاقني؛ 

مراعاة حماية وتعزيز حقوق االإن�سان للمعاقني يف جميع ال�سيا�سات والربامج؛ 

االمتناع عن القيام باأي عمل اأو ممار�سة تتعار�س وهذه االتفاقية وكفالة ت�رشف ال�سلطات واملوؤ�س�سات العامة مبا 
يتفق معها؛ 

اتخاذ كافة التدابري املنا�سبة للق�ساء على التمييز على اأ�سا�س االإعاقة من جانب اأي �سخ�س اأو منظمة اأو موؤ�س�سة 
خا�سة؛     

 اإجراء اأو تعزيز البحوث وعمليات التطوير والتوفري واال�ستعمال فيما يتعلق بال�سلع واخلدمات واملعدات واملرافق 
امل�سممة ت�سميما عاما لتلبية االحتياجات املحددة للمعاقني التي يفرت�س اأن حتتاج اإىل اأدنى حد ممكن من املواءمة 
واإىل اأقل التكاليف لتلبية االحتياجات املحددة للمعاقني، وت�سجيع الت�سميم العام لدى و�سع املعايري واملبادئ 

التوجيهية؛ 

يف  مبا  اجلديدة،  يتعلق بالتكنولوجيات  فيما  واال�ستعمال  والتوفري  التطوير  وعمليات  البحوث  تعزيز  اأو  اإجراء 
ذلك تكنولوجيات املعلومات واالت�سال،الو�سائل واالأجهزة املعينة على التنقل والتكنولوجيات امل�ساعدة املالئمة 

للمعاقني، مع اإيالء االأولوية للتكنولوجيات املتاحة باأ�سعار معقولة؛ 

وتوفري معلومات �سهلة املنال للمعاقني ب�ساأن الو�سائل واالأجهزة املعينة على التنقل، والتكنولوجيات امل�ساعدة، 
مبا يف ذلك التكنولوجيات اجلديدة، ف�سال عن اأ�سكال امل�ساعدة االأخرى، وخدمات ومرافق الدعم؛ 

االتفاقية  هذه  املعرتف بها يف  احلقوق  املعاقني يف جمال  مع  العاملني  واملوظفني  االأخ�سائيني  تدريب  ت�سجيع 
لتح�سني توفري امل�ساعدة واخلدمات التي تكفلها تلك احلقوق.
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التدابري  باتخاذ  الدول االأطراف  من  دولة  كل  تتعهد  والثقافية،  واالجتماعية  االقت�سادية  باحلقوق  يتعلق  فيما 
الالزمة باأق�سى ما تتيحه املوارد املتوافرة لديها، وحيثما يلزم، يف اإطــار التعاون الدويل، للتو�سل تدريجيا اإىل 
اإعمال هذه احلقوق اإعماال تاما، دون االإخالل بااللتزامات الواردة يف هذه االتفاقية والواجبة التطبيق مبا�رشة، 

وفقا للقانون الدويل. 

تت�ساور الدول االأطراف عن كثب مع املعاقني مبن فيهم االأطفال املعاقون، من خالل املنظمات التي متثلهم ب�ساأن 
و�سع وتنفيذ الت�رشيعات وال�سيا�سات الرامية اإىل تنفيذ هذه االتفاقية، ويف عمليات �سنع القرار االأخرى ب�ساأن 

امل�سائل التي تتعلق باملعاقني، واإ�رشاكهم فعليا يف ذلك. 

لي�س يف هذه االتفاقية ما مي�س باأي حكم يتيح اإعمال حقوق املعاقني على نحو اأوفى قد يرد يف قانون دولة طرف 
اأو يف القانون الدويل املعمول به يف تلك الدولة. وال يجوز فر�س اأي تقييد اأو انتقا�س الأي حق من حقوق 
االإن�سان االأ�سا�سية املعرتف بها اأو القائمة يف اأي دولة طرف يف هذه االتفاقية، عمال بقانون اأو اتفاقية اأو الئحة 

اأو عرف بحجة اأن هذه االتفاقية ال تعرتف به اأو تعرتف به يف نطاق اأ�سيق. 

ميتد �رشيان اأحكام هذه االتفاقية اإىل جميع اأجزاء الدول االحتادية دون اأي قيود اأو ا�ستثناءات.

املادة 5- امل�ساواة وعدم التمييز

تقر الدول االأطراف باأن جميع االأ�سخا�س مت�ساوون اأمام القانون ومبقت�ساه ولهم احلق دون اأي متييز وعلى قدم 
امل�ساواة يف احلماية والفائدة اللتني يوفرهما القانون .حتظر الدول االأطراف اأي متييز على اأ�سا�س االإعاقة وتكفل 

للمعاقني احلماية املت�ساوية والفعالة من التمييز على اأي اأ�سا�س. 

تتخذ الدول االأطراف لتعزيز امل�ساواة والق�ساء على التمييز، جميع اخلطوات املنا�سبة لكفالة توافر و�سائل الراحة 
املعقولة للمعاقني. 

 ال تعترب التدابري ال�رشورية للتعجيل بامل�ساواة الفعلية للمعاقني اأو حتقيقها متييزا مبقت�سى اأحكام هذه االتفاقية.

املادة 6 - املعاقات

تقر الدول االأطراف باأن الن�ساء والفتيات املعاقات يتعر�سن الأ�سكال متعددة من التمييز واأنها �ستتخذ يف هذا ال�سدد 
التدابري الالزمة ل�سمان متتــعهن متتعا كامال وعلى قدم امل�ساواة بجميع حقوق االإن�سان واحلريات االأ�سا�سية. 

 تتخذ الدول االأطراف جميع التدابري املالئمة لكفالة التطور الكامل والتقدم للمراأة بغر�س �سمان ممار�ستها حقوق 
االإن�سان واحلريات االأ�سا�سية املو�سحة يف هذه االتفاقية والتمتع بها.

املادة 7 - الأطفال املعاقون

تتخذ الدول االأطراف جميع التدابري ال�رشورية لكفالة متتع االأطفال املعاقني متتعا كامال بجميع حقوق االإن�سان 
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واحلريات االأ�سا�سية، وذلك على قدم امل�ساواة مع غريهم من االأطفال. 

يكون توخي اأف�سل م�سلحة للطفل، يف جميع التدابري املتعلقة باالأطفال املعاقني اعتبارا اأ�سا�سيا. 

تكفل الدول االأطراف متتع االأطفال املعاقني باحلق يف التعبري بحرية عن اآرائهم يف جميع امل�سائل التي مت�سهم مع 
اإيالء االهتمام الواجب الآرائهم هذه وفقا ل�سنهم ومدى ن�سجهم، وذلك على اأ�سا�س امل�ساواة مع غريهم من 

االأطفال وتوفري امل�ساعدة على ممار�سة ذلك احلق، مبا يتنا�سب مع اإعاقتهم و�سنهم.

املادة 8 - رفع الوعي

تتعهد الدول االأطراف باعتماد تدابري فورية وفعالة ومالئمة من اأجل: 

رفع الوعي يف املجتمع باأ�رشه ب�ساأن املعاقني وتعزيز احرتام حقوقهم وكرامتهم؛ 

مكافحة القوالب النمطية واأ�سكال التحيز واملمار�سات ال�سارة املتعلقة باملعاقني، مبا فيها تلك القائمة على نوع 
اجلن�س وال�سن، يف جميع جماالت احلياة؛ 

تعزيز الوعي بقدرات واإ�سهامات املعاقني

وت�سمل التدابري الرامية اإىل حتقيق ذلك ما يلي: 

 بدء ومتابعة تنظيم حمالت فعالة للتوعية العامة تهدف اإىل:

تعزيز تقبل حقوق املعاقني؛ 	 

ن�رش ت�سورات اإيجابية عن املعاقني، ووعي اجتماعي اأعمق باإعاقاتهم؛	 

ت�سجيع االعرتاف مبهارات وكفاءات وقدرات واإ�سهامات املعاقني يف مكان العمل و�سوق العمل؛	 

تعزيز تبني موقف يت�سم باحرتام حقوق املعاقني يف جميع م�ستويات نظام التعليم، مبا يف ذلك لدى االأطفال 	 
منذ حداثة �سنهم؛ 

ت�سجيع جميع اأجهزة و�سائل االإعالم على عر�س �سورة للمعاقني تتفق والغر�س من هذه االتفاقية؛ 	 

ت�سجيع تنظيم برامج تدريبية للتوعية بظروف املعاقني وحقوقهم.	 

املادة 9 - اإمكانية الو�سول

لتمكني املعاقني من العي�س يف ا�ستقاللية وامل�ساركة ب�سكل كامل يف جميع جوانب احلياة، تتخذ الدول االأطراف 
التدابري املنا�سبة التي تكفل اإمكانية و�سول املعاقني، على قدم امل�ساواة مع غريهم، اإىل البيئة املادية املحيطة 
وو�سائل النقل واملعلومات واالت�ساالت، مبا يف ذلك تكنولوجيات ونظم املعلومات واالت�سال، واملرافق 
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ال�سواء. وهذه  املناطق احل�رشية والريفية على  اإليه، يف  اأو املقدمة  املتاحة للجمهــور  واخلدمات االأخرى 
التدابري التي يجب اأن ت�سمل حتديد العقبات واملعيقات اأمام اإمكانية الو�سول واإزالتها، تنطبق بوجه خا�س، 

على ما يلي:

وامل�ساكن  ذلك املدار�س  يف  مبا  وخارجها،  البيوت  داخل  االأخرى  واملرافق  النقل  وو�سائل  والطرق   املباين 
واملرافق الطبية واأماكن العمل؛ 

املعلومات واالت�ساالت واخلدمات االأخرى، مبا فيها اخلدمات االإلكرتونية وخدمات الطوارئ.

تتخذ الدول االأطراف اأي�سا التدابري املنا�سبة الرامية اإىل:

و�سع معايري دنيا ومبادئ توجيهية لتهيئة اإمكانية الو�سول اإىل املرافق واخلدمات املتاحة للجمهور اأو املقدمة اإليه، 
ون�رش هذه املعايري واملبادئ ور�سد تنفيذها؛ 

اأو مقدمة اإليه جميع جوانب  التي تعر�س مرافق وخدمات متاحة للجمهور  الكيانات اخلا�سة  تراعي  اأن  كفالة 
اإمكانية و�سول املعاقني اإليها؛ 

توفري التدريب للجهات املعنية ب�ساأن امل�سائل املتعلقة باإمكانية الو�سول التي تواجه املعاقني؛ 

توفري الفتات بطريقة بريل وباأ�سكال ي�سهل قراءتها وفهمها يف املباين العامة واملرافق االأخرى املتاحة للجمهور؛ 

للغة  واملف�رشون  والقرار واالأخ�سائيون  املر�سدون  فيهم  مبن  والو�سطاء،  الب�رشية  امل�ساعدة  من  اأ�سكال  توفري 
االإ�سارة، لتي�سري اإمكانية الو�سول اإىل املباين واملرافق االأخرى املتاحة للجمهور؛ 

ت�سجيع اأ�سكال امل�ساعدة والدعم االأخرى للمعاقني ل�سمان ح�سولهم على املعلومات؛ 

ت�سجيع اإمكانية و�سول املعاقني اإىل تكنولوجيات ونظم املعلومات واالت�سال اجلديدة، مبا فيها �سبكة االإنرتنت؛ 

ت�سجيع ت�سميم وتطوير واإنتاج وتوزيع تكنولوجيات ونظم معلومات وات�ساالت ميكن للمعاقني الو�سول اإليها، 
يف مرحلة مبكرة، كي تكون هذه التكنولوجيات والنظم يف املتناول باأقل تكلفة.

اجلزء الثاين
املادة 10- احلق يف احلياة

توؤكد الدول االأطراف من جديد اأن لكل اإن�سان احلق االأ�سيل يف احلياة وتتخذ جميع التدابري ال�رشورية ل�سمان 
متتع املعاقني فعليا بهذا احلق على قدم امل�ساواة مع االآخرين.



97

دليل املدرب حول حقوق االأ�سخا�س ذوى االإعاقة : امللحق االأول : اتفاقية حقوق االأ�سخا�س ذوي االإعاقة 2007

املادة 11- حالت اخلطر والطوارئ الإن�سانية

القانون االإن�ساين الدويل وكذلك  القانون الدويل مبا فيها  الواردة يف  الدول االأطراف وفقا مل�سوؤولياتها  تتعهد 
التدابري املمكنة ل�سمان حماية و�سالمة االأ�سخا�س املعاقني  القانون الدويل حلقوق االإن�سان، باتخاذ كافة 
الذين يوجدون يف حاالت تت�سم باخلطورة، مما ي�سمل حاالت النزاع امل�سلح والطوارئ االإن�سانية والكوارث 

الطبيعية.

املادة 12- العتـراف باملعاقني على قدم امل�ساواة مع الآخرين اأمام القانون

توؤكد الدول االأطراف من جديد حق املعاقني يف االعرتاف بهم يف كل مكان كاأ�سخا�س اأمام القانون.

تقر الدول االأطراف بتمتع املعاقني باالأهلية القانونية على قدم امل�ساواة مع االآخرين يف جميع مناحي احلياة 

تتخذ الدول االأطراف التدابري املنا�سبة لتوفري اإمكانية ح�سول املعاقني على الدعم الذي قد يتطلبونه اأثناء ممار�سة 
اأهليتهم القانونية.

 تكفل الدول االأطراف اأن تن�س جميع التدابري الت�رشيعية اأو غريها من التدابري املرتبطة مبمار�سة االأهلية القانونية 
الدويل.  لقانون حقوق االإن�سان  وفقا  التدابري  هذه  اإ�ساءة ا�ستعمال  ملنع  والفعالة  املنا�سبة  ال�سمانات  على 
اأن حترتم التدابري املرتبطة مبمار�سة االأهلية القانونية حقوق ال�سخ�س املعني واإرادته  وتكفل هذه ال�سمانات 
واأف�سلياته، واأن تكـــــون جمـــــردة مـــــن ت�سارب امل�سالح ومن التاأثيــــر الذي ال م�سوغ له، ومتنا�سبة 
ومتما�سية مع ظروف ال�سخ�س، وت�رشي يف اأق�رش مدة ممكنة، وتخ�سع ملراجعة منتظمة من جانب هيئة 
خمت�سة وم�ستقلة وحمايدة اأو من جانب �سلطة ق�سائية. وتكون هذه ال�سمانات متنا�سبة مع القدر الذي توؤثر 

به التدابري يف حقوق ال�سخ�س وم�ساحله.

رهنا باأحكام هذه االتفاقية، تتخذ الدول االأطراف جميع التدابري املنا�سبة والفعالة ل�سمان متتع املعاقني على قدم 
امل�ساواة باحلق يف ملكية اأو وراثة املمتلكات واإدارة �سوؤونهم املالية وح�سولهم، على قدم امل�ساواة، على 
القرو�س امل�رشفية والرهون وغريها من اأ�سكال االئتمان املايل؛ وت�سمن عدم حرمان املعاقني ب�سكل تع�سفي 

من ممتلكاتهم.

املادة 13- اإمكانية اللجوء اإىل الق�ساء

تكفل الدول االأطراف �سبال فعالة للمعاقني للجوء اإىل الق�ساء على قدم امل�ساواة مع االآخرين، مبا يف ذلك من 
خالل توفري و�سائل الراحة االإجرائية التي تتنا�سب مع اأعمارهم، بغر�س تي�رش دورهم الفعال يف امل�ساركة 
مراحل  فيها  مبا  القانونية،  االإجراءات  �سهودا، يف جميع  ب�سفتهم  مبا يف ذلك  املبا�رشة،  وغري  املبا�رشة 
التحقيق واملراحل التمهيدية االأخرى.لكفالة اإمكانية جلوء املعاقني اإىل الق�ساء فعليا، ت�سجع الدول االأطراف 

التدريب املنا�سب لالأ�سخا�س العاملني يف جمال اإدارة العدل، ومن �سمنهم ال�رشطة وموظفو ال�سجون.
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املادة 14- حرية ال�سخ�س واأمنه

تكفل الدول االأطراف للمعاقني على قدم امل�ساواة مع االآخرين:
 التمتع باحلق يف حرية ال�سخ�س واأمنه؛ 

مت�سقا مع  اأي حرمان من احلرية  واأن يكون  تع�سفي  ب�سكل  اأو  قانوين  ب�سكل غري  عدم حرمانهم من حريتهم 
القانون، واأال ي�ستند باأي حال من االأحوال اإىل االإعاقة.

قدم  على  يخول لهم،  اإجراءات،  اأية  نتيجة  حريتهم،  من  املعاقني  حرمان  حالة  االأطراف يف  الدول  تكفل 
امل�ساواة مع غريهم، �سمانات وفقا لقانون حقوق االإن�سان الدويل، واأن ُيعاملوا وفقا الأهداف ومبادئ 

هذه االتفاقية، مبا يف ذلك توفري و�سائل الراحة املعقولة لهم.

املادة 15- عدم التعر�س للتعذيب اأو املعاملة اأو العقوبة القا�سية اأو الالاإن�سانية اأو املهينة

ر�س اأي �سخ�س للتعذيب اأو املعاملة اأو العقوبة القا�سية اأو الالاإن�سانية اأو املهينة. وب�سكل خا�س ال يعر�س  ال ُيعَّ
اأي �سخ�س الإجراء التجارب الطبية والعلمية عليه دون موافقته بكامل حريته.

اإخ�ساع  ملنع  الفعالة  من التدابري  وغريها  والق�سائية  واالإدارية  الت�رشيعية  التدابري  جميع  االأطراف  الدول  تتخذ 
املعاقني، على قدم امل�ساواة مع االآخرين، للتعذيب اأو املعاملة اأو العقوبة القا�سية اأو الالاإن�سانية اأو املهينة.

املادة 16- عدم التعر�س لال�ستغالل اأو العنف اأو العتداء

املنا�سبة  التدابري  من  وغريها  واالجتماعية والتعليمية  واالإدارية  الت�رشيعية  التدابري  جميع  االأطراف  الدول  تتخذ 
حلماية املعاقني داخل منازلهم وخارجها على ال�سواء من جميع اأ�سكال اال�ستغالل اأو العنف اأو االعتداء مبا 
يف ذلك جوانبها القائمة على نوع اجلن�س.تتخذ الدول االأطراف اأي�سا جميع التدابري املنا�سبة ملنع اال�ستغالل 
والعنف واالعتداء بكفالة اأمور منها توفري اأ�سكال منا�سبة من امل�ساعدة والدعم للمعاقني واأ�رشهم ومقدمي 
الرعاية لهم تراعي نوع جن�س املعاقني و�سنهم مبا يف ذلك عن طريق توفري املعلومات والتثقيف ب�ساأن كيفية 
اأن  االأطراف  الدول  جتنب حاالت اال�ستغالل والعنف واالعتداء والتعرف عليها واالإبالغ عنها. وتكفل 

يراعى اأثناء توفري خدمات احلماية �سن املعاقني ونوع جن�سهم واإعاقتهم.

فعاال  املعدة خلدمة املعاقني ر�سدا  والربامج  املرافق  بر�سد جميع  م�ستقلة  �سلطات  قيام  االأطراف  الدول  تكفل 
للحيلولة دون حدوث جميع اأ�سكال اال�ستغالل والعنف واالعتداء. 

 تتخذ الدول االأطراف جميع التدابري املنا�سبة لت�سجيع ا�ستعادة املعاقني عافيتهم اجل�سدية واالإدراكية والنف�سية، 
واإعادة تاأهيلهم، واإعادة اإدماجهم يف املجتمع عندما يتعر�سون الأي �سكل من اأ�سكال اال�ستغالل اأو العنف 
اأو االعتداء، مبا يف ذلك عن طريق توفري خدمات احلماية لهم، وتتحقق ا�ستعادة العافية واإعادة االإدماج 
يف بيئة تعزز �سحة الفرد ورفاهيته واحرتامه لنف�سه وكرامته وا�ستقالله الذاتي وتراعي االحتياجات اخلا�سة 

بكل من نوع اجلن�س وال�سن. 
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ت�سع الدول االأطراف ت�رشيعات و�سيا�سات فعالة من �سمنها ت�رشيعات و�سيا�سات خا�سة تراعي كال من اجلن�سني 
واالأطفال لكفالة التعرف على حاالت اال�ستغالل والعنف واالعتداء يف حق املعاقني والتحقيق فيها وعند 

االقت�ساء املقا�ساة عليها.

املادة 17- حماية ال�سالمة ال�سخ�سية

لكل �سخ�س معاق احلق يف احرتام �سالمته ال�سخ�سية والعقلية على قدم امل�ساواة مع االآخرين.

املادة 18- حرية التنقل واجلن�سية
تقر الدول االأطراف بحق املعاقني يف التمتع بحرية التنقل وحرية اختيار مكان اإقامتهم واحل�سول على اجلن�سية 

على قدم امل�ساواة مع االآخرين مبا يف ذلك �سمان متتع املعاقني مبا يلي:
 احلق يف احل�سول على اجلن�سية وعدم حرمانهم من جن�سيتهم تع�سفا اأو على اأ�سا�س االإعاقة؛ 

عدم حرمانهم على اأ�سا�س االإعاقة من اإمكانية حيازة وا�ستعمال وثائق جن�سياتهم اأو وثائق اأخرى الإثبات الهوية 
اأو اللجوء اإىل عمليات اأخرى منا�سبة، من قبيل اإجراءات الهجرة، قد ت�ستدعيها ال�رشورة لتي�سري ممار�سة 

احلق يف حرية التنقل؛ 
 احلق يف مغادرة اأي بلد مبا يف ذلك بلدهم؛ 

عدم حرمانهم تع�سفا اأو على اأ�سا�س االإعاقة من حق دخول بلدهم. 

ي�سجل االأطفال املعاقون فور والدتهم ويكون لهم منذئذ احلق يف احل�سول على ا�سم واحلق يف اكت�ساب اجلن�سية 
واحلق بقدر االإمكان يف اأن يعرفوا والديهم واأن يتمتعوا برعايتهما.

املادة 19- العي�س امل�ستقل والإدماج يف املجتمع

تقر الدول االأطراف يف هذه االتفاقية بحق جميع املعاقني، م�ساواة بغريهم، يف العي�س يف املجتمع بخيارات 
واإدماجهم  بحقهم  الكامل  متتع املعاقني  لتي�سري  ومنا�سبة  فعالة  تدابري  وتتخذ  االآخرين،  خليارات  م�ساوية 

وم�ساركتهم ب�سورة كاملة يف املجتمع. وي�سمل ذلك كفالة ما يلي:

�سكناهم  وحمل  مكان اإقامتهم  االآخرين،  مع  امل�ساواة  قدم  على  يختاروا،  اأن  يف  للمعاقني  الفر�سة   اإتاحة 
واالأ�سخا�س الذين يعي�سون معهم وعدم اإجبارهم على العي�س يف اإطار ترتيب معي�سي خا�س؛ 

اخلدمات  من  االإقامة وغريها  املنزل ويف حمل  املوؤازرة يف  من خدمات  طائفة  على  املعاقني   اإمكانية ح�سول 
املجتمع ووقايتهم من  لتي�سري عي�سهم واإدماجهم يف  ال�رشورية  ال�سخ�سية  امل�ساعدة  املجتمعية مبا يف ذلك 

االنعزال اأو االنف�سال عنه؛ 

ا�ستفادة املعاقني، على قدم امل�ساواة مع االآخرين، من اخلدمات واملرافق املجتمعية املتاحة لعامة النا�س و�سمان 
وفاء هذه اخلدمات الحتياجاتهم.
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املادة 20 - التنقل ال�سخ�سي

تتخذ الدول االأطراف تدابري فعالة تكفل للمعاقني حرية التنقل باأكرب قدر ممكن من اال�ستقاللية مبا يف ذلك ما يلي:

 تي�سري حرية تنقل املعاقني بالطريقة ويف الوقت اللذين يختارونهما وبتكلفة يف متناولهم؛ 

تي�سري ح�سول املعاقني على ما يت�سم باجلودة من الو�سائل املعينة على التنقل واالأجهزة والتكنولوجيات امل�ساعدة 
واأ�سكال امل�ساعدة احلية والو�سطاء وجعل ذلك يف متناولهم من حيث التكلفة؛ 

 توفري التدريب للمعاقني واملتخ�س�سني العاملني معهم على مهارات التنقل؛

ت�سجيع الكيانات اخلا�سة التي تنتج الو�سائل املعينة على التنقل واالأجهزة والتكنولوجيات امل�ساعدة على مراعاة 
جميع اجلوانب املتعلقة بتنقل املعاقني.

املادة 21 - حرية التعبري واإبداء الراأي واحل�سول على معلومات

تتخذ الدول االأطراف جميع التدابري املنا�سبة التي تكفل ممار�سة املعاقني حلقهم يف حرية التعبري واإبداء الراأي، مبا 
يف ذلك حقهم يف طلب معلومات واأفكار، وتلقيها، واالإف�ساح عنها، على قدم امل�ساواة مع االآخرين، 
واأ�سكال  وطرق  و�سائل  وجميع  البديلة  املعززة  االت�سال  وُطرق  بريل  وطريقة  االإ�سارة  لغات  وا�ستخدام 

االت�سال االأخرى ال�سهلة املنال التي يختارونها باأنف�سهم، مبا يف ذلك ما يلي:

 تزويد املعاقني مبعلومات موجهة لعامة النا�س با�ستعمال االأ�سكال والتكنولوجيات ال�سهلة املنال واملالئمة ملختلف 
اأنواع االإعاقة يف الوقت املنا�سب وبدون حتميل املعاقني تكلفة اإ�سافية؛ 

قبول وتي�سري قيام املعاقني يف معاملتهم الر�سمية با�ستعمال لغة االإ�سارة وطريقة بريل وطرق االت�سال املعززة البديلة 
وجميع و�سائل وطرق واأ�سكال االت�سال االأخرى �سهلة املنال التي يختارونها باأنف�سهم؛ 

ت�سجيع الكيانات اخلا�سة التي تقدم اخلدمات اإىل عامة النا�س مبا يف ذلك عن طريق �سبكة االإنرتنت على تقدمي 
معلومات وخدمات للمعاقني باأ�سكال �سهلة املنال واال�ستعمال؛ 

جعل  على  �سبكة االإنرتنت،  طريق  عن  املعلومات  مقدمي  ذلك  يف  مبا  اجلماهريي  االإعالم  و�سائط  ت�سجيع 
خدماتها يف متناول املعاقني؛ 

االعرتاف بلغة االإ�سارة وت�سجيعها.

املادة 22 - احرتام اخل�سو�سية

اأو  اأو ترتيبات معي�سته، لتدخل تع�سفي  اإقامته  النظر عن مكان  اأي �سخ�س معوق، ب�رشف  ال يجوز تعري�س 
غري قانوين يف خ�سو�سياته اأو �سوؤون اأ�رشته اأو بيته اأو مرا�سالته اأو اأي نوع اآخر من و�سائل االت�سال التي 
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ي�ستعملها، وال للتهجم غري امل�رشوع على �رشفه و�سمعته. وجلميع املعاقني احلق يف حماية القانون لهم من 
اأي تدخل اأو تهجم من هذا القبيل. 

واإعادة  للمعاقني وب�سحتهم  ال�سخ�سية  بال�سوؤون  املتعلقة  املعلومات  خ�سو�سية  بحماية  االأطراف  الدول  تقوم 
تاأهيلهم على قدم امل�ساواة مع االآخرين.

املادة 23 - احرتام البيت والأ�رشة

تتخذ الدول االأطراف تدابري فعالة ومنا�سبة للق�ساء على التمييز �سد املعاقني على قدم امل�ساواة مع االآخرين يف 
جميع امل�سائل ذات ال�سلة بالزواج والعالقات االأ�رشية وال�سخ�سية وذلك من اأجل:

االعرتاف جلميع املعاقني الذين هم يف �سن الزواج باحلق يف الزواج وتاأ�سي�س اأ�رشة بر�سا الزوجني املخطوبني 
ر�سا تاما ال اإكراه فيه؛ 

االعرتاف بحقوق املعاقني يف اتخاذ قرار حر وم�سوؤول ب�ساأن عدد االأطفال الذين يودون اإجنابهم وفرتة التباعد 
مع  يتنا�سب  مبا  االأ�رشة  وتنظيم  ال�سحة االإجنابية  والتثقيف يف جمايل  املعلومات  على  احل�سول  بينهم ويف 
على  للحفاظ  املتكافئة  والفر�س  احلقوق  هذه  من ممار�سة  لتمكينهم  ال�رشورية  الو�سائل  وتوفري  �سنهم، 

خ�سوبتهم؛ 

حق املعاقني، مبا يف ذلك االأطفال، يف احلفاظ على خ�سوبتهم على قدم امل�ساواة مع االآخرين.

 تكفل الدول االأطراف حقوق املعاقني وم�سوؤولياتهم فيما يتعلق بالقوامة على االأطفال وكفالتهم والو�ساية عليهم 
وتبنيهم واأية اأعراف مماثلة حيثما ترد هذه املفاهيم يف الت�رشيعات الوطنية ويف جميع احلاالت ترجح م�سالح 
الطفل. وتقدم الدول االأطراف امل�ساعدات املنا�سبة للمعاقني لتمكينهم من اال�سطالع مب�سوؤولياتهم يف تن�سئة 

االأطفال. 

تكفل الدول االأطراف لالأطفال املعاقني حقوقا مت�ساوية على قدم امل�ساواة مع االآخرين يف احرتام احلياة االأ�رشية. 
وبُغية اإعمال هذا احلق ومنع اإخفاء االأطفال املعاقني اأو هجرهم اأو اإهمالهم اأو عزلهم، تتعهد الدول االأطراف 

بتوفري معلومات وخدمات وم�ساعدات عاجلة و�ساملة لالأطفال املعاقني والأ�رشهم. 

 تكفل الدول االأطراف عدم ف�سل اأي طفل عن اأبويه رغما عنهما اإال اإذا قررت �سلطات خمت�سة، رهنا مبراجعة 
ق�سائية ووفقا للقوانني واالإجراءات الوطنية ال�سارية عموما، اأن هذا الف�سل �رشوري مل�سلحة الطفل العليا. 

وال يجوز بحال من االأحوال اأن ُيف�سل الطفل عن اأبويه ب�سبب اإعاقة للطفل اأو اأحد االأبوين اأو كليهما. 

ق�سارى  تبذل  رعايته، باأن  على  معوق  لطفل  املبا�رشة  االأ�رشة  قدرة  عدم  حالة  االأطراف، يف  الدول  تتعهد 
يتي�رش ذلك فداخل املجتمع املحلي ويف جو  الكربى واإن مل  اأ�رشته  له داخل  بديلة  لتوفري رعاية  جهودها 

اأ�رشي.



102

دليل املدرب حول حقوق االأ�سخا�س ذوى االإعاقة : امللحق االأول : اتفاقية حقوق االأ�سخا�س ذوي االإعاقة 2007الهيئة امل�ستقلة حلقوق االإن�سان "ديوان املظامل"

املادة 24 - التعليم

ت�سلم الدول االأطراف بحق املعاقني يف التعليم والإعمال هذا احلق دون متييز وعلى اأ�سا�س تكافوؤ الفر�س تكفل 
الدول االأطراف نظاما تعليميا جامعا على جميع امل�ستويات وتعلما مدى احلياة موجهني نحو ما يلي:

احرتام حقوق االإن�سان  الذات وتعزيز  وتقدير  بالكرامة  وال�سعور  الكامنة  االإن�سانية  للطاقات  الكاملة   التنمية 
واحلريات االأ�سا�سية والتنوع الب�رشي؛ 

تنمية �سخ�سية املعاقني ومواهبهم واإبداعهم، ف�سال عن قدراتهم العقلية والبدنية، للو�سول بها اإىل اأق�سى مدى؛ 

متكني املعاقني من امل�ساركة الفعالة يف جمتمع ُحر.

حتر�س الدول االأطراف يف اإعمالها هذا احلق على كفالة ما يلي:

اأ�سا�س االإعاقة، وعدم ا�ستثناء االأطفال املعاقني من التعليم  عدم ا�ستثناء املعاقني من النظام التعليمي العام على 
االبتدائي والثانوي املجاين واالإلزامي على اأ�سا�س االإعاقة؛ 

متكني املعاقني من احل�سول على التعليم االبتدائي والثانوي اجليد واجلامع واملجاين يف املجتمعات التي يعي�سون 
فيها، وعلى قدم امل�ساواة مع االآخرين؛ 

مراعاة االحتياجات الفردية ب�سورة معقولة؛ 

 ح�سول املعاقني على الدعم ال�رشوري يف نطاق نظام التعليم العام لتي�سري ح�سولهم على تعليم فعال؛ 

توفري تدابري دعم فردية فعالة يف بيئات ت�سمح بتحقيق اأق�سى قدر من النمو االأكادميي واالجتماعي وتتفق مع 
هدف االإدماج الكامل.

 متكن الدول املعاقني من تعلم مهارات حياتية ومهارات يف جمال التنمية االجتماعية لتي�سري م�ساركتهم الكاملة 
على قدم امل�ساواة مع االآخرين يف التعليم بو�سفهم اأع�ساء يف املجتمع. وحتقيقا لهذه الغاية تتخذ الدول 

االأطراف تدابري منا�سبة ت�سمل ما يلي:

تي�سري تعلم طريقة بريل واأنواع الكتابة البديلة وطرق وو�سائل واأ�سكال االت�سال املعززة البديلة ومهارات التوجيه 
والتنقل وتي�سري الدعم والتوجيه عن طريق االأقران. 

م؛  تي�سري تعلم لغة االإ�سارة وت�سجيع الهوية اللغوية لفئة ال�سُ

وطرق  اللغات  منهم، باأن�سب  االأطفال  وخا�سة  املكفوفني،  م  وال�سُ م  وال�سُ للمكفوفني  التعليم  توفري  كفالة 
وو�سائل االت�سال لالأ�سخا�س املعنيني يف بيئات ت�سمح بتحقيق اأق�سى قدر من النمو االأكادميي واالجتماعي.

و�سمانا الإعمال هذا احلق تتخذ الدول االأطراف التدابري املنا�سبة لتوظيف مدر�سني مبن فيهم معوقون يتقنون لغة 
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االإ�سارة وطريقة بريل ولتدريب االأخ�سائيني واملوظفني العاملني يف جميع م�ستويات التعليم. وي�سمل هذا 
التدريب التوعية ب�سوؤون املعاقني وا�ستعمال طرق وو�سائل واأ�سكال االت�سال املعززة البديلة املنا�سبة والتقنيات 

واملواد التعليمية مل�ساعدة املعاقني. 

تكفل الدول االأطراف اإمكانية ح�سول املعاقني على التعليم العايل والتدريب املهني وتعليم الكبار والتعليم مدى 
احلياة دون متييز وعلى قدم امل�ساواة مع االآخرين. وحتقيقا لهذه الغاية تكفل الدول االأطراف توفري ال�سكن 

املالئم للمعاقني.

املادة 25 – ال�سحة

تعرتف الدول االأطراف بـاأن للمعاقني احلق يف التمتع باأعلى م�ستويات ال�سحة البدنية والعقلية دون متييز على 
اأ�سا�س االإعاقة. وتتخذ الدول االأطراف كل التدابري املنا�سبة الكفيلة بح�سول املعاقني على خدمات �سحية 
تراعي الفروق بني اجلن�سني مبا يف ذلك خدمات اإعادة التاأهيل ال�سحي وتعمل الدول االأطراف بوجه خا�س 

على ما يلي:

التي توفرها  للمعاقني تعادل يف نطاقها ونوعيتها ومعايريها تلك  التكلفة  توفري خدمات �سحية جمانية ومعقولة 
لالآخرين، مبا يف ذلك خدمات ال�سحة اجلن�سية واالإجنابية وبرامج ال�سحة العامة لل�سكان؛ 

اإعاقتهم على وجه التحديد، من خدمات �سحية ت�سمل الك�سف املبكر  اإليه املعاقون، ب�سبب  توفري ما يحتاج 
والتدخل عند االقت�ساء، وخدمات تهدف اإىل التقليل اإىل اأدنى حد من االإعاقات ومنع حدوث املزيد منها 

على اأن ي�سمل ذلك االأطفال وامل�سنني؛ 

توفري هذه اخلدمات ال�سحية يف اأقرب مكان ممكن من جمتمعاتهم املحلية مبا يف ذلك يف املناطق الريفية؛ 

الطلب اإىل مزاويل املهن ال�سحية تقدمي رعاية اإىل املعاقني بنف�س جودة الرعاية التي يقدمونها اإىل االآخرين مبا يف 
ذلك تقدمي هذه الرعاية على اأ�سا�س املوافقة احلرة وامل�ستنرية من خالل القيام بجملة اأمور منها زيادة الوعي 
بحقوق االإن�سان املكفولة للمعاقني وكرامتهم وا�ستقاللهم الذاتي واحتياجاتهم من خالل توفري التدريب لهم 

ون�رش معايري اأخالقية تتعلق بالرعاية ال�سحية للقطاعني العام واخلا�س؛ 

ي�سمح  الوطني  القانون  حيثما يكون  احلياة  على  والتاأمني  ال�سحي  التاأمني  توفري  املعاقني يف  �سد  التمييز  حظر 
بذلك، على اأن يوفر بطريقة من�سفة ومعقولة؛ 

ب�سبب  ال�سوائل  اأو  اأو الغذاء  ال�سحية  اخلدمات  اأو  ال�سحية  الرعاية  من  التمييز،  اأ�سا�س  على  احلرمان،   منع 
االإعاقة.

املادة 26- التاأهيل واإعادة التاأهيل

بلوغ  املعاقني من  الدول االأطراف تدابري فعالة ومنا�سبة، مبا يف ذلك عن طريق دعم االأقران، لتمكني  تتخذ 
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على  واملهنية  واالجتماعية  والعقلية  اإمكاناتهم البدنية  وحتقيق  عليها  واملحافظة  اال�ستقاللية  من  قدر  اأق�سى 
الوجه االأكمل وكفالة اإ�رشاكهم وم�ساركتهم ب�سكل تام يف جميع نواحي احلياة. وحتقيقا لتلك الغاية، 
تقوم الدول االأطراف بتوفري خدمات �ساملة للتاأهيل واإعادة التاأهيل وتعزيزها وتو�سيع نطاقها وبخا�سة يف 

جماالت ال�سحة والعمل والتعليم واخلدمات االجتماعية بحيث:

تبداأ خدمات وبرامج التاأهيل واإعادة التاأهيل يف اأقرب مرحلة قدر االإمكان، وت�ستند اإىل تقييم متعدد التخ�س�سات 
الحتياجات كل فرد وَمواطن قوته على حدة؛ 

تدعم خدمات وبرامج التاأهيل واإعادة التاأهيل اإ�رشاك املعاقني وم�ساركتهم يف املجتمع املحلي ويف جميع نواحي 
املجتمع، واأن تتاح للمعاقني على اأ�سا�س طوعي ويف اأقرب مكان ممكن للمجتمعات املحلية مبا يف ذلك يف 

املناطق الريفية.

ت�سجع الدول االأطراف على و�سع برامج التدريب االأويل وامل�ستمر لالأخ�سائيني واملوظفني العاملني يف جمال 
تقدمي خدمات التاأهيل واإعادة التاأهيل. 

ت�سجع الدول االأطراف توفر ومعرفة وا�ستخدام االأجهزة والتقنيات امل�ساعدة امل�سممة للمعاقني ح�سب �سلتها 
بالتاأهيل واإعادة التاأهيل.

املادة 27 - العمل والعمالة

اإتاحة  احلق  هذا  االآخرين؛ وي�سمل  مع  امل�ساواة  قدم  على  العمل،  املعاقني يف  بحق  االأطراف  الدول   تعرتف 
الفر�سة لهم لك�سب الرزق يف عمل يختارونه اأو يقبلونه بحرية �سمن �سوق عمل وبيئة عمل منفتحتني اأمام 
املعاقني و�ساملتني لهم وي�سهل انخراطهم فيهما. وحتمي الدول االأطراف اإعمال احلق يف العمل وت�سجعه، 
مبا يف ذلك حق اأولئك الذين ت�سيبهم االإعاقة خالل عملهم، وذلك عن طريق اتخاذ اخلطوات املنا�سبة، مبا 

يف ذلك �سن الت�رشيعات، لتحقيق عدة اأهداف منها ما يلي:

حظر التمييز على اأ�سا�س االإعاقة فيما يخت�س بجميع امل�سائل املتعلقة بالعمالة، ومنها �رشوط التوظيف والتعيني 
والعمل، وا�ستمرار العمل، والرتقية الوظيفية، وظروف العمل االآمنة وال�سحية؛ 

حماية حقوق املعاقني يف ظروف عمل عادلة ومالئمة، على قدم امل�ساواة مع االآخرين، مبا يف ذلك تكافوؤ 
الفر�س وتقا�سي اأجر مت�ساو لقاء القيام بعمل مت�ساوي القيمة، وظروف العمل املاأمونة وال�سحية، مبا يف 

ذلك احلماية من التحر�س، واالنت�ساف من املظامل؛ 

كفالة متكني املعاقني من ممار�سة حقوقهم الُعمالية والنقابية على قدم امل�ساواة مع االآخرين؛ 

التوظيف،  وخدمات  التقني واملهني،  للتوجيه  العامة  الربامج  على  فعالة  ب�سورة  احل�سول  من  املعاقني  متكني 
والتدريب املهني وامل�ستمر؛ 
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العمل  اإيجاد  تقدمي امل�ساعدة على  ف�سال عن  العمل،  �سوق  للمعاقني يف  الوظيفي  والتقدم  العمل  فر�س  تعزيز 
واحل�سول عليه واملداومة عليه والعودة اإليه؛ 

 تعزيز فر�س العمل للح�ساب اخلا�س، ومبا�رشة االأعمال احلرة، وتكوينهم للتعاونيات و�رشوعهم يف االأعمال 
التجارية اخلا�سة؛ 

ت�سغيل املعاقني يف القطاع العام؛ 

ت�سجيع عمالة املعاقني يف القطاع اخلا�س من خالل انتهاج �سيا�سات واتخاذ تدابري منا�سبة، قد ت�سمل الربامج 
الت�سحيحية، واحلوافز، وغري ذلك من التدابري؛ 

كفالة توفري و�سائل راحة معقولة للمعاقني يف اأماكن العمل؛ 

ت�سجيع اكت�ساب املعاقني للخربات املهنية يف �سوق العمل املفتوحة؛ 

 تعزيز برامج اإعادة التاأهيل املهني والوظيفي، واالحتفاظ بالوظائف، والعودة اإىل العمل ل�سالح املعاقني.

 تكفل الدول االأطراف عدم اإخ�ساع املعاقني للرق اأو العبودية، وحمايتهم على قدم امل�ساواة مع االآخرين، من 
العمالة االإجبارية اأو الق�رشية.

املادة 28 - م�ستوى املعي�سة الالئق واحلماية الجتماعية

تعرتف الدول االأطراف بحق املعاقني يف التمتع مب�ستوى معي�سي الئق لهم والأ�رشهم، مبا يف ذلك ما يكفيهم من 
الغذاء وامللب�س وامل�سكن، ويف موا�سلة حت�سني ظروفهم، وتتخذ اخلطوات املنا�سبة ل�سون هذا احلق وتعزيز 

اإعماله دون متييز على اأ�سا�س االإعاقة.  

تقر الدول االأطراف بحق املعاقني يف احلماية االجتماعية، والتمتع بهذا احلق دون متييز ب�سبب االإعاقة، وتتخذ 
اخلطوات املنا�سبة ل�سون هذا احلق وتعزيز اإعماله، مبا ي�سمل تدابري ترمي اإىل:

اخلدمات  على  و�سمان ح�سولهم  النقية،  املياه  على  احل�سول  فر�س  االآخرين يف  مع  املعاقني  م�ساواة  �سمان 
واالأجهزة املنا�سبة ذات االأ�سعار املعقولة، وغري ذلك من امل�ساعدات لتلبية االحتياجات املرتبطة باالإعاقة؛ 

الن�ساء والفتيات وامل�سنات من برامج احلماية االجتماعية وبرامج احلد من  ا�ستفادة املعاقني، خ�سو�سا  �سمان 
الفقر؛ 

النفقات  لتغطية  الدولة  التي تقدمها  امل�ساعدة  يعي�سون يف حالة فقر واأ�رشهم من  الذين  املعاقني  ا�ستفادة  �سمان 
املتعلقة باالإعاقة )مبا فيها التدريب املنا�سب واإ�سداء امل�سورة وامل�ساعدة املالية والرعاية املوؤقتة(؛ 

�سمان ا�ستفادة املعاقني من برامج االإ�سكان العام؛ 

�سمان ا�ستفادة املعاقني، على قدم امل�ساواة مع االآخرين، من ا�ستحقاقات وبرامج التقاعد.
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املادة 29 - امل�ساركة يف احلياة ال�سيا�سية والعامة

ت�سمن الدول االأطراف للمعاقني حقوقهم ال�سيا�سية وفر�سة التمتع بها على اأ�سا�س امل�ساواة مع االآخرين، وتتعهد 
مبا يلي:

مع  امل�ساواة  قدم  على  ال�سيا�سية والعامة  احلياة  يف  وكاملة  فعالة  ب�سورة  امل�ساركة  اإمكانية  للمعاقني  تكفل  اأن 
االآخرين، اإما مبا�رشة واإما عن طريق ممثلني يختارونهم بحرية، مبا يف ذلك كفالة احلق والفر�سة للمعاقني 

كي ي�سوتوا وُينَتخبوا، وذلك بعدة �سبل منها:

-كفالة اأن تكون اإجراءات الت�سويت ومرافقه ومواده منا�سبة ومي�رشة و�سهلة الفهم واال�ستعمال؛

     -حماية حق املعاقني يف الت�سويت عن طريق االقرتاع ال�رشي يف االنتخابات واال�ستفتاءات العامة، دون 
ترهيب، ويف الرت�سح لالنتخابات والتقلد الفعلي للمنا�سب واأداء جميع املهام العامة يف احلكومة على �ستى 

امل�ستويات، وت�سهيل ا�ستخدام التكنولوجيا املُِعينة واجلديدة حيثما اقت�سى االأمر ذلك؛

-كفالة حرية تعبري املعاقني عن اإرادتهم كناخبني، وال�سماح لهم، عند االقت�ساء، حتقيقا لهذه الغاية، باختيار 
�سخ�س ي�ساعدهم على الت�سويت؛ 

 اأن تعمل على نحو فعال من اأجل تهيئة بيئة يت�سنى فيها للمعاقني اأن ي�ساركوا م�ساركة فعلية وكاملة يف ت�سيري 
ال�سوؤون العامة، دون متييز وعلى قدم امل�ساواة مع االآخرين، واأن ت�سجع م�ساركتهم يف ال�سوؤون العامة، 

مبا يف ذلك ما يلي:

ذلك اأن�سطة  يف  مبا  وال�سيا�سية،  العامة  البلد  بحياة  املعنية  احلكومية  غري  والرابطات  يف املنظمات  -امل�ساركة 
االأحزاب ال�سيا�سية واإدارة �سوؤونها؛

 -اإن�ساء منظمات املعاقني واالن�سمام اإليها كي تتوىل متثيلهم على كل من ال�سعيد الوطني واالإقليمي واملحلي؛

املادة 30 - امل�ساركة يف احلياة الثقافية واأن�سطة الرتفيه والت�سلية والريا�سة

تقر الدول االأطراف بحق املعاقني يف امل�ساركة يف احلياة الثقافية على قدم امل�ساواة مع االآخرين، وتتخذ كل 
التدابري املنا�سبة لكي تكفل للمعاقني ما يلي:

ة؛  التمتع باملواد الثقافية باأ�سكال مي�رشَّ

ة؛  التمتع بالربامج التلفزيونية واالأفالم والعرو�س امل�رشحية و�سائر االأن�سطة الثقافية باأ�سكال مي�رشَّ

ال�سينما  امل�سارح واملتاحف ودور  قبيل  الثقافية، من  اأو اخلدمات  للعرو�س  االأماكن املخ�س�سة  التمتع بدخول 
التذكارية واملواقع ذات  ب  النُّ�سُ بالو�سول اإىل  ال�سياحة، والتمتع، قدر االإمكان،  واملكتبات وخدمات 

االأهمية الثقافية الوطنية.
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االإبداعية  قدراتهم  وا�ستخدام  للمعاقني لتنمية  الفر�سة  الإتاحة  املالئمـــة  التدابيـــر  االأطـــراف  الـــدول  تتخـذ 
والفنية والفكرية، ال خلدمة م�سلحتهم فح�سب واإمنا الإثراء املجتمع اأي�سا. 

تتخذ الدول االأطراف جميع اخلطوات املالئمة، وفقا للقانون الدويل، للتاأكد من اأن القوانني التي حتمي حقوق 
امللكية الفكرية ال ت�سكل عائقا تع�سفيا اأو متييزيا يحول دون ا�ستفادة املعاقني من املواد الثقافية. 

يحق للمعاقني، على قدم امل�ساواة مع االآخرين، اأن يحظوا باالعرتاف بهويتهم الثقافية واللغوية اخلا�سة واأن 
م.  يح�سلوا على دعم لها، مبا يف ذلك لغات االإ�سارات وثقافة ال�سُّ

الرتفيه والت�سلية والريا�سة، تتخذ  اأن�سطة  امل�ساواة مع االآخرين، يف  امل�ساركة، على قدم  للمعاقني من  متكينا 
الدول االأطراف التدابري املنا�سبة من اأجل:

ت�سجيع وتعزيز م�ساركة املعاقني، اإىل اأق�سى حد ممكن، يف جميع جماالت االأن�سطة الريا�سية العامة 

 �سمان اإتاحة الفر�سة للمعاقني لتنظيم االأن�سطة الريا�سية والرتفيهية اخلا�سة باالإعاقة وتطويرها وامل�ساركة فيها، 
والعمل حتقيقا لهذه الغاية على ت�سجيع توفري القدر املنا�سب من التعليم والتدريب واملوارد لهم، على قدم 

امل�ساواة مع االآخرين؛ 

�سمان دخول املعاقني اإلـى االأماكن الريا�سيـة والرتفيهية وال�سياحية؛ 

�سمان اإتاحة الفر�سة لالأطفال املعاقني للم�ساركة، على قدم امل�ساواة مع االأطفال االآخرين، يف اأن�سطة اللعب 
والرتفيه والت�سلية والريا�سة، مبا يف ذلك االأن�سطة التي متار�س يف اإطار النظام املدر�سي؛ 

والت�سلية  وال�سياحة  اأن�سطة الرتفيه  بتنظيم  امل�ستغلني  من  املقدمة  اخلدمات  على  املعاقني  ح�سول  اإمكانية  �سمان 
والريا�سة.

اجلزء الثالث
املادة 31- جمع الإح�ساءات والبيانات

يف  امل�ستخدمة  االإح�سائية والبيانات  البيانات  ذلك  يف  مبا  املنا�سبة،  املعلومات  بجمع  االأطراف  الدول  تقوم 
البحوث، لتمكينها من و�سع وتنفيذ ال�سيا�سات الكفيلة باإنفاذ هذه االتفاقية. وينبغي اأن تفي عملية جمع 

املعلومات واالحتفاظ بها مبا يلي:

واحرتام  ال�رشية  لكفالة  بحماية البيانات،  املتعلقة  الت�رشيعات  فيها  مبا  قانونا،  بها  املعمول  لل�سمانات  االمتثال 
خ�سو�سية املعاقني؛ 

االمتثال للقواعد املقبولة دوليا حلماية حقوق االإن�سان واحلريات االأ�سا�سية ومبادئ اأخالقيات االإح�ساء.
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التي  تنفيذ االلتزامات  التي يتم جمعها وفقا لهذه املادة ح�سب املقت�سى وُت�ستخدم يف تقييم  ُت�سنف املعلومات 
تعهدت بها الدول االأطراف مبوجب هذه االتفاقية، وت�ستخدم اأي�سا يف ك�سف العقبات التي تواجه املعاقني 

يف اأثناء ممار�ستهم حلقوقهم والعمل على تذليلها. 

ت�سطلع الدول االأطراف مب�سوؤولية ن�رش هذه االإح�ساءات وت�سمن اإتاحتها للمعاقني وغريهم.

املادة 32 - التعاون الدويل

هذه  غايات  حتقيق  اإىل  الوطنية الرامية  للجهود  دعما  وتعزيزه،  الدويل  التعاون  باأهمية  االأطراف  الدول  ت�سلم 
االأطراف،  واملتعدد  الثنائي  ال�سعيدين  بهذا ال�سدد على  وفعالة  منا�سبة  تدابري  وتتخذ  واأهدافها،  االتفاقية 
ال�سلة واملجتمع املدين، وال �سيما  الدولية واالإقليمية ذات  ال�رشاكة مع املنظمات  ح�سب االقت�ساء، يف 

منظمات املعاقني. ويجوز اأن ت�سمل هذه التدابري ما يلي:

 �سمان �سمول التعاون الدويل املعاقني وا�ستفادتهم منه، مبا يف ذلك الربامج االإمنائية الدولية؛ 

واأف�سل  التدريبية  واخلربات والربامج  املعلومات  تبادل  خالل  من  ذلك  يف  مبا  القدرات،  بناء  ودعم  ت�سهيل 
املمار�سات وتقا�سمها؛ 

ت�سهيل التعاون يف جمال البحوث واال�ستفادة من املعارف العلمية والتقنية؛ 

توفري امل�ساعدة التقنية واالقت�سادية، ح�سب املقت�سى، مبا يف ذلك عن طريق ت�سهيل احل�سول على التكنولوجيا 
ال�سهلة املنال واملُِعينة وتقا�سمها، وعن طريق نقل التكنولوجيا.

ال مت�س اأحكام هذه املادة التزامات كل دولة طرف بتنفيذ ما عليها من التزامات مبوجب هذه االتفاقية. 

املادة 33 - التنفيذ والر�سد على ال�سعيد الوطني

تعنيِّ الدول االأطراف، وفقا لنهجها التنظيمية، جهة تن�سيق واحدة اأو اأكرث داخل احلكومة ُتعنى بامل�سائل املت�سلة 
بتنفيذ هذه االتفاقية، وتويل االعتبار الواجب مل�ساألة اإن�ساء اأو تعيني اآلية تن�سيق داخل احلكومة لتي�سري االأعمال 

ذات ال�سلة يف خمتلف القطاعات وعلى خمتلف امل�ستويات. 

تقوم الدول االأطراف، وفقا لنظمها القانونية واالإدارية، بت�سكيل اأو تعزيز اأو تعيني اأو اإن�ساء اإطار عمل داخل 
الدولة الطرف، مبا يف ذلك اآلية م�ستقلة واحدة اأو اأكرث، ح�سب االقت�ساء، لتعزيز هذه االتفاقية وحمايتها 
ور�سد تنفيذها. وتاأخذ الدول االأطراف بعني االعتبار، عند تعيني اأو اإن�ساء مثل هذه االآلية املبادئ املتعلقة 

مبركز وطرق عمل املوؤ�س�سات الوطنية املعنية بحماية حقوق االإن�سان وتعزيزها. 

ي�سهم املجتمع املدين، وبخا�سة املعاقون واملنظمات املمثلة لهم، يف عملية الر�سد وي�ساركون فيها م�ساركة 
كاملة.
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املادة 34- اللجنة املعنية بحقوق املعاقني

 تن�ساأ جلنة معنية بحقوق املعاقني )ي�سار اإليها فيما يلي باللجنة( لت�سطلع بتنفيذ املهام املن�سو�س عليها اأدناه. 

 تتكون اللجنة، يف وقت بدء نفاذ هذه االتفاقية، من اثني ع�رش خبريا. وتزداد ع�سوية اللجنة ب�ستة اأع�ساء، 
بعد ح�سول االتفاقية على �ستني ت�سديقا اأو ان�سماما اإ�سافيا، لت�سل ع�سويتها حدا اأعلى مقداره ثمانية ع�رش 

ع�سوا. 

بالكفاءة  لهم  العالية واملعرتف  باالأخالق  لهم  امل�سهود  من  ويكونون  ال�سخ�سية  ب�سفتهم  اللجنة  اأع�ساء  يعمل 
واخلربة يف املجاالت التي تغطيها هذه االتفاقية. والدول االأطراف مدعوة، عند ت�سمية مر�سحيها، اإىل اأن 

تويل احلكم الوارد يف املادة 4-3 من هذه االتفاقية ما ت�ستحقه من اهتمام. 

اأ�سكال  العادل، ومتثيل خمتلف  التوزيع اجلغرايف  الدول االأطراف مع مراعاة  بوا�سطة  اللجنة  اأع�ساء   ينتخب 
احل�سارات واالأنظمة القانونية الرئي�سية، والتمثيل املتوازن للجن�سني، وم�ساركة اخلرباء املعاقني. 

يف  رعاياها  من بني  االأطراف  الدول  تر�سحهم  اأ�سخا�س  قائمة  من  ال�رشي  باالقرتاع  اللجنة  اأع�ساء  ُينتخب 
اجتماعات الدول االأطراف التي يعقدها االأمني العام لالأمم املتحدة. ويف هذه االجتماعات، والتي يت�سكل 
ن�سابها من ثلثي الدول االأطراف، ينتخب لع�سوية اللجنة االأ�سخا�س الذين يح�سلون على اأعلى عدد من 

االأ�سوات وعلى االأغلبية املطلقة من اأ�سوات ممثلي الدول االأطراف احلا�رشين وامل�سوتني. 

جترى اأول انتخابات يف موعد ال يتجاوز �ستة اأ�سهر من تاريخ بدء نفاذ هذه االتفاقية. ويوجه االأمني العام اإىل 
اإىل  فيها  يدعوهم  ر�سالة  انتخابات،  اأي  اإجراء  االأقل من موعد  اأ�سهر على  اأربعة  قبل  االأطراف،  الدول 
تقدمي اأ�سماء املر�سحني خالل فرتة �سهرين. ويعد االأمني العام عقب ذلك قائمة باأ�سماء جميع االأ�سخا�س 
تر�سحهم،  التي  االأطراف  الدول  اأ�سماء  تو�سيح  االأبجدي، مع  للرتتيب  بهذه الطريقة، وفقا  املر�سحني 

ويقدم القائمة املذكورة اإىل الدول االأطراف يف هذه االتفاقية. 

ينتخب اأع�ساء اللجنة لفرتة اأربع �سنوات. ويجوز اأن يعاد انتخابهم مرة واحدة. غري اأن فرتة ع�سوية �ستة من 
االنتخابات  تلك  وبعد  عامني؛  فرتة  عند انق�ساء  �ستنتهي  االأوىل  االنتخابات  ينتخبون يف  الذين  االأع�ساء 
االأوىل مبا�رشة، يختار رئي�س االجتماع امل�سار اإليه يف الفقرة 5 من هذه املادة اأ�سماء هوؤالء االأع�ساء ال�ستة 

عن طريق القرعة. 

ينتخب اأع�ساء اللجنة ال�ستة االإ�سافيون عند اإجراء االنتخابات العادية، وفقا لالأحكام ذات ال�سلة من هذه املادة. 

اأداء  اآخر، عدم قدرته على  الع�سو، الأي �سبب  اإعالن ذلك  اأو  اللجنة  اأع�ساء  اأحد  ا�ستقالة  اأو  يف حالة وفاة 
ال�رشوط  وي�ستويف  ميلك املوؤهالت  اآخر  خبريا  الع�سو  ذلك  ر�سحت  التي  الطرف  الدولة  تعني  واجباته، 
تبقى من فرتة ذلك  ما  اللجنة خالل  ليعمل كع�سو يف  املادة،  ال�سلة من هذه  االأحكام ذات  الواردة يف 

الع�سو. 
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ت�سع اللجنة النظام الداخلي اخلا�س بها. 

ف اللجنة مهامها بكفاءة مبوجب  يوفر االأمني العام لالأمم املتحدة املوظفني الالزمني واملرافق ال�رشورية لكي ت�رشِّ
هذه االتفاقية، ويدعو اإىل انعقاد اأول اجتماع لها. 

يتلقى اأع�ساء اللجنة املن�ساأة مبوجب هذه االتفاقية اأجورهم من موارد االأمم املتحدة، مبوافقة اجلمعية العامة، وفقا 
للمعايري وال�رشوط التي حتددها اجلمعية العامة، مع و�سع اأهمية م�سوؤوليات اللجنة يف االعتبار. 

يح�سل اأع�ساء اللجنة على الت�سهيالت واالمتيازات واحل�سانات التي يح�سل عليها اخلرباء املكلفون مبهام تابعة 
لالأمم املتحدة، ح�سبما تن�س عليه املواد ذات ال�سلة يف اتفاقية امتيازات االأمم املتحدة وح�ساناتها.

املادة 35- تقارير الدول الأطراف

تقدم كل دولة طرف اإىل اللجنة، عن طريق االأمني العام لالأمم املتحدة، تقريرا �سامال عن التدابري املتخذة لتنفيذ 
التزاماتها مبوجب هذه االتفاقية وعن التقدم املحرز يف هذا ال�سدد، وذلك خالل فرتة عامني عقب بدء نفاذ 

هذه االتفاقية بالن�سبة للدولة الطرف املعنية. 

تقدم الدول االأطراف تقاريرها عقب ذلك مرة كل 4 �سنوات على االأقل، وكذلك كلما تطلب منها اللجنة 
ذلك. 

حتدد اللجنة اأية مبادئ توجيهية ترى وجوب تطبيقها على حمتويات التقارير. 

ال يتعني على اللجنة الطرف، التي تقدم تقريرها االأول ال�سامل اإىل اللجنة، تكرار اإدراج املعلومات التي تقدمها 
فيه يف التقارير الالحقة. والدول االأطراف مدعوة اإىل اأن تنظر، عند اإعداد التقارير التي تقدم اإىل اللجنة، 
يف م�ساألة اإعداد هذه التقارير من خالل عملية تت�سم باالنفتاح وال�سفافية واإىل اأن تويل احلكم الوارد يف املادة 

4-3 من هذه االتفاقية ما ي�ستحقه من اهتمام. 

 يجوز اأن تدرج يف التقارير العوامل وال�سعوبات التي توؤثر على درجة الوفاء بااللتزامات مبوجب هذه االتفاقية.

املادة 36- النظر يف التقارير

تنظر اللجنة يف كل تقرير وتقدم ما تراه مالئما من اقرتاحات وتو�سيات عامة ب�ساأنه وحتيلها اإىل الدولة الطرف 
اإىل  اأن تطلب  للجنة  باأي معلومات تختارها. ويجوز  اللجنة  ترد على  اأن  الطرف  للدولة  املعنية. ويجوز 

الدول االأطراف معلومات اإ�سافية ذات �سلة بتطبيق هذه االتفاقية. 

اإذا تاأخرت دولة طرف تاأخرا كبريا يف تقدمي تقرير، جاز للجنة اأن ُت�سعر الدولة الطرف املعنية ب�رشورة فح�س 
تطبيق هذه االتفاقية يف تلك الدولة الطرف، ا�ستنادا اإىل معلومات موثوق بها تتاح للجنة اإذا مل يقدم التقرير 
ذو ال�سلة يف غ�سون ثالثة اأ�سهر من توجيه االإ�سعار، وتدعو اللجنة الدولة الطرف املعنية اإىل امل�ساركة يف 



111

دليل املدرب حول حقوق االأ�سخا�س ذوى االإعاقة : امللحق االأول : اتفاقية حقوق االأ�سخا�س ذوي االإعاقة 2007

الفقرة 1 من هذه  اأحكام  ال�سلة، تطبق  التقرير ذي  بتقدمي  الطرف  الدولة  واإذا ا�ستجابت  الفح�س.  هذا 
املادة. 

يتيح االأمني العام لالأمم املتحدة التقارير لكافة الدول االأطراف. 

االقرتاحات  بلدانها وت�سهل فر�س االطالع على  للعموم يف  نطاق وا�سع  تقاريرها على  االأطراف  الدول  تتيح 
والتو�سيات العامة املتعلقة بهذه التقارير. 

حتيل اللجنة، ح�سبما تراه مالئما، اإىل الوكاالت املتخ�س�سة و�سناديق االأمم املتحدة وبراجمها و�سائر الهيئات 
املخت�سة اأي تقارير من الدول االأطراف تت�سمن طلبا للم�سورة اأو امل�ساعدة التقنيتني، اأو ت�سري اإىل حاجتها 
ملثل هذه امل�سورة اأو امل�ساعدة، وت�سفعها مبالحظات اللجنة واقرتاحاتها ب�سدد هذه الطلبات اأو االإ�سارات، 

اإن وجدت. 

املادة 37- التعاون بني الدول الأطراف واللجنة

تتعاون كل دولة طرف مع اللجنة وت�ساعد اأع�ساءها يف اال�سطالع بواليتهم. 

تويل اللجنة، يف عالقتها مع الدول االأطراف، االعتبار الالزم ل�سبل وو�سائل تعزيز القدرات الوطنية لتطبيق 
هذه االتفاقية، مبا يف ذلك عن طريق التعاون الدويل.

املادة 38 - عالقة اللجنة مع الهيئات الأخرى

لدعم تطبيق هذه االتفاقية على نحو فعال وت�سجيع التعاون الدويل يف امليدان الذي تغطيه هذه االتفاقية:

اأن تكون ممثلة لدى النظر يف تطبيق ما  يكون من حق الوكاالت املتخ�س�سة وغريها من اأجهزة االأمم املتحدة 
يدخل يف نطاق واليتها من اأحكام هذه االتفاقية. وللجنة اأن تدعو الوكاالت املتخ�س�سة والهيئات املخت�سة 
االأخرى، ح�سبما تراه مالئما، لتقدمي م�سورة خربائها ب�ساأن تطبيق االتفاقية يف املجاالت التي تدخل يف 
نطاق والية كل منها. وللجنة اأن تدعو الوكاالت املتخ�س�سة وغريها من اأجهزة االأمم املتحدة لتقدمي تقارير 

عن تطبيق االتفاقية يف املجاالت التي تدخل يف نطاق اأن�سطتها. 

تت�ساور اللجنة، ح�سب االقت�ساء، لدى ا�سطالعها بواليتها، مع الهيئات االأخرى ذات ال�سلة املن�ساأة مبوجب 
معاهدات دولية حلقوق االإن�سان، وذلك بغر�س �سمان ات�ساق ما ي�سعه كل منها من مبادئ توجيهية لالإبالغ 

واقرتاحات وتو�سيات عامة، وتفادي االزدواجية والتداخل يف اأداء وظائفها. 

املادة 39 - تقرير اللجنة

تقدم اللجنة كل �سنتني تقارير عن اأن�سطتها اإىل اجلمعية العامة واملجل�س االقت�سادي واالجتماعي، ويجوز لها اأن 
تقدم اقرتاحات وتو�سيات عامة بناء على فح�س التقارير واملعلومات الواردة من الدول االأطراف. وتدرج 

تلك االقرتاحات والتو�سيات العامة يف تقرير اللجنة اإىل جانب اأي تعليقات للدول االأطراف. 
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املادة 40 - موؤمتر الدول الأطراف

جتتمع الدول االأطراف بانتظام يف موؤمتر للدول االأطراف بغية النظر يف اأي م�ساألة تتعلق بتطبيق هذه االتفاقية. 

يدعو االأمني العام لالأمم املتحدة اإىل عقد موؤمتر الدول االأطراف، يف موعد اأق�ساه �ستة اأ�سهر من بدء نفاذ هذه 
االتفاقية. ويدعو االأمني العام لالأمم املتحدة اإىل عقد االجتماعات الالحقة مرة كل �سنتني اأو بناء على قرار 

ملوؤمتر الدول االأطراف. 

اجلزء الرابع
املادة 41 – الوديع

يكون االأمني العام لالأمم املتحدة وديع هذه االتفاقية.

املادة 42 – التوقيع

يفتح باب التوقيع على هذه االتفاقية جلميع الدول وملنظمات التكامل االإقليمية يف مقر االأمم املتحدة يف نيويورك 
اعتبارا من 30 اآذار 2007. 

املادة 43 - الر�سا باللتزام

املوقعة.  التكامل االإقليمي  الر�سمي من جانب منظمات  املوقعة ولالإقرار  لت�سديق الدول  املعاهدة  تخ�سع هذه 
وتكون مفتوحة الن�سمام اأي دولة اأو منظمة اإقليمية للتكامل مل توقع االتفاقية. 

املادة 44 - منظمات التكامل الإقليمية

يق�سد بـتعبري ’’منظمة التكامل االإقليمية‘‘ منظمة ت�سكلها الدول ذات ال�سيادة يف منطقة ما وتنقل اإليها االخت�سا�س 
اأو  الر�سمي  اإقرارها  �سكوك  املنظمات، يف  تلك  وتعلن  االتفاقية.  هذه  التي حتكمها  بامل�سائل  يتعلق  فيما 
ان�سمامها، نطاق اخت�سا�سها فيما يتعلق بامل�سائل التي حتكمها هذه االتفاقية. وتبلغ الوديع فيما بعد باأي 

تعديل جوهري يف نطاق اخت�سا�سها. 

تنطبق االإ�سارات يف هذه االتفاقية اإىل ’’الدول االأطراف‘‘ على تلك املنظمات يف حدود اخت�سا�سها. 

اإقليمية  باأي �سك تودعه منظمة  الفقرة 1 من املادة 45 والفقرتني 2 و 3 من املادة 47، ال يعتد  والأغرا�س 
للتكامل. 

الت�سويت  يف  اخت�سا�سها، حقها  نطاق  �سمن  تندرج  التي  االأمور  يف  االإقليمية،  التكامل  منظمات   متار�س 
هذه  يف  اأطراف  هي  االأع�ساء التي  دولها  لعدد  م�ساو  االأ�سوات  من  بعدد  االأطراف،  الدول  موؤمتر  يف 
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االتفاقية. وال متار�س تلك املنظمة حقها يف الت�سويت اإذا مار�ست اأي دولة من الدول االأع�ساء فيها حقها 
يف الت�سويت، والعك�س �سحيح.

املادة 45 - بدء النفاذ

 يبداأ نفاذ هذه االتفاقية يف اليوم الثالثني الذي يلي تاريخ اإيداع ال�سك الع�رشين للت�سديق اأو االن�سمام. 

يبداأ نفاذ هذه االتفاقية، بالن�سبة لكل دولة اأو منظمة اإقليمية للتكامل ت�سّدق على هذه االتفاقية اأو تقرها ر�سميا اأو 
تن�سم اإليها بعد اإيداع ال�سك الع�رشين من تلك ال�سكوك، يف اليوم الثالثني من تاريخ اإيداع �سكها. 

املادة 46 - التحفظات

ال يجوز اإبداء اأي حتفظ يكون منافيا ملو�سوع هذه االتفاقية وغر�سها. 

يجوز �سحب التحفظات يف اأي وقت.

املادة 47 - التعديالت

يجوز الأي دولة طرف اأن تقرتح تعديال لهذه االتفاقية واأن تقدمه اإىل االأمني العام لالأمم املتحدة. ويقوم االأمني 
العام باإبالغ الدول االأطراف باأي تعديالت مقرتحة، طالبا اإليها اإ�سعاره مبا اإذا كانت حتبذ عقد موؤمتر للدول 
االأطراف للنظر يف تلك املقرتحات والبت فيها. فاإذا حبذ عقد املوؤمتر ثلث الدول االأطراف على االأقل، يف 
غ�سون اأربعة اأ�سهر من ذلك االإبالغ، فاإن االأمني العام يعقد املوؤمتر حتت رعاية االأمم املتحدة. ويقدم االأمني 
العام اأي تعديل يعتمده ثلثا الدول االأطراف احلا�رشة وامل�سوتة يف املوؤمتر اإىل اجلمعية العامة للموافقة عليه ثم 

اإىل كافة الدول االأطراف لقبوله. 

يبداأ نفاذ التعديل الذي يعتمد وفقا للفقرة 1 من هذه املادة يف اليوم الثالثني من بلوغ عدد �سكوك القبول املودعة 
ثلثي عدد الدول االأطراف يف تاريخ اعتماد التعديل. ثم يبداأ نفاذ التعديل جتاه اأي دولة طرف يف اليوم 

الثالثني من اإيداع �سك قبولها. وال يكون التعديل ملزما اإال للدول االأطراف التي قبلته. 

 ويبداأ نفاذ تعديل يتم اعتماده واملوافقة عليه وفقا للفقرة 1 من هذه املادة ويتعلق ح�رشا باملواد 34 و 38 و 39 
و 40 جتاه كافة الدول االأطراف يف اليوم الثالثني من بلوغ عدد �سكوك القبول املودعة ثلثي عدد الدول 

االأطراف يف تاريخ اعتماد التعديل، اإذا قرر موؤمتر الدول االأطراف ذلك بتوافق االآراء. 

املادة 48 - نق�س التفاقية

يجوز الأي دولة طرف اأن تنق�س هذه االتفاقية باإ�سعار خطي توجهه اإىل االأمني العام لالأمم املتحدة. وي�سبح هذا 
النق�س نافذا بعد �سنة واحدة من تاريخ ت�سلم االأمني العام ذلك االإ�سعار.
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املادة 49 - ال�سكل املي�رش لالطالع

يتاح ن�س هذه االتفاقية يف �سكل ي�سهل االطالع عليه. 

املادة 50 - حجية الن�سو�س

تت�ساوى يف احلجية الن�سو�س االإ�سبانية واالإنكليزية والرو�سية وال�سينية والعربية والفرن�سية لهذه االتفاقية. 
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امللحق الثاين

قانون حقوق املعوقني يف فل�شطني رقم )4( ل�شنة 1999م 

 رئي�س اللجنة التنفيذية ملنظمة التحرير الفل�سطينية 
 رئي�س ال�سلطة الوطنية الفل�سطينية 

بعد االطالع على م�رشوع القانون املقدم من جمل�س الوزراء، وبناء على ما عر�سه وزير ال�سوؤون 
 االجتماعية، وبعد موافقة املجل�س الت�رشيعي 

اأ�سدرنا القانون التايل: 

 الف�شل الأول 
تعاريف واأحكام عامة 

املادة)1( 

يف تطبيق اأحكام هذا القانون يكون للكلمات والعبارات التالية املعاين املخ�س�سة لها اأدناه ما ال تدل القرينة على 
خالف ذلك.

 الوزارة: وزارة ال�سوؤون االجتماعية. 

الوزير: وزير ال�سوؤون االجتماعية.

 املعوق: ال�سخ�س امل�ساب بعجز كلي اأو جزئي خلقي اأو غري خلقي وب�سكل م�ستقر يف اأي من حوا�سه اأو قدراته اجل�سدية اأو 
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 النف�سية اأو العقلية اإىل املدى الذي يحد من اإمكانية تلبية متطلبات حياته العادية يف ظروف اأمثاله من غري املعوقني. 
 بطاقة املعوق: هي البطاقة التي حتدد رزمة اخلدمات التي يحق للمعوق احل�سول عليها �سمن برنامج منظم. 
التاأهيل: جمموعة اخلدمات واالأن�سطة واملعينات االجتماعية والنف�سية والطبية والرتبوية والتعليمية واملهنية التي 

متكن املعوقني من ممار�سة حياتهم با�ستقاللية وكرامة.

 امل�ساغل املحمية: هي املراكز التي يكون فيها تاأهيل املعوقني باالإعاقات العقلية ال�سديدة وت�سغيلهم واإيوائهم.

 املكان العام: كل بناية اأو ممر اأو طريق اأو اأية اأماكن تقدم خدمات عامة للجمهور.

 املواءمة: جعل االأماكن العامة واأماكن العمل منا�سبة ال�ستخدام املعوقني. 

املادة)2( 

للمعوق حق التمتع باحلياة احلرة والعي�س الكرمي واخلدمات املختلفة �سان غريه من املواطنني له نف�س احلقوق وعليه 
واجبات يف حدود ما ت�سمح به قدراته واإمكاناته، وال يجوز اأن تكون االإعاقة �سببا يحول دون متكن املعوق 

من احل�سول على تلك احلقوق. 

املادة)3( 

باإعداد  املعنية  بالتن�سيق مع اجلهات  الوزارة  املعوق وت�سهيل ح�سوله عليها وتقوم  الدولة بحماية حقوق  تتكفل 
برامج التوعية له والأ�رشته ولبيئته املحلية يف كل ما يتعلق بتلك احلقوق املن�سو�س عليها يف هذا القانون. 

>املادة )4( 

وفقا الأحكام القانون للمعوقني احلق يف تكوين منظمات وجمعيات خا�سة بهم. 

املادة)5( 

1. على الدولة تقدمي التاأهيل باأ�سكاله املختلفة للمعوق وفق ما تقت�سيه طبيعة اإعاقته ومب�ساهمة منه ال تزيد على 
25% من التكلفة.

 2. يعفى املعوقون ب�سبب مقاومة االحتالل من هذه امل�ساهمة. 

املادة)6( 

وفقا الأحكام القانون تعفى من الر�سوم واجلمارك وال�رشائب: 

 1. جميع املواد التعليمية والطبية والو�سائل امل�ساعدة وو�سائط النقل الالزمة ملدار�س وموؤ�س�سات املعوقني املرخ�سة. 
2. و�سائل النقل ال�سخ�سية ال�ستعمال االأفراد املعوقني. 
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املادة )7( 

بناء على طلب من الوزارة تقدم املوؤ�س�سات احلكومية خططها وتقاريرها ال�سنوية املتعلقة بخدماتها للمعوقني. 

املادة )8( 

وفقا الأحكام هذا القانون وبالتن�سيق مع الوزارة تتوىل الوزارة املخت�سة منح واإ�سدار الرتاخي�س الفنية الالزمة 
ملزاولة اخلدمات والربامج واالأن�سطة التي يقدمها القطاع غري احلكومي للمعوقني، وكذلك االإ�رشاف عليها. 

املادة )9( 

 على الدولة و�سع االأنظمة وال�سوابط التي ت�سمن للمعوق احلماية من جميع اأ�سكال العنف واال�ستغالل والتمييز. 

 الف�شل الثاين 
احلقوق اخلا�شة

 املادة)10( 
 تتوىل الوزارة م�سئولية التن�سيق مع جميع اجلهات املعنية للعمل على رعاية وتاأهيل املعوقني يف املجاالت االآتية: 

 1. يف املجال االجتماعي 
 اأ. حتديد طبيعة االإعاقة وبيان درجتها ومدى تاأثريها على اأ�رشة املعوق وتقدمي امل�ساعدة املنا�سبة. 

ب. تقدمي اخلدمات اخلا�سة باملعوق يف جمال الرعاية واالإغاثة والتدريب والتثقيف واإعطائه االأولوية يف 
 برنامج التنمية االأ�رشية. 

 ج. توفري خدمات الرعاية االجتماعية االإيوائية ل�سديدي االإعاقة والذين لي�س لهم من يعولهم. 
 د. دعم برامج امل�ساغل املحمية. 

هـ. اإ�سدار بطاقة املعوق.

 2. يف املجال ال�سحي 
 اأ. ت�سخي�س وت�سنيف درجة االإعاقة لدى املعوق. 

 ب. �سمان اخلدمات ال�سحية امل�سمولة يف التامني ال�سحي احلكومي جمانا للمعوق والأ�رشته. 
 ج. تقدمي وتطوير خدمات االكت�ساف املبكر لالإعاقات. 

 د. توفري االأدوات واالأجهزة الطبية الالزمة مل�ساعدة املعوق وفقا للمادة)5( من هذا القانون. 
هـ.تقدمي اخلدمات الوقائية والعالجية التي تهدف اإىل تقليل ن�سبة االإعاقة يف املجتمع.



118

دليل املدرب حول حقوق االأ�سخا�س ذوى االإعاقة : امللحق الثاين : قانون حقوق املعوقني الفل�سطيني 1999الهيئة امل�ستقلة حلقوق االإن�سان "ديوان املظامل"

 3. يف جمال التعليم 
اأ. �سمان حق املعوقني يف احل�سول على فر�س متكافئة لاللتحاق باملرافق الرتبوية والتعليمية واجلامعات 

 �سمن اإطار املناهج املعمول بها يف هذه املرافق. 
 ب. توفر الت�سخي�س الرتبوي الالزم لتحديد طبيعة االإعاقة وبيان درجتها. 

 ج. توفري املناهج والو�سائل الرتبوية والتعليمية والت�سهيالت املنا�سبة. 
 د. توفري التعليم باأنواعه وم�ستوياته املختلفة للمعوقني بح�سب احتياجاتهم. 

هـ. اإعداد املوؤهلني تربويا لتعليم املعاقني كل ح�سب اإعاقته.

 4. يف جمال التاأهيل والت�سغيل 
 اأ. اإعداد كوادر فنية موؤهلة للعمل مع خمتلف فئات املعوقني. 

ب. �سمان حق االلتحاق يف مرافق التاأهيل والتدريب املهني ح�سب القوانني واللوائح املعمول بها وعلى 
 اأ�سا�س مبداأ تكافوؤ الفر�س وتوفري برامج التدريب املهني املنا�سبة للمعوقني. 

ج. اإلزام املوؤ�س�سات احلكومية وغري احلكومية با�ستيعاب عدد من املعوقني ال يقل عن 5% من عدد 
 العاملني بها ومبا يتنا�سب مع طبيعة العمل يف تلك املوؤ�س�سات مع جعل اأماكن العمل منا�سبة ال�ستخدامهم. 

د. ت�سجيع ت�سغيل املعوقني يف املوؤ�س�سات اخلا�سة من خالل خ�سم ن�سبة من مرتباتهم من �رشيبة الدخل 
لتلك املوؤ�س�سات.

 5. يف جمال الرتويح والريا�سة 
اأ. توفري فر�س الريا�سة والرتويح للمعوقني وذلك مبوائمة املالعب والقاعات واملخيمات والنوادي 

 ومرافقها حلالة املعوق وتزويدها باالأدوات وامل�ستلزمات ال�رشورية. 
 ب. دعم م�ساركة املعوقني برامج ريا�سية وطنية دولية. 

ج. تخفي�س ر�سوم دخول املعوقني اإىل االأماكن الثقافية والرتفيهية واالأثرية احلكومية بن�سبة %50. 

 6. يف جمال التوعية اجلماهريية 
 اأ. القيام بحمالت توعية اجلماهري حول االإعاقات بجميع جوانبها من م�سببات ونتائج وحاجات. 

 ب. ن�رش املعلومات والبيانات املتعلقة بالوقاية بهدف تقليل ن�سبة االإعاقة يف املجتمع. 
 ج. ن�رش االإر�سادات العامة والوعي بهدف تقومي نظرة املجتمع للمعوق ودجمه. 

د. ا�ستخدام لغة االإ�سارة يف التلفزيون. 

املادة)11( 

تعمل الدولة على اإدخال لغة االإ�سارة يف املرافق احلكومية. 
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 الف�شل الثالث 
مواءمة الأماكن العامة للمعوقني 

املادة)12( 

تهدف املواءمة اإىل حتقيق بيئة منا�سبة للمعوقني ت�سمن لهم �سهولة وا�ستقاللية احلركة والتنقل واال�ستعمال االآمن 
لالماكن العامة. 

املادة )13( 

 1. املواءمة اإلزامية للجهات املعنية اإال اإذا كانت: 
 اأ. تهدد الناحية التاريخية واالأثرية للمكان العام. 

 ب. ت�سكل خطرا على اأمن و�سالمة املكان العام. 
ج. تكلف اأكرث من 15% من قيمة املكان العام. 

2. يف احلاالت املذكورة يف البنود )اأ، ب، ج( اأعاله على اجلهات املعنية اإيجاد بدائل منا�سبة ت�سمن 
ا�ستعمال املكان العام للمعوقني. 

املادة )14( 

على وزارتي الرتبية والتعليم والتعليم العايل تامني بيئة تتنا�سب واحتياجات املعوقني يف املدار�س والكليات 
واجلامعات. 

املادة )15( 

بالتن�سيق مع اجلهات املعنية تتوىل وزارة احلكم املحلي م�سئولية اإلزام اجلهات احلكومية واخلا�سة بال�رشوط 
واملوا�سفات الفنية والهند�سية واملعمارية الواجب توافرها يف املباين واملرافق العامة القدمية واجلديدة خلدمة 

املعوقني. 

املادة )16( 

تعمل وزارة املوا�سالت على تهيئة البيئة املنا�سبة لت�سهيل حركة املعوقني اإ�سافة اإىل منح تخفي�سات خا�سة يف 
و�سائل النقل العامة لهم ومرافقيهم. 

املادة )17( 

تعمل وزارة االت�ساالت على توفري الت�سهيالت الالزمة لتمكني املعوقني من ا�ستخدام اأجهزة ومعدات ومرافق 
 االت�ساالت. 
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 الف�شل الرابع 
اأحكام ختامية 

املادة )18( 

يلغي كل حكم يتعار�س واأحكام هذا القانون. 

املادة )19( 

ي�سدر جمل�س الوزراء اللوائح الالزمة لتنفيذ اأحكام هذا القانون. 

املادة )20( 

على جميع اجلهات املخت�سة كل فيما يخ�سه تنفيذ اأحكام هذا القانون، ويعمل به من تاريخ ن�رشه يف اجلريدة 
الر�سمية. 
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الالئحة التنفيذية لقانون حقوق املعاقني

ب�ساأن  للقانون رقم )4( ل�سنة 1999 م  التنفيذية  بالالئحة  الوزراء رقم )40( ل�سنة 2004  قرار جمل�س 
حقوق املعوقني 

القانون  املادة رقم )70( منه، وعلى  املعدل وال �سيما  القانون االأ�سا�سي  بعد االإطالع على  الوزراء،  جمل�س 
رقم )4( ل�سنة 1999 ب�ساأن حقوق املعوقني وال �سيما املادة )19( منه. وبناء على عر�س وزير ال�سوؤون 

االجتماعية. وبناء على ما اأقره جمل�س الوزراء بتاريخ 2004/4/12 قرر ما يلي:

الف�شل الأول
ت�شنيف الإعاقات وتعريفها

مادة )1(

ن�سنف االإعاقات على النحو التايل: 1. االإعاقة احلركية: هي االإعاقة الناجتة عن خلل وظيفي يف االأع�ساب اأو 
الع�سالت اأو العظم اأو املفا�سل حتد اأو تفقد القدرة احلركية للج�سم. 2. االإعاقة احل�سية: هي االإعاقة الناجتة 
اأو نطقية طبقا مل هو وارد يف  اأو �سمعية  اإعاقة ب�رشية  اأو تلف يف االأع�ساء احل�سية وينتج عنها  اإ�سابة  عن 
امللحق رقم )1( 3. االإعاقة الذهنية: هي االإعاقة الناجتة عن خلل يف الوظائف العليا للدماغ كالرتكيز والعد 
والذاكرة وينتج عنها اإعاقة تعليمية اأو �سعوبة تعلم اأو خلل يف الت�رشفات وال�سلوك لل�سخ�س. 4. االإعاقة 
العقلية: هي االإعاقة الناجتة عن اأمرا�س نف�سية اأو وراثية اأو اأجنبية اأو كل ما يعيق العقل عن القيام بوظائفه 
املعروفة. 5. االإعاقة املزدوجة: هي عبارة عن وجود اإعاقتني لدى �سخ�س واحد. 6. االإعاقة املركبة: 
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هي عبارة عن وجود جمموعة من االإعاقات املختلفة لدى �سخ�س واحد. اإ�سافة اإىل التعاريف املذكورة 
يتم االلتزام باملفاهيم وامل�سطلحات الواردة يف تو�سيات االأمم املتحدة الواردة يف امللحق رقم )2(.

 مادة )2(

ال�سخ�س  فيها  يكون  التي  وهي  املرفق   )1( رقم  للملحق  وفقا  نوعها  ح�سب  االإعاقة  درجات  ت�سنيف   .1
املعوق قد تدنت اأو اإنعدمت قدراته على ممار�سة ن�ساط حياتي يومي هام اأو اأكرث ومن هذه االأن�سطة. اأ. 
تاأمني م�ستلزمات حياته ال�سخ�سية مبفرده. ب. امل�ساركة يف الن�ساطات االجتماعية على قدم امل�ساواة مع 
االآخرين. ت. االت�سال مع املجتمع واالندماج فيه. ث. �سمان حياة �سخ�سية اأو اجتماعية كرمية بح�سب 
معايري جمتمعه ال�سائد. 2. يعتمد الت�سنيف الدويل لالإعاقات ال�سادر عن منظمة ال�سحة العاملية املعدل عام 
1997م اأ�سا�سا لت�سنيف االإعاقات وانطالقا من هذا الت�سنيف تعتمد ن�سبة العجز الواردة يف اللوائح التنفيذية 
املعمول بها يف وزارة ال�سحة الفل�سطينية اأ�سا�سا للت�سنيف وتقوم وزارة ال�سوؤون االجتماعية ووزارة ال�سحة 

واجلهات املخت�سة بتحديد ن�سبة العجز فيما مل يرد ذكره يف هذه الالئحة.

 الف�شل الثاين 
خدمات املعوقني

مادة )3(

بطاقة املعوق: تقدم وزارة ال�سوؤون االجتماعية رزمة من اخلدمات ال�سحية والدمج االجتماعي واملهني والتعليمي 
التاأهيل وخدمات الدعم وفق نوع االإعاقة ودرجاتها وذلك من خالل بطاقة املعوق التي ت�سدرها  واإعادة 
وزارة ال�سئون االجتماعية ويتم من خاللها تقدمي خدمات للمعوقني بالتن�سيق مع الوزارات واجلهات الر�سمية 

واالأهلية ومع الهيئات االأجنبية والدولية ذات العالقة يف هذا املجال.

 مادة )4(

واملهنية  والتعليمية  والرتبوية  والطبية  والنف�سية  االجتماعية  وامل�ساعدات  واالأن�سطة  اخلدمات  جمموعة  التاأهيل: 
واالقت�سادية التي متكن املعوقني من ممار�سة حياتهم با�ستقاللية وكرامة من خالل: 1. قيام وزارة ال�سئون 
االجتماعية بالتن�سيق مع الوزارات املعنية واجلهات االأهلية بو�سع برامج تاأهيلية وظيفية جلميع فئات املعوقني 
واحتاداتهم  واأ�رشهم  املعوقني  ولالأ�سخا�س  اخلدمة  لتقدمي  االإقليمي  وامل�ستوى  واالأعمار  االإعاقة  من حيث 
ال�سئون  وزارة  قيام   .2 واإ�سرتاتيجياته.  للتاأهيل  العامة  ال�سيا�سات  و�سع  يف  امل�ساركة  حق  وموؤ�س�ساتهم 
لعمر  العامة  االحتياجات  مع  توافقها  ومدى  اجلامع  التعليم  عملية  يف  الدمج  فل�سفة  بدرا�سة  االجتماعية 
االأ�سخا�س املعوقني �سواء يف ريا�س االأطفال اأو يف املراحل الدنيا للتعلم. 3. قيام وزارة الرتبية والتعليم 
املوؤ�س�سات  اإىل  التعليمية  الربامج  وتوفري  والتعليمية  الرتبوية  واحتياجاتهم  املعوقني  باالأ�سخا�س  باالهتمام 
واملراكز اخلا�سة باالأ�سخا�س املعوقني عقليا، اأو بطيئ التعلم. 4. ويف حالة عدم متكن الوزارة من تاأمني 
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اخلدمات التعليمية للطالب املعوقني ميكنها �رشاء هذه اخلدمات من املوؤ�س�سات االأهلية اأو القطاع اخلا�س. 
للمعوق  الوظيفي  امل�ستوى  على  باملحافظة  ر�سمية  وغري  ر�سمية  املعنية  املخت�سة  املوؤ�س�سات  كافة  قيام   .5
مدار�س،  االأطفال،  ريا�س  التعليم،   - خالل:  من  ال�سامل  االجتماعي  والدمج  امل�ساواة  فر�س  واإتاحة 
البيئية واالجتماعية من طرق،  الت�سهيالت  والوظيفي. -  املهني  التدريب  جامعات، مراكز خا�سة. - 
�سوارع، مباين خا�سة اأو عامة، دور عبادة، م�سارح، قاعات، امل�ساعدة يف ح�سول االأ�سخا�س املعوقني 
على االأدوات مثل: كر�سي متحرك، نظارة، معينة �سمعية، عكازات، م�ساعد وقوف اأطراف �سناعية 

لليدين وال�ساعدين والقدمني وال�ساقني وو�سيلة موا�سالت خا�سة واأي اأدوات ت�ساعد ال�سخ�س املعوق.

 مادة )5(

اإن�ساء املراكز واملعاهد اخلا�سة بتاأهيل وت�سغيل  امل�ساغل املحمية: 1. ت�سدر وزارة ال�سئون االجتماعية رخ�س 
االأ�سخا�س املعوقني �سمن امل�ساغل املحمية. 2. تقوم وزارة ال�سئون االجتماعية مبراقبة عمل هذه املراكز 
مبا يحقق اأف�سل اخلدمات وفق مفاهيم الرتبية اخلا�سة وحماية ال�سخ�س املعوق من اأي ا�ستغالل. 3. تقدم 
الوزارة الدعم املادي واملعنوي واخلدمات التاأهيلية للمراكز التي حتتاج خدمات رعاية نهارية. 4. تقوم هذه 

املراكز بت�سغيل االأ�سخا�س �سديدي االإعاقة الذين ال ميكن ت�سغيلهم يف �سوق العمل املحلي.

 مادة )6(

تقدمها  التي  املختلفة  اخلدمات  للمعوقني  االجتماعية  ال�سئون  وزارة  تقدم  خا�سة،  خدمات  اأية  اإىل  باالإ�سافة 
الرعاية الطبية. 3. برامج  الوقاية واالإر�ساد. 2. برامج  لغريهم من املواطنني ومنها ما يلي: 1. برامج 
 .6 والريا�سية.  الرتفيهية  الن�ساطات   .5 والتدريب.  التعليم   .4 والت�سغيل.  املجتمعي  والدمج  التاأهيل 

الت�سهيالت واملوائمة البيئية.

 مادة )7(

تقوم وزارة ال�سئون االجتماعية ب�سفتها امل�سئولة اأمام جمل�س الوزراء بالتن�سيق واملتابعة مع جميع اجلهات املعنية 
للمعوق  التوعية  برامج  واإعداد  عليها  احل�سول  ت�سهيل  و�سمان  واخلا�سة(  )العامة  املعوقني  حقوق  حلماية 
والأ�رشته وبيئته املحلية فيما يتعلق بحقوقه التي كلفها له وتتمثل بع�س برامج التوعية يف: 1. �سمان تطبيق 
الو�سائل  ا�ستخدام  العالقة. 2.  ذات  واالأفراد  واملوؤ�س�سات  املعوقني  فئات  املعوقني جلميع  قانون حقوق 
بالتوعية على حقوق املعوق. 3. و�سع ا�سرتاتيجية �ساملة  االإعالمية املختلفة )مرئية، �سمعية، مقروءة( 

للتوعية احلقوقية للمعوقني يف فل�سطني ت�سرتك فيها جميع اجلهات املخت�سة

 مادة )8(

وفقا للقانون رقم )4( ل�سنة 1999 ب�ساأن حقوق املعوقني يحق للمعوقني تكوين جمعيات ومنظمات واحتادات 
خا�سة بهم وفقا ل�رشائحهم املختلفة تخدم م�ساحلهم وتلبي احتياجاتهم منها: 1. احتاد عام املعوقني. 2. 
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املعوق. 5. جمعيات  وتاأهيل  اإر�ساد  منظمة  املعوق. 4.  منظمة حقوق  للمعوقني. 3.  الريا�سة  احتاد 
التعليم والتعليم اخلا�س والدمج. 6. جمعيات اإعالمية وتوجيه للمعوق. 7. جمعية االألوملبيات اخلا�سة.

 مادة )9(

تعفى من الر�سوم واجلمارك وال�رشائب: 1. جميع االأجهزة والو�سائل التعليمية اخلا�سة خلدمة املعوقني. 2. 
جميع االأجهزة الطبية واالأدوية والو�سائل امل�ساعدة من كرا�س متحركة وعكازات، نظارات طبية، معينات 
�سمعية، م�ساعد وقوف، اأطراف �سناعية، اأجهزة عالج وظيفي وكل ما يتعلق باأمور اأخرى تخدم اجلانب 
الطبي للمعوقني. 3. و�سائل النقل ال�سخ�سية الالزمة ال�ستعمال االأفراد املعوقني ال�سخ�سية وذلك من خالل 
ال�سئون  بني وزارة  ما  بالتعاون  ويتم ذلك  عنه  يذوب  اأو من  ال�سخ�سي  املعوق وتكون ال�ستخدامه  بطاقة 

االجتماعية وال�سحة واملالية واملوا�سالت.

 مادة ) 10(

ت�سع وزارة ال�سئون االجتماعية بالتن�سيق مع اجلهات املخت�سة االأنظمة وال�سوابط واملعايري التي ت�سمن للمعوقني 
احلماية من جميع اأ�سكال العنف واال�ستغالل والتمييز ولتحقيق ذلك: 1. تتوىل وزارة ال�سئون االجتماعية 
حماية املعوقني املهنية �سواء كانوا يعملون يف موؤ�س�سة حكومية اأو غري حكومية اأو يف قطاع خا�س حيث 
يطبق عليهم قانون العمل. 2. تقوم وزارة ال�سئون االجتماعية بلفت نظر كل �ساحب عمل اأو م�سئول يف 
اإذا تكرر  موؤ�س�سة حكومية يقوم با�ستغالل ال�سخ�س املعوق ويتم اتخاذ االإجراءات القانونية الالزمة بحقه 
منه نف�س العمل. 3. تقوم وزارة ال�سئون االجتماعية بو�سع ال�سوابط واملعايري الالزمة ملنع تعر�س املعوقني 
جلميع اأ�سكال العنف اجل�سدي واللفظي والنف�سي جلميع املوؤ�س�سات التي ترعى االإعاقات املختلفة وللوزارة 

يف �سبيل ذلك اأن تن�سئ ق�سما خا�سا بها لتلقي تظلمات و�سكاوي املعوقني.

مادة )11(

على وزارة ال�سئون االجتماعية ت�سهيل معامالت القطاع اخلا�س واجلمعيات االأهلية وال�رشكات التي تقوم بت�سغيل 
املعوقني وتوفري �سبل االأمان واحلركة واحلرية لهم واعتبار االمتيازات التي ح�سلت عليها املوؤ�س�سة اأو القطاع 

اخلا�س اجلمعية االأهلية هي اأ�سال من خالل حقوق املعوق يف احلياة والعمل واالإنتاج.

الف�شل الثالث 
احلقوق اخلا�شة

مادة )12(

تقوم وزارة ال�سئون االجتماعية بالتن�سيق مع اجلهات املخت�سة بالعمل على رعاية وتاأهيل املعوقني يف املجاالت 
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التالية: اأوال: يف املجال االجتماعي: - تقوم وزارة ال�سئون االجتماعية بتحديد طبيعة االإعاقة وبيان درجتها 
وبحث مدى تاأثريها على اأ�رشة املعوق وتقدمي امل�ساعدات الالزمة من رعاية واإغاثة وتدريب وتثقيف وتاأهيل 
وت�سغيل وبرامج التنمية االأ�رشية. - �رشورة وجود مراكز اأيوائية ل�سديدي االإعاقة وم�ساغل حممية الإعاقات 
اأخرى والذين لي�س لهم من يعولهم. - تطوير وحدة االإر�ساد احلركي اخلا�سة باملكفوفني. ثانيا: يف املجال 
ال�سحي: - ت�سخي�س وت�سنيف درجة االإعاقة لدى املعوق. - �سمان اخلدمات ال�سحية امل�سمولة يف التاأمني 
 - اإعاقاتهم.  مبختلف  الالزمة  الطبية  الرعاية  اإعطاء  كذلك  والأ�رشته،  للمعوق  جمانا  احلكومي  ال�سحي 
تقدمي وتطوير خدمات االإكت�ساف املبكر لالإعاقة والرعاية ال�سحية املبكرة والعمل مع االأ�سخا�س املعوقني 
الطبية  واالأجهزة  االأدوات  توفري   - املعوق.  لل�سخ�س  والوظيفي  ال�سحي  التدهور  منع  بهدف  واأ�رشهم 
الالزمة مل�ساعدة املعوق وتقدمي اخلدمات الوقائية والعالجية التي تهدف اإىل تقليل ن�سبة االإعاقة يف املجتمع. 
- توفري العالجات الالزمة ح�سب النظام املعمول به واإجراء العمليات الطبية واجلراحية والت�سخي�سية لكل 
القطاع  اخلدمة من  اأو �رشاء  النفقات  بت�سديد  ال�سحة  تتكفل وزارة  توفرها  �سخ�س معوق ويف حالة عدم 
اأو خارجه. ثالثا: يف جمال التعليم تطبق قانون التعليم االإلزامي �سمن فل�سفة  اخلا�س �سواء داخل الوطن 
وزارة الرتبية والتعليم مع مراعاة و�سع الطفل املعوق وقدراته الذهنية واحلركية واحل�سية والنف�سية. - يجب 
على اجلامعات واملعاهد واملراكز التعليمية اأن تعطي فر�سا متكافئة للمعوقني لاللتحاق �سمن اطار املناهج 
املعمول بها. - على وزارة الرتبية والتعليم دعم التعليم املتخ�س�س فقط للحاالت التي ي�ستع�سي فيها تاأمني 
التعليم �سمن البيئة العادية. - ال ت�سكل االإعاقة يف حد ذاتها �سببا يف رف�س طلب االنت�ساب اأو الدخول 
اإىل اأي موؤ�س�سة تربوية اأو تعليمية ر�سمية اأو خا�سة. - على وزارة الرتبية والتعليم طرح مو�سوع ال�سخ�س 
املعوق يف طلب برامج الرتبية املدنية يف جميع املدار�س. - تطبيق احلمالت االإر�سادية داخل املوؤ�س�سات 
والتعليم  الرتبية  وزارة  على   - االإعاقة.  جمال  يف  املطلوبة  لالخت�سا�س  الطالب  لتوجيه  الثانوية  التعليمية 
يف  خا�س  ق�سم  اإن�ساء   - املعوق.  وال�سخ�س  يتنا�سب  مبا  الرتبوية  واملوؤ�س�سات  واملراكز  املدار�س  موائمة 
التعليمية اخلا�سة  الرتبية والتعليم لالهتمام باحتياجات االأ�سخا�س املعوقني وتطوير الربامج واملناهج  وزارة 
املهني ال�ستقبال  التدريب  التعليم. - تطوير مراكز  االأفراد يف  العام وحقوق  التعليم  فل�سفة  مبا يتالءم مع 
االأ�سخا�س املعوقني كحق لهم يف التدريب. - مناهج درا�سية لل�سخ�س املعوق مع خطوط كبرية اأو لغة 
برايل. - مهمة اجلامعات من خالل برامج التعليم امل�ستمر وامل�ساقات التعليمية و�سع الربامج املنهجية حول 
 - اخلدمات.  م�ستوى  لرفع  املجال  هذا  تعمل يف  التي  الفنية  للكوادر  اخلا�سة  التدريبية  والربامج  االإعاقة 
ا�ستحداث بعثات تخ�س�س للكوادر املبدعة والتي تكون قادرة على التدريب والتعليم للم�ستوى اجلامعي. 
عدد  ا�ستيعاب  احلكومية  وغري  احلكومية  املوؤ�س�سات  جميع  على   .1 والت�سغيل:  التاأهيل  رابعا: يف جمال 
 .2 املوؤ�س�سات.  تلك  يف  العمل  طبيعة  مع  يتنا�سب  بها  العاملني  عدد  من   %5 عن  يقل  ال  املعوقني  من 
واإح�ساء  ومتابعة  املدربني  املعوقني  لالأ�سخا�س  العمل  جماالت  توفري  املعنية  واجلهات  العمل  وزارة  على 
املهني  التدريب  برامج  العمل تطوير  التاأهيل والتدريب. 3. على وزارة  اأنهوا  الذين  املعوقني  االأ�سخا�س 
بالتن�سيق  ال�سئون االجتماعية  املعوقني. 4. على وزارة  االأ�سخا�س  احتياجات  العمل وفق  لتاأهيل  الهادفة 
من  اخلوف  لتفادي  اأمامهم  العمل  اآفاق  فتح  على  واملعوقني  العمل  اأ�سحاب  ت�سجيع  املحلي  املجتمع  مع 
تدين  اإىل  يوؤدي  بطء  اأو  فعالية  ولتفادي اخلوف من عدم  املعوق  ال�سخ�س  مع  التعامل  معرفة كيفية  عدم 
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خالل  من  ذلك  كل  حوادث(  غياب،  )مر�سية،  تطراأ  اأن  ميكن  تكاليف  من  اخلوف  ولتفادي  االإنتاج 
التوعية الأ�سحاب العمل واالأ�سخا�س املعوقني واأ�رشهم على اأهمية عمل االأ�سخا�س املعوقني وتخفيف حدة 
التخوف من عملية ت�سغيلهم. 5. كل �رشكة اأو موؤ�س�سة ال توظف اأ�سخا�سا معوقني وفقا للبند ج من الفقرة 
4 من املادة )10( من القانون رقم 4 ل�سنة 1999 ب�ساأن حقوق املعوقني دفع بدل راتب املعوق ح�سب احلد 
االأدنى اإىل �سندوق خا�س للمعوقني ين�ساأ بقرار من وزير ال�سئون االجتماعية يف الوزارة يخ�س�س ل�رشف 
وزارتي  على   .1 والريا�سة:  الرتويج  جمال  يف  خام�سا:  العاملني.  غري  املعوقني  ل�سالح  منه  امل�ساعدات 
ال�سباب والريا�سة واحلكم املحلي توفري فر�س الريا�سة والرتويج للمعوقني وذلك مبوائمة املالعب والقاعات 
واملخيمات والنوادي ومرافقها حلالة املعوق وتزويدها باالأدوات وامل�ستلزمات ال�رشورية الالزمة للمعوق. 
2. تقوم وزارة ال�سئون االجتماعية بالتن�سيق مع وزارة ال�سباب والريا�سة بدعم م�ساركة املعوقني يف برامج 
التي  االأهلية  املوؤ�س�سات  اأ. رعاية  يلي:  مبا  والريا�سة  ال�سباب  تقوم وزارة  والدولية. 3.  الوطنية  الريا�سة 
تقوم بتدريب املعوقني ريا�سيا وتاأهيلهم من خالل الدعم املادي واملعنوي. ب. العمل على ت�سكيل اأندية 
ترعى ال�سئون الريا�سية اخلا�سة باالأ�سخا�س املعوقني وت�سكيل فرق اأوملبية. ت. تدريب الكوادر اخلا�سة من 
املعوقني للعمل كقيادين يف جمال الريا�سة واالأندية والن�ساطات االجتماعية. 4. تخ�سي�س موازنة خا�سة 
لالأن�سطة والربامج الرتفيهية لالأ�سخا�س املعوقني يف املوازنة العامة لوزارة ال�سئون االجتماعية. �ساد�سا: يف 
جمال التوعية اجلماهريية: تقوم وزارة ال�سئون االجتماعية بحمالت توعية اجلماهري حول االإعاقات بجميع 
اأنواعها من خالل ما يلي: 1. القيام بحمالت توعية اجلماهري على �سعيد الوطن حول االإعاقات بجميع 
جوانبها من م�سببات ونتائج واآثار وحاجات مثل اأ�سباب االإعاقة. اأ. اأ�سباب وراثية: التي تنتج عن خلل 
جيني واالإعاقات الب�رشية وال�سمعية ولني العظام. ب. اأ�سباب بيئية: مثل: االأمرا�س املعدية واالأمرا�س غري 
املعدية، االإ�سابات املختلفة، الكحول والعقاقري، االأمرا�س العقلية. ت. اأ�سباب اجتماعية: مثل احلمل 
ال�سحية  الرعاية  اأ�س�س  لتطوير  التوعية  الخ. 2.  التغذية...  و�سوء  املبكر  والزواج  واحلوادث  والوالدة 
واالأولية من حيث التغذية واملحافظة على م�سادر املياه وتنقيتها والت�سخي�س املبكر لالإعاقات. 3. القيام 
من  بالوقاية  املتعلقة  والبيانات  املعلومات  ن�رش   .4 الالزمة.  بالتطعيمات  االأطفال  لتلقيح  توعية  بحمالت 
االإعاقة بهدف تقليل ن�سبتها اأو احلد منها وذلك بالبعد عن م�سببات االإعاقة. 5. �رشورة الفح�س اجليني قبل 
الزواج. 6. تعميم لغة االإ�سارة قدر امل�ستطاع وفق خطة مدرو�سة مبا فيها قطاع التلفزيون. 7. ا�ستخدام 
زاوية دورية  تخ�سي�س  باالإعاقة وكذلك  اجلماهري  توعية  واملرئية يف  وامل�سموعة  املقروءة  االإعالم  و�سائل 
باإيجابية  التعامل  اإىل  الكتاب واملبدعني والفنانني واالأدباء  الثقافة بحث  قيام وزارة  باملعوقني. 8.  خا�سة 
مع االإعاقة يف كتاباتهم وفنونهم وم�رشحياتهم وطرق اإبداعهم. 9. قيام وزارة ال�سئون االجتماعية بتقدمي 
جوائز �سنوية ت�سجيعية للمبدعني من املعوقني اأو من يعمل معهم اأو من يتناول مو�سوعاتهم. 10. عمل 
ندوات وحما�رشات ودرا�سات خا�سة حول املعوقني ب�سكل دوري. 11. االهتمام باالأعياد الر�سمية ويوم 
املعوق العاملي وتغطية الن�ساطات املختلفة ب�سكل �سامل. 12. توفري التغطية االإعالمية الأن�سطة املوؤ�س�سات 
العامل يف  دول  املعلومات INTERNET مع  �سبكة  تطوير  االإعاقة. 13.  حقل  تعمل يف  التي  واملراكز 
والتي  اجلوانب  مثل هذه  تناق�س  التي  املوؤمترات  املهنية وح�سور  الدورات  ت�سجيع  املعوقني. 14.  جمال 

ت�ساعد يف اأر�سفة ما يتم التو�سل اإليه دوليا.
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الف�شل الرابع 
موائمة الأماكن العامة للمعوقني

مادة )13(

والطرق  ال�سوارع  تكون  اأن  مراعاة  التايل: 1.  النحو  على  للمعوقني  موائمة  العامة  االأماكن  تكون  اأن  يجب 
واملمرات والدروب ممهدة ويتم ذلك بالتن�سيق بني وزارة ال�سئون االجتماعية واملوا�سالت واحلكم املحلي. 
2. يجب اأن تكون املباين احلكومية وغري احلكومية موائمة لو�سول املعوق اإليها والتنقل ويتم ذلك بالتن�سيق 
واالأ�سواق  العمل  اأماكن  تكون  اأن  مراعاة   .3 القروية.  واملجال�س  والبلديات  املحلي  احلكم  وزارة  مع 

واملحال التجارية موائمة للمعوقني ويقع ذلك على عاتق وزارة احلكم املحلي ووزارة العمل.

 مادة )14(

مع مراعاة حكم املادة )13( من القانون رقم 4 ل�سنة 1999 ب�ساأن حقوق املعوقني على جميع اجلهات خا�سة 
العام  املكان  ا�ستعمال  ت�سمن  منا�سبة  بدائل  اإيجاد  واالآثار  وال�سياحة  واملوا�سالت  املحلي  احلكم  وزارة 

للمعوقني.

 مادة )15(

تعمل وزارة ال�سئون االجتماعية على اإدخال لغة االإ�سارة يف املوافق احلكومية واملوؤ�س�سات االأهلية وذلك وفق 
واملوؤ�س�سات  والتعليم  الرتبية  وزارة  مع  التعاون   .1 املثال:  �سبيل  على  وت�سمل  ذلك  لتنفيذ  ت�سعها  خطة 
االأهلية العاملة يف جمال لغة االإ�سارة بعمل بدورات تدريبية للغة االإ�سارة يف املرافق احلكومية. 2. التعاون 
اإ�سارات خا�سة على مركبات ال�سائقني املعوقني �سمعيا. 3. ا�ستخدام لغة  مع وزارة املوا�سالت لو�سع 
لغة االإ�سارة لغة توا�سل مع االأ�سخا�س  ا�ستخدام  اأهمية  التلفزيون. 4. توعية اجلمهور على  االإ�سارة يف 

املعوقني �سمعيا.

 مادة )16(

على وزارتي الرتبية والتعليم العايل والبحث العلمي تاأمني بيئة تتنا�سب واحتياجات املعوقني يف املدار�س والكليات 
واجلامعات واملعاهد من خالل ما يلي: 1. اأن تكون طرقها وممراتها مر�سوفة و�ساحلة ال�ستخدام املعوقني. 
2. وجود م�سعد كهربائي مالئم ال�ستخدام املعوق. 3. مقاعد درا�سية مالئمة لل�سخ�س املعوق. 4. 
توفري اأجهزة تكنولوجية للمعوقني مبا يتالئم واإعاقاتهم. 5. دورات مياه مالئمة لل�سخ�س املعوق وي�سهل 
ال�سخ�س املعوق. 7. �ساحات وغرف ريا�سية  اإليها. 6. مق�سف مالئم حلركة  ا�ستخدامها والو�سول 
ي�سهل التحرك فيها. 8. توفري املختربات واملرا�سم واالأ�سغال اليدوية واملكتبات. 9. االإنارة داخل الف�سول 
الدرا�سية يجب اأن تكون كافية. 10. ال�سماح ملرافق بالتواجد مع ال�سخ�س املعوق اإذا كان بحاجة اإىل 
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لل�سخ�س  موائمة  تكون  اأن  يجب  والتجمعات  العمل  وور�س  والندوات  املوؤمترات  قاعات   .11 ذلك. 
املعوق وميكن الو�سول اإليها والتحرك فيها.

مادة )17(

تعمل وزارة املوا�سالت بالتن�سيق مع وزارة ال�سئون االجتماعية على تهيئة البيئة املنا�سبة حلركة املعوقني على النحو 
اإ�سارة املعوق يف مواقف ال�سيارات اخلا�سة يف االأماكن العامة كمواقف ال�سيارات  التايل: 1. ا�ستخدام 
 .3 العامة.  اخلطوط  على  املعوقني  لالأ�سخا�س  خا�سة جمهزة  حافالت  توفري  احلافالت. 2.  ومواقف 
ن�رش الوعي بني ال�سائقني وتدريبهم على كيفية م�ساعدة ال�سخ�س املعوق على ا�ستخدام املوا�سالت العامة. 
4. على وزارة املوا�سالت منح تخفي�سات على اأثمان التذاكر مبا فيها تذاكر الطريان الفل�سطيني للمعوقني 

بحيث ال تزيد م�ساهمة املعوق على 25% من قيمة التذاكر.

 مادة )18(

املعلومات  �سبكة  ا�ستخدام  ت�سهيل   .1 للمعوقني:  االآتية  الت�سهيالت  توفري  على  االت�ساالت  وزارة  تعمل 
)INTERNET(. 2. تخ�سي�س اأجهزة تليفونات عمومية موائمة. 3. تخفي�س فاتورة التليفون لل�سخ�س 

املعوق بن�سبة ميكن حتديدها باالتفاق مع وزارة ال�سئون االجتماعية.

الف�شل اخلام�ص 
اأحكام ختامية

مادة )19(

تاريخ ن�رشها يف  بها من  الالئحة ويعمل  اأحكام هذه  تنفيذ  فيما يخ�سه،  املخت�سة، كل  على جميع اجلهات 
اجلريدة الر�سمية.
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