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امللخ�ص
نخل�ص من هذه املراجعة القانونية للت�رشيعات وال�سيا�سات واخلطط الوطنية املنظمة حلقوق
الأ�شخا�ص ذوي الإعاقة 1وخا�صة حقهم بالعمل وب�إ�شغال الوظيفة العمومية� ،إىل �أن هذه
القوانني وال�سيا�سات تعد خطوة هامة يف جمال �ضمانة حقوق ذوي الإعاقة �إذ ا�ستطاعت �أن
جتمع �أهم حقوق الأ�شخا�ص ذوي الإعاقة يف ن�صو�ص قانونية حمددة ،وتلفت نظر �أفراد
املجتمع ،واجلهات احلكومية ،واخلا�صة �إىل �أهمية ق�ضية الإعاقة ،مما ي�ؤدى �إىل رفع م�ستوى
الوعي العام بها ،كما تي�رس على املعنيني وجهات االخت�صا�ص �إمكانية االطالع على الأحكام
املختلفة اخلا�صة بالأ�شخا�ص ذوي الإعاقة ،واال�ستفادة منها ،وتطبيقها ،ف�ضال عما ي�ؤدى
�إليه وجود مثل هذه القوانني من رفع معنويات ذوي الإعاقة و�إ�شعارهم بذاتيتهم واهتمام
املجتمع بق�ضاياهم ،ف�ضال عن هذه القوانني حر�صت على �إن�شاء جهة معنية متخ�ص�صة يف
ر�سم ال�سيا�سة العامة يف جمال الإعاقة وتنظيم �ش�ؤون ذوي الإعاقة.
وعليه فالبد من �رضورة �إجراء مراجعة �شاملة ملجمل الت�رشيعات الفل�سطينية الناظمة حلقوق
الأ�شخا�ص ذوي الإعاقة لإزالة التناق�ض القانوين احلا�صل بينها ،ويقف على ر�أ�س تلك
الت�رشيعات قانون املعوقني والئحته التنفيذية� ،إ�ضافة �إىل املواد الواردة يف قانوين العمل
واخلدمة املدنية ،و�أي�ضا لت�أكد من ان�سجام كافة قواعد الت�رشيع الوطني الفل�سطيني مع قواعد
االتفاقيات الدولية بهذا ال�صدد ،و�رضورة تعديل قانون حقوق الأ�شخا�ص ذوي الإعاقة ،
 1يتم �إ�ستخدام عبارات املعوقني والأ�شخا�ص ذوي الإعاقة يف �أكرث من ن�ص مبا يعك�س تطور املواثيق واالتفاقيات الدولية والت�رشيعات
الوطنية .
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ب�صورة يتم من خاللها ت�ضمينه مواد ّ
تنظم �آليات امل�ساءلة والعقاب على �أفراد وم�ؤ�س�سات
القطاع اخلا�ص الذين ال يلتزمون بتطبيق �إلزاماتهم املفرو�ضة عليهم قانون ًا جتاه الأ�شخا�ص ذوي
الإعاقة  ،مبعنى ت�ضمني القانون �آليات ملعاقبة من يخالفها ،وت�شجيع من يلتزم بها من �أ�صحاب
القطاع اخلا�ص ،وتعزيز �آليات التطبيق والرقابة على تنفيذ تلك القوانني.
جتدر الإ�شارة �إىل �أن الإطار العام لق�ضية حقوق الأ�شخا�ص ذوي الإعاقة ما زال يتمحور
حول التطبيق اجلزئي لقانون حقوق املعوقني رقم  99/4والذي يعود لفهم وتعاون وجتاوب
ال�شخ�ص الأول يف كل وزارة مع ق�ضايا حقوق الأ�شخا�ص ذوي الإعاقة ،مع نق�ص �شديد
ملنهجية العمل امل�ؤ�س�سي يف التطبيق وفق جداول زمنية وتخ�صي�ص موازنات خم�ص�صة لهذا
الغر�ض.
.
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مقدمة
حتتل درا�سة حق الأ�شخا�ص ذوي الإعاقة يف العمل الالئق �أهمية خا�صة بني مو�ضوعات
حقوق الإن�سان ب�شكل عام وحقوق الفئات املهم�شة وال�ضعيفة ب�شكل خا�ص نظرا لعظم
وج�سامة امل�س�ؤوليات واملهام امللقاة على عاتق العاملني و�أ�صحاب االخت�صا�ص يف هذا ال�ش�أن
هذا �أو ًال ،وثاني ًا ملحاولة ايجاد قاعدة معلومات نتيجة ندرة الدرا�سات واالبحاث املتوفرة
امللحة املتعلقة بتوفري كل
التي تعالج هذا احلق حيث �أعدت هذه ا�ستجابة للحاجة املجتمعية ّ
�أ�شكال الدعم واحلماية للأ�شخا�ص ذوي الإعاقة يف الأرا�ضي الفل�سطينية ،وذلك بالرجوع
�إىل كافة الت�رشيعات والإعالنات واالتفاقيات الدولية والإقليمية والقوانني ال�سارية املعمول بها
يف الأرا�ضي الفل�سطينية� ،إىل جانب مراجعة ال�سيا�سات احلكومية من قرارات وخطط وطنية
�أعدت للنهو�ض ب�أعباء هذه الفئة وال�رشيحة املجتمعية التي تعاين �أ�شكاال متعددة من التمييز
والتهمي�ش والإق�صاء والإهمال واال�ستبعاد من امل�شاركة يف كثري من �أوجه احلياة العامة،
وعلى وجه التحديد حقها يف العمل والتوظيف والت�شغيل يف القطاعني العام واخلا�ص.
كما تت�ضمن هذه الدرا�سة ،وهي الرابعة التي تعدها الهيئة امل�ستقلة حلقوق الإن�سان حول
حقوق الأ�شخا�ص ذوي الإعاقة ،معلومات حول التقدم الذي �أحرزته ال�سلطة الوطنية عرب
م�ؤ�س�ساتها ،وخا�صة على ال�صعيدين الت�رشيعي وال�سيا�ساتي .عرب مراجعة حقوقية لواقع
امل�ستخدم جلمع
الأ�شخا�ص ذوي الإعاقة وحتديداً يف جمال العمل ،و�أي�ض ًا تعريف الإعاقة
َ
البيانات اجلاري حتليلها ،وتطبيق مفهوم ذوي الإعاقة ،وعلى وجه اخل�صو�ص حقهم يف
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العمل ،بالإ�ضافة �إىل الطرق والو�سائل التي ي�ستند �إليها القانون الوطني يف �إعمال املفاهيم
الواردة يف االتفاقية ،ورغم �أن ال�سلطة الوطنية �أبدت رغبتها وا�ستعدادها لاللتزام وحرتام
حقوق الإن�سان وحرياته الأ�سا�سية واالن�ضمام �إىل املواثيق والإعالنات الدولية� ،إال �أنها
وب�سبب ان�ضمامها حديث ًا ب�صفة مراقب غري ع�ضو يف الأمم املتحدة مل ت�صادق بعد على �أي
من املعاهدات ،مثل اتفاقية الأ�شخا�ص ذوي الإعاقة .لذا ف�إن �أف�ضل امتثال للمعايري الدولية
حلقوق الإن�سان يكون بنهج قائم على املقاربة واالن�سجام ما بني الت�رشيعات الوطنية واملعايري
الدولية ب�إدماج هذه القواعد والن�صو�ص على امل�ستوى الت�رشيعي وال�سيا�ساتي .كما تركز هذه
الدرا�سة على عمل وعمالة الأ�شخا�ص ذوي الإعاقة .وحتلل الأحكام ذات ال�صلة من معايري
اجليدة يف ت�شجيع
دولية ومواثيق �إقليمية وت�رشيعات وطنية ،وت�سلط ال�ضوء على املمار�سات ّ
فر�ص العمل للأ�شخا�ص ذوي الإعاقة ،وحتدد التحديات الرئي�سية التي تواجهها فل�سطني يف
�ضمان متتع الأ�شخا�ص ذوي الإعاقة ب�إمكانية احل�صول على عمل واالحتفاظ به واالرتقاء فيه
على قدم امل�ساواة مع الآخرين.
ويكت�سب �إعمال حق اال�شخا�ص ذوي الإعاقة �أهمية بالغه كونه ي�ساعد اال�شخا�ص ذوي
االعاقة يف العي�ش بحياة كرمية ويحقق لهم اال�ستقاللية واالندماج يف املجتمع ،كما �أن
ت�شغيل اال�شخا�ص ذوي االعاقة ي�ساهم �إىل حد كبري يف احلد من الفقر واحلرمان والتهمي�ش
االجتماعي وي�ساعدهم و�أ�رستهم �أي�ض ًا على حت�سني م�ستوى معي�شتهم من خالل احل�صول
على الدخل ،وكذلك التخفيف من البطالة بني الأ�شخا�ص ذوي الإعاقة و جمموع القوى
العاملة ،كما يعزز عمل اال�شخا�ص ذوي الإعاقة ثقتهم ب�أنف�سهم ويرفع م�ستوى احرتام
وتقدير الذات ويقلل م�ستويات ال�شعور بالعجز واخلوف والقلق .وانخراط الأ�شخا�ص ذوي
الإعاقة يف العملية الإنتاجية ت�ؤدي �إىل خلق اجتاهات ايجابية لدى �أ�صحاب العمل واملجتمع
جتاههم.
ويحتل هذا املو�ضوع �أهمي ًة خا�صة يف فل�سطني ،حيث ت�صل ن�سبة انت�شار الإعاقة فيها اىل
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حوايل  %7وفق التعريف املو�سع للإعاقة ،وحوايل  %2.7وفق التعريف ال�ضيق لها .و ُتعترب
هذه الأرقام من �أعلى الن�سب يف العامل ،وهي ناجمة عن ممار�سات االحتالل القمعية �ضد �أبناء
�شعبنا ،بالإ�ضافة �إىل عوامل �صحية واجتماعية ما زال ُيعاين منها.»2

 2احلديث الأ�سبوعي لرئي�س الوزراء الفل�سطيني د� .سالم فيا�ض مبنا�سبة اليوم العاملي للأ�شخا�ص ذوي الإعاقة2011/12/14 ،
11

متهيد
قبل الإنطالق يف هذا التقرير يجدر التنويه �إىل �أن احلق يف العمل يتداخل مع الكثري من
احلقوق ،كما يتداخل حق الأ�شخا�ص ذوي الإعاقة يف العمل مع حقهم يف التعليم والتدريب
املهني ،وكذلك مو�ضوع املوائمة مبا ي�صعب ف�صله ،فكل منهما مكمل للأخر ،كما يجدر
بنا �أن نعرف االعاقة وماهية احلق يف العمل ،وكذلك ماهية حق الأ�شخا�ص ذوي الإعاقة يف
العمل الالئق وذلك منع ًا حلدوث �أي �إلتبا�س لفظي ،حيث �أن هذه الدرا�سة تخت�ص بالتعر�ض
لهذه الق�ضية الهامة باعتبارها حقل من حقول العمل احلقوقي.
�إن �أبرز ال�سمات العامة التي ت�ؤ�س�س ال�ستثمار طاقات الأ�شخا�ص ذوي الإعاقة تكمن يف
�إزالة املعوقات االجتماعية واملادية التي حتول دون اندماجهم يف جمتمعاتهم املحلية انطالقا من
املدر�سة و�صو ًال �إىل مكان العمل يف القطاعني العام واخلا�ص حيث يواجه الأ�شخا�ص ذوي
الإعاقة �أ�شكا ًال خمتلفة من التمييز �ضدهم يف خمتلف �أوجه احلياة العامة ال �سيما يف العمل،
خ�صو�ص ًا يف نوعية الأعمال التي يقبلون بها ويف الأجر .وال زالت املرافق العامة ال توفر
للأ�شخا�ص ذوي الإعاقة �سهولة الو�صل �إليها واال�ستفادة من �إمكانياتها والتنقل يف �أق�سامها،
فالبنايات واملدار�س واجلامعات واملرافق العامة الأخرى ،كما ال ي�ستطيع الأ�شخا�ص الذين
ي�ستخدمون الكرا�سي املتحركة الدخول والتنقل يف الكثري منها ،وال تتوفر و�سائط النقل
اخلا�صة بذوي الإعاقات مما يحد من قدرتهم على االنخراط يف جماالت احلياة العامة.
3وما زال الكثري من الأ�شخا�ص ذوي الإعاقة يواجهون حواجز حتول دون م�شاركتهم يف
جمتمعاتهم وغالبا ما ي�ضطرون �إىل العي�ش على هوام�ش جمتمعاتهم.وما زال الكثري من
الأ�شخا�ص ذوي الإعاقة يواجهون حواجز حتول دون م�شاركتهم يف جمتمعاتهم وغالبا
ما ي�ضطرون �إىل العي�ش على هوام�ش جمتمعاتهم .وغالبا ما يواجهون بالو�صم والتمييز،
 3يكاد يوجد �شخ�ص واحد ذو �إعاقة يف كل ع�رشة �أ�شخا�ص يف العامل  ،هذا وت�شري الدرا�سات التي �أجريت م�ؤخرا �إىل �أن الأ�شخا�ص
ذوي الإعاقة يف العامل ي�شكلون ن�سبة ت�صل يف �أق�صاها �إىل  % 20من الأ�شخا�ص الذين يعي�شون يف فقر يف البلدان النامية.
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ويمُ نعون عادة من احلقوق الأ�سا�سية ،من مثل الغذاء والتعليم والعمل ومن احل�صول على
اخلدمات ال�صحية والإجنابية .وغالبا ما يواجهون بالو�صم والتمييز ،ومينعون عادة من احلقوق
الأ�سا�سية ،من مثل الغذاء والتعليم والعمل ومن احل�صول على اخلدمات ال�صحية والإجنابية.
و ُيكره الكثري من الأ�شخا�ص ذوي الإعاقة على العي�ش يف م�ؤ�س�سات الرعاية االجتماعية،
يف خرق مبا�رش للحق يف حرية التنقل واحلق يف العي�ش يف جمتمعاتهم .ويكره الكثري من
الأ�شخا�ص ذوي الإعاقة العي�ش يف م�ؤ�س�سات الرعاية االجتماعية ،يف خرق وا�ضح للحق
يف حرية التنقل واحلق يف العي�ش يف جمتمعاتهم.4
كما ويتعر�ض الأ�شخا�ص ذوي الإعاقة لعملية تهمي�ش حتد من م�شاركتهم يف الهيئات العامة
املختلفة من نقابات واحتادات مهنية ،كذلك فان ن�سبة قليلة منهم ت�شغل وظائف عامة.
جتدر اال�شارة �إىل �أن احلق يف العمل يعترب من احلقوق الأ�سا�سية التي ن�صت عليها العهود
واملواثيق الدولية حلقوق االن�سان� ،سيتم اال�شارة �إليه خالل الدرا�سة.
وحلرمان ال�شخ�ص ذو االعاقة من احلق يف العمل �أثر �سلبي عليه بالدرجة الأوىل وعلى جمتمعه
بالدرجة الثانية ،فال ميكن �ضمان حياة كرمية لل�شخ�ص ذو الإعاقة دون �إتاحة املجال له
ليك�سب رزقه بنف�سه ،وال ميكن دجمه يف جمتمعه دون �أن ي�شعر بقدرته على الإنتاج وحده
من دون �أن يكون عالة على �أ�رسته �أو جمتمعه ،ثم �إن ت�شغيل �أكرب قدر ممكن من اال�شخا�ص
ذوي الإعاقة ي�ضمن بالت�أكيد زيادة يف التنمية يف املجتمع ،ذلك �أن حتويل �رشيحة كبرية
من الأفراد امل�ستهلكني �إىل منتجني ي�ضمن بالأ�سا�س حتقيق نوعا من التنمية االقت�صادية يف
املجتمع.5
وطاملا كان احلق يف العمل هو حق �أ�صيل لكل فرد يف املجتمع ،فال بد من ت�أكيد �ضمان
وجود هذا احلق لفئة الأ�شخا�ص ذوي الإعاقة ممن ح�صلوا على تعليم ومتكني وتدريب مهني
الزمني الندماجهم وانخراطهم يف �سوق العمل ،حيث ت�ضمن الد�ساتري الدولية والقوانني
4
 5راجع تقرير الهيئة امل�ستقلة حلقوق االن�سان� ،إعداد بهاء ال�سعدي و�آخرون  ،حقوق الأ�شخا�ص ذوي الإعاقة يف املجتمع
الفل�سطيني2006 ،
�أنظر �أنظر موقع ت�أهيل االمم املتحدة “ عمل الأمم املتحدة املتعلق بالأ�شخا�ص ذوي الإعاقة “ http://www.un.org/arabic/disabilities
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الوطنية حق العمل جلميع �أفراد املجتمع دون متييز ب�سبب الإعاقة ،بل �إن القوانني املحلية عادة
ما ت�ضع ن�سبة معينة من الأ�شخا�ص ذوي الإعاقة ليتم توظيفهم يف م�ؤ�س�سات الدولة احلكومية
�أو حتى يف املن�شئات العمالية اخلا�صة .وهذا العمل ينتج عن ايجاد وتوفري فر�ص اال�ستخدام
متى يوفرها م�س�ألة العر�ض والطلب ويعتمد ذلك على الفهم لواقع ال�شخ�ص ذوالإعاقة والثقة
بقدرته على العمل والإنتاج وكذلك على مدى توفر التعديالت ال�رضورية يف بيئة العمل
اخلارجية �أو الداخلية.
وانطالق ًا من ذلك فال�شخ�ص ذي االعاقة هو �إن�سان له حقوق وواجبات كغريه ،لكن الواقع غري
ذلك ويف تقريرنا هذا �سن�ضع بني �أيديكم جمموع ما خل�صت �إليه الهيئة من نتائج وتو�صيات.
علها ت�سهم يف �إحداث ت�أثري �إيجابي على م�ستوى الت�رشيعات وال�سيا�سات واالجراءات املتعلقة
بحق الأ�شخا�ص ذوي الإعاقة يف العمل الالئق يف الأرا�ضي الفل�سطينية.
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املبحث التمهيدي:
حقوق اال�شخا�ص ذوي االعاقة مفهوها وتطورها
يك�شف التطور التاريخي للإعالنات واملواثيق احلقوقية اخلا�صة بالأ�شخا�ص ذوى الإعاقة عن
مدى تطور املفاهيم اخلا�صة باال�شخا�ص ذوي الإعاقة اجتماعيا ،وكلما تطورت حركة
الأ�شخا�ص ذوى الإعاقة يف العامل كلما وجدنا لذلك �أثراً يف املواثيق احلقوقية التي �أ�ضافت
عنا�رص جديدة حلق الأ�شخا�ص ذوى الإعاقة يف العمل ،6مبعنى �أن حق الأ�شخا�ص ذوى
الإعاقة حق �أ�صيل وال يعنى جمرد الدعم الإقت�صادي الناجت عن مفهوم « الرعاية « الذي يكتفي
بال�شكل دون امل�ضمون « .7
�أو ًال :تطور مفهوم الإعاقة
يرتبط مفهوم الإعاقة بالكثري من املفاهيم االخرى التي تتداخل معه ،وقد تختلف الآراء
حول تلك املفاهيم وا�ستخداماتها وطبيعة االهتمامات التي توجه للأ�شخا�ص ذوي الإعاقة �أو
العجزة �أو امل�صابني كما قد تتباين وجهات النظر بني العامة واملتخ�ص�صني ح�سب طبيعة تلك
الإعاقات.
ولقد مر املفهوم الذي ن�ستخدمه للداللة على ما ن�سميه بالإعاقة اليوم بتحوالت يف اللفظ
والداللة تباينت بني تو�صيفات عدة لهم بالـ ( الغباء ،التخلف ،التكر�سح ،الطر�ش ،ال�رضير
)� .إىل �أنهم ذوي احتياجات خا�صة و�صو ًال �إىل كونهم �أ�شخا�ص ذوي �إعاقات.8
 6املواثيق احلقوقية ال�صادرة عن منظمة العمل الدولية ووردت فيها تلك العنا�رص ،ف�أهمها اتفاقية رقم  122ل�سنة  ،1964وكذلك
االتفاقيات الإقليمية مثل امليثاق االجتماعي الأوروبي مادة “ ”1واملواد من “ ”33 –30من امليثاق العربي حلقوق الإن�سان،
واملادة “ ”15من امليثاق الأفريقي حلقوق الإن�سان.
 7مادة  1من االتفاقية العربية  17ل�سنة  1993ب�ش�أن ت�شغيل املعاقني «
� 8أنظر مقالة ح�صة بنت خليفة بن �أحمد �آل ثاين املقرر اخلا�ص ال�سابق للإعاقة  -الأمم املتحدة ،جملة عاملي ،جملة علمية متخ�ص�صة
يف ق�ضايا الإعاقةhttp://alami.ae/.
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وقد ارتبطت هذه املفاهيم بالنظرة املجتمعية ملعنى الإعاقة و�أ�سبابها وطبيعتها من ناحية
	 
وحتددت اال�ستجابة املجتمعية للأ�شخا�ص ذوي الإعاقة على �ضوء هذه النظرة .حيث �سادت
نتاج لقوى خارجية الأمر
لفرتة طويلة املعتقدات التي ترى الإعاقة على �أنها لعنة �سماوية �أو ُ
الذي جعل اال�ستجابة املجتمعية تت�شكل على �أ�سا�س الرف�ض �أو القمع �أو الإق�صاء للأ�شخا�ص
الذين لديهم الإعاقة .وخالل القرن املا�ضي وبتطور العلوم الرتبوية �أكت�شف املربون �أن لدى
بع�ض الأفراد �صعوبات يف التعلم ،ويف التكييف للربنامج التعليمي الأمر الذي دعاهم لت�صنيف
هذه الفئة على �أنها فئة لها احتياجات تعليمية خا�صة .و�شاع هذا املفهوم وان�سحبت دالالته
على كافة الأفراد الذين يختلفون يف قدراتهم احل�سية� ،أو العقلية �أو البدنية .ووجد الكثريون
يف ا�ستخدام هذا امل�صطلح تقدم ًا على اال�ستخدامات ال�سابقة ومراعاة مل�شاعر الأ�شخا�ص ذوي
نابع من نظرة تعليمية ومتجاه ًال
الإعاقة و�أ�رسهم� .إال �أن هذا املفهوم بقي عن�رص ت�ضليل كونه ُ
حلقوق الأ�شخا�ص ذوي الإعاقة يف املعاملة املت�ساوية والت�أهيل املالئم ،واخلدمات والرعاية
ال�صحية املالئمة ،وحق العي�ش يف بيئة ممكنة تتيح لهم فر�ص الو�صول اىل املعلومات واملرافق
ومزودة مبنافذ منا�سبة للخدمات � .إ�ضافة اىل التعليم والعمل والريا�ضة ،والثقافة ،والدين،
واحلياة الأ�رسية ،وغريها .ومع تطور النظرة احلقوقية وتبلور منظومة حقوق الإن�سان بد�أ
العامل يتنبه �إىل �أولوية توفري احلقوق املدنية وال�سيا�سية والثقافية واالقت�صادية واالجتماعية
للإن�سان ب�صفته �إن�سان وب�رصف النظر عن تنوع يف القدرة واالختالف يف املظهر  .هذه
الثقافة التي جند جميع ًا �أنف�سنا وكالء لها ومروجني ملبادئها ومنطلقاتها.
فقد عرفت منظمة ال�صحة العاملية الإعاقة على النحو التايل « :الإعاقة هو م�صطلح يغطي
العاهات ،والقيود على الن�شاط ،ومقيدات امل�شاركة .والعاهة هي م�شكلة يف وظيفة اجل�سم
�أوهيكله ،واحلد من الن�شاط هو ال�صعوبة التي يواجهها الفرد يف تنفيذ مهمة �أو عمل ،يف
حني �أن تقييد امل�شاركة هي امل�شكلة التي يعاين منها الفرد يف امل�شاركة يف مواقف احلياة،
وبالتايل فالإعاقة هي ظاهرة معقدة ،والتي تعك�س التفاعل بني مالمح ج�سم ال�شخ�ص ومالمح
9
املجتمع الذي يعي�ش فيه �أو الذي تعي�ش فيه».
9

�أنظر املو�سوعة احلرة ويكبيديا http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A5%D8%B9%D8%A7%D9%82%D8%A9
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وقد تبلورت هذه النظرة خالل الت�سعينات من القرن املا�ضي  ،ومع �إقرار القواعد املعيارية
لتكاف�ؤ الفر�ص والتي نحت بالتعريف �إىل منحى حقوقي وتعاملت مع ق�ضايا الأ�شخا�ص ذوي
الإعاقة من منطلق حقوق الإن�سان .
ينظر املجتمع �إىل الأ�شخا�ص ذوي الإعاقة ويتعامل معهم من خالل عدة مناذج تنت�رش
يف الواقع الفل�سطيني املعا�ش لعل �أهم الأطر املفهومية التي تناولت الإعاقة هي التالية:
1 -1النموذج اخلريي :والذي ي�صور ال�شخ�ص ذو الإعاقة على �أنه يت�سم بالعجز وهو
مدعاة للعطف وال�شفقة .وقد �أدى هذا النموذج �إىل ا�ست�رشاء مفهوم الو�صاية وجعل ق�ضية
الإعاقة حم�صورة يف دوائر م�ؤ�س�سات الرعاية التي تقوم على �إدارة �ش�ؤون االجتماعية
للأ�شخا�ص ذوي الإعاقة ومنحهم ما يلزم من امل�ساعدات �ضمن طبيعة امل�س�ؤولية التي متار�سها
جتاههم .والتي تقوم على البعد الإغاثي فقط باعتبارهم غري قادرين على االندماج وامل�شاركة
الفاعلة والقيام مبمار�سة حياتهم وااللتزام مب�س�ؤولياتهم.
2-2النموذج الطبي :ي�ستعر�ض النموذج الطبي العجز (الإعاقة) على “�أنها م�شكل ٌة خا�ص ٌة
ٍ
اعتالالت �صحي ٍة �أخرى� ،أو �صدم ٍة �أو
بال�شخ�ص ،وتنجم ب�صور ٍة مبا�رش ٍة عن املر�ض� ،أو
ٍ
�صحي �آخر والتي نتيج ًة لذلك تتطلب رعاي ًة طبي ًة مكثف ًة والتي يتم توفريها على �شكل
ظرف
ٍ
فردي من قبل املحرتفني املتخ�ص�صني” .ويف النموذج الطبي ،تهدف مواجهة العجز
عالج ٍ
ٍ
«عالج على الأغلب” �أو
�إىل “العالج”� ،أو تعديل الفرد والتغري ال�سلوكي الذي قد ي�ؤدي �إىل
ٍ
عالج فعالٍ للعجز .كما �أن الرعاية الطبية املتوفرة بالنموذج الطبي ُي َنظر �إليها على �أنها الق�ضية
ٍ
الرئي�سية ،وعلى ال�صعيد ال�سيا�سي ،تعد اال�ستجابة الرئي�سية هي عبارة عن تعديل و�إ�صالح
�سيا�سة الرعاية ال�صحية.10
والتفاعلي الإعاقة على �أنها «عملية
  3النموذج االجتماعي :يعرف النموذج االجتماعيُ
التفاعل ال�سلبي ما بني ال�شخ�ص ذي الإعاقة وكافة احلواجز واملعيقات البيئية املادية واالجتاهاتية
� 10أنظر تقرير اللجنة املعنية بحقوق الأ�شخا�ص ذوي الإعاقة يف الأمم املتحدة ،الدورة ال�ساد�سة وال�ستون امللحق رقم ( 55
تقر ب�أهمية االنتقال الفوري من النموذج الطبي يف التعامل مع ذوي الإعاقة �إىل النموذج االجتماعي القائم على
� )A/6/55أنها ّ
ً
حقوق الإن�سان ،وفقا لأحكام االتفاقية .و�أنها �ست�سعى �إىل توفري الدعم الالزم للدول الأطراف يف حتقيق هذا االنتقال الهام؛
17
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وامل�ؤ�س�ساتية والتي حتول دون و�صول الأ�شخا�ص ذوي الإعاقة للحقوق واخلدمات وحتد من
م�شاركتهم يف احلياة االجتماعية وال�سيا�سية واالقت�صادية واملدنية والثقافية على قدم امل�ساواة مع
الآخرين» .وميكن تلخي�ص بع�ض هذه احلواجز واملعيقات بالآتي :االجتاهات املجتمعية ال�سلبية
نحو الأ�شخا�ص ذوي الإعاقة وما ينعك�س عنها من �أحكا ٍم م�سبقة وممار�سات و�سيا�سات،
امل�ؤ�س�سات العاملة يف جمال الإعاقة تعتمد العزل �سيا�سة يف التعاطي مع ق�ضية الإعاقة
والأ�شخا�ص ذوي الإعاقة ،املمار�سات والإجراءات امل�ؤ�س�ساتية غري املرنة ،عدم و�صول
الأ�شخا�ص ذوي الإعاقة للمعلومات كنتيجة للطرق املعتمدة يف ت�صميمها ون�رشها ،عدم
احتواء املباين على احلد الأدنى من عنا�رص املواءمة ،عدم مواءمة و�سائل النقل واملوا�صالت،
االنعكا�سات ال�سلبية الناجمة عن العوامل واملوروثات الثقافية نحو الإعاقة.11
 .5النموذج احلقوقي التنموي  :ي�شبه هذا النموذج يف تعريفه للإعاقة �إىل حد كبري النموذج
االجتماعي� ،إال �أن �أهم ما ي�ؤكد عليه هو �أن حقوق الأ�شخا�ص ذوي الإعاقة ال تختلف ب�أي
حال عن حقوق الإن�سان وهي غري قابلة للف�صل �أو التجزئة ،كما ال يف�صل ق�ضية الإعاقة عن
كافة الق�ضايا املتنوعة الأخرى .ويعترب مفهوم الإعاقة ب�أنه مفهوم ًا قابل للتطور وغري ثابت على
الإطالق ،وي�ؤكد على �أن الأ�شخا�ص ذوي الإعاقة هم املحرك الأ�سا�سي حلياتهم واملرجعية
الوحيدة لإقرار التدخالت الالزمة على ق�ضاياهم على م�ستوى ال�سيا�سات والت�رشيعات
واال�سرتاتيجيات والتدخالت املتعلقة بهم يف خمتلف القطاعات� ،آخذاً باالعتبار لدى �إقرار
التدابري الالزمة والرتتيبات التي�سريية الفروقات الفردية والنوع االجتماعي والعمر وكافة ميادين
احلياة .12تتبنى هذه الدرا�سة النموذج احلقوقي التنموي كمنطلق �أ�سا�سي يف التعريف.
ين�سحب النموذج ال�سائد يف كل جمتمع ،كواقع ومفهوم ،على ممار�سات العامة لفظ ًا
و�سلوك ًا ،وينعك�س بال�رضورة على التعريفات التي ُت ْبنى على �أ�سا�سها القوانني والت�رشيعات
وال�سيا�سات واال�سرتاتيجيات ،لي�صل �إىل كافة التدخالت التي ميكن للدولة �إقرارها وااللتزام
� 11أنظر تعريف النموذج الإجتماعي يف املو�سوعة احلرة ويكبيديا� http://ar.wikipedia.org ،أنظر �أي�ض ًا كتيب تدريب م�ساواة
الإعاقة(  )DETكتيب م�سل�سل رقم  « 1تدريبهم وتدريبنا « دليل املجتمع نحو امل�ساواة الإجتماعية http://www.detforum.
com/files/Arabic%20DET-_Training_Them_and_Us.pdf

 12اتفاقية الأمم املتحدة حلقوق الأ�شخا�ص ذوي الإعاقة ،الديباجة ،املبادئ العامة2006 ،
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بها وتنفيذها حيال ق�ضايا الأ�شخا�ص ذوي الإعاقة .فالتعريف الذي جا َء يف قانون املعوقني
ل�سنة 1999م لل�شخ�ص املعوق كان انعكا�س جلوهر الثقافة الفل�سطينية بتوجهاتها وعاداتها
وانعك�س هذا التعريف على جمموعة كبرية من
و�أعرافها نحو الأ�شخا�ص ذوي الإعاقة،
َ
التدخالت والربامج التي ُو ِ�ض َع ْت ال�ستهداف الأ�شخا�ص ذوي الإعاقة يف خمتلف القطاعات.
ويظهر هنا حجم التباين ما بني التعريف الفل�سطيني لالعاقة وت�صنيفاتها 13والتعريف احلديث
الذي ورد يف اتفاقية االمم املتحدة حلقوق اال�شخا�ص ذوي االعاقة ل�سنة  . 2006ووفقا
عرفت على �أنها ِّ
ت�شكل مفهوما
للمفهوم اخلا�ص بالإعاقة كما جاء يف ديباجة االتفاقية حيث ّ
ال يزال قيد التطور و�أن الإعاقة حتدث ب�سبب التفاعل بني الأ�شخا�ص ،الذين لديهم �إ�صابات
�أو �صعوبات ،مع احلواجز يف املواقف والبيئات املحيطة التي حتول دون م�شاركتهم م�شاركة
كاملة فعالة يف جمتمعهم على قدم امل�ساواة مع الآخرين.
ثاني ًا :مفهوم الأ�شخا�ص ذوي الإعاقة
ّعرفت اجلمعية العامة للأمم املتحدة املعوق ب�أنه « �أي �شخ�ص عاجز عن �أن ي�ؤمن بنف�سه،
ب�صورة كلية �أو جزئية� ،رضورات حياته الفردية و�/أو االجتماعية العادية ب�سبب ق�صور خلقي
14
�أو غري خلقي يف قدراته اجل�سمانية �أو العقلية».
وقد عرفت االتفاقية الدولية م�صطلح اال�شخا�ص ذوي االعاقة ب�أنهم « :كل من لديهم ق�صور
ح�سية ،قد متنعهم لدى التعامل مع خمتلف احلواجز
طويلة الأجل بدنية �أو عقلية �أو ذهنية �أو ّ
 13ت�صنف الإعاقات ح�سب الالئحة التنفيذية رقم ( )40ل�سنة  2004للقانون رقم ( )4ل�سنة  1999م ب�ش�أن حقوق املعاقني على
النحو التايل .1 :الإعاقة احلركية :هي الإعاقة الناجتة عن خلل وظيفي يف الأع�صاب �أو الع�ضالت �أو العظم �أو املفا�صل حتد �أو
تفقد القدرة احلركية للج�سم .2 .الإعاقة احل�سية :هي الإعاقة الناجتة عن �إ�صابة �أو تلف يف الأع�ضاء احل�سية وينتج عنها �إعاقة
ب�رصية �أو �سمعية �أو نطقية طبقا مل هو وارد يف امللحق رقم ( .3 )1الإعاقة الذهنية :هي الإعاقة الناجتة عن خلل يف الوظائف العليا
للدماغ كالرتكيز والعد والذاكرة وينتج عنها �إعاقة تعليمية �أو �صعوبة تعلم �أو خلل يف الت�رصفات وال�سلوك لل�شخ�ص .4 .الإعاقة
العقلية :هي الإعاقة الناجتة عن �أمرا�ض نف�سية �أو وراثية �أو �أجنبية �أو كل ما يعيق العقل عن القيام بوظائفه املعروفة .5 .الإعاقة
املزدوجة :هي عبارة عن وجود �إعاقتني لدى �شخ�ص واحد .6 .الإعاقة املركبة :هي عبارة عن وجود جمموعة من الإعاقات
املختلفة لدى �شخ�ص واحد� .إ�ضافة �إىل التعاريف املذكورة يتم االلتزام باملفاهيم وامل�صطلحات الواردة يف تو�صيات الأمم املتحدة
الواردة يف امللحق رقم (.)2
 14الأمم املتحدة ،جمموعة �صكوك دولية ،الإعالن اخلا�ص بحقوق الأ�شخا�ص ذوي الإعاقة  ،املجلد الأول (اجلزء الثاين)
� ،1993ص.760
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من امل�شاركة ب�صورة كاملة وفعالة يف املجتمع على قدم امل�ساواة مع الآخرين.15
بينما يعرف القانون الفل�سطيني حلقوق املعوقني رقم ( )4لعام 1999م املعوق ب�أنه « ال�شخ�ص
امل�صاب بعجز كلي �أو جزئي خلقي �أو غري خلقي وب�شكل م�ستقر يف �أي من حوا�سه �أو قدراته
اجل�سدية �أو النف�سية �أو العقلية �إىل املدى الذي يحد من �إمكانية تلبية متطلبات حياته العادية يف
16
ظروف �أمثاله من غري الأ�شخا�ص ذوي الإعاقة ».
وعرف قانون العمل الفل�سطيني رقم ( )7لعام  2000ال�شخ�ص املعوق ب�أنه « ال�شخ�ص الذي
ّ
يعاين من عجز يف بع�ض قدراته اجل�سدية �أو احل�سية �أو الذهنية ،نتيجة مر�ض �أو حادث �أو
�سبب خلقي �أو عامل وراثي �أدى لعجزه عن العمل �أو اال�ستمرار �أو الرتقي فيه� ،أو �ضعف
قدرته عن القيام ب�إحدى الوظائف الأ�سا�سية الأخرى يف احلياة ويحتاج �إىل الرعاية والت�أهيل
من �أجل دجمه �أو �إعادة دجمه يف املجتمـع».17
وتعرف دائرة الإح�صاء املركزية الفل�سطينية املعوق ب�أنه « ال�شخ�ص الذي يعاين من �أية م�شاكل
ال يواجهها الآخرين يف مثل �سنه �سواء كانت حركية �أو �سمعية �أو نطقية �أو ب�رصية �أو عقلية
..الخ والتي حتول دون �أو تعيق ا�ستفادته من اخلدمات املقدمة للآخرين يف جميع مرافق
18
احلياة« .
كان من االهمية مبكان ا�ستعرا�ض جممل التعريفات املتعلقة بال�شخ�ص ذو االعاقة ،ملعرفة كيفية
تناول هذه املعايري الدولية والت�رشيعات الوطنية هذا امل�صطلح وبالتايل حتديد املركز القانوين
واعادة االعتبار له على قاعدة احلقوق والواجبات .و�أي�ض ًا لو�ضع املفهوم يف ن�صابه ملا يرتتب
عليه من ا�ست�شكاف جمموعة العوائق واحلواجز التي تعرت�ض هذا الفهم �سواء على امل�ستوى
القانوين او االجتماعي او الثقايف .ويكفي اال�شارة اىل ان ن�ص االتفاقية الدولية بتعريف
ال�شخ�ص ذوي االعاقة هو خال�صة ما مت االتفاق عليه م�ؤخراً من ذوي اخلربة واالخت�صا�ص
ب�ش�أن االعاقة .فالدول واحلكومات مطالبة باعادة النظر يف قوانينهم وت�رشيعاتهم مبراجعة
15
16
17
18

االتفاقية الدولية اخلا�صة بحقوق اال�شخا�ص ذوي االعاقة . 2006
املجل�س الت�رشيعي الفل�سطيني ،قانون حقوق املعوقني رقم (.1999 )4
قانون العمل الفل�سطيني رقم ( )7ل�سنة . 2000
وزارة ال�ش�ؤون االجتماعية ودائرة الإح�صاء املركزية الفل�سطينية .1997 ،درا�سة تطوير اخلدمات الت�أهيلية على امل�ستوى
التخ�ص�صي املتو�سط يف حمافظات ال�ضفة الغربية وغزة :التقرير الثالث :حمافظات غزة .رام الله – فل�سطني.
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التعريفات املن�صو�ص عليها وتوحيدها لتن�سج مع ما ورد يف االتفاقية وخا�صة ن�ص املادة  1التي
تعر�ضت لهذا التعريف اال�صطالحي.
وبح�سب االتفاقية الدولية حلقوق الأ�شخا�ص ذوي الإعاقة ،ف� ّإن الإعاقة لي�ست نتيجة وجود
نق�ص �أو خلل يف �أداء بع�ض الوظائف اجل�سدية والعقلية لدى ال�شخ�ص املعوق ،بل هي نتيجة
التفاعل بني هذا النق�ص واخللل من جهة ،وبني خ�صائ�ص التنظيم املجتمعي و�آليات ا�شتغاله
حمددة،
من جهة �أخرى� ،أي بكالم ب�سيط� ،إن الإعاقة هي عالقة بني �شخ�ص بخ�صائ�ص َّ
حمددة .وال تكون هناك �إعاقة �إال عندما ال يتحقّق التال�ؤم الأمثل بني
وحميط بخ�صائ�ص َّ
خ�صائ�ص ال�شخ�ص وخ�صائ�ص املحيط .وباعتبار الإعاقة عالقة ،ف�إ ّنها ال تن�ش�أ �إال بوجود
طرفَيها.
وبالتايل ،ووفق منظور االتفاقية الذي هو منظور حقوق الإن�سان ،ف� ّإن م�س�ؤولية «املجتمع
حق
واملحيط» هي م�س�ؤولية �أ�سا�سية وبنيوية يف ن�شوء الإعاقة .ويرت ّتب على ذلك وجود ّ
لل�شخ�ص الذي يت�أثر �سلب ًا بهذا املحيط ،والذي ي�صبح معاق ًا ب�سبب ذلك .وهذا يعني درجة
�أعلى من م�س�ؤولية احلكومات والقطاع اخلا�ص يف �إزالة هذه العوامل من املحيط ،عوامل
تت�سبب بالإعاقة .ومن حيث املبد�أ ،يجب �أال يرت ّتب على ذلك � ّأي موجبات على الأ�شخا�ص
ّ
الأ�شخا�ص ذوي الإعاقة جلهة امل�ساهمة يف متويل هذه التغيريات يف البيئة املحيطة.

21

املبحث االول:
حق الأ�شخا�ص ذوى الإعاقة يف العمل كحق من حقوق الإن�سان
يعترب احلق يف العمل من احلقوق الأ�سا�سية التي تن�ص عليها العهود واملواثيق الدولية حلقوق
الإن�سان ،كما يعد من احلقوق التي تت�أثر بالظروف والأو�ضاع االجتماعية واالقت�صادية
وال�سيا�سية التي حتيط به .19وهو من احلقوق املتفق عليها على امل�ستويني االجتماعي والقانوين،
وال نكاد جند خالفا على ماهية هذا احلق الذي هو “�إمكانية ك�سب الإن�سان رزقه بعمل
يختاره �أو يقبله بحرية” 20،وقد تناولت املواثيق احلقوقية� ،سواء ال�صادرة عن الأمم املتحدة �أو
مواثيق منظمة العمل الدولية حق العمل من خالل تف�صيل العنا�رص التي ت�شكل احلق يف �صورته
الكاملة .فقد �ضمنت هذه املواثيق حق املواطنني يف العمل ،و�ألزمت اجلهات الر�سمية يف
الدول املختلفة بالعمل على و�ضع الإجراءات الكفيلة بتوفري هذا احلق لكل املواطنني.21
و�إذا كان حق العمل من احلقوق املتفق عليها بني اجلميع ،ف�إن حق الأ�شخا�ص ذوي الإعاقة
يف العمل حق غري متفق عليه واقعيا ،و�إن كان متفقا عليه نظريا من خالل عدد من املواثيق
احلقوقية ،فحتى الآن ت�سيطر «ر�ؤية العجز» اجتماعي ًا جتاه الأ�شخا�ص ذوي الإعاقة ،وتعود
هذه الر�ؤية للنظرية الطبية للإعاقة التي تف�رس الإعاقة بالق�صور البدين ،و�أدت هيمنة هذه الر�ؤية
عمليا �إىل تخطيط برامج الت�شغيل اخلا�صة بذوي الإعاقة بحيث ارتكزت على البحث عن مدى
ُ 19ينظر :التقرير ال�سنوي ال�ساد�س ع�رش للهيئة امل�ستقلة حلقوق الإن�سان حول و�ضع حقوق الإن�سان يف مناطق ال�سلطة الوطنية
الفل�سطينية 2010
 20مادة  6من العهد الدويل للحقوق االقت�صادية واالجتماعية والثقافية امل�ؤرخ يف  16كانون الأول /دي�سمرب .1966
 21وردت تلك العنا�رص مبفردات خمتلفة بعدد كبري من املواثيق احلقوقية ،منها ال�صادرة عن الأمم املتحدة مثل الإعالن العاملي حلقوق
الإن�سان الذي ن�صت املادة  23منه على �أنه .1 :لكل �شخ�ص حق يف العمل ،ويف حرية اختيار عمله ،ويف �رشوط عمل عادلة
ومر�ضية ،ويف احلماية من البطالة 2 .جلميع الأفراد ،دون متييز ،احلق يف �أجر مت�ساو على العمل املت�ساوي .3 .لكل فرد يعمل
حق يف مكاف�أة عادلة ومر�ضية تكفل له ولأ�رسته عي�شة الئقة بالكرامة الب�رشية ،وت�ستكمل عند االقت�ضاء ،بو�سائل �أخرى للحماية
االجتماعية.
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مالءمة �أعمال معينة مع الق�صور الع�ضوي لل�شخ�ص ذي الإعاقة ،وهو ما ي�ؤدى عمليا �إىل
�إق�صاء �أعداد كبرية من ذوي الإعاقة عن �سوق العمل ،بدعوى عدم القدرة على ت�أدية العمل
بدرجة م�ساوية للآخر.
واقت�رصت فر�ص الأ�شخا�ص ذوي الإعاقة يف العمل على بع�ض املهن الدنيا ،والأخطر من
ذلك هو خ�ضوع عدد كبري منهم للعمل يف ما ي�سمى “املرافق املحمية” ،وتعني من�ش�آت معزولة
يعمل بها عمال من ذوي الإعاقة حتت �إ�رشاف �آخرين ،واحلقيقة �أن مثل هذه امل�رشوعات
التي ما زال البع�ض يدعو لها بو�صفها و�سيلة جيدة لتوفري فر�ص عمل للأ�شخا�ص ذوي الإعاقة
تزيد من حالة اال�ستبعاد االجتماعي لذوي الإعاقة عن الن�شاط املجتمعي ب�شكل عام وعن تيار
فر�ص العمل احلقيقية ب�شكل خا�ص.
املطلب الأول :امل�ساواة وعدم التمييز جتاه اال�شخا�ص ذوي الإعاقة يف العمل
يعترب مبد�أ امل�ساواة وعدم التمييز يف العمل �أحد التطبيقات اجلوهرية ملبد�أ امل�ساواة العام
 ،وميثل واحداً من مبادئ حقوق الإن�سان املهمة والذي حر�صت على املواثيق واملعاهدات
واالتفاقيات الدولية ،و�أجتهت نحوه كافة القوانني والت�رشيعات املعا�رصة املرتبطه بالعمل
والتوظيف يف خمتلف دول العامل املتقدم .ويعني هذا املبد�أ توفري امل�ساواة وتكاف�ؤ الفر�ص
بني جميع املواطنني �سواء عند التقدم للعمل والوظائف وااللتحاق بها � ،أو يف �أثناء مبا�رشتها
والقيام بتبعاتها .22و تعرف املادة  2من اتفاقية حقوق الأ�شخا�ص ذوي الإعاقة التمييز على
�أ�سا�س الإعاقة ب�أنه «�أي متييز �أو ا�ستبعاد �أو تقييد على �أ�سا�س الإعاقة يكون غر�ضه �أو �أثره
�إ�ضعاف �أو� إحباط االعرتاف بكافة حقوق الإن�سان واحلريات الأ�سا�سية �أو التمتع بها �أو
ممار�ستها ،على قدم امل�ساواة مع الآخرين ،يف امليادين ال�سيا�سية �أو االقت�صادية �أو االجتماعية
�أو الثقافية �أو املدنية �أو �أي ميدان �آخر .وي�شمل جميع �أ�شكال التمييز ،مبا يف ذلك احلرمان
من ترتيبات تي�سريية معقولة».
� 22أنظر بالل الربغوثي و�سامي جبارين  ،التمييز يف الوظيفة العامة درا�سة فقهية قانونية حتليلية للواقع يف فل�سطني ،من�شورات مركز
الدميوقراطية وحقوق العاملني ،رام الله . 2007
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ويف حني يخ�ضع الإعمال التام للحقوق االقت�صادية واالجتماعية والثقافية ،مبا فيها احلق
يف العمل ،العتبارات التدرج (الفقرة  2من املادة  ،)23()4ف�إن حظر التمييز واجب التطبيق
فوراً .والدول الأطراف ملزمة بحظر التمييز على �أ�سا�س الإعاقة وب�أن تكفل للأ�شخا�ص ذوي
الإعاقة احلماية من التمييز (الفقرة  2من املادة  ،)5مبا يف ذلك ما يت�صل بجميع امل�سائل املتعلقة
بكافة �أ�شكال العمالة (الفقرة �(1أ) من املادة  )27كما يف �أي جمال �آخر.
وت�شمل احلماية من التمييز جميع �أ�شكال العمالة :يف �سوق العمل املفتوح وكذا يف برامج
العمالة املحمية �أو املدعومة .وينبغي �أن ي�شمل حظر التمييز قانون ًا وممار�سة جميع جوانب
العمالة ،مبا فيها على �سبيل املثال ال احل�رص ما يلي:
(�أ) �إجراءات التوظيف من مثل الإعالن واال�ستجواب وغريهما من �إجراءات االنتقاء؛
(ب) ا�ستعرا�ض معايري التوظيف لإزالة التمييز غري املبا�رش الذي ي�ضع الأ�شخا�ص ذوي
الإعاقة يف و�ضع غري موات؛
(ج) قرارات التعيني؛
(د) بنود و�رشوط العمالة من مثل الأجر و�ساعات العمل والعطل؛
(ﻫ) الرتقية �أو التحويل �أو التدريب �أو غريها من اال�ستحقاقات املت�صلة بالعمالة� ،أو الت�رسيح
�أو غريه من ال�رضر ،من مثل خف�ض الرتبة �أو التق�شف؛
(و) اال�ستحقاقات املت�صلة ب�إنهاء اخلدمة (غري التمييزي)؛
(ز) الإيذاء والتحر�ش؛
(ح) ظروف العمل الآمنة وال�صحية.
وتعرتف االتفاقية ب�أن الأ�شخا�ص ذوي الإعاقة ميكن �أن يتعر�ضوا لأ�شكال متعددة �أو م�شددة من
التمييز على �أ�سا�س عوامل خمتلفة ،منها العرق �أو اللون �أو اجلن�س �أو ال�سن �أو اللغة �أو الدين �أو
الأ�صل الإثني �أو االنتماء �إىل ال�شعوب الأ�صلية �أو الأ�صل االجتماعي �أو� أي مركز �آخر (الفقرة
الفرعية (ع) من الديباجة) .وميكن �أن يواجهوا حتديات متعددة الأوجه يف الو�صول �إىل العمل
 23انظر الفقرة  1من املادة  2من العهد الدويل اخلا�ص باحلقوق االقت�صادية واالجتماعية والثقافية.
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واالحتفاظ به واالرتقاء فيه .وينبغي مراعاة هذه التحديات واعتماد نهج �شامل عند ت�صميم
القوانني وال�سيا�سات الرامية �إىل تعزيز عمل وعمالة الأ�شخا�ص ذوي الإعاقة.
وبالفعل ،ف�إن العديد من التحديات التي تواجهها الن�ساء ذوات الإعاقة تواجهها �أي�ض ًا املر�أة
ب�شكل عام ،من مثل عدم وجود امل�ساواة يف �إمكانية احل�صول على عمل ،والتحر�ش يف مكان
العمل ،وتدين الأجر عن العمل ذي القيمة املت�ساوية .بيد �أن التحديات التي تواجهها الن�ساء
ذوات الإعاقة املت�صلة ب�صعوبة احل�صول على عمل والتكاليف الإ�ضافية املرتبطة بالإعاقة وعدم
حتكمهن يف �أمالكهن �أو نقودهن ب�سبب قوانني الأهلية القانونية ،كثرياً ما جتعل و�ضعهن غري
موات ب�شكل م�ضاعف يف احلياة العملية( .)24ويف البلدان القليلة التي تتاح فيها البيانات املتعلقة
بالعمل ،موزعة ح�سب الإعاقة ونوع اجلن�س ونوع العمل( ،)25تبدو املر�أة با�ستمرار ناق�صة التمثيل
يف جميع فئات العمل ،مع كون متثيلها متدني ًا ب�شكل مثري يف املنا�صب الإدارية.
املطلب الثاين :مفهوم احلماية القانونية لال�شخا�ص ذوي الإعاقة يف العمل
يق�صد بها احلماية التى ي�سبغها القانون �سواء كانت تدابري و�إجراءات حماية دولية �أو �إقليمية
�أو على امل�ستوى الوطني على احلقوق العامة واخلا�صة لتمكني ا�صحابها من التمتع بها،
وممار�ستها ،ومنع الغري من االعتداء عليها او امل�سا�س بها ،فالقانون ين�شئ احلق وي�ضع
ال�ضوابط الكفيلة باحرتامه ،فاذا مل ي�ستطع �صاحبه ان يح�صل عليه ،فانه ي�ستعني ب�سلطات
الدولة فى ذلك( .ال�سلطة التنفيذية او الق�ضائية ) ويطلب منها حماية حقه ،واذا ح�صل على
حكم ق�ضائى ا�ستطاع تنفيذه على الطرف املمتنع عن الوفاء به ،ولو اقت�ضى االمر اللجوء اىل
القوة اجلربية عن طريق ال�سلطة التنفيذية املخت�صة فى الدولة ،وعلى ذلك فاحلماية القانونية
للحق :حماية مو�ضوعية وحماية اجرائية .وي�صدق هذا املفهوم للحماية القانونية على حقوق
املعاقني .حيث تكفلها الدولة بن�صو�ص ت�رشيعية ،وت�ضع ال�ضوابط الالزمة لكفالتها ،من
 24تناولت اللجنة املعنية بحقوق الأ�شخا�ص ذوي الإعاقة الأ�شكال املتعددة للتمييز التي تواجهها الن�ساء ذوات الإعاقة؛ انظر على �سبيل
املثال CRPD/C/HUN/CO/1.و CRPD/C/ARG/CO/1
 25انظر على �سبيل املثال م�ساهمات باراغواي واملغرب يف هذه الدرا�سة.
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خالل ان�شاء اجهزة متخ�ص�صة فى تنفيذ القانون اخلا�ص بالأ�شخا�ص ذوي الإعاقة.26
ويبقي هنا �أن ن�شري ملا �أكدت عليه االتفاقية الدولية اخلا�صة بحقوق الأ�شخا�ص ذوى الإعاقة «
مادة  »1ب�أن مفاهيم الإعاقة « مفاهيم مرنة « وخا�ضعة للتطور امل�ستمر ،وبالتايل ي�صعب حاليا
حتديد مفهوم دقيق حلق ذوى الإعاقة يف العمل ،ولكن ميكن �إ�ضافة عنا�رص �أخرى للحق
يف العمل �إىل جانب العنا�رص الأ�سا�سية ال�سابق ذكرها ،مثل التي�سريات يف بيئة العمل� ،إزالة
27
احلواجز ،احلق يف الو�صول ،وغريها من عنا�رص تكت�شف خالل ممار�سة احلق.

 26انظر مقالة احلماية القانونية حلقوق املعاقني فى الدول العربية ،املوقع العربي ال�صابات العمود الفقري واحلبل ال�شوكي
www.arabspine.net/index.php?option=com_content&task=view&id=470&Itemid=56

27

امل�صدر� :أنظر  :ال�شبكة العربية ملعلومات حقوق االن�سان http://www.anhri.net/egypt/makal/2009/pr0412.shtml
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املبحث الثاين:
احلماية القانونية الدولية حلق اال�شخا�ص ذوي االعاقة يف العمل الالئق
يراجع هذا املبحث �أبرز الن�صو�ص القانونية والتدابري الدولية املتعلقة بحق اال�شخا�ص ذوي
الإعاقة يف العمل وال�صادرة عن الأمم املتحدة ومنظمة العمل الدولية.
املطلب الأول :املعايري الدولية اخلا�صة بحق الأ�شخا�ص ذوي الإعاقة يف العمل الالئق
الفرع الأول :الإعالنات والإتفاقيات والقرارات الدولية املتعلقة بحق الأ�شخا�ص ذوي االعاقة
يف العمل
عرفت املجتمعات الإن�سانية حتوالت عديدة يف نظرتها �إىل الأ�شخا�ص ذوي الإعاقة ،فقد
�شهـدت القرون الأخرية اهتمامات متزايــدة ب�أو�ضاع هذه الفئة من املجتمع .فقد اعتربت الأمم
املتحدة عام  1981عاما دوليا للمعاقني ،كما �سمت العقد املمتد من عام 1992-1982
عقدا دوليا للمعاقني ،وقد اعرتفت الأمم املتحدة منذ �إن�شائها ب�أن الكرامة املت�أ�صلة وامل�ساواة
واحلقوق غري القابلة للت�رصف جلميع �أع�ضاء الأ�رسة الب�رشية هي �أ�س�س احلرية والعدالة وال�سالم
العاملي ،ومن هنا جاء االحتفال ال�سنوي باليوم الدويل للمعاقني 28تعزيزاً لفهم الق�ضايا املرتبطة
بالعجز ،وح�شد الدعم لكرامة الإن�سان والرفاه للأ�شخا�ص ذوي الإعاقة ،و�أعلنت اجلمعية
العمومية للأمم املتحدة يف الرابع من ت�رشين الأول� /أكتوبر 1992م مبوجب القرار (،)3/47
 28تقرر تغيري ا�سم اليوم الدويل للمعاقني الذي يحتفل به يف  3كانون الأول /دي�سمرب من كل عام لي�صبح اليوم الدويل للأ�شخا�ص
ذوي الإعاقة؛ جاء ذلك عرب تنفيذ برنامج العمل العاملي املتعلق بالأ�شخا�ص ذوي الإعاقة :حتقيق الأهداف الإمنائية للألفية املت�صلة
بالأ�شخا�ص ذوي الإعاقة [ ]A/RES/62/127قرار اتخذته اجلمعية العامة بتاريخ  18كانون الأول /دي�سمرب  2007فقد مت تبني
اليوم العاملي للأ�شخا�ص ذوي الإعاقة من قبل برنامج العمل العاملي املتعلق بالأ�شخا�ص ذوي الإعاقة World Programme of
 Action concerning Disabled Personsيف جمعيته العامة �سنة  ،1982وقد مت تغيري امل�سمى يف  18كانون الأول /دي�سمرب
2007م لي�صبح (اليوم العاملي للأ�شخا�ص ذوي الإعاقة) .بد ًال من امل�سمى ال�سابق (اليوم العاملي للأ�شخا�ص املعاقني) مبا يتنا�سب
مع امل�سمى اجلديد الذي ا�ستخدمته اتفاقية حقوق الأ�شخا�ص ذوي الإعاقة 2007م.
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�أن الثالث من كانون الأول /دي�سمرب ،منا�سبة وذكرى �سنوية للأ�شخا�ص ذوي الإعاقة يف
العامل ،وذلك من �أجل �سن التدابري لتح�سني حالة الأ�شخا�ص ذوي الإعاقة وتوفري فر�ص
التكاف�ؤ لهم ،والذي كر�سه املجتمع الدويل يوم ًا لت�أكيد �رضورة احرتام وتعزيز وحماية
حقوق الأ�شخا�ص ذوي الإعاقة يف كافة �أنحاء املعمورة .وهي احلقوق امل�ستندة �إىل املبادئ
العامة حلقوق الإن�سان ،مبا فيها ال�رشعة الدولية حلقوق الإن�سان ،والتي تكر�س حتقيق امل�ساواة
التامة بني جميع �أفراد الب�رش ،دومنا �أي نوع من التمييز القائم على �أ�سا�س اجلن�س �أو العرق �أو
اللون �أو الأ�صل االجتماعي �أو �أي �شكل �آخر من �أ�شكال التمييز.
وقد �أبدى املجتمع الدويل عناية وا�ضحة بالأ�شخا�ص ذوي الإعاقة من خالل الإعالنات
والإتفاقيات واملواثيق الدولية التي منحت �أبعاداً عاملية حلماية ذوي الإعاقة ،وقد �أوىل �أهمية
خا�صة ،ف�صدرت العديد من الت�رشيعات والقوانني اخلا�صة بهذه الفئة ،نذكر منها ما �صدر
عن اجلمعية العامة للأمم املتحدة :القرار  2856لعام  1971ب�ش�أن حقوق الأ�شخا�ص املتخلفني
عقليا ،والقرار  3447لعام  ،1975ب�ش�أن احلقوق املتكافئة للأ�شخا�ص املعاقني مع غريهم
من الب�رش ،والقرار 52/37لعام  ،1982ب�ش�أن برنامج العمل العاملي للمعاقني .بالإ�ضافة
�إىل �إعالن الفرتة من  1992-1982عقدا دوليا للمعاقني ،والقرار  96/48لعام ،1993
ب�ش�أن القواعد املحددة لتحقيق تكاف�ؤ الفر�ص للمعاقني.
فقد �أكدت املادة اخلام�سة من الإعالن اخلا�ص بحقوق املعاقني ل�سنة � 1975أن “للمعوق احلق
يف التدابري التي ت�ستهدف متكينه من بلوغ �أكرب قدر ممكن من اال�ستقالل الذاتي” .ويف �سبيل
ذلك ،ن�صت املادة ال�سابعة على �أن “للمعوق احلق يف الأمن االقت�صادي واالجتماعي ويف
م�ستوى معي�شة الئق ،وله احلق ،ح�سب قدرته ،يف احل�صول على عمل واالحتفاظ به� ،أو
يف مزاولة مهنة مفيدة ومربحة وجمزية ،ويف االنتماء �إىل نقابات العمال”.
لقد �أو�صت الأمم املتحدة يف قرارها رقم  31/82ال�صادر بتاريخ  1976/12/13ب�أنه “على
كافة الدول الأطراف �أن ت�أخذ باحل�سبان احلقوق واملبادئ امل�ضمنة يف الإعالن اخلا�ص بحقوق
املعوقني عند ت�أ�سي�سها ل�سيا�ساتها وخططها وبراجمها ،و�أن على كافة املنظمات والوكاالت
الدولية املعنية �أن ت�ضمن براجمها �أحكاما ت�ضمن التطبيق الفاعل لهذه احلقوق واملبادئ”.
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الفرع الأول :الإعالنات والإتفاقيات الدولية
�أو ًال :الإعالن العاملي حلقوق االن�سان
اعتمدت اجلمعية العامة لالمم املتحدة يف  10كانون الأول دي�سمرب  1948الإعالن العاملي
حلقوق الإن�سان .وقوبل الإعالن ببع�ض النقد لأنه جتاهل الأ�شخا�ص ذوي الإعاقة ،ولأنهم
معر�ضة النتهاك حقوق الإن�سان ،ولأن الإعاقة مل ترد كفئة حممية.
مل يردوا كفئة منف�صلة ّ
ولكن اجلمعية العامة للأمم املتحدة و�صفت الإعالن العاملي حلقوق الإن�سان يف م�ستهله على �أ ّنه
ّ
« املثل الأعلى امل�شرتك الذي ينبغي �أن تبلغه كافة ال�شعوب  « ...وتن�ص املادة الأوىل على ما
يلي « :يولد جميع النا�س �أحراراً مت�ساوين يف الكرامة واحلقوق  « ...واملادة الثانية على �أ ّنه:
« لكل �إن�سان حق التمتع بكافة احلقوق واحلريات الواردة يف هذا الإعالن ،دون �أي متييز،
كالتمييز ب�سبب العن�رص �أو اللون �أو اجلن�س �أو اللغة �أو الدين �أو الر�أي ال�سيا�سي �أو �أي ر�أي
�آخر� ،أو الأ�صل الوطني �أو االجتماعي �أو الرثوة �أو امليالد �أو �أي و�ضع �آخر» وبالتايل ال �شك
يف �أن الإعالن �شمل الأ�شخا�ص ذوي الإعاقة دون �أن يذكرهم �رصاحةً .وي�شري الإعالن
يف عدد من مواده �إىل م�س�ألة الإ�ستخدام .فاملادة  22تقول باحلق يف ال�ضمان الإجتماعي،
واملادة  23ت�ؤكد على �أنه ( )1لكل �شخ�ص احلق يف العمل ،وله حرية اختياره ب�رشوط عادلة
مر�ضية كما �أن له حق احلماية من البطالة (  ) 2لكل فرد دون �أي متييز احلق يف �أجر مت�ساو
للعمل (  ) 3لكل فرد يقوم بعمل احلق يف �أجر عادل مر�ض يكفل له ولأ�رسته عي�شة الئقة
بكرامة الإن�سان ت�ضاف �إليه ،عند اللزوم ،و�سائل �أخرى للحماية االجتماعية .وتن�ص املادة
 25على �أنه لكل �شخ�ص احلق يف م�ستوى من املعي�شة كاف للمحافظة على ال�صحة والرفاهية
له ولأ�رسته ،ويت�ضمن ذلك التغذية وامللب�س وامل�سكن والعناية الطبية وكذلك اخلدمات
االجتماعية الالزمة ،وله احلق يف ت�أمني معي�شته يف حاالت البطالة واملر�ض والعجز والرتمل
وال�شيخوخة وغري ذلك من فقدان و�سائل العي�ش نتيجة لظروف خارجة عن �إرادته.
ثاني ًا :الإعالن اخلا�ص بحقوق املتخلفني عقلي ًا ل�سنة 1971
�أ�صدرت اجلمعية العامة للأمم املتحدة عام  ،1971الإعالن اخلا�ص بحقوق املتخلفني عقلي ًا،
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و�أكد الإعالن على �أنه للمتخلف عقلي ًا نف�س ما ل�سائر الب�رش من حقوق .وله احلق يف احل�صول
على قدر من التعليم والتدريب والت�أهيل والتوجيه ّ
ميكنه من �إمناء قدراته وطاقاته �إىل �أق�صى حد
ممكن .كما للمتخلف عقلي ًا حق التمتع بالأمن االقت�صادي ومب�ستوى معي�شي الئق .وله �إىل
�أق�صى مدى ت�سمح به قدراته ،حق العمل املنتج ومزاولة �أية مهنة �أخرى مفيدة.
ثالث ًا :الإعالن اخلا�ص بحقوق املعوقني ل�سنة 197529
املعوقني حيث �أكد
�أ�صدرت اجلمعية العا ّمة للأمم املتحدة عام � 1975إعالن ًا خا�ص ًا بحقوق ّ
الإعالن على �أن املعوق يتمتع بنف�س احلقوق املدنية وال�سيا�سية التي يتمتع بها �سواه من الب�رش،
مبا فيه احلق يف التدريب والت�أهيل املهنيني ويف امل�شورة وخدمات التوظيف وله احلق يف
احل�صول على عمل  .و�أكدت املادة اخلام�سة على �أن « للمعوق احلق يف التدابري التي ت�ستهدف
متكينه من بلوغ �أكرب قدر ممكن من اال�ستقالل الذاتي» .ويف �سبيل ذلك ،ن�صت املادة ال�سابعة
على �أنه « :للمعوق احلق يف الأمن االقت�صادي واالجتماعي ويف م�ستوى معي�شة الئق ،وله
احلق ،ح�سب قدرته ،يف احل�صول على عمل واالحتفاظ به� ،أو يف مزاولة مهنة مفيدة
ومربحة وجمزية ،ويف االنتماء �إىل نقابات العمال».
رابع ًا :العهد الدويل اخلا�ص باحلقوق االقت�صادية واالجتماعية 1966
ن�صت املادة ( )6من العهد الدويل اخلا�ص باحلقوق االقت�صادية واالجتماعية والثقافية على �أن
“تعرتف الدول الأطراف يف هذا العهد باحلق يف العمل ،الذي ي�شمل ما لكل �شخ�ص من حق
يف �أن تتاح له �إمكانية ك�سب رزقه بعمل يختاره �أو يقبله بحرية ،وتقوم باتخاذ تدابري منا�سبة
ل�صون هذا احلق” .وكذلك “�أن ت�شمل التدابري التي تتخذها كل من الدول الأطراف يف هذا
العهد لت�أمني املمار�سة الكاملة لهذا احلق ،توفري برامج التوجيه والتدريب التقنيني واملهنيني،
والأخذ يف هذا املجال ب�سيا�سات وتقنيات من �ش�أنها حتقيق تنمية اقت�صادية واجتماعية وثقافية
مطردة وعمالة كاملة ومنتجة يف ظل �رشوط ت�ضمن للفرد احلريات ال�سيا�سية واالقت�صادية
الأ�سا�سية”.
 29الإعالن اخلا�ص بحقوق املعوقني ال�صادر عن اجلمعية العامة للأمم املتحدة ( 3447د )30-امل�ؤرخ يف  9ك�أنون الأول /دي�سمرب
1975
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خام�س ًا� :إعالن فيينا ( امل�ؤمتر الدويل حلقوق الإن�سان)
اعتمد امل�ؤمتر العاملي حلقوق االن�سان يف  25حزيران  /يونيو � 1993إعالن وبرنامج عمل
فيينا و�أكد على �أن حقوق االن�سان كافة ترتدي طابع ًا عاملي ًا ،متكاف ًال ،مرتابط ًا وغري قابل
للتجزئة ،وي�ؤكد الإعالن يف املادة  « 22ب�أن جميع حقوق الإن�سان واحلريات الأ�سا�سية
عاملية ،ومن ثم ،ف�إنها ت�شمل دون حتفظ امل�صابني بحاالت عجز .وجميع النا�س يولدون
�سوا�سية ولهم نف�س احلقوق يف احلياة والرفاهية ،والتعليم والعمل ،والعي�ش با�ستقالل،
وامل�شاركة الن�شطة يف جميع جوانب املجتمع .وعليه ،ف�إن �أي متييز مبا�رش �أو معاملة متييزية
�سلبية �أخري ل�شخ�ص معوق ي�شكالن انتهاك ًا حلقوقه .ويطلب امل�ؤمتر العاملي حلقوق الإن�سان
�إيل احلكومات ،عند االقت�ضاء ،اعتماد �أو تعديل الت�رشيعات ل�ضمان ح�صول املعوقني علي
هذه احلقوق وغريها من احلقوق .كما �شدد الإعالن يف املادة � 64إن مكان املعوقني هو يف
كل مكان .وينبغي �أن ت�ؤمن للأ�شخا�ص امل�صابني بحاالت عجز فر�صة مكافئة من خالل �إزالة
جميع احلواجز املقررة اجتماعي ًا� ،سواء كانت مادية �أو مالية �أو اجتماعية �أو نف�سية ،والتي
ت�ستبعد �أو تقيد امل�شاركة الكاملة يف املجتمع.30
�ساد�س ًا :القواعد املوحدة ب�ش�أن حتقيق تكاف�ؤ الفر�ص للمعاقني

31

اعتمدت اجلمعية العامة للأمم املتحدة القواعد املوحدة ب�ش�أن تكاف�ؤ الفر�ص للمعاقني يف 20
كانون الأول /دي�سمرب ( 1993القرار  )96/48وو�صفت اللجنة االقت�صادية واالجتماعية
هذه القواعد يف قرارها املوجه �إىل اجلمعية العامة يف  1ت�رشين الأول� /أكتوبر  1993كما
يلي:
«مع �أن هذه القواعد لي�ست �إلزامية فمن املمكن �أن ت�صبح قواعد عرفية دولية عندما يطبقها
عدد كبري من الدول بدافع احرتام قاعدة من قواعد القانون الدويل .وهي تنطوي على
التزام معنوي و�سيا�سي قوي من جانب الدول باتخاذ �إجراءات لتحقيق التكاف�ؤ يف الفر�ص
�أنظر املوقع االليكرتوين جلامعة ميني�سوتا http://www1.umn.edu/humanrts/arab/b100.html

30
 31القواعد املوحدة ب�ش�أن حتقيق تكاف�ؤ الفر�ص للمعاقني قرار اتخذته اجلمعية العامة فيالدورة الثامنة والأربعون 20 ,كانون الأول/
دي�سمرب  1993الدورة الثامنة والأربعني 20 ،كانون الأول /دي�سمرب .1993
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للمعاقني .كما �أنها تت�ضمن مبادئ مهمة تتعلق بامل�س�ؤولية والعمل والتعاون ،كما ت�شري �إىل
جماالت ذات �أهمية حا�سمة بالن�سبة �إىل نوعية احلياة وحتقيق امل�شاركة وامل�ساواة الكاملتني .ثم
�إنها تقدم �إىل الأ�شخا�ص املعاقني و�إىل منظماتهم �أداة لر�سم ال�سيا�سات واتخاذ الإجراءات،
وت�شكل �سيا�سة للتعاون التقني واالقت�صادي بني الأمم ومن خالل الأمم املتحدة وغريها من
املنظمات الدولية».
وقد و�ضعت هذه القواعد باال�ستناد �إىل التجارب املكت�سبة �أثناء عقد الأمم املتحدة للمعاقني
( )1992-1983وي�شكل كل من ال�رشعة الدولية حلقوق الإن�سان التي تتكون من الإعالن
العاملي حلقوق الإن�سان ،والعهد الدويل اخلا�ص باحلقوق االقت�صادية واالجتماعية والثقافية،
والعهد الدويل اخلا�ص باحلقوق املدنية وال�سيا�سية ،واتفاقية حقوق الطفل ،واتفاقية الق�ضاء
على جميع �أ�شكال التمييز �ضد املر�أة ،ف�ضال عن برنامج العمل العاملي املتعلق بالأ�شخا�ص
ذوي الإعاقة ،الأ�سا�س ال�سيا�سي والأخالقي لهذه القواعد.
 - 15والغر�ض من هذه القواعد هو �أن تكفل للأ�شخا�ص املعوقني ،فتيات وفتيانا ون�ساء
ورجاال ،بو�صفهم مواطنني يف جمتمعاتهم� ،إمكانية ممار�سة ما ميار�سه غريهم من حقوق
والتزامات.والغر�ض من هذه القواعد هو �أن تكفل للأ�شخا�ص ذوي الإعاقة ،فتيات وفتيانا
ون�ساء ورجاال ،بو�صفهم مواطنني يف جمتمعاتهم� ،إمكانية ممار�سة ما ميار�سه غريهم من
حقوق والتزامات.وال تزال توجد يف كل جمتمعات العامل عقبات متنع الأ�شخا�ص املعوقني
من ممار�سة حقوقهم وحرياتهم وجتعل من ال�صعب عليهم �أن ي�شاركوا م�شاركة كاملة يف
�أن�شطة جمتمعاتهم .وال تزال توجد يف كل جمتمعات العامل عقبات متنع الأ�شخا�ص ذوي
الإعاقة من ممار�سة حقوقهم وحرياتهم وجتعل من ال�صعب عليهم �أن ي�شاركوا م�شاركة كاملة
يف �أن�شطة جمتمعاتهم .وتقع على عاتق الدول م�س�ؤولية اتخاذ االجراءات الالزمة لإزالة هذه
العقبات .وتقع على عاتق الدول م�س�ؤولية اتخاذ الإجراءات الالزمة لإزالة هذه العقبات.
وينبغي للأ�شخا�ص املعوقني ومنظماتهم �أن ي�ؤدوا دورا ن�شطا ك�رشكاء يف هذه العملية .وينبغي
للأ�شخا�ص ذوي الإعاقة ومنظماتهم �أن ي�ؤدوا دورا ن�شطا ك�رشكاء يف هذه العملية .وي�شكل
حتقيق تكاف�ؤ الفر�ص للأ�شخا�ص املعوقني م�ساهمة �أ�سا�سية يف اجلهود العامة املبذولة على �صعيد
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العامل لتعبئة املوارد الب�رشية .وي�شكل حتقيق تكاف�ؤ الفر�ص للأ�شخا�ص ذوي الإعاقة م�ساهمة
�أ�سا�سية يف اجلهود العامة املبذولة على �صعيد العامل لتعبئة املوارد الب�رشية .وقد يلزم توجيه
اهتمام خا�ص اىل فئات مثل الن�ساء والأطفال وامل�سنني والفقراء والعمال املهاجرين وذوي
العجز املزدوج �أو املتعدد وال�سكان الأ�صليني والأقليات الإثنية .وقد يلزم توجيه اهتمام خا�ص
�إىل فئات مثل الن�ساء والأطفال وامل�سنني والفقراء والعمال املهاجرين وذوي العجز املزدوج
�أو املتعدد وال�سكان الأ�صليني والأقليات الإثنية .وثمة ،باال�ضافة اىل ذلك ،عدد كبري من
الالجئني املعوقني الذين لديهم احتياجات خا�صة ت�ستلزم االهتمام .وثمة ،بالإ�ضافة �إىل
ذلك ،عدد كبري من الالجئني ذوي الإعاقة الذين لديهم احتياجات خا�صة ت�ستلزم االهتمام.
وتو�صي القواعد بتعيني مقرر خا�ص للإ�رشاف على تطبيق القواعد ورفع التقارير للجنة الأمم
املتحدة للتنمية االجتماعية .وبو�سع املقرر اخلا�ص �أو الأمانة العامة عند االقت�ضاء ا�ست�شارة جلنة
خرباء دولية للح�صول على امل�شورة �أو املعلومات حول تعزيز القواعد وتطبيقها والإ�رشاف
عليها .ويبلغ عدد القواعد  22وهي ترتاوح بني التوعية والتعاون الدويل بينما تغطي القاعدة
� 7ش�ؤون التوظيف.32
ت�شري القاعدة رقم ( )7يف باب التوظيف �إىل �أنه:
ينبغي للدول �أن تعرتف باملبد�أ الذي يوجب منح املعوقني �صالحية ممار�سة ما لهم من حقوق
الإن�سان وخ�صو�صا يف ميدان التوظيف .ويجب �أن تكون لهم ،يف املناطق الريفية واملناطق
احل�رضية على ال�سواء ،فر�ص متكافئة للح�صول على عمل منتج ومربح يف �سوق العمل.
1.1يجب �أال متيز القوانني والأنظمة ال�سارية يف ميدان التوظيف �ضد املعوقني ،كما يجب �أال
ت�ضع العراقيل يف �سبيل ت�شغيلهم.
2.2ينبغي للدول �أن تدعم بقوة �إ�رشاك املعوقني يف ال�سوق املفتوحة للتوظيف .وميكن حتقيق
هذا الدعم القوي باتخاذ جمموعة من التدابري ،مثل التدريب املهني� ،أو خمططات
احل�ص�ص التي ت�ستهدف توفري احلوافز� ،أو الوظائف املحجوزة �أو املخ�ص�صة� ،أو
� 32آرثر �أوريلي ،حق الأ�شخا�ص املعوقني يف العمل الالئق ،مكتب العمل الدويل– جنيف .2007
33

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

القرو�ض �أو املنح املقدمة �إىل الأعمال الربحية ال�صغرية� ،أو منح عقود ح�رصية �أو �أولوية
يف حقوق الإنتاج� ،أو االمتيازات ال�رضيبية� ،أو مراعاة �أحكام العقود� ،أو غري ذلك من
�رضوب امل�ساعدة التقنية �أو املالية املقدمة �إىل امل�ؤ�س�سات التي ت�ستخدم عاملني معوقني.
وينبغي للدول �أن ت�شجع �أرباب العمل على �إجراء تعديالت معقولة بغية �إف�ساح املجال
للمعوقني.
3.3ينبغي �أن تت�ضمن برامج العمل التي تنفذها الدول ما يلي:
(�أ) تدابري ترمي �إىل ت�صميم �أماكن العمل ومباين العمل ومواءمتها بحيث تكون مي�رسة
للأ�شخا�ص امل�صابني بحاالت عجز خمتلفة؛
(ب) م�ساندة ا�ستخدام التكنولوجيات اجلديدة وتطوير و�إنتاج املعينات والأدوات واملعدات
واتخاذ التدابري الالزمة لتي�سري ح�صول املعوقني على هذه املعينات واملعدات ،لكي
يتمكنوا من احل�صول على العمل واحلفاظ عليه؛
(ج) ت�أمني التدريب والتن�سيب بال�شكل املالئم ،وتوفري الدعم امل�ستمر ،ومن ذلك تقدمي
امل�ساعدة ال�شخ�صية وخدمات الرتجمة الفورية.
4.4ينبغي للدول �أن تبا�رش وتدعم حمالت توعية اجلمهور الرامية �إىل التغلب على االجتاهات
ال�سلبية والتحيزات املتعلقة بالعاملني املعوقني.
5.5ينبغي للدول بو�صفها �أرباب عمل �أن تهيئ الظروف املواتية لتوظيف املعوقني يف القطاع
العام.
6.6ينبغي للدول ومنظمات العمال و�أرباب العمل التعاون من �أجل كفالة اتباع �سيا�سات
من�صفة يف جمال التعيني والرتقية ،و�رشوط اخلدمة ومعدالت الأجور ،واتخاذ تدابري
لتح�سني بيئة العمل بهدف درء الإ�صابات والعاهات ،وتدابري لإعادة الت�أهيل للعاملني
الذين تلحق بهم �إ�صابات ذات �صلة بالعمل.
7.7ينبغي �أن يتمثل الهدف دائما يف ح�صول املعوقني على عمل يف �سوق العمل املفتوح.
وفيما يتعلق باملعوقني الذين ال ميكن تلبية احتياجاتهم يف �سوق العمل املفتوح ،ميكن
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�أن يتمثل البديل لذلك يف توفري وحدات �صغرية من العمالة املحمية �أو املدعومة .ومن
الأهمية مبكان تقييم نوعية هذه الربامج من حيث جدواها وكفايتها يف �إتاحة الفر�ص
للمعوقني كي يح�صلوا على عمل يف �سوق العمالة.
8.8ينبغي اتخاذ التدابري الالزمة لإ�رشاك املعوقني يف برامج التدريب والتوظيف يف القطاعني
اخلا�ص وغري الر�سمي.
9.9ينبغي للدول ومنظمات العمال و�أرباب العمل التعاون مع منظمات املعوقني ب�ش�أن جميع
التدابري الرامية �إىل �إيجاد فر�ص التدريب والتوظيف للمعوقني ،مبا يف ذلك نظام �ساعات
العمل املرنة ،والعمل بع�ض الوقت ،واقت�سام الوظائف ،والعمل امل�ستقل ،وخدمات
الرعاية باملنزل.
�سابع ًا :االتفاقية الدولية حلقوق الأ�شخا�ص ذوي الإعاقة
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اعتمدت اجلمعية العامة للأمم املتحدة بقرارها رقم  232/60تاريخ  2006/12/23اتفاقية
دولية �شاملة ومتكاملة ت�ستهدف تعزيز وحماية حقوق الأ�شخا�ص ذوي الإعاقة ،كما اعتمدت
الربوتوكول االختياري لها »االتفاقية» ودخلت هذه االتفاقية حيز التنفيذ يف  2008/5/3بعد
ت�صديق  20دولة عليها وجاء يف املادة التا�سعة منها :على الدول الأطراف االعرتاف بحق
ذوي الإعاقة يف العمل على قدم امل�ساواة مع الآخرين ،ويت�ضمن ذلك �إتاحة الفر�صة لهم
بك�سب عي�شهم يف عمل يختارونه �أو يقبلونه بحرية يف �سوق عمل وبيئة عمل منفتحتني
�أمامهم و�شاملتني لهم وي�سهل انخراطهم فيها ،وحتمي الدول الأطراف هذا احلق يف العمل
وتعزيزه مبا يف ذلك حق �أولئك الذين ت�صيبهم الإعاقة خالل عملهم.
وقد كان وا�ضح ًا �أنه بدون وجود اتفاقية ملزمة قانونا تن�ص �رصاحة على حقوقهم ،ف�إن
الأ�شخا�ص ذوي الإعاقة يواجهون «تهمي�شا» قانونيا يف جمتمعاتهم وحتى يف ال�ساحة
الدولية .وكانت نتيجة ذلك هي �أن الأ�شخا�ص ذوي الإعاقة ال زالوا يواجهون عوائق كبرية
� 33أٌعتمدت اتفاقية حقوق الأ�شخا�ص ذوي الإعاقة مبوجب قرار اجلمعية العامة  61/106يف  13كانون الأول/دي�سمرب2006
خالل الدورة احلادية وال�ستني للجمعة العامة .وبد�أ نفاذ االتفاقية والربوتوكول االختياري يف � 3أيار/مايو  ،2008بعد �أن مت
�إيداع ال�صك الع�رشين للت�صديق على االتفاقية وال�صك العا�رش للت�صديق على الربوتوكول االختياري.
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وممار�سات متييزية يف حياتهم اليومية.34
لهذا وبعد حوايل خم�س �سنوات من املفاو�ضات� ،أُقرت خالل اجلمعية العامة للأمم املتحدة
يف  13دي�سمرب  2006معاهـدة حقوق الإن�سان الأوىل للقـرن احلادي والع�رشين وبد�أ نفاذ
االتفاقية والربوتوكول االختياري يف � 3أيار/مايو  ،2008بعد �أن مت �إيداع ال�صك الع�رشين
للت�صديق على االتفاقية وال�صك العا�رش للت�صديق على الربوتوكول االختياري .هذا وقد
وقعت  152دولة على االتفاقية يف حني وقعت  89على الربوتوكول االختياري و�صادقت
حوايل  103دول على االتفاقية يف املقابل �صادقت  61دولة على الربوتوكول.
لقد �ضمت املفاو�ضات حول االتفاقية الدولية م�شاركات مل ي�سبق لها مثيل ،من املجتمع
املدين وخ�صو�ص ًا منظمات الأ�شخا�ص الأ�شخا�ص ذوي الإعاقة .
تقع االتفاقية الدولية ال�شاملة و املتكاملة حلماية و تعزيز حقوق الأ�شخا�ص ذوي الإعاقة و
كرامتهم يف  31مادة تتناول مق�سمة كما ثالثة �أق�سام .يتناول الق�سم الأول جمموع احلقوق
اخلا�صة بالأ�شخا�ص الأ�شخا�ص ذوي الإعاقة  .و يتناول الق�سم الثاين م�س�ؤولية الدول يف
تنفيذ بنود هذه االتفاقية� .أما الق�سم الأخري فيتناول �آلية املراقبة ل�ضمان تنفيذ بنود االتفاقية بني
الدول املوقعة عليها.
الغر�ض من هذه االتفاقية هو “تعزيز وحماية وكفالة” متتع الأ�شخا�ص الأ�شخا�ص ذوي
الإعاقة بجميع حقوق االن�سان واحلريات الأ�سا�سية وتعزيز احرتام كرامتهم .ورغم �أن هذه
تعرف “الإعاقة” �إال �أن املادة الأوىل ذكرت �أن “الأ�شخا�ص ذوي الإعاقة هم
االتفاقية مل ّ
الذين يعانون من عاهات بدنية �أو عقلية �أو ح�سية �أو ذهنية مما قد مينعهم بالتداخل مع عقبات
�أخرى من امل�شاركة ب�صورة كاملة وفاعلة يف املجتمع على قدم امل�ساواة مع الآخرين”.
وقد �أكدت االتفاقية 35على حق الأ�شخا�ص ذوي الإعاقة يف العمل ،على قدم امل�ساواة مع
الآخرين؛ وي�شمل هذا احلق �إتاحة الفر�صة لهم لك�سب الرزق يف عمل يختارونه �أو يقبلونه
34

�أنظر موقع ت�أهيل االمم املتحدة “ عمل الأمم املتحدة املتعلق بالأ�شخا�ص ذوي الإعاقة “�http://www.un.org/arabic/disabili
ties/default.asp?id=1041

 35راجع االتفاقية الدولية حلقوق الأ�شخا�ص ذوي الإعاقة . 2006
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بحرية يف �سوق عمل وبيئة عمل منفتحتني �أمام الأ�شخا�ص ذوي الإعاقة و�شاملتني لهم وي�سهل
انخراطهم فيهما .وحتمي الدول الأطراف �إعمال احلق يف العمل وتعززه ،مبا يف ذلك حق
�أولئك الذين ت�صيبهم الإعاقة خالل عملهم ،وذلك عن طريق اتخاذ اخلطوات املنا�سبة ،مبا
يف ذلك �سن الت�رشيعات ،لتحقيق عدة �أهداف منها ما يلي:
 .أحظر التمييز على �أ�سا�س الإعاقة فيما يخت�ص بجميع امل�سائل املتعلقة بكافة �أ�شكال العمالة،
ومنها �رشوط التوظيف والتعيني والعمل ،وا�ستمرار العمل ،والتقدم الوظيفي ،وظروف
العمل الآمنة وال�صحية؛
بحماية حقوق الأ�شخا�ص ذوي الإعاقة يف ظروف عمل عادلة ومالئمة،على
.
قدم امل�ساواة مع الآخرين ،مبا يف ذلك تكاف�ؤ الفر�ص وتقا�ضي �أجر مت�ساو لقاء القيام
بعمل مت�ساوي القيمة ،وظروف العمل امل�أمونة وال�صحية ،مبا يف ذلك احلماية من
التحر�ش ،واالنت�صاف من املظامل؛
.جكفالة متكني الأ�شخا�ص ذوي الإعاقة من ممار�سة حقوقهم ال ُعمالية والنقابية على قدم
امل�ساواة مع الآخرين؛
 .دمكني الأ�شخا�ص ذوي الإعاقة من احل�صول ب�صورة فعالة على الربامج العامة للتوجيه
التقني واملهني ،وخدمات التوظيف ،والتدريب املهني وامل�ستمر؛
 .هتعزيز فر�ص العمل والتقدم الوظيفي للأ�شخا�ص ذوي الإعاقة يف �سوق العمل ،ف�ضال عن
تقدمي امل�ساعدة على �إيجاد العمل واحل�صول عليه واملداومة عليه والعودة� إليه؛
احلر ،ومبا�رشة الأعمال احلرة ،وتكوين التعاونيات ،وال�رشوع يف
.وتعزيز فر�ص العمل ّ
الأعمال التجارية اخلا�صة؛
.زت�شغيل الأ�شخا�ص ذوي الإعاقة يف القطاع العام؛
.حت�شجيع عمالة الأ�شخا�ص ذوي الإعاقة يف القطاع اخلا�ص من خالل انتهاج �سيا�سات
واتخاذ تدابري منا�سبة ،قد ت�شمل الربامج الت�صحيحية ،واحلوافز ،وغري ذلك من التدابري؛
.طكفالة توفري ترتيبات تي�سرييه معقولة للأ�شخا�ص ذوي الإعاقة يف �أماكن العمل؛
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.يت�شجيع اكت�ساب الأ�شخا�ص ذوي الإعاقة للخربات املهنية يف �سوق العمل املفتوحة؛
.كتعزيز برامج �إعادة الت�أهيل املهني والوظيفي ،واالحتفاظ بالوظائف ،والعودة �إىل العمل
ل�صالح الأ�شخا�ص ذوي الإعاقة.
.لتكفل الدول الأطراف عدم �إخ�ضاع الأ�شخا�ص ذوي الإعاقة للرق �أو العبودية،
وحمايتهم على قدم امل�ساواة مع الآخرين ،من العمل اجلربي �أو الق�رسي.
�أما الربوتوكول االختياري امللحق باالتفاقية فن�ص على اعرتاف «الدول الأطراف يف
الربتوكول باخت�صا�صات جلنة حقوق الأ�شخا�ص ذوي الإعاقة بتلقي البالغات من الأفراد
�أو جمموعات الأفراد �أو جمموعات الأفراد �أو با�سم الأفراد امل�شمولني باخت�صا�صاتها والذين
يدعون �أنهم �ضحايا انتهاك دولة طرف لأحكام االتفاقية».
وبعد اعتماد اتفاقية حقوق الأ�شخا�ص ذوي الإعاقة م�ؤخراً� ،أ�صبح عدد �صكوك الأمم
املتحدة الرئي�سية املتعلقة بالأ�شخا�ص ذوي الإعاقة ثالثة �صكوك (برنامج العمل العاملي املتعلق
بالأ�شخا�ص ذوي الإعاقة ،والقواعد املوحدة ب�ش�أن حتقيق تكاف�ؤ الفر�ص للمعوقني ،واتفاقية
حقوق الأ�شخا�ص ذوي الإعاقة) .ومن ثم تقت�ضي ال�رضورة حت�سني الت�آزر بني تلك ال�صكوك
واحلد من االزدواجية فيها وزيادة اال�ستخدام الر�شيد والفعال ملواردها �إىل �أق�صى حد.36
الفرع الثاين :االتفاقيات ال�صادرة عن منظمة العمل الدولية
اوال :اتفاقية منظمة العمل الدولية ب�ش�أن املعايري الدنيا لل�ضمان الإجتماعي ( رقم )1029
دعت االتفاقية رقم  102لعام  1952ب�ش�أن املعايري الدنيا لل�ضمان االجتماعي ،امل�ؤ�س�سات
املختلفة �أو الإدارات احلكومية التي تقدم الرعاية الطبية� ،إىل التعاون عند االقت�ضاء مع
�أق�سام الت�أهيل املهني العامة ،بغر�ض �إعداد املعوقني للح�صول على عمل منا�سب (املادة
 .)35كما ن�صت على �أنه «يجوز للقوانني واللوائح الوطنية �أن ت�سمح لهذه امل�ؤ�س�سات �أو
الإدارات ب�ضمان ت�أمني الت�أهيل املهني للمعوقني».
ُ 36ينظر :تقرير الأمني العام للأمم املتحدة عن التنفيذ العام لربنامج العمل العاملي املتعلق بالأ�شخا�ص ذوي الإعاقة []A/62/157
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ثاني ًا :تو�صية منظمة العمل الدولية رقم  99ل�سنة  1955ب�ش�أن الت�أهيل املهني
اعتمدت تو�صية منظمة العمل الدولية رقم  99عام  1955حول الت�أهيل املهني ( املعوقون)
ف�شكلت �أبرز الن�صو�ص املتعلقة بالأ�شخا�ص ذوي الإعاقة حيث �شكلت هذه التو�صية قاعدة
جلميع الت�رشيعات الوطنية املتعلقة بالتوجيه والتدريب املهني وتوظيف الأ�شخا�ص ذوي
الإعاقة .و�أوردت التو�صية تعريف ًا للأ�شخا�ص ذوي الإعاقة ي�ساوي حالي ًا من حيث اجلوهر
التعريف الذي تعتمده منظمة العمل الدولية وا�ستندت �إىل �أحكام ا�سا�سية وردت يف ن�صو�ص
�سابقة تعنى مثال�ص بدمج التدريب املهني وتكاف�ؤ الفر�ص والأجر املت�ساوي للعمل املت�ساوي
وتعزيز الأبحاث .وت�ضم و�سائل تو�سيع فر�ص الإ�ستخدام للعمال من ذوي الإعاقة ،بالتعاون
الوثيق مع منظمات �أ�صحاب العمل والعمال ،واحل�ص�ص والوظائف املحجوزة وخلق
التعاونيات وامل�شاغل املحمية .وعليه مت حتديد دور منظمة العمل الدولية يف ت�أمني امل�ساعدة
الإ�ست�شارية التقنية وتنظيم حلقات دولية لتبادل اخلربات وخمتلف �أ�شكال التعاون الدويل مبا
فيه تدريب طاقم �إعادة الت�أهيل .كما �أوردت التو�صية �أحكام ًا خا�صة بالأطفال والأحداث
ذوي الإعاقة.37
ثالث ًا :الإتفاقية الدولية رقم  159ل�سنة  1983ب�ش�أن الت�أهيل املهني والعمالة للمعوقني
ومن �أهم ما ورد يف هذه االتفاقية �أن تتبنى كل دولة ع�ضو �سيا�سة وطنية للت�أهيل ت�سعى
من خاللها �إىل توفري فر�ص ت�أهيل مهني مالئمة لكل فئات الأ�شخا�ص ذوي الإعاقة،
مع تعزيز فر�ص ا�ستخدامهم يف �سوق العمل احلر .كما ن�صت املادة ( )7على �رضورة
اتخاذ ال�سلطات املخت�صة تدابري لتوفري وتقييم خدمات التوجيه املهني ،والتدريب املهني،
والتوظيف واال�ستخدام ،واخلدمات الأخرى من هذا القبيل ،بغية متكني املعوقني من �ضمان
عمل واالحتفاظ به والرتقي فيه ،وت�ستخدم املرافق القائمة من �أجل العمال عموم ًا مع �إدخال
التعديالت الالزمة عليها ،حيثما كان ذلك ممكن ًا ومالئم ًا».
كما ن�صت املادة ( )9على �أن “ت�سعى كل دولة ع�ضو �إىل ت�أمني تدريب وتوفري م�ست�شارين يف
37

�آرثر �أوريلي ،حق الأ�شخا�ص املعوقني يف العمل الالئق ،مكتب العمل الدويل– جنيف ..2007
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�ش�ؤون الت�أهيل وغريهم من العاملني ذوي امل�ؤهالت املنا�سبة ،ليكونوا م�س�ؤولني عن التوجيه
املهني للمعوقني وعن تدريبهم املهني وتوظيفهم وا�ستخدامهم”.
و �شكل التوجيه رقم ( )99ل�سنة  1955اخلا�ص بالت�أهيل للمعاقني تطوراً مهم ًا على طريق
توطيد حق الأ�شخا�ص ذوي الإعاقة للم�شاركة الكاملة يف فر�ص التدريب والعمل .و�أهمية
هذه التو�صية تكمن يف �أن الكثري من الدول اعتمدتها ك�أ�سا�س يف �صياغات قوانينها الوطنية
فيما يخ�ص الت�أهيل املهني.38
املطلب الثاين :الإجراءات والتدابري الدولية الالزمة لإعمال حق اال�شخا�ص ذوي االعاقة
يف العمل الالئق
�إهتمت الدول منذ الن�صف الثاين من القرن املن�رصم بتوفري حماية قانونية للأ�شخا�ص ذوي
الإعاقة ،وذلك من خالل عقد بع�ض امل�ؤمترات الدولية التي ناق�شت ق�ضايا الإعاقة ،والتوقيع
على بع�ض املواثيق الدولية التي تناولت جوانب هذه احلماية على امل�ستوى الدويل ،كما
�أ�صدرت بع�ض القوانني الو�ضعية التي حتدد م�س�ؤولية الدولة جتاه الأ�شخا�ص ذوي الإعاقة،
و�أوجه الرعاية والوقاية التي تكفلها لهم ،بل لقد بلغ االهتمام �أن بع�ض الدول �أن�ش�أت
�أمانة (وزارة تخت�ص بر�سم ال�سيا�سات الوطنية العامة يف جمال الوقاية من الإعاقة ،وت�أهيل
الأ�شخا�ص ذوي الإعاقة ،ومتابعة تنفيذ هذه ال�سيا�سة ،وهو ما حدث يف بريطانيا يف �أوائل
39
ال�سبعينيات من القرن الع�رشين.
حرم الأ�شخا�ص ذوو الإعاقة من فر�صة التمتع بكامل احلقوق االقت�صادية،
كثرياً ما ُي َ
واالجتماعية ،والثقافية بحجة �إعاقاتهم املختلفة ،الأمر الذي يناق�ض ما نادى به و�أقره
الإعالن العاملي حلقوق الإن�سان ،الذي يعرتف ب�أن جميع النا�س ولدوا �أحراراً ومت�ساويني
يف الكرامة ويف احلقوق.
ونظراً �إىل �رضورة االهتمام بال�شخ�ص ذي الإعاقة ك�إن�سان ،له حقوق ،وعليه واجبات،
 38تقرير �صادر عن االحتاد العام للمعاقني الفل�سطينيني� ،إعداد ربحي قطام�ش� .أيلول .2004
 39جان �شازال( :حقوق الطفل) ترجمة مي�شال �أبى فا�ضل ،من�شورات عويدات ،بريوت ،باري�س ،الطبعة الأوىل.1983 ،
40
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واعتباره فرداً من �أفراد املجتمع ،فقد بات من ال�رضوري اتخاذ التدابري الالزمة واملنا�سبة
لتمكينه من حماولة التغلب على �أي عوامل �سلبية ترجع �إىل عجزه وتعيق متتعه باحلقوق
املحفوظة له كافة.
الفرع االول :دور منظمة العمل الدولية يف حماية حق الأ�شخا�ص ذوي الإعاقة يف العمل

40

�أكدت منظمة العمل الدولية �أنه على الرغم من �إجناز الكثري يف ال�سنوات الأخرية لتح�سني حياة
الأ�شخا�ص ذوي الإعاقة� ،إال �أن ماليني الأ�شخا�ص حول العامل ما زالوا يعانون من انتهاك
حقوقهم .و�إن الأ�شخا�ص ذوي الإعاقة يعانون من البطالة ويح�صلون على �أجور متدنية �أكرث
من الأ�شخا�ص غري ذوي الإعاقة ،و يف �أغلب الأحيان يخرجون من �سوق العمل متاما .ويف
الوقت نف�سه يوجد وعي متزايد ب�أن الأ�شخا�ص ذوي الإعاقة ميثلون ن�سبة هائلة من االقت�صاد
املخزون وغري امل�ستفاد منه وميكن �أن ي�ساهموا م�ساهمة قيمة يف االقت�صاد الوطني .وبح�سب
منظمة العمل الدولية ،ف�إن  650مليون �شخ�ص يعانون من نوع من الإعاقة� ،أي �شخ�ص
واحد من بني كل ع�رشة �أ�شخا�ص ،منهم  470مليونا يف �سن العمل ،و�أكد التقرير �أن هناك
عالقة وثيقة بني الفقر والإعاقة ،فنحو  %80من الأ�شخا�ص ذوي الإعاقة يعي�شون يف الدول
النامية ومنهم  426مليونا يعي�شون حتت خط الفقر.41
و�ضمان ًا العرتاف جميع الدول بحقوق الأ�شخا�ص ذوي الإعاقة ،وتوافر خدمات الرعاية
والت�أهيل لتمكينهم من االنخراط يف املجتمع ،والتمتع بحقوقهم االقت�صادية ،واالجتماعية،
والتعليمية وغريها ،وحماية للأ�شخا�ص ذوي الإعاقة من �سوء املعاملة ،والإهمال،
والأ�رضار التي قد تنجم عن ال�شعور بالنق�ص �أو باالختالف ،ويف هذا ال�سياق «فقد �أقرت
منظمة العمل الدولية 42تو�صيتني واتفاقية واحدة للت�أكيد على حق الأ�شخا�ص ذوي الإعاقة
 40منظمة العمل الدولية ( )ILOهي �إحدى وكاالت الأمم املتحدة املتخ�ص�صة،ت�أ�س�ست عام  1919مقرها مدينة جنيف يف
�سوي�رسا ،وهي املنظمة الوحيدة �ضمن منظومة الأمم املتحدة التي تتميز برتكيبتها الثالثية والتي ت�ضم – يف �آنٍ واحد – كل
من احلكومات ومنظمات عمال و�أ�صحاب عمل الدول الأع�ضاء فيها يف جه ٍد م�شرتك من �أجل و�ضع معايري و�سيا�سات العمل
للنهو�ض بالعمل الالئق يف خمتلف �أنحاء العامل.
ُ 41ينظر :موقع منظمة العمل الدولية على �شبكة االنرتنت http://www.ilo.org/global/lang--en/index.htm
� 42أقرت منظمة العمل الدولية العديد من التو�صيات واالتفاقيات التي ت�ؤكد على حق الأ�شخا�ص ذوي الإعاقة يف العمل ،وي�أتي
41
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يف العمل ،مع �ضمان تهيئة الظروف املالئمة لتحقيق امل�شاركة الكاملة لهم يف املجتمع.
فقد تبنى امل�ؤمتر العام ملنظمة العمل الدولية يف العام  1955التو�صية رقم  99اخلا�صة بالت�أهيل
املهني للمعوقني ،و�أر�ست هذه التو�صية اخلطوات الأوىل على طريق �ضمان حق الأ�شخا�ص
ذوي الإعاقة يف امل�شاركة الكاملة يف فر�ص التدريب والعمل .وخدمات الت�أهيل املهني
لكل الأ�شخا�ص ذوي الإعاقة �أي ًا كان �سبب وطابع عجزهم لتي�سري �إعدادهم لعمل منا�سب،
بالإ�ضافة �إىل �رضورة �إلزام �أ�صحاب العمل بت�شغيل ن�سبة مئوية من الأ�شخا�ص ذوي الإعاقة،
والعمل على حت�سني ظروف العمل مبا يف ذلك تعديل وتكييف الآالت والأجهزة ومكان
العمل ال�ستخدام الأ�شخا�ص ذوي الإعاقة .االتفاقية الدولية رقم  159ل�سنة 1983م ب�ش�أن
الت�أهيل املهني والعمالة للمعاقني».43
يف حني ت�ؤكد التو�صية رقم  168على �رضورة �أن يتمتع العمال ذوو الإعاقة بامل�ساواة يف
الفر�ص واملعاملة من حيث �إمكانية الو�صول �إىل العمل واالحتفاظ به ،ف�ضال عن توفري خدمات
الت�أهيل املهني للمعوقني يف املناطق النائية واملناطق الريفية بنف�س امل�ستوى وال�رشوط املتوفرة
يف املناطق احل�رضية� ،إ�ضافة �إىل الت�أكيد على �رضورة �إزالة كافة املعيقات واحلواجز املادية
واملعمارية التي حتد من حرية حركة الأ�شخا�ص ذوي الإعاقة ،مع تي�سري و�سائل نقل كافية
من مكان الت�أهيل والعمل وفق ًا الحتياجاتهم.
الفرع الثاين :اللجنة املعنية بحقوق الأ�شخا�ص ذوي الإعاقة ()CRPD

44

جلنة حقوق الأ�شخا�ص ذوي الإعاقة هي هيئة من اخلرباء امل�ستقلني التي تراقب تنفيذ الدول
الأطراف لالتفاقية.
وتلتزم جميع الدول الأطراف بتقدمي تقارير منتظمة �إىل اللجنة ب�ش�أن كيفية تنفيذ احلقوق.
على ر�أ�س تلك االتفاقيات والتو�صيات ،االتفاقية رقم ( )159ل�سنة  1983واالتفاقية رقم ( )168ل�سنة  1983التي عاجلت
مو�ضوع الت�أهيل املهني للمعوقني ،كما �أن العقد الدويل للأ�شخا�ص ذوي الإعاقة ( )1992 – 1983يعد البداية احلقيقية لبلورة
بع�ض الت�رشيعات الدولية اخلا�صة بالأ�شخا�ص ذوي الإعاقة من خالل �شعار امل�شاركة الكاملة وامل�ساواة يف كافة جماالت احلياة.
 43راجع تقرير الهيئة امل�ستقلة حلقوق الإن�سان «حقوق املعوقني يف املجتمع الفل�سطيني» .2006
 44موقع ت�أهيل االمم املتحدة “ عمل الأمم املتحدة املتعلق بالأ�شخا�ص ذوي الإعاقة “http://www.un.org/arabic/disabilities/
default.asp?id=1041
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وينبغي على الدول �أن تقدم �أول تقاريرها يف خالل �سنتني من املوافقة على االتفاقية ومن ثم
كل �أربع �سنوات .وتفح�ص اللجنة كل تقرير من التقارير وتقدم مقرتحات وتو�صيات عامة
ب�ش�أن التقرير مبا ترى مالئما وحتيلها بعد ذلك �إىل الدولة الطرف املعنية.
ويعطي الربوتوكول االختياري للجنة �صالحية فح�ص ال�شكاوى الفردية يف ما يت�صل مبا يزعم
من خمالفات الدول الأطراف -املوقعة على الربوتوكول -لالتفاقية.
الفرع الثالث :املقرر اخلا�ص املعني بالإعاقة -جلنة التنمية االجتماعية ()CSocD

45

�إن دور املقرر اخلا�ص� 46أن ير�سل بعثات �إىل الدول الأع�ضاء للت�شاور واملناق�شة مع احلكومات
واملنظمات غري احلكومية وامل�ؤ�س�سات الأكادميية ،وذلك من �أجل ح�شد القدرات الالزمة
لتنفيذ القواعد املوحدة ب�ش�أن حتقيق تكاف�ؤ الفر�ص للمعوقني علي ال�صعيدين الوطني والإقليمي
و�إ�رشاك هذه املنظمات يف مناق�شات مع احلكومات ،وذلك من خالل الزيارات بجانب و�ضع
م�س�ألة الإعاقة على قائمة االهتمامات الوطنية ومتابعة االتفاقيات والأفكار اجلديدة .كما
�أن املقرر اخلا�ص وخالل الزيارات ينظم اجتماعات مع وزراء وممثلني للوزارات ومنظمات
حكومية وغري حكومية ويعر�ض ويناق�ش �سيا�سات وبرامج الت�رشيعات الوطنية يف منظور
القواعد املوحدة وم�س�ألة كيفية �إدماج التدابري املتعلقة بالإعاقة يف اخلطط والربامج العامة،
بالإ�ضافة �إىل مناق�شة كيفية جمع املعلومات والبيانات عن ظروف املعي�شة والإح�صاءات
املتعلقة بالإعاقة وكيفية تطوير التعاون بني احلكومات واملنظمات يف جمال الإعاقة.
�إ�ضافة �إىل �أن من مهام املقرر اخلا�ص ن�رش وترويج وتعميم ثقافة الإعاقة باعتبارها من ق�ضايا
حقوق الإن�سان يف العامل وذلك من خالل الإعداد وامل�شاركة يف امل�ؤمترات ذات ال�صلة
مبوجب الدعوات املوجهة �إليه من اجلهات امل�س�ؤولة يف الدول التي ت�ست�ضيف هذه امل�ؤمترات
 45جلنة التنمية االجتماعية ( )CSocDهي جلنة فنية تابعة للمجل�س االقت�صادي واالجتماعي ( )ECOSOCالتابع للأمم املتحدة ،والية

اللجنة وع�ضويتها تو�سعت م ن � 32إىل  46ع�ضوا يف عام It meets once a year in New York, usually in Febru� .1996

 .aryوجتتمع اللجنة مرة يف ال�سنة يف نيويورك ،وعادة يف فرباير �شباط .ت�أ�س�ست على �ضوء نتائج �إعالن كوبنهاجن ب�ش�أن التنمية
االجتماعية وبرنامج عمل م�ؤمتر القمة العاملي للتنمية االجتماعية �آذار /مار�س .1995

ُينظر: http://daccess-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/N95/116/49/PDF/N9511649.pdf?OpenElement :

 46املقرر اخلا�ص للأمم املتحدة املعني بالإعاقة هو �شعيب �شالكلني من جنوب �أفريقيا ،ا�ستلم مهامه يف �آب� /أغ�سط�س  2009خلف ًا
لل�شيخة ح�صة.
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�أو التي تدعو النعقادها ،بجانب قيامه بعر�ض القواعد املوحدة فيها ويف حلقات البحث
الدولية والوطنية التي ي�شارك فيها ،كذلك امل�شاركة يف حلقات درا�سية دون �إقليمية تتناول
مو�ضوع تعزيز تنفيذ القواعد املوحدة وذلك مب�شاركة مندوبني ميثلون منظمات حكومية وغري
حكومية ،ويتم يف هذه املنا�سبات �رشح خلفية للقواعد املوحدة وعالقتها بوثائق الأمم املتحدة
الأخرى ،كما تنظم زيارات قطرية يتم فيها تقدمي امل�ساعدات فيما يتعلق ب�رشح معنى القواعد
املوحدة و�إيجاد التطبيقات ذات ال�صلة يف حاالت معينة و�إعطاء امل�شورة للحكومات ح�سب
طلبها فيما يتعلق بكيفية ال�رشوع يف العمل يف جماالت معينة واملناق�شات حول الأولويات فيما
يتعلق مب�س�ألة الأ�شخا�ص ذوي الإعاقة وم�ساعدتها يف البحث عن �إ�سرتاتيجية لتنفيذ �سيا�سة
جديدة �أو ت�رشيع جديد و�إعطاء املعلومات ح�سب احلاجة والطلب والرغبة.
�آلية التن�سيق هي �إحدى �أهم املهام يف عمل املقرر اخلا�ص وتتمثل يف قيامه بوظيفة حتفيزية،
حيث اجلمع بني احلكومات والأطراف املعنية الأخرى للدخول يف مناق�شات م�شاركة وو�ضع
م�س�ألة الإعاقة على قائمة اهتمام احلكومات و�إمكانية بدء احلوارات بني املنظمات املعنية،
كذلك االت�صاالت مع ممثلي احلكومات ذات ال�صلة ب�ش�أن الإعاقة ومتابعة االتفاقيات �أو
الأفكار اجلديدة املنبثقة عن الزيارات وبالتن�سيق وم�ساعدة خمتلف اجلهات الفاعلة يف البلد
وتقييم م�ستوى تنفيذ الدول الأع�ضاء ،وذلك من خالل توزيع ا�ستق�صاءات على احلكومات
واملنظمات غري احلكومية ،وكذلك تنظيم امل�ؤمترات والدورات التدريبية لعر�ض حمتويات
القواعد املوحدة والتن�سيق واحلوار والتعاون مع الدول للقيام بتطبيق املبادئ احلديثة ،وبحث
�إمكانية �إن�شاء هياكل دولية للتعاون بني احلكومات واملنظمات غري احلكومية وتبادل املعلومات
من خالل ا�ستخدام تكنولوجيا املعلومات واالت�صاالت احلديثة ال �سيما التكنولوجيا القائمة
على �شبكة الإنرتنت للحد من القيود املالية.
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املبحث الثالث:
احلماية القانونية الإقليمية للأ�شخا�ص ذوي الإعاقة
املطلب االول :املعايري االقليمية اخلا�صة بحق اال�شخا�ص ذوي االعاقة يف العمل الالئق
�أكدت العديد من االتفاقيات واملواثيق الإقليمية اخلا�صة بحقوق الإن�سان على حقوق
الأ�شخا�ص ذوي الإعاقة ،وخا�صة حقهم يف العمل الالئق �سواء يف دول القارة الأمريكية
�أو يف �أوروبا �أو �أفريقيا �أو يف الدول العربية ،و�سنتطرق هنا حلق الأ�شخا�ص ذوي الإعاقة يف
العمل الالئق من خالل الن�صو�ص والقواعد التي جاء ذكرها باملواثيق الإقليمية العربية ،خا�صة
تلك املن�ش�أة عرب جامعة الدول العربية ومنظمة العمل العربية ومنظمة الأ�شخا�ص ذوي الإعاقة
العربية.
الفرع الأول :امليثاق العربي حلقوق االن�سان 2004
على ال�صعيد الإقليمي ،فقد �أكدت املادة  3من امليثاق على �ضمان متتع الأ�شخا�ص ذوي
الإعاقة بكافة احلقوق واحلريات املن�صو�ص عليها يف هذا امليثاق دون متييز .و�أن ت�ضمن الدولة
امل�ساواة الفعلية واتخاذ ما يلزم من تدابري احلماية من جميع �أ�شكال التمييز ،كما �أكدت املادة
 34من امليثاق العربي حلقوق الإن�سان على حق الأ�شخا�ص ذوي الإعاقة يف العمل ،حيث
ن�صت على �أن« :العمل حق طبيعي لكل مواطن ،وتعمل الدولة على توفري فر�ص العمل
قدر الإمكان لأكرب عدد ممكن من املقبلني عليه ،مع �ضمان الإنتاج وحرية العمل وتكاف�ؤ
الفر�ص ،ودون �أي نوع من �أنواع التمييز على �أ�سا�س العرق �أو اللون �أو اجلن�س �أو الدين �أو
اللغة �أو الر�أي ال�سيا�سي �أو االنتماء النقابي �أو الأ�صل الوطني �أو الأ�صل االجتماعي �أو الإعاقة
�أو �أي و�ضع �آخر” .47و�أكدت املادة  40على �أن تلتزم الدول الأطراف بتوفري احلياة الكرمية،
ُ 47ينظر :امليثاق العربي حلقوق الإن�سان اعتمد من قبل القمة العربية ال�ساد�سة ع�رشة التي ا�ست�ضافتها تون�س� 23أيار /مايو .2004
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لذوي الإعاقات النف�سية �أو اجل�سدية ،التي تكفل لهم كرامتهم مع تعزيز اعتمادهم على
�أنف�سهم وتي�سري م�شاركتهم الفعلية يف املجتمع:
1.1توفر الدول الأطراف اخلدمات االجتماعية جمانا جلميع ذوي الإعاقات ،كما توفر
الدعم املادي للمحتاج من ه�ؤالء الأ�شخا�ص و�أ�رسهم �أو للأ�رس التي ترعاهم .كما تقوم
بكل ما يلزم لتجنب �إيوائهم يف م�ؤ�س�سات الرعاية .ويف جميع الأحوال تراعى امل�صلحة
ال ُف�ضلى لل�شخ�ص املعاق.
2.2تتخذ الدول الأطراف كل التدابري الالزمة للحد من الإعاقات بكل ال�سبل املمكنة ،مبا
فيها برامج ال�صحة الوقائية ون�رش الوعي والتثقيف.
3.3توفر الدول الأطراف كل اخلدمات التعليمية املنا�سبة للأ�شخا�ص ذوي الإعاقات� ،آخذة
بعني االعتبار �أهمية الدمج يف النظام التعليمي ،و�أهمية التدريب ،والت�أهيل املهني،
والإعداد ملمار�سة العمل ،وتوفري العمل املنا�سب يف القطاع احلكومي �أو اخلا�ص.
4.4توفر الدول الأطراف كل اخلدمات ال�صحية املنا�سبة للأ�شخا�ص ذوي الإعاقات ،مبا فيها
�إعادة الت�أهيل لدجمهم يف املجتمع.
 5.متكن الدول الأطراف الأ�شخا�ص ذوي الإعاقات من ا�ستخدام جميع مرافق اخلدمة
العامة واخلا�صة.48
الفرع الثاين :العقد العربي للمعاقني 201349 – 2004
�أكد العقد العربي للمعاقني الذي �أطلق ر�سمي ًا يف قمة اجلامعة العربية يف تون�س يف عام 2004
على �سعيه للطلب من الدول الأع�ضاء تعزيز اندماج الأ�شخا�ص ذوي الإعاقة يف التعليم ويف
�سوق العمل ،عرب ت�أهيلهم يف �ضوء امل�ستجدات العلمية والتكنولوجية واحتياجات �سوق العمل
مبا ي�ضمن فر�ص عمل متكافئة لهم .وذلك من خالل تطوير مهارات املدربني املهنيني وفقا
ُ 48ينظر :امليثاق العربي حلقوق الإن�سان وافق عليه جمل�س جامعة الدول العربية على م�ستوى القمة بقراره رقم  270د.ع ()16
بتاريخ .2004/5/23
� 49صدرت وثيقة العقد العربي لذوي االحتياجات اخلا�صة ( )2013 – 2004عن الدورة العادية ال�ساد�سة ع�رشة ملجل�س جامعة
الدول العربية على م�ستوى القمة.
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للتقنيات والتكنولوجيا احلديثة و�إن�شاء مراكز تدريب وت�أهيل الأ�شخا�ص ذوي الإعاقة وتطوير
املراكز القائمة مبا يتالءم والتطورات التقنية واحتياجات �سوق العمل ،وكذلك ت�شجيع ودعم
الأ�شخا�ص ذوي الإعاقة امل�ؤهلني على �إن�شاء م�شاريع �صغرية ذات جدوى مدرة للدخل
وتقدمي املنح والقرو�ض املي�رسة لهم وم�ساعدتهم على ترويج منتجاتهم .وت�شجيع وتوجيه
القطاع اخلا�ص على تدريب وت�أهيل وت�شغيل الأ�شخا�ص ذوي الإعاقة ،ودعمهم للمحافظة
على عملهم والرتقي فيه .كذلك ي�سعى العقد �إىل و�ضع برامج لتبادل اخلربات بني الدول
العربية يف جماالت تدريب العاملني ومناهج الرتبية املخت�صة وت�سيري مراكز تدريب وت�أهيل
الأ�شخا�ص ذوي الإعاقة .بالإ�ضافة �إىل تفعيل وتطوير ت�رشيعات احلماية للأ�شخا�ص ذوي
الإعاقة من كل �أنواع اال�ستغالل ،كا�ستغاللهم يف العمل وفى بع�ض املهن الهام�شية وفى
الت�سول وفى �شتى مظاهر االنحراف.
الفرع الثالث :االتفاقية العربية رقم  17ل�سنة 1993م ب�ش�أن ت�أهيل وت�شغيل املعوقني
نظراً �إىل تزايد عدد الأ�شخا�ص ذوي الإعاقة يف الوطن العربي ،وحماولة لتقلي�ص حجم
امل�شكلة الناجتة عن �إق�صاء املعاق عن االندماج يف املجتمع� ،سواء كان ذلك عمداً ل�سوء
فهم معنى الإعاقة واعتبارها العجز التام الذي يحول دون انخراط الفرد املعاق يف املجتمع
كالآخرين ممن يف عمره من الأ�سوياء� ،أم دون عمد وذلك للخوف عليه من نظرة النا�س له
والتي قد ت�سبب يف �إيذاء م�شاعره -اعتمدت منظمة العمل العربية االتفاقية العربية رقم 17
ل�سنة 1993م ب�ش�أن ت�أهيل وت�شغيل املعاقني ،التي �أ�شارت �إىل �رضورة امل�ساواة بني الفرد
املعاق والفرد ال�سوي يف احلقوق والواجبات م�ؤكدة ملا نادت به منظمة العمل الدولية يف
اتفاقيتها رقم  159ل�سنة 1983م ب�ش�أن الت�أهيل املهني والعمالة للمعاقني ،ون�صت املادة  7يف
التو�صية العربية رقم ( )7لعام  1993ب�ش�أن ت�أهيل وت�شغيل الأ�شخا�ص ذوي الإعاقة ،على
�أن :ت�ضع كل دولة� ،سيا�سات خا�صة بالأ�شخا�ص ذوي الإعاقة ،تهدف �إىل حمو �أميتهم،
وت�أهيلهم ،وت�شغيلهم ،ودجمهم يف املجتمع ،وتعمل على ت�أمني ال�رشوط الفنية ،واملادية،
والكفالة الت�رشيعية الالزمة لتحقيق هذه ال�سيا�سات.50
 50االتفاقية العربية رقم ( )17ب�ش�أن ت�أهيل وت�شغيل الأ�شخا�ص ذوي الإعاقة رقم ( )17ل�سنة  ،1993والتو�صية العربية رقم 7
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املطلب الثاين :الإجراءات والتدابري الإقليمية لإعمال حق الأ�شخا�ص ذوي الإعاقة يف
العمل الالئق
من الإجراءات والتدابري التي مت �إن�شا�ؤها ل�ضمان �إعمال حقوق الأ�شخا�ص ذوي الإعاقة
بناء خطط وا�سرتاتيجيات عربية ،بالإ�ضافة �إىل ت�أ�سي�س منظمات تعنى
على امل�ستوى الإقليمي ُ
بق�ضايا حقوق الأ�شخا�ص ذوي الإعاقة يف كافة اجلوانب ومن �ضمن هذه التدابري ما يلي:
الفرع الأول :املنظمة العربية للمعاقني
ت�أ�س�ست املنظمة العربية للمعاقني يف  3ت�رشين الثاين /نوفمرب  ،1998عقب اختتام �أعمال
امل�ؤمتر الت�أ�سي�سي لتجمع جمعيات املعاقني العرب حتت �شعار «نحو عقد عربي للمعاقني»،
الذي عقد يف القاعة الكربى جلامعة الدول العربية يف القاهرة من 1ـ 3ت�رشين الثاين /نوفمرب
ّ .199851
لعل املنظمة العربية للمعاقني هي املنظمة املظلة �أو احلا�ضنة الإقليمية الوحيدة ذات
املن�ش�أ الوطني بني اجلمعيات واملنظمات غري املحلية واالمتداد النا�شط يف حركة الإعاقة
العربية .وقد انق�ضى حوايل  13عاما على ت�أ�سي�سها وانطالقها يف م�سرية ن�ضالية ت�ضمنت
الكثري من الأن�شطة املتنوعة يف جماالت الت�رشيع والتدريب والتوعية والت�شبيك ،علم ًا �أن
�إن�شاءها �أتى بعد �أعوام غري قليلة من الن�ضال يف �سبيل �إطالق هذا امل�رشوع احللم ،الذي
ي�ستهدف خدمة ق�ضية الإعاقة والدفاع عن حقوق الأ�شخا�ص ذوي الإعاقة ،وال�سعي �إىل
ن�رش املقاربة االجتماعية احلقوقية �إىل ق�ضية الإعاقة عرب البلدان العربية ،حيث ال يزال النموذج
الطبي واخلريي هو ال�سائد يف التعامل مع هذه الق�ضية ،التي كثريا ما يفتقر �أ�صحابها �إىل
الفر�ص الالزمة للتعبري عن واقعهم واحتياجاتهم وتطلعاتهم ،وال تتاح لهم الإمكانات كي
يحققوا �أنف�سهم.
وقد �صدر عن امل�ؤمتر جمموعة تو�صيات �أهمها:
•�إقرار العقد العربي للمعاقني .2010 -2001
•الإعالن عن املنظمة ب�شكلها الر�سمي عن طريق توجيه الر�سائل الر�سمية با�سم �أع�ضاء الهيئة
املتعلقة بها ل�سنة .1993
ُ 51ينظر :موقع املنظمة العربية للمعاقني على �شبكة االنرتنتhttp://www.aodp-lb.net/index.php
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التنفيذية �إىل كافة احلكومات العربية و�أمني عام جامعة الدول العربية واملنظمات العربية
والأهلية.
•العمل على ت�أ�سي�س االحتادات الإقليمية للإعاقات الأربعة يف الدول العربية وبال�رسعة
املمكنة وو�ضع الأنظمة والتوجيهات لها.
•حتقيق مبد�أ ال�شفافية وتبادل املعلومات بني جميع الأع�ضاء دون ا�ستثناء يف ما يتعلق باملنظمة
وامل�ؤ�س�سات الوطنية.
•العمل على تطوير الت�رشيعات والقوانني التي ت�ضمن امل�ساواة للمعاقني يف الدول العربية.
•العمل على �ضمان التمثيل العادل للن�ساء ذوات الإعاقة يف املنظمة وكافة جلانها.
•دعوة الدول العربية لاللتزام بالقرارات الدولية املتعلقة بحقوق املعاقني.
الفرع الثاين :دور منظمة العمل العربية يف حماية حق اال�شخا�ص ذوي الإعاقة يف العمل
هي �إحدى املنظمات املتخ�ص�صة العاملة يف نطاق جامعة الدول العربية .كما تعترب� أول منظمة
عربية متخ�ص�صة تعنى ب�ش�ؤون العمل والعمال على ال�صعيد القومي.
 يف  12كانون الثاين /يناير عام  ،1965وافق امل�ؤمتر الأول لوزراء العمل العرب ،الذيعقد يف بغداد ،على امليثاق العربي للعمل ،وعلى م�رشوع د�ستور منظمة العمل العربية.
 يف  8كانون الثاين /يناير عام � ،1970أ�صدر امل�ؤمتر اخلام�س لوزراء العمل العرب،الذي عقد يف القاهرة ،قراراً ب�إعالن قيام منظمة العمل العربية بعد اكتمال العدد الالزم
من ت�صديقات الدول الأع�ضاء على امليثاق العربي للعمل ود�ستور املنظمة .من بني �أهدافها
تنمية القوى العاملة العربية ورفع كفاءتها الإنتاجية وذلك عن طريق الت�أهيل املهني للمعاقني،
وكفالة فر�ص العمل املنا�سبة لهم.52
ي�شار �إىل �أن ال�سلطة الوطنية قد وقعت و�صادقت على امليثاق العربي حلقوق الإن�سان وكذلك
52

ُينظر :موقع منظمة العمل العربية على �شبكة االنرتنت http://www.alolabor.org/final/
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على جممل اتفاقيات العمل العربية ،خا�صة تلك املتعلقة ب�ش�أن ت�أهيل وت�شغيل الأ�شخا�ص
ذوي الإعاقة وعليه ف�إن ال�سلطة الوطنية الفل�سطينية ملزمة بالعمل مبقت�ضى هذه االتفاقيات،
ونذكر بن�ص املادة  10الفقرة الثانية من القانون الأ�سا�سي الفل�سطيني الذي ن�ص على �أن:
«تعمل ال�سلطة الوطنية الفل�سطينية دون �إبطاء على االن�ضمام �إىل الإعالنات واملواثيق الإقليمية
والدولية التي حتمي حقوق الإن�سان» .وال �شك ب�أن حقوق الأ�شخا�ص ذوي الإعاقة هي
حقوق �إن�سان بال �أدنى �شك.
لذا فال�سلطة الوطنية الفل�سطينية مطالبة بالوفاء بتعهداتها والتزاماتها وذلك ب�إعمال ما ورد يف هذه
املواثيق واالتفاقيات مبا ي�ضمن اتخاذ كافة التدابري املنا�سبة والفورية ل�ضمان متتع الأ�شخا�ص
ذوي الإعاقة مبا كفلته لهم هذه املواثيق ،ف�ض ًال عن جممل الن�صو�ص والقواعد التي ت�ضمنتها
الت�رشيعات الوطنية واملعايري الدولية.
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املبحث الرابع:
احلماية القانونية الوطنية حلق الأ�شخا�ص ذوي الإعاقة يف العمل الالئق
املطلب الأول :الإطار القانوين الوطني الناظم حلق الأ�شخا�ص ذوي الإعاقة يف العمل
الفرع الأول :القوانني والت�رشيعات الوطنية الناظمة حلق الأ�شخا�ص ذوي الإعاقة يف
العمل
�إدراك ًا من امل�رشع الفل�سطيني لأهمية احلق يف العمل بالن�سبة للأ�شخا�ص ذوي الإعاقة ،فقد
�ألزمت القوانني الوطنية �إ�شغال ن�سبة  %5من الأ�شخا�ص ذوي الإعاقة يف امل�ؤ�س�سات احلكومية
واملن�ش�آت العمالية اخلا�صة .ن�ستعر�ض يف ما يلي �أبرز الت�رشيعات الفل�سطينية ال�سارية والتي
تناولت هذا احلق.
�أو ًال :القانون الأ�سا�سي الفل�سطيني املعدل ل�سنة 2003
تعترب احلقوق الأ�سا�سية �أي�ض ًا مبادئ عامة للقانون يرتكز عليها النظام القانوين
الفل�سطيني ،حيث يقف هذا القانون على هرم القوانني الوطنية التي ن�صت �رصاحة على
مبد�أ امل�ساواة بني املواطنني ،ويف هذا ال�صدد ن�صت املادة ( )9منه على“ :الفل�سطينيون �أمام
مييز بينهم العرق �أو اجلن�س �أو اللون �أو الدين �أو الر�أي ال�سيا�سي �أو
القانون والق�ضاء �سواء ال ّ
الإعاقة” .وكفلت املادة ( )10من القانون الأ�سا�سي حماية حقوق الإن�سان حيث ن�صت
على� :أ� .أن حقوق الإن�سان وحرياته الأ�سا�سية ملزمة وواجبة االحرتام .ب .وتعمل ال�سلطة
الوطنية الفل�سطينية دون �إبطاء على االن�ضمام �إىل الإعالنات واملواثيق الإقليمية والدولية التي
حتمي حقوق الإن�سان.
مل يذهب القانون الأ�سا�سي الفل�سطيني �إىل تخ�صي�ص مادة متكن الأ�شخا�ص ذوي الإعاقة من
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احل�صول على كافة �أ�شكال اخلدمات وامل�شاركة الكاملة يف خمتلف جماالت احلياة� .إال �أنه
وعرب املادة (� )2/22أكد على“ :رعاية �أ�رس ال�شهداء والأ�رسى ورعاية اجلرحى واملت�رضرين
واملعاقني واجب ينظم القانون �أحكامه ،وتكفل ال�سلطة الوطنية لهم خدمات التعليم والت�أمني
ال�صحي واالجتماعي”.
كما ن�صت املادة ( )25على .1 :العمل حق لكل مواطن وهو واجب و�رشف وت�سعى
ال�سلطة الوطنية �إىل توفريه لكل قادر عليه .2 .تنظم عالقات العمل مبا يكفل العدالة للجميع
ويوفر للعمال الرعاية والأمن والرعاية ال�صحية واالجتماعية.
�إال �أن املالحظ �أن القانون الأ�سا�سي الفل�سطيني خال من �أي مادة ت�شري �إىل تخ�صي�ص مادة
خا�صة متكن الأ�شخا�ص ذوي الإعاقة من احل�صول على كافة �أ�شكال اخلدمات وامل�شاركة
الكاملة يف خمتلف جماالت احلياة .وخا�صة �ضمان اندماج الأ�شخا�ص ذوي الإعاقة
وانخراطهم يف �سوق العمل.
ثاني ًا :قانون حقوق املعوقني رقم  4ل�سنة 1999
قام املجل�س الت�رشيعي يف ال�سلطة الوطنية الفل�سطينية ب�إ�صدار قانون حقوق املعاقني لعام 1999
والئحته التنفيذية لعام  ،2004وت�ضمن جمموع ًة من احلقوق للأ�شخا�ص ذوي الإعاقة
ت�سمح لهم بالعي�ش بكرامة وحرية وم�ساواة .كما �صدر عام  2004مر�سوم رئا�سي بت�شكيل
املجل�س الأعلى ل�ش�ؤون الأ�شخا�ص ذوي الإعاقة ملتابعة تنفيذ قانون حقوق املعاقني ،وو�ضع
ال�سيا�سات واخلطط ،والرقابة على تطبيق التوجهات.
ما زال الإطار العام لق�ضية حقوق الأ�شخا�ص ذوي الإعاقة يتمحور حول التطبيق اجلزئي
لقانون حقوق املعوقني رقم  99/4الذي يعود لفهم وتعاون وجتاوب ال�شخ�ص الأول يف كل
وزارة مع ق�ضايا حقوق الأ�شخا�ص ذوي الإعاقة ،مع نق�ص �شديد ملنهجية العمل امل�ؤ�س�سي
يف التطبيق وفق جداول زمنية وتخ�صي�ص موازنات خم�ص�صة لهذا الغر�ض.
ويف �سبيل ذلك و�إدراك ًا من امل�رشع الفل�سطيني لأهمية احلق يف العمل بالن�سبة للأ�شخا�ص
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ذوي الإعاقة ،فقد �ألزمت القوانني الوطنية �إ�شغال ن�سبة  %5من الأ�شخا�ص ذوي الإعاقة
يف امل�ؤ�س�سات احلكومية واملن�ش�آت العمالية اخلا�صة ،فن�صت املادة العا�رشة من قانون حقوق
املعوقني رقم  4ل�سنة  1999على �إلزام امل�ؤ�س�سات احلكومية وغري احلكومية با�ستيعاب عدد
من الأ�شخا�ص ذوي الإعاقة ال يقل عن ( )%5من عدد العاملني مبا يتنا�سب مع طبيعة العمل
يف تلك امل�ؤ�س�سات مع جعل �أماكن العمل منا�سبة ال�ستخدامهم .وت�شجيع ت�شغيل الأ�شخا�ص
ذوي الإعاقة يف امل�ؤ�س�سات اخلا�صة من خالل خ�صم ن�سبة من مرتباتهم من �رضيبة الدخل
لتلك امل�ؤ�س�سات.
املالحظات والثغرات يف قانون حقوق املعوقني
من خالل املراجعة التحليلية للت�رشيعات الفل�سطينية ومقارنتها مع التجارب الدولية ذات العالقة
مبو�ضوع الأ�شخا�ص ذوي الإعاقة ،يالحظ �أن قانون حقوق املعوقني الفل�سطيني رقم  4ل�سنة
� 1999شابته العديد من الإ�شكاليات ،بدءاً من الديباجة التي جاءت حمدودة وال تعك�س
مدى �أهمية القانون وال التوجه الذي يتبناه وال املرجعيات التي ينطلق منها لتكري�س حقوق
الأ�شخا�ص ذوي الإعاقة .وفيما يتعلق بالتعريف فهناك خلل وق�صور يف التعريف الوارد يف
القانون لل�شخ�ص ذي الإعاقة ،حيث يركز على العجز الع�ضوي واخللل الوظيفي (درجة
الق�صور �أو ال�صعوبة) و�أثر ذلك على حمدودية وفاعلية ن�شاطه وهو ما ال ين�سجم مع التوجهات
احلديثة يف تعريف الإعاقة كما وردت يف االتفاقية الدولية .53وعليه �أ�صبح من ال�رضورة
مبكان العمل على تغيري كلمة «املعوق» و»املعوقون» يف التعريفات لتن�سجم مع التوجه الدويل
باعتماد م�صطلح الأ�شخا�ص ذوي الإعاقة.54
ويف تعريف امل�شاغل املحمية ذكر �أنها للإيواء ،وهذا ال ي�صح حيث امل�شاغل املحمية تكون
 53ت�شري االتفاقية الدولية حلقوق الأ�شخا�ص ذوي الإعاقة  2006يف ديباجتها �إىل �أن الإعاقة ِّ
ت�شكل مفهوما ال يزال قيد التطور و�أن
الإعاقة حتدث ب�سبب التفاعل بني الأ�شخا�ص امل�صابني بعاهة واحلواجز يف املواقف والبيئات املحيطة التي حتول دون م�شاركتهم
م�شاركة كاملة فعالة يف جمتمعهم على قدم امل�ساواة مع الآخرين.
 54تن�ص املادة “ ”1على �أن م�صطلح “الأ�شخا�ص ذوي الإعاقة” يعني كل من يعانون من عاهات طويلة الأجل بدنية �أو عقلية �أو
ذهنية �أو ح�سية ،قد متنعهم لدى التعامل مع خمتلف احلواجز من امل�شاركة ب�صورة كاملة وفعالة يف املجتمع على قدم امل�ساواة مع
الآخرين.
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للعمل والتدريب وللت�أهيل ولي�س للإيواء .وهذا يتطلب العمل على تعديل التعريف ب�إلغاء كلمة
الإيواء من تعريف امل�شاغل املحمية.
كما تفتقر املادة ( )2من القانون لوجود ن�ص ي�شري �إىل �صفة الإلزام ،وعدم حتديد مرجعية
م�س�ؤولة عن �ضمان احلقوق املذكورة .وعدم وجود �أي ن�ص يعر�ض كل من ينتهك حقوق
الأ�شخا�ص ذوي الإعاقة للم�ساءلة القانونية وهذا ما يدل على غياب ال�صفة الآمرة� ،إذ يخلو
القانون من �آليات امل�ساءلة ونظام رقابة على نحو ي�ضمن تنفيذه ب�شكل كامل.
وكذلك احلال للمواد املتعلقة بهذه ال�رشيحة يف قانوين العمل واخلدمة املدنية .فقانون حقوق
املعاقني خال من الن�ص على امل�ساءلة واملحا�سبة �أو وجود �أي عقوبات رادعة تفر�ض على
كل من يخالف �أحكامه .كما مل يكن امل�رشع الفل�سطيني موفقا من خالل الالئحة التنفيذية
للقانون يف ترجمة الن�ص القانوين املتعلق بت�شجيع القطاع اخلا�ص على �إعمال وتطبيق حقوق
الأ�شخا�ص ذوي الإعاقة املخت�صة ببند ت�شغيلهم.
كما اعرتى هذا القانون اخللل يف حتديد اجلهات املخت�صة بتطبيق بنود القانون ،فقد عني
امل�رشع وزارة ال�ش�ؤون االجتماعية مبوجب قانون حقوق املعوقني كجهة مكلفة مبتابعة تنفيذ
معظم احلقوق املتعلقة بهذه الفئة ،الأمر الذي �أدى �إىل ح�رص �صالحيات الإ�رشاف واملتابعة
العامة بيد الوزارة ،ما �أثر �سلبا يف �إي�صال جممل تلك احلقوق �إىل الأ�شخا�ص ذوي الإعاقة
الفل�سطينيني .رغم انه معروف �أن ق�ضايا الأ�شخا�ص ذوي الإعاقة متنوعة جدا وتوزع
احتياجاتهم على العديد من الوزارات وامل�ؤ�س�سات احلكومية وغري احلكومية ،لذا كان
يتوجب �إيجاد ن�ص قانوين ب�رضورة ت�شكيل املجل�س الوطني ل�ش�ؤون الأ�شخا�ص ذوي الإعاقة
ليكون املرجعية التقريرية التي تتوىل �إقرار ما يتعلق ب�ش�ؤون الأ�شخا�ص ذوي الإعاقة ،وذلك
55
ل�ضمان فاعلية وتكاملية بديلة ل�سيا�سة املناف�سة واملزاحمة على ال�صالحيات وم�صادر التمويل.
هذا الن�ص القانوين �أظهر بو�ضوح كيف مت التعامل مع مو�ضوع حقوق الأ�شخا�ص ذوي
الإعاقة من قبل امل�رشع الفل�سطيني كق�ضايا اجتماعية من اخت�صا�ص وزارة ال�ش�ؤون االجتماعية
ُ 55ينظر :تقرير حول حقوق املعاقني الفل�سطينيني� ،إعداد املحامي ربحي قطام�ش ،االحتاد العام للمعاقني الفل�سطينيني� ،أيلول
.2004
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ولي�س كحقوق �إن�سان تقع على �سلطات احلكومة جمتمعة م�س�ؤولية حتقيقها والنهو�ض بها.
كما افتقر القانون لوجود ن�صو�ص حتمي حقوق الن�ساء ذوات الإعاقة ب�شكل ا�سا�سي حيث
تعترب الن�ساء الأكرث عر�ضة للتمييز� ،أو ًال لأنها �إمر�أة وثاني ًا لأنها من ذوات الإعاقة .هذا عدا
عن التمييز ب�سبب فقرها.
خال�صة القول �إنه ال توجد ن�صو�ص قانونية وا�ضحة وملزمة لأ�صحاب العمل يف القطاع
اخلا�ص ،كما ال توجد عقوبات� ،سوا ًء �أكانت باحلب�س �أم بالغرامة على ال�رشكات و�أ�صحاب
العمل الذين ال يلتزمون بن�صو�ص القانون ،وال ت�ستطيع وزارة العمل �إجبارهم على ذلك،
فهي بحاجة �إىل غطاء قانوين يو�صي مبقا�ضاة املخالفني له ،ولذا جند �أن املواد التي جاءت يف
قانون العمل وقانون حقوق املعوقني ب�ش�أن ت�شغيل الأ�شخا�ص ذوي الإعاقة تن�ص على �إلزامية
ت�شغيل ما ن�سبته  %5من الأ�شخا�ص ذوي الإعاقة يف امل�ؤ�س�سات العامة واخلا�صة دون ذكر
�أي عقوبة تذكر على املخالفني لهذا اال�شرتاط .ولذا ،يبقى التزام �أ�صحاب العمل يف ت�شغيل
الأ�شخا�ص ذوي الإعاقة التزاما �أدبيًّا على �أر�ض الواقع .و�إن كان هناك بع�ض الأ�شخا�ص
ذوي الإعاقة يعملون يف من�ش�آت عمالية خا�صة ،ف�إن معظمهم من الذين كانوا يعملون �أ�ص ًال
يف تلك املن�ش�آت ،ومن ثم تعر�ضوا لإعاقات نتيجة �إ�صابتهم �أثناء عملهم يف تلك املن�ش�آت
وظلوا على ر�أ�س عملهم».
وحقيقة القول� ،إن الن�ص القانوين الوحيد من هذا القبيل يوجد يف املادة ( )12من الالئحة
التنفيذية لقانون حقوق املعوقني ،التي ن�صت على �أن“ :كل �رشكة �أو م�ؤ�س�سة ال توظف
معوقني وفقا للبند ج من الفقرة  4من املادة ( )10من القانون رقم  4ل�سنة 1999
�أ�شخا�ص ًا ّ
ب�ش�أن حقوق املعوقني تدفع بدل راتب ال�شخ�ص املعوق ح�سب احلد الأدنى �إىل �صندوق خا�ص
للمعوقني ين�ش�أ بقرار من وزير ال�ش�ؤون االجتماعية يف الوزارة يخ�ص�ص ل�رصف امل�ساعدات
منه ل�صالح املعوقني غري العاملني”� .إال �أن املوقع الرئي�سي للعقوبات يكون يف �أ�صل القانون
ولي�س يف الالئحة التنفيذية .كما �أنه مل يتم �إىل الآن العمل على �إن�شاء ال�صندوق اخلا�ص
للأ�شخا�ص ذوي الإعاقة الذي من املفرت�ض �أن جتمع تلك الغرامات فيه ل�صالح الأ�شخا�ص
ذوي الإعاقة غري العاملني.
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وكما يفرت�ض من القانون معاقبة امل�سيء ،ف�إنه يفرت�ض منه يف املقابل الن�ص على مكاف�أة �أرباب
امل�ؤ�س�سات التي تلتزم بالن�صو�ص الداعية �إىل ت�شغيل الأ�شخا�ص ذوي الإعاقة ،وقد جرت
العادة يف العديد من الدول على �إيجاد خ�صم من �رضيبة الدخل العام التي تلتزم امل�ؤ�س�سة
بدفعها للدولة عن �أرباحها ،وتخ�صم ن�سبة معينة من تلك ال�رضيبة نتيجة ت�شغيل تلك امل�ؤ�س�سة
لعدد معينّ من الأ�شخا�ص ذوي الإعاقة �ضمن طاقم عمالها .وهذا �أي�ض ًا غري موجود بال�شكل
املطلوب يف النظام القانوين الفل�سطيني �أو على �أر�ض الواقع.
املادة العا�رشة من قانون حقوق املعوقني رقم  4ل�سنة � 1999أكدت على �رضورة «ت�شجيع
ت�شغيل الأ�شخا�ص ذوي الإعاقة يف امل�ؤ�س�سات اخلا�صة من خالل خ�صم ن�سبة من مرتباتهم من
�رضيبة الدخل لتلك امل�ؤ�س�سات» .فيما مل حتدد الالئحة التنفيذية لقانون حقوق املعوقني هذه
الن�سبة املعينة يف القانون ،ومل حتدد �آلية منح هذه االمتيازات ،بل منحت امتيازات �أخرى
مغايرة ملا ورد يف القانون ،وذلك من خالل املادة  11منها ،التي ن�صت على �أنه« :على
وزارة ال�ش�ؤون االجتماعية ت�سهيل معامالت القطاع اخلا�ص واجلمعيات الأهلية وال�رشكات
التي تقوم بت�شغيل املعوقني ،وتوفري �سبل الأمان واحلركة واحلرية لهم ،واعتبار االمتيازات
التي ح�صلت عليها امل�ؤ�س�سة �أو القطاع اخلا�ص �أو اجلمعية الأهلية هي �أ�ص ًال من خالل حقوق
املعوقني يف احلياة والعمل والإنتاج» .لكن معظم االمتيازات التي قد متنح للقطاع اخلا�ص
ال يكون لوزارة ال�ش�ؤون االجتماعية عالقة بها ،كالإعفاء ال�رضيبي مث ًال ،يف حني مل
حتدد الالئحة ماهية وطبيعة االمتيازات التي قد متنحها وزارة كوزارة ال�ش�ؤون االجتماعية
للقطاع اخلا�ص كال�رشكات مث ًال .وهذا املثال بالتحديد يدلل بو�ضوح كيف يتم التعامل مع
مو�ضوع حقوق الأ�شخا�ص ذوي الإعاقة من قبل ال�سلطات احلكومية كق�ضايا اجتماعية من
اخت�صا�ص وزارة ال�ش�ؤون االجتماعية ولي�ست كحقوق يقع على �سلطات احلكومة جمتمعة
م�س�ؤولية حتقيقها والنهو�ض بها.وعلى �أر�ض الواقع ف�إن هذا ال�صندوق مل ين�ش�أ ومل يتم الإلتزام
بتفعيله .هذا وقد �صدر قرار وزاري يف العام  2006يق�ضي ب�إن�شاء �صندوق �إقرا�ض وت�شغيل
الأ�شخا�ص ذوي الإعاقة بوزارة ال�ش�ؤون الإجتماعية لت�أهيل وت�شغيل ه�ؤالء اال�شخا�ص يف
�أك�شاك جتارية.56
 56قرار جمل�س الوزراء رقم ( )50ل�سنة  2006ب�إن�شاء �صندوق �إقرا�ض وت�شغيل املعاقني بوزارة ال�شو�ؤن االجتماعية
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ثالث ًا :قانون العمل الفل�سطيني رقم ( )4ل�سنة :200057
جاء قانون العمل الفل�سطيني رقم ( )4ل�سنة  ،2000متوافق ًا ومن�سجم ًا مع قانون حقوق
املعوقني يف �ضمان حق الأ�شخا�ص ذوي الإعاقة يف فر�ص عمل متكافئة يف القطاعات غري
احلكومية .فاملادة ( )1من الف�صل الأول عرفت املعوق ب�أنه« :ال�شخ�ص الذي يعاين من عجز
يف بع�ض قدراته اجل�سدية �أو احل�سية �أو الذهنية ،نتيجة مر�ض �أو حادث �أو �سبب خلقي �أو
عامل وراثي� ،أدى لعجزه عن العمل �أو اال�ستمرار �أو الرتقي فيه� ،أو �أ�ضعف قدرته عن القيام
ب�إحدى الوظائف الأ�سا�سية الأخرى يف احلياة ويحتاج �إىل الرعاية والت�أهيل من �أجل دجمه �أو
�إعادة دجمه يف املجتمع» .هذا التعريف يختلف عن تعريف املعوق الوارد يف قانون حقوق
املعوقني .كما �أنه ينظر �إىل ال�شخ�ص ذي الإعاقة من زاوية العجز ،ولي�س من زاوية القدرات
املتاحة التي ميكن توظيفها لأداء الأعمال املختلفة.
ون�صت املادة ( )13على �أن «يلتزم �صاحب العمل بت�شغيل عدد من العمال ذوي الإعاقة
امل�ؤهلني ب�أعمال تتالءم مع �إعاقاتهم ،وذلك بن�سبة ال تقل عن  %5من حجم القوى العاملة
يف املن�ش�أة» .وتبدو هذه املادة جيدة� ،إال �أنها حتمل يف طياتها خطر التمييز �ضد الأ�شخا�ص
ذوي الإعاقة يف جمال العمل ،وذلك لأن معظم امل�ؤ�س�سات الت�شغيلية يقل عدد عمالها عن
 20موظف ًا .وكان الأجدر �أن ت�ضاف فقرة �أخرى للمادة تق�ضي بتوظيف �شخ�ص معاق واحد
على الأقل يف كل من�ش�أة يزيد عدد العاملني فيها عن � 5أ�شخا�ص� ،أو رفع الن�سبة لتكون %10
بدال من  .%5وكان من الأجدر كذلك �أن يركز امل�رشع على م�ؤهالت الأ�شخا�ص ذوي
الإعاقة وقدراتهم ،بدال من الرتكيز على مالءمة العمل لإعاقاتهم.باال�ضافة �إىل ا�ضافة ن�ص
يلزم �أ�صحاب العمل غري امل�شغلني برفع راتب �شهري يودع يف �صندوق خا�ص باال�شخا�ص
ذوي االعاقة .كما �أن القانون مل يتعر�ض حلق الأ�شخا�ص ذوي الإعاقة يف التدريب املهني
يف مراكز مالئمة الحتياجاتهم ،ومل يعطهم الأولوية يف الت�شغيل ،ب�صفتهم من املجموعات
58
املهم�شة يف املجتمع ،يف حال ت�ساوي امل�ؤهالت مع غريهم.
 57زياد عمرو ،حقوق ذوي االحتياجات اخلا�صة ،من �إ�صدارات الهيئة امل�ستقلة حلقوق الإن�سان.2001 ،
 58بهاء ال�سعدي و�آخرون“ ،حقوق املعوقني يف املجتمع الفل�سطيني”  ،من ا�صدارات الهيئة امل�ستقلة حلقوق االن�سان .2006
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على �ضوء ذلك يجب العمل على تعديل التعريف بحيث ين�سجم مع التوجهات احلديثة لتعريف
ال�شخ�ص ذي االعاقة وفق املنظور احلقوقي االجتماعي التنموي .وهناك حاجة �رضورية ملحة
لتعديل كثري من املواد القانونية االخرى يف قانون العمل تقوم على حظر التمييز يف ظروف
و�رشوط العمل .بدءاً من التو�سع يف املادة رقم ( )13بافراد �أحكام خا�صة تنظم ت�شغيل
اال�شخا�ص ذوي االعاقة وحتمي حقوقهم يف العمل وانتهاءاً بتعديل املواد االخرى املوزعة
على �أبواب القانون املختلفة والتي لها عالقة ب�ضمان متتع اال�شخا�ص ذوي االعاقة يف هذا
احلق على قدم امل�ساواة مع االخرين.
�إال �أن القانون مل يعالج الق�صور الذي جاء يف قانون املعوقني من ناحية توفري الآليات امللزمة
والكفيلة بدمج الأ�شخا�ص ذوي الإعاقة يف املجتمع ،وخا�صة فيما يتعلق بالت�شغيل والت�أهيل
وظروف العمل وال�صحة وال�سالمة املهنية.
رابع ًا :قانون اخلدمة املدنية رقم  4ل�سنة :1998

59

تطرق قانون اخلدمة املدنية رقم  4ل�سنة  1998للأ�شخا�ص ذوي الإعاقة يف �أكرث من مادة.
فقد ن�صت املادة ( )1على �أن:
 .1حتدد بقرار من جمل�س الوزراء ن�سبة من الوظائف التي تخ�ص�ص للأ�رسى املحررين
وللجرحى الذين �أ�صيبوا يف عمليات املقاومة والذين ت�سمح حالتهم بالقيام ب�أعمال تلك
الوظائف ،كما يحدد القرار و�صفا للجرحى املذكورين وقواعد �شغل تلك الوظائف.
 .2يجوز �أن يعني يف تلك الوظائف �أزواج ه�ؤالء اجلرحى �أو �أحد �إخوانهم �أو �أخواتهم
القائمني ب�إعالتهم ،وذلك يف حالة عجزهم عجزا تاما �أو وفاتهم� ،إذا توافرت فيهم �رشوط
�شغل تلك الوظائف.
وهذه املادة حتمل يف طياتها تفريقا وا�ضحا وغري مربر بني الأ�شخا�ص ذوي الإعاقة ب�سبب
مقاومة االحتالل والأ�شخا�ص ذوي الإعاقة لأ�سباب �أخرى.
59
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كما ا�شرتط هذا القانون خلو املوظف من الأمرا�ض والعاهات البدنية والعقلية ،ما ي�ضع
العراقيل �أمام توظيف الأ�شخا�ص ذوي الإعاقة .حيث و�ضعت املادة � 24رشوط ًا للتعيني منها
�أن يكون املر�شح للتعيني «خالي ًا من الأمرا�ض والعاهات البدنية والعقلية التي متنعه من القيام
ب�أعمال الوظيفة التي �سيعني فيها مبوجب قرار من املرجع الطبي املخت�ص».
وعلى الرغم من �أن املادة ذاتها �أ�شارت �إىل �أنه «يجوز تعيني الكفيف يف عينيه �أو فاقد الب�رص
يف �إحدى عينيه �أو ذوي الإعاقة اجل�سدية� ،إذا مل تكن �أي من تلك الإعاقات متنعه من القيام
ب�أعمال الوظيفة التي �سيعينّ فيها ب�شهادة املرجع الطبي املخت�ص ،على �أن تتوفر فيه ال�رشوط
الأخرى للياقة ال�صحية»� ،إال �أن هذا الن�ص غري مطبق .فعندما يقوم ديوان املوظفني العام
بتوجيه املر�شح للتوظيف �إىل اللجان الطبية املخت�صة لتقرير مدى لياقته الطبية ،ال ي�شار �إىل نوع
الوظيفة التي �سي�شغلها ،وفيما �إذا كان من �ش�أن �إعاقته �أن حتد من �شغله لهذه الوظيفة ،وتقوم
اللجان الطبية بفح�صه ،ا�ستنادا �إىل تعليمات اللجان الطبية احلكومية ال�صادرة عام  1951التي
ال ت�سمح بتوظيف املعاق ،ورغم خمالفتها لن�ص قانون اخلدمة املدنية الذي ي�سمح ب�أن ي�شغل
املعاق الوظيفة احلكومية �إذا مل ت�ؤثر �إعاقته على �أدائه ملهام تلك الوظيفة.60
كما مل ين�ص القانون على �إعطاء الأ�شخا�ص ذوي الإعاقة الأولوية يف التوظيف ،وجعل
الإعاقة �سبب ًا لإنهاء خدمة املوظف.
الفرع الثاين :القرارات واللوائح التنفيذية
تعترب اللوائح التنفيذية من قبيل الت�رشيعات الفرعية التي ت�سنها ال�سلطة التنفيذية مبقت�ضى
االخت�صا�ص املمنوح لها د�ستوري ًا ،حيث تن�ص املادة  70من القانون الأ�سا�سي على“ :ملجل�س
الوزراء احلق يف التقدم �إىل املجل�س الت�رشيعي مب�رشوعات القوانني و�إ�صدار اللوائح واتخاذ
الإجراءات الالزمة لتنفيذ القوانني .ذلك �أن القوانني التي ت�سنها ال�سلطة الت�رشيعية كثريا
ما تقت�رص على و�ضع القواعد العامة وترتك النواحي التف�صيلية واجلزئيات التي تنظم تنفيذها
لل�سلطة التنفيذية ،ولهذا فال يجوز �أن تت�ضمن الالئحة تعدي ًال �أو �إلغا ًء لقاعدة من القواعد
الواردة يف القانون.
 60تقرير �صادر عن الهيئة امل�ستقلة حلقوق الإن�سان بعنوان “حقوق املعوقني يف املجتمع الفل�سطيني”.2006 ،
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�أو ًال :قرار جمل�س الوزراء رقم ( )40ل�سنة  2004بالالئحة التنفيذية للقانون رقم ()4
61
ل�سنة  1999م ب�ش�أن حقوق املعاقني
حتتوي الالئحة التنفيذية لقانون حقوق املعاقني رقم  4لعام  1999على  19مادة موزعة
على خم�سة ف�صول ،وعندما مت و�ضع اللوائح التنفيذية لقانون حقوق املعوقني رقم 99/4
مل تتناول هذه للوائح كافة املواد الواردة يف القانون وت�ضع لها اللوائح التنظيمية القادرة على
نقلها من مواد قانونية عامة �إىل �إجراءات ومواد تنقلها من ال�صيغ القانونية �إىل �صيغ تنفيذية
ميكن االلتزام بها وترجمتها �إىل واقع عملي .وذلك بالعمل مع اجلهات الر�سمية (وزارة
ال�ش�ؤون االجتماعية ،وزارة العمل ،ديوان املوظفني العام ،الدائرة القانونية يف جمل�س
الوزراء ،ديوان الفتوى والت�رشيع) واالحتاد العام ملراجعة الت�رشيعات اخلا�صة بالعمل وتوظيف
الأ�شخا�ص ذوي الإعاقة خ�صو�ص ًا فيما يتعلق بتطبيق املادة  10من قانون حقوق املعوقني بند
الن�سبة املحمية للت�شغيل ،والآليات التي و�ضعت للتو�صل لتطبيق هذا البند لتوظيف الأ�شخا�ص
ذوي الإعاقة يف القطاعني اخلا�ص والعام ا�ستناداً �إىل الن�سبة املحمية التي كفلها قانون حقوق
املعوقني رقم  ،99/4ما �سيقود خالل الأعوام القادمة �إىل تخفي�ض ن�سبة البطالة يف �صفوف
الأ�شخا�ص ذوي الإعاقة.
وفيما يتعلق باحلق يف العمل فقد ن�صت املادة رقم :12
على جميع امل�ؤ�س�سات احلكومية وغري احلكومية ا�ستيعاب عدد من املعوقني ال يقل عن  %5من
عدد العاملني فيها ،يتنا�سب مع طبيعة العمل يف تلك امل�ؤ�س�سات .فقد تناولت املادة ( )11من
الالئحة التنفيذية لقانون املعوقني تقدمي امتيازات جلهات ت�شغيل املعوقني ،من خالل ت�سهيل
معامالت القطاع اخلا�ص واجلمعيات الأهلية وال�رشكات التي تقوم بت�شغيل املعوقني وتوفري
�سبل الأمان واحلركة واحلرية لهم .وكل �رشكة �أو م�ؤ�س�سة ال توظف �أ�شخا�صا معوقني وفقا
للبند ج من الفقرة  4من املادة ( )10من القانون رقم  4ل�سنة  1999ب�ش�أن حقوق املعوقني
تدفع بدل راتب املعوق ،ح�سب احلد الأدنى� ،إىل �صندوق خا�ص للمعوقني ين�ش�أ بقرار من
� 61صدرت الالئحة التنفيذية للقانون ب�ش�أن حقوق الأ�شخا�ص ذوي الإعاقة بقرار جمل�س الوزراء رقم  40ل�سنة  2004بتاريخ
 2004/4/12ون�رشت يف اجلريدة الر�سمية (العدد  50من الوقائع الفل�سطينية) للعمل بها بتاريخ  ،2004/8/29وذلك بعد
مرور وقت طويل من �صدور القانون ،ما ترتب عليه ت�أخري تنفيذه.
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وزير ال�ش�ؤون االجتماعية يف الوزارة ،ويخ�ص�ص ل�رصف امل�ساعدات منه ل�صالح املعوقني غري
العاملني .وهذا يناق�ض القانون ،فالالئحة ال ت�ضيف حكما زائدا عما ورد يف القانون ،لذا
ا�ستوجب الأمر تعديل القانون �أو �إلغاء هذا البند.
ثاني ًا :قرار جمل�س الوزراء رقم ( )45ل�سنة  2005بالالئحة التنفيذية لقانون اخلدمة املدنية
رقم ( )4ل�سنة .1998
حيث ن�صت املادة ( )34منه على �أنه «على جميع الدوائر احلكومية �أن تراعي عند كل تعيني
جديد �رضورة ا�ستكمال ن�سبة الـ  %5املحددة لت�شغيل املعوقني».
ون�صت املادة ( )3/24على �أنه ي�شرتط يف كل من يعني يف �أي وظيفة �أن يكون خاليا من
الأمرا�ض والعاهات البدنية والعقلية التي �سيعني فيها مبوجب قرار من املرجع الطبي املخت�ص،
على �أنه يجوز تعيني الكفيف يف عينيه �أو ذي الإعاقة اجل�سدية� ،إذا مل تكن �أي من تلك
الإعاقات متنعه من القيام ب�أعمال الوظيفة التي �سيعني فيها ب�شهادة املرجع الطبي املخت�ص،
على �أن تتوافر فيه ال�رشوط الأخرى للياقة ال�صحية.
وتعترب املادة ( )24املذكورة من املواد التي ال ت�شجع على توظيف الأ�شخا�ص ذوي الإعاقة.
فالأغلبية ال�ساحقة من تقارير ن�سبة الإعاقة (العجز) ال�صادرة عن وزارة ال�صحة ،ت�صف
الأ�شخا�ص ذوي الإعاقة ب�أنهم غري الئقني �صحي ًا ،ما يحول بينهم وبني التوظيف .ويف حال
ا�ست�صدار قرارات توظيف ،ف�إنهم يواجهون م�شكلة عدم التثبيت .وكان من الأف�ضل �أن
تق�ضي املادة وب�شكل وا�ضح بعدم جواز التمييز �ضد الأ�شخا�ص ذوي الإعاقة ب�سبب �أو�ضاعهم
اجل�سدية �أو احل�سية ،و�أن تلزم اجلهات الر�سمية بعدم اعتبار الإعاقة �أمراً جوهري ًا ،ما دام الفرد
قادراً على القيام مبهمات الوظيفة الأ�سا�سية.
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املطلب الثاين :ال�سيا�سات الوطنية املتعلقة ب�إعمال حق الأ�شخا�ص ذوي الإعاقة يف العمل
الالئق
تلعب ال�سيا�سات الوطنية دورا مهما ومكم ًال يف �سياق تنفيذ وتطبيق الت�رشيعات الوطنية ،من
خالل و�ضع اخلطط وبناء اال�سرتاتيجيات وت�صميم الربامج ور�سم ال�سيا�سات العامة وو�ضع
�آليات لتنفيذها ومراقبة مدى االلتزام بتطبيقها ور�صد م�ستوى االمتثال من قبل اجلهات املعنية
على امل�ستوى الوطني .وتنق�سم التدابري والإجراءات املنطلقة من ال�سيا�سات الوطنية �إىل
ق�سمني� ،أدوار و�إجراءات حكومية تقوم بها الوزارات والدوائر املخت�صة و�إجراءات غري
حكومية تقوم بها امل�ؤ�س�سات �شبه احلكومية والنقابات وم�ؤ�س�سات املجتمع ذات العالقة بق�ضايا
الأ�شخا�ص ذوي الإعاقة ،وت�شتمل هذه التدابري على:
الفرع الأول :الآليات والإجراءات احلكومية
�أو ًال :اخلطة الوطنية لل�سلطة الوطنية الفل�سطينية للأعوام 2013-2011
ت�شتمل الأجندة ال�سيا�ساتية الوطنية لل�سلطة الوطنية على االلتزام ب�ضمان تطوير قطاع اخلدمات
االجتماعية ،واملحافظة على م�ستوى متقدم ي�ضمن للمواطنني احل�صول على اخلدمات
الأ�سا�سية يف قطاعي التعليم وال�صحة ،وتوفري احلماية االجتماعية الأ�سا�سية بهدف التخفيف
من وط�أة الفقر وحماية الفئات املهم�شة.62
فقد �أكدت اخلطة على حتقيق امل�ساواة والعدالة االجتماعية بني �أبناء ال�شعب الفل�سطيني ،وقد
�أولت اخلطة اهتمام ًا بتطوير مو�ضوع احلماية االجتماعية والتمكني للفئات املهم�شة على مدار
ال�سنوات الثالث  .2013-2012-2011ويف هذا الإطار ر�صدت احلكومة مبلغ ًا ي�صل
�إىل  37مليون دوالر لتو�سيع و�ضمان جودة نطاق اخلدمات التي تقدمها للمواطنني من ذوي
الإعاقة ،مبن فيهم املواطنون الذين يعانون من �إعاقات ب�سيطة ،و�إعاقات �شديدة .ي�شار �إىل
�أن اخلطة الوطنية لأول مرة تتعر�ض لق�ضايا الإعاقة ،وهذا يدل على �أن ق�ضايا الإعاقة بد�أت
ت�أخذ حيزا ولو كان ب�سيط ًا يف اخلطط واال�سرتاتيجيات الوطنية ولدى �صناع القرار.
 62ال�سلطة الوطنية الفل�سطينية ،خطة التنمية الوطنية  2013-2011وزارة التخطيط والتنمية الإدارية ني�سان .2011
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ثاني ًا :دور احلكومة (جمل�س الوزراء الفل�سطيني)
�أ�شارت احلكومة الفل�سطينية على ل�سان رئي�س الوزراء يف حينه د� .سالم فيا�ض �إىل وجود
توجهات لإعداد خطة وطنية للنهو�ض بواقع الأ�شخا�ص ذوي الإعاقة من خالل تبنيها
�سيا�سات و�إ�سرتاتيجيات ت�ضمن دمج هذه الفئة يف املجتمع وانخراطها يف �سوق العمل،
وقد تبنت ال�سلطة الوطنية الفل�سطينية يف هذا ال�سياق بني ًة ت�رشيعية وقانونية متطورة تن�سجم مع
املواثيق واالتفاقات الدولية ،وتتعامل مع ذوي الإعاقة مب�ساواة ودون متييز ،وت�ضمن دجمهم
يف املجتمع ،وانخراطهم يف �سوق العمل� ،ش�أنهم يف ذلك �ش�أن غريهم من املواطنني.
كما مت ت�شكيل جلنة لر�صد مدى االلتزام مبالءمة الأماكن وامل�ؤ�س�سات واملوا�صالت العامة
مع احتياجات ذوي الإعاقة ،وااللتزام كذلك بت�شغيلهم وا�ستيعابهم ،و�إلزام امل�ؤ�س�سات
63
بتوظيفهم بن�سبة ال تقل عن  %5من جمموع العاملني فيها ،كما ن�ص على ذلك القانون».
وجوهر فل�سفة احلماية االجتماعية التي تبنتها ال�سلطة الوطنية يف هذا املجال يرتكز �أ�سا�س ًا
على متكني ذوي الإعاقة وت�شغيلهم و�ضمان انخراطهم يف املجتمع .من خالل �إلزام كافة
امل�ؤ�س�سات احلكومية والأهلية وم�ؤ�س�سات القطاع اخلا�ص بتطبيق قانون ت�شغيل الأ�شخا�ص
ذوي الإعاقة ،والقا�ضي ب�أال تقل ن�سبة ت�شغيل ذوي الإعاقة عن  %5من جمموع العاملني
فيها .ولكن ،وحتى نتحدث ب�رصاحة ،ف�إن التقدم يف هذا الأمر ما زال بطيئ ًا وال يرتقي �إىل
64
ما هو مطلوب ،الأمر الذي يتطلب حث اخلطى ل�ضمان االلتزام بذلك.
يف املقابل وفيما يتعلق بالت�شغيل بالرغم من �سعي احلكومة �إىل الو�صول اللتزام مبا ن�ص عليه
القانون من خالل التعميمات ال�صادرة عن جمل�س الوزراء� ،إال �أن ن�سبة الت�شغيل يف القطاع
احلكومي ما زالت  %3.1وهنالك غياب لوجود �سيا�سة �أو �إ�سرتاتيجية حتدد كيفية الو�صول
للن�سبة املحمية التي ن�ص عليها القانون� ،أما فيما يتعلق بالقطاع اخلا�ص فلم ن�صل حتى اللحظة
65
لأي خطوة يف هذا االجتاه.
 63راجع التقرير ال�سنوي للعام الثاين من عمل احلكومة الفل�سطينية الثالثة ع�رشة (� 19أيار � 19 – 2010أيار  .)2011الأمانة العامة
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 64احلديث الإذاعي الأ�سبوعي لرئي�س الوزراء الفل�سطيني د� .سالم فيا�ض بتاريخ  .2011/1/12الذي خ�ص�صه للحديث حول
مو�ضوع الإعاقة.
ُ 65ينظر :املوقع الإلكرتوين لالحتاد العام للأ�شخا�ص ذوي الإعاقة/ http://www.gupwd.com/a
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ثالث ًا :دور وزارة ال�ش�ؤون االجتماعية
تتمتع وزارة ال�ش�ؤون االجتماعية بدور رئي�سي ولكنها لي�ست ال�سلطة ذات ال�صالحية الوحيدة
يف جمال التطوير املجتمعي يف فل�سطني .لكن للوزارة الدور القيادي املهم ولها امل�س�ؤولية يف
تن�سيق تقدمي اخلدمات وامل�ساعدات االجتماعية لذوي الإعاقة واملهم�شني .وتقدم امل�ساعدات
66
واخلدمات االجتماعية للأ�شخا�ص ذوي الإعاقة للم�ستحقني ولعائالتهم.
.أال�سيا�سات واخلطط الإ�سرتاتيجية التي �أعدتها الوزارة
الإ�سرتاتيجية التطويرية لعمل وزارة ال�ش�ؤون االجتماعية للأعوام  ،2013-2011التي مت
و�ضعها بدعم و�إ�سناد بخرباء من االحتاد الأوروبي ،ت�أتي امتداداً وجت�سيداً لإ�سرتاتيجية قطاع
احلماية االجتماعية التي �صادق عليها جمل�س الوزراء يف منت�صف عام ( ،)2010ويف �إطار
تنفيذ توجهات �أجندة ال�سيا�سات الوطنية ،والأولويات املحددة لقطاع احلماية االجتماعية،
وعليه ا�ستطاعت الوزارة بالتن�سيق والتعاون مع خمتلف ال�رشكاء يف قطاع احلماية االجتماعية
من وزارات وم�ؤ�س�سات حكومية وم�ؤ�س�سات دولية ومانحني وم�ؤ�س�سات جمتمع مدين
وقطاع خا�ص �إجناز �إ�سرتاتيجية قطاع احلماية االجتماعية للأعوام  ،2013-2011بنهج
ت�شاركي وا�سع النطاق� .إذ متت �إعادة بلورة ر�ؤية ور�سالة القطاع والأهداف الرئي�سية على
�أ�سا�س كفالة حياة كرمية للمواطن الفل�سطيني على طريق التنمية امل�ستدامة يف دولة فل�سطني
67
امل�ستقلة القائمة على حقوق املواطنة والعدالة االجتماعية.
وانطالقا من ذلك� ،أعادت الوزارة �صياغة براجمها وتدخالتها يف جمال احلماية والرعاية
والوقاية والتمكني للفئات ال�ضعيفة واملهم�شة من الفقراء والأ�شخا�ص ذوي الإعاقة وامل�سنني
والأطفال والن�ساء ومر�ضى الآفات االجتماعية ،بال�رشاكة مع ال�رشكاء يف قطاع احلماية
االجتماعية الدوليون منهم واملحليون .واجتهت يف براجمها ملكافحة الفقر �إىل اجلمع ما
بني التدخالت الإغاثية املبا�رشة وبني التدخالت ذات الأبعاد التنموية واالقت�صادية والتمكني
للأ�رس والفئات املهم�شة.
ُ 66ينظر :تقرير �صادر عن ال�سلطة الوطنية الفل�سطينية ،وزارة ال�ش�ؤون االجتماعية «�إ�سرتاتيجية العمل � »2013-2011أيار .2011
ُ 67ينظرhttp://www.maannews.net/arb/ViewDetails.aspx?ID=390418:
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وقد �سعت الوزارة �إىل حتقيق �أكرب قدر ممكن من التوافق الوطني واملجتمعي حول �سيا�سات
احلماية االجتماعية الأمر الذي فتح الطريق �أمام و�ضع خطط وطنية قابلة للتطبيق تنه�ض بواقع
احلماية االجتماعية يف فل�سطني ،وعلى قاعدة التن�سيق والتكامل وال�رشاكة واحرتام الأدوار.
وقد جتلى ذلك بو�ضوح �أثناء �إعداد �إ�سرتاتيجية قطاع احلماية االجتماعية .ومل يقت�رص الأمر
عند هذا احلد ،بل امتد لي�شمل جت�سيد ال�رشاكة يف املجل�س الأعلى لرعاية الأ�شخا�ص ذوي
الإعاقة.
وتعمل الوزارة على متكني الأ�شخا�ص ذوي الإعاقة من خالل �صندوق �إقرا�ض املعاقني
لتمكينهم من االنخراط يف �سوق العمل واالعتماد على الذات .كما وتوفر لهم الأدوات
امل�ساندة ،وتعمل على مواءمة م�ساكنهم لت�سهيل حركتهم وقيامهم باملهام احلياتية اليومية.
والعمل جار الآن على �إجناز (املرحلة التنفيذية ح�سب قرار جمل�س الوزراء) ،بتج�سيد وترجمة
حقوق الأ�شخا�ص ذوي الإعاقة وفق القانون �إىل رزمة خدمات يف امل�ؤ�س�سات املختلفة وحتديد
الأولويات واملوازنات.68
ومن �ضمن الإجنازات التي حققتها وزارة ال�ش�ؤون االجتماعية منح �إعفاء جمركي لـ ()856
معاق ًا ،ومتت �صيانة مركز الدار البي�ضاء يف �سلفيت مببلغ (� )500,000شيقل ،ودعم
املدر�سة العالئية بـ (� )80,000شيقل ،وتزويد ( )4طالب مكفوفني يف جامعة بيت
حلم بـ (� )4أجهزة كمبيوتر ناطق بقيمة ( )7950يورو ،بدعم من جمعية الهالل الأحمر
الإماراتي ،وتقدمي الدعم ملركز املنتدى الثقايف يف بيت عنان مل�رشوع دمج الأ�شخا�ص ذوي
الإعاقة بـ ( )10,000دوالر مقدمة من جمل�س الوزراء الفل�سطيني.
كما قامت الوزارة بتوقيع اتفاقية مع م�ؤ�س�سة «الدياكونيا ناد» لدعم الوزارة يف تطوير
�إ�سرتاتيجية وطنية للأ�شخا�ص ذوي الإعاقة مببلغ ( )25.000دوالر.
كما قامت الوزارة با�ستالم مقر ال�شيخة فاطمة باخلليل من ( ،)UNDPوتوظيف ( )12موظف ًا
� 68أعلنت وزارة ال�ش�ؤون االجتماعية عن �إطالق �إ�سرتاتيجيتها للأعوام  ،2013-2011خالل م�ؤمتر نظمته برام الله بتاريخ
 ،2011/05/23حتت رعاية رئي�س الوزراء د� .سالم فيا�ض ،ومب�شاركة وزير التخطيط والتنمية الإدارية د .علي اجلرباوي،
ووزيرة ال�ش�ؤون االجتماعية ماجدة امل�رصي ،واملمثل اخلا�ص لالحتاد الأوروبي يف الأرا�ضي الفل�سطينية كري�ستيان بريغر.
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يف املركز .بالإ�ضافة لذلك قامت الوزارة بتدريب وتعيني ( )105باحثات وفقا للتقييمات،
مع ا�ستمرار تقدمي الت�أهيل املهني من خالل املراكز الت�أهيلية للأ�شخا�ص ذوي الإعاقة التابعة
للوزارة لـ (� )168شخ�ص ًا ،وتخريج ( )28طالب ًا من املراكز الت�أهيلية التابعة للوزارة ،وتقدمي
69
الت�أهيل لـ ( )4معاقني مب�شاريع �صغرية مدرة للدخل.
.بدور برامج الت�أهيل والتدريب املهني يف حتقيق الدمج االجتماعي للأ�شخا�ص ذوي
الإعاقة
تلعب وزارة ال�ش�ؤون االجتماعية دوراً مهما يف تطبيق مفهوم الت�أهيل والدمج ،فمن خالل
�إ�رشافها على عدة مراكز تقوم بت�أهيل عدد من املنتفعني من الأ�شخا�ص ذوي الإعاقة ومن هذه
املراكز:
•مركز ال�شيخ خليفة يف نابل�س :مركز ت�أهيل نهاري يقدم التدريب املهني لـ  60من
البالغني ذوي الإعاقة اجل�سدية والع�صبية.
طالبا من املكفوفني
•املدر�سة العالئية يف بيت حلم :تقدم التعليم لل�صف احلادي ع�رش لـ ً 35
و�ضعاف الب�رص.
�شخ�صا يعانون من �صعوبات �شديدة يف التعليم لعمر
•الرعاية املنزلية يف رام الله ،لـ 45
ً
فوق � 15سنة.
•م�شغل �إيوائي يف اخلليل ،ويقع يف كلية التدريب املهني لـ  20من البالغني الذين يعانون
من �إعاقة ج�سدية يف الغالب بالإ�ضافة لبع�ض من يعانون من �صعوبات التعلم.
•مركز ال�شيخة فاطمة يف اخلليل ،يقوم على ت�أهيل الأ�شخا�ص ذوي الإعاقة وتعليمهم
وت�شغيلهم و�إعادة دجمهم يف املجتمع من خالل ت�أهيل وتدريب ذوي الإعاقة ،قدم
برنامج الأمم املتحدة الإمنائي التمويل للبناء كما قدم الهالل الأحمر الإماراتي التمويل
ل�رشاء املعدات ،و�ست�رشف منظمة العمل الدولية على املركز وتديره خالل ال�سنة الأوىل.
•بالإ�ضافة �إىل ذلك يوجد  7-6مراكز ت�أهيلية يف غزة ،ولكنها لي�ست حتت �سيطرة
 69راجع التقرير ال�سنوي للعام الثاين من عمل احلكومة الفل�سطينية الثالثة ع�رشة (� 19أيار � 19 – 2010أيار  .)2011الأمانة العامة
ملجل�س الوزراء.
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الوزارة حالي ًا.
•لقد وجدنا �أن ن�سبة الأميني يف الأ�شخا�ص ذوي الإعاقة تزيد على  %50منهم ،لذلك
كانت فكرتنا يف ت�شغيل الأ�شخا�ص ذوي الإعاقة على �أ�سا�س الدمج والت�شغيل ،لذلك
مت �إعداد برنامج للت�أهيل بدعم من ال�صندوق الإماراتي ،ومل�ساعدة هذه الفئة وخدمتها مت
و�ضع نظام وجمل�س �إدارة للربنامج.
•يف البداية مت دعم الربنامج مبليون و�ستمائة �ألف دوالر ،وكانت امل�شاريع ناجحة بن�سبة
 %97وبدخل ممتاز ،وكانت اخلربة الفنية تقدم لهم �أي�ضا.
•ويعترب هذا امل�رشوع من �أف�ضل امل�شاريع ،وعليه مت �أي�ضا دعمنا مبليون ون�صف املليون
قرو�ضا دون فوائد ،وعلى ذلك
دوالر ،ومت دعم الأ�شخا�ص ذوي الإعاقة مبنحهم
ً
ف�إن الن�سبة الكربى من الأ�شخا�ص ذوي الإعاقة �سوف يتم ت�أهيلهم �إذا مت اال�ستمرار
بهذا الربنامج يف جميع �أنحاء ال�ضفة الغربية ،ويهدف هذا الربنامج �إىل دفع وت�شجيع
الأ�شخا�ص ذوي الإعاقة للحفاظ على هذه امل�شاريع.
•وفيما يتعلق مبراكز التدريب فهناك م�ؤ�س�ستان �إحداهما يف ال�شمال والأخرى يف اجلنوب،
حيث يتلقى بها الأ�شخا�ص ذوو الإعاقة التدريب والت�أهيل على مهن تالئم الع�رص مثل
الكمبيوتر.
•وبعد تلقي ال�شخ�ص ذي الإعاقة التدريب يجب عليه التفكري مب�رشوع خالل �سنة ،وهذا
ي�ؤكد جناح هذه ال�سيا�سة و�أهمية �صناديق الت�شغيل.70
كما �أعلنت عن �إطالق الإطار اال�سرتاتيجي لقطاع الإعاقة يف دولة فل�سطني على قاعدة
النهج احلقوقي ك�أ�سا�س للعمل مع الأ�شخا�ص ذوي الإعاقة ،هذه املقاربة التي اعتمدها
املجل�س الأعلى للإعاقة من موقع الدور الذي �أنيط به كج�سم تخطيطي ورقابي ل�ش�ؤون
الأ�شخا�ص ذوي الإعاقة ممث ًال مرجعية لهم ،انطلق من ر�ؤية قطاع احلماية االجتماعية متبني ًا
النهج املبني على احلقوق ولي�س جمرد العمل اخلريي �أو الإن�ساين.
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رابع ًا :دور وزارة العمل يف �ضمان �إعمال حق الأ�شخا�ص ذوي الإعاقة يف العمل الالئق:
يلزم القانون وزارة العمل ،باملتابعة والإ�رشاف على ا�ستيعاب عدد من الأ�شخا�ص ذوي
الإعاقة ال يقل عن  ،%5من عدد العاملني مبا يتنا�سب مع طبيعة العمل يف تلك امل�ؤ�س�سات
مع جعل �أماكن العمل منا�سبة ال�ستخدامهم ،و�إعداد كوادر فنية م�ؤهلة للعمل مع خمتلف
فئات ذوي الإعاقة ،و�ضمان حق االلتحاق يف مرافق الت�أهيل والتدريب املهني ح�سب
القوانني واللوائح املعمول بها وعلى �أ�سا�س مبد�أ تكاف�ؤ الفر�ص ،وتوفري برامج التدريب املهني
للأ�شخا�ص ذوي الإعاقة.
ال يوجد لدى وزارة العمل برامج وخطط لتوظيف الأ�شخا�ص ذوي الإعاقة .لكنها ت�شجع
توظيفهم ب�شكل عام ،وت�ستقبل بع�ضهم للعمل لديها يف وظائف تتنا�سب مع قدراتهم
وم�ؤهالتهم .وت�سعى باجتاه ت�شغيل ومتكني وحماية الأ�شخا�ص ذوي الإعاقة ويوجد لدى
الوزارة توجه �إيجابي نحو ت�شغيل الأ�شخا�ص ذوي الإعاقة وفتح مراكز التدريب املهني
�أمامهم وتطويرها ملالءمة احتياجاتهم اخلا�صة وذلك �ضمن �إ�سرتاتيجية الت�شغيل و�إ�سرتاتيجية
التفتي�ش� .إال �أن الوزارة ممثلة يف الإطار الوطني وهو املجل�س الأعلى للإعاقة ،فمن خالل
متثيل الوزارة يتم ر�سم ال�سيا�سات ور�صد االنتهاكات املتعلقة بحقوقهم كعمال .كما قامت
الوزارة باال�رشاف على برنامج الت�شغيل امل�ؤقت حتت بند البطالة ملدة ثالثة �شهور ويف هذا
ال�صدد قامت الوزارة باعتماد �رشط الإعاقة ك�رشط �أ�سا�سي و�أولوية للإلتحاق بالعمل.
على امل�ستوى التنفيذي ت�أخذ الوزارة �أثناء عملية التفتي�ش ر�صد املخالفات والتجاوزات بحق
هذه الفئة ،حيث تتم خماطبة �أرباب العمل لتوفري احلماية والدعم من �أجل ت�شجيع االلتزام
بت�شغيل ذوي الإعاقة ،وت�أخذ الوزارة بعني االعتبار اعتماد معيار الإعاقة ك�أولوية يف االلتحاق
بالربامج التي تنفذها واال�ستفادة من فر�ص الت�شغيل.
ح�سب تقرير الإدارة العامة للتفتي�ش وحماية العمل يف وزارة العمل الفل�سطينية خالل عام
 2010تبني وجود  47حالة 26 :عامال ذكرا و 21عاملة �أنثى من ذوي الإعاقة ،ولغاية
الن�صف الأول من عام  2011تبني وجود  106حاالت 70 ،ذكور و� 36إناث من العاملني
والعامالت من ذوي الإعاقة.71
 71راجع تقرير وزارة العمل ،الإدارة العامة للتفتي�ش وحماية العمل  ،2010والن�صف الأول لعام .2011
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ويت�ضح من خالل هذه الأرقام عدم وجود م�سح حقيقي حلجم القوى العاملة من الأ�شخا�ص
ذوي الإعاقة العاملني يف املن�ش�آت وامل�ؤ�س�سات ،وهذا ي�ؤ�رش �إىل عدم وجود خطة �أو متابعات
لإح�صاء عدد امل�شتغلني ،وبالتايل ينعك�س على مدى متابعتهم وحمايتهم وتوفري الدعم الالزم
لهم .كما ي�شري التقرير �إىل تعر�ض  158عامال �إىل �إ�صابات عمل �أدت �إىل عجز ما ن�سبته
�أقل من  ،%35واىل تعر�ض  37عامال �إىل �إ�صابة عمل �أدت �إىل  %37ف�أكرث ن�سبة عجز،
وذلك ح�سب التقارير الواردة من اللجان الطبية ،وهذا يدل بال �أدنى �شك �أن �إ�صابات العمل
يف ازدياد ،وهذا مرده �إىل �أ�سباب وعوامل عديدة� ،أهمها مدى توفر �رشوط ال�سالمة املهنية
يف هذه املن�ش�آت .وهذا يتطلب من وزارة العمل بذل جهودها الرقابية بال�رشاكة والتعاون مع
الأطراف ذات العالقة.
وقد عملت وزارة العمل يف الآونة الأخرية على و�ضع اخلطط وال�سيا�سات واقرتاح الآليات
والن�شاطات والربامج التنفيذية الق�صرية والطويلة الأمد ،لإدماج وتفعيل هذه الفئة والت�أثري
يف واقعها وذلك من خالل تفعيل ن�ص املادة ( )13من قانون العمل الفل�سطيني رقم ()7
ل�سنة  ،2000عرب خماطبة ممثلي �أ�صحاب العمل و�أ�صحاب امل�ؤ�س�سات وامل�صانع واملنظمات
غري احلكومية ،لتذكريهم ب�رضورة العمل وااللتزام بت�شغيل ن�سبة من العمال ذوي الإعاقة،
72
و�صو ًال �إىل ن�سبة  %5من عدد العاملني لديهم.
كما �أكدت وزارة العمل على جهودها الد�ؤوبة لتوفري فر�ص عمل للمتعطلني والباحثني عن
عمل من هذه الفئة ،وذلك �ضمن برامج الت�شغيل املتاحة لديها ،مثل برنامج الت�شغيل حتت بند
البطالة امل�ؤقتة ملدة ثالثة �أ�شهر الذي ت�رشف عليه وزارة العمل ،حيث �أ�ضيف معيار الإعاقة
ك�أحد املعايري الأ�سا�سية يف �أولوية الت�شغيل .وكذلك لاللتحاق يف برامج التدريب املهني التي
توفرها الوزارة يف مراكزها املنت�رشة يف حمافظات الوطن� .إال �أنها مل تطور برامج الت�أهيل
والتدريب املهني وفق �إحتياجات الأ�شخا�ص ذوي الإعاقة .حيث يبلغ عدد مراكز التدريب
املهني التابعة لوزارة العمل يف ال�ضفة والقطاع  14مركزاً ،ف�إن ن�سبة الأ�شخا�ص ذوي الإعاقة
املنت�سبني لهذه املراكز ال تتجاوز  %3من عدد الأ�شخا�ص ذوي الإعاقة .وتعمل هذه املراكز
 72مقابلة مع ال�سيدة بثينة �سامل امل�ست�شارة القانونية لوزارة العمل وم�س�ؤولة عن ملف الإعاقة يف الوزارة� ،أجريت املقابلة بتاريخ
 .2011/12/14رام الله فل�سطني.
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على تدريب الأ�شخا�ص ذوي الإعاقة حركي ًا على الر�سم املعماري واملحا�سبة والكمبيوتر
واخلياطة.73
و�ضمن اخت�صا�ص الوزارة بالتفتي�ش والرقابة على �رشوط وظروف عمل هذه الفئة فقد �سعت
الوزارة �إىل �ضمان تنفيذ ت�رشيعات العمل من قبل �صاحب العمل والعامل ذي الإعاقة ،عرب
توعية و�إر�شاد ذوي الإعاقة من العاملني �إىل حقوقهم وواجباتهم وفق ًا لأحكام القانون و�أية
�أنظمة �أو اتفاقات �أو عقود يعملون مبوجبها.
جتدر الإ�شارة هنا �إىل �أن العديد من دول العامل تطبق �أ�سلوب الثواب والعقاب .فامل�ؤ�س�سات
العمالية اخلا�صة التي تظهر اهتمام ًا بالأ�شخا�ص ذوي الإعاقة وت�ش ّغل الن�سبة املقرة قانون ًا لهم
ُتكاف�أ بح�سم �رضيبي خا�ص بها ،ت�شجيع ًا من الدولة لأرباب العمل على ت�شغيل الأ�شخا�ص
ذوي الإعاقة ،بخالف امل�ؤ�س�سات العمالية التي ال حترتم حقوق الأ�شخا�ص ذوي الإعاقة من
حيث توظيف عدد معينّ منهم ،ف�إنها تعاقب بغرامات معينة ت�صل يف بع�ض الأحيان �إىل حد
املقرة قانون ًا لتوظيف الأ�شخا�ص ذوي الإعاقة املفرت�ضة �ضمن
دفع مبلغ يعادل رواتب الن�سبة ّ
طاقم عمالها.
�إن �إيجاد مثل هذه الآلية (الثواب والعقاب) مهم جداً لرفع ن�سبة ت�شغيل الأ�شخا�ص ذوي
الإعاقة يف العمل ،خا�صة �أن وجود ن�ص قانوين يخلو من �أي عقوبة ملنتهكيه كفيل بعدم
تطبيقه من قبل �أفراد املجتمع .لكن تفعيل هذا النظام مرهون �أي�ض ًا بتفعيل نظام الرقابة
والتفتي�ش يف وزارة العمل على امل�ؤ�س�سات العمالية للت�أكد من التزامها بال�رشوط القانونية
اخلا�صة بالتوظيف وال�سالمة يف العمل ،لر�صد مثل هذه االنتهاكات ب�صفة دورية .وهذا ال
نزال نفتقده على ال�صعيد العملي يف الواقع الفل�سطيني ،ما ي�سهم �أي�ض ًا يف عدم تنفيذ كل تلك
القوانني والقرارات.
خام�س ًا :دور ديوان املوظفني العام
على الرغم من كل ما ورد ب�ش�أن �شغل الأ�شخا�ص ذوي الإعاقة للوظائف العامة� ،إال �أن
التعيني يف الوظائف العامة �إجما ًال واجه �صعوبات جمة يف هذا املجال.
73

ُينظر :تقرير خا�ص �صادر عن الهيئة امل�ستقلة حلقوق الإن�سان حول اجلاهزية املجتمعية لت�أهيل معوقي االنتفا�ضة2001 ،
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�إن ا�ستمرار اللجان الطبية احلكومية ب�إ�صدار تقاريرها ا�ستنادا �إىل ت�رشيعات وتعليمات قدمية
يحرم الأ�شخا�ص ذوي الإعاقة الفل�سطينيني من حقهم يف احل�صول على وظيفة يف القطاع
احلكومي ،كما يعطي املربر لديوان املوظفني العام بف�صل �أو وقف ترقية املوظف �أو عدم
تثبيته �أو حرمانه من حقوقه الأخرى ،الأمر الذي يتنافى مع هدف امل�رشع الفل�سطيني يف
�إر�ساء حقوق الأ�شخا�ص ذوي الإعاقة .و�أخريا ال بد من الإ�شارة �إىل �أن م�س�ألة التمييز �ضد
الأ�شخا�ص ذوي الإعاقة ال تقت�رص على م�س�ألة التعيني والتثبيت ،و�إمنا متتد �إىل ظروف الوظيفة
تراع الإدارة الظروف ال�صحية للأ�شخا�ص ذوي الإعاقة ،وال تهيئ
العامة ،وذلك عندما ال ِ
لهم الظروف املنا�سبة التي تن�سجم مع �إمكانياتهم ال�صحية.
وقد توجه الديوان �إىل رئي�س الوزراء الدكتور �سالم فيا�ض من �أجل تخ�صي�ص ما يقابل %5
من موازنة  2012للأ�شخا�ص ذوي الإعاقة ،والعمل جار الآن على �إطالق بطاقة ال�شخ�ص
74
ذي الإعاقة يف وزارة ال�ش�ؤون االجتماعية ،التي من �ش�أنها النهو�ض بواقع هذه الفئة.
جتدر الإ�شارة �إىل �أنه وبدءاً من منت�صف العام ( )2012قام ديوان املوظفني بالعمل على فتح
املجال لتوظيف اال�شخا�ص ذوي الإعاقة من خالل املناف�سة املتكافئة على الوظائف احلكومية
بالإ�ستناد للقانون الأ�سا�سي وتطبيق ًا لقانون اخلدمة املدنية واللوائح املنظمة له .حيث تعهد
ديوان املوظفني باحتجاز ن�سبة ال ( )%5من الإحداثات الوظيفية اجلديدة لتعيني �أ�شخا�ص ذوي
�إعاقة .وو�ضع �رشوط للتوظيف ح�سب امل�ؤهل العلمي ومبا يتنا�سب مع طبيعة الإعاقة مع توافر
ال�شواغر للوظيفة .وهنا ن�شري �إىل �أنه مل يلزم نف�سه الديوان بت�أمني الو�سائل امل�ساعدة والأدوات
التي متكن الأ�شخا�ص ذوي الإعاقة من االلتحاق بهذه الوظائف .كتدابري خا�صة ل�ضمان
متتع ه�ؤالء الأ�شخا�ص بظروف عمل الئقة .وبقيت �آلية التوظيف تعتمد على �رضورة ارفاق
�صورة عن تقرير معتمد من اللجنة الطبية يف وزارة ال�صحة وهذا بالتايل يكر�س نظرة العجز
واخللل املو�صوم به ال�شخ�ص ذي الإعاقة .ومل ينظر �إىل احلواجز والعراقيل البيئية الواجب
تكييفها ومواءمتها مع الأ�شخا�ص ذوي الإعاقة لت�سهيل و�صولهم و�إلتحاقهم بالوظائف.
 74مداخلة الأ�ستاذة فداء كايد من ديوان املوظفني العام خالل ور�شة العمل بعنوان حقوق الأ�شخا�ص ذوي الإعاقة يف العمل والتي
نظمتها الهيئة بتاريخ  2011/12/19يف قاعة جمعية الهالل الأحمر يف البرية – فل�سطني.
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على �ضوء ذلك يت�ضح وجود �أوجه ق�صور وخلل يف املمار�سات وال�سيا�سات الوطنية املتبعة،
تتلخ�ص يف عدم وجود وحدات �أو دوائر لر�صد �أ�شكال التمييز واالنتهاكات القائمة يف
الوزارات والت�شبيك فيما بينها وبني امل�ؤ�س�سات النا�شطة يف القطاع ،بالإ�ضافة �إىل عدم وجود
�آلية متبعة لتبادل املعلومات و�إلزامية عملية الن�رش وتقدمي املعلومة وكذلك �ضعف �أو ق�صور
الآليات التي تف�سح املجال مل�ساءلة املجتمع وامل�ؤ�س�سات املجتمعية لعملية تطبيق الت�رشيعات،
الأنظمة والإجراءات ،وعدم وجود برنامج حكومي للرقابة على تنفيذ القانون وامل�ساءلة
الفاعلة على مدى االلتزام بتطبيقه.
الفرع الثاين :الآليات والإجراءات الوطنية غري احلكومية حلماية حق الأ�شخا�ص ذوي
الإعاقة يف العمل الالئق
حتمي منظومة حقوق الإن�سان يف الأرا�ضي الفل�سطينية فيما حتميه حقوق الأ�شخا�ص ذوي
الإعاقة عرب �إن�شاء جمموعة من الآليات والتدابري داخل اجل�سم احلكومي وخارجه ،من �ضمنه
تعيني جهات تن�سيقية داخل احلكومة لتنفيذ منظومة الت�رشيعات وال�سيا�سات الوطنية املتعلقة
بحقوق الأ�شخا�ص ذوي الإعاقة بالإ�ضافة �إىل وجود �إطار م�ستقل كم�ؤ�س�سة حقوق �إن�سان
وطنية ،للعمل على تنفيذ الت�رشيعات ور�صد مدى امتثال احلكومة لتنفيذ ما ورد يف جملة هذه
الت�رشيعات وال�سيا�سات .ومن �ضمن هذه الآليات:
�أو ًال� :إن�شاء املجل�س الأعلى للإعاقة.
�شهد عام  2012وبجهد كبري من دائرة الأ�شخا�ص ذوي الإعاقة يف وزارة ال�ش�ؤون
االجتماعية العمل على �إعادة تفعيل وتن�شيط املجل�س الأعلى ل�ش�ؤون الأ�شخا�ص ذوي
الإعاقة ،الذي ي�ضم يف ع�ضويته ممثلني عن احلكومة وممثلني عن مقدمي اخلدمات وممثلني
عن منظمات الأ�شخا�ص ذوي الإعاقة ،حيث من املت�أمل لهذا املجل�س �أن يقوم بدور تن�سيقي
مو�سع ي�ساهم يف تطوير �سيا�سات م�شرتكة ومنهجية وطنية للتعامل مع ق�ضايا الأ�شخا�ص ذوي
الإعاقة ،ويعمل على ت�صنيف �أولويات العمل يف جماالت �ش�ؤون الأ�شخا�ص ذوي الإعاقة.
فقد �سعت ال�سلطة الفل�سطينية باجتاه بلورة خطة �إ�سرتاتيجية للنهو�ض بواقع الأ�شخا�ص ذوي
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الإعاقة ابتد�أتها ب�سل�سلة من اخلطوات كان من بينها �إعادة �إن�شاء املجل�س الأعلى للإعاقة ملتابعة
تنفيذ قانون حقوق املعوقني ،وو�ضع ال�سيا�سات واخلطط ،والرقابة على تطبيق التوجهات،
و�ضمان �أعلى درجات التكامل بني خمتلف املكونات والفعاليات املجتمعية .وا�ستمرارا
للجهود الر�سمية والوطنية يف هذا الإطار ،وا�ستنادا للمر�سوم الرئا�سي رقم ( )1ل�سنة 2012
ب�ش�أن تعديل املر�سوم الرئا�سي املتعلق باملجل�س الأعلى للأ�شخا�ص ذوي الإعاقة متت �إعادة
ت�شكيل املجل�س الأعلى برئا�سة وزير ال�ش�ؤون االجتماعية وع�ضوية �ستة ع�رش ممثال عن اجلهات
احلكومية والأهلية واخلا�صة والأ�شخا�ص ذوي الإعاقة �أنف�سهم ،بالإ�ضافة �إىل ع�ضوية الهيئة
75
امل�ستقلة حلقوق الإن�سان ب�صفتها ع�ضواً مراقبا.
ثاني ًا :االحتاد الفل�سطيني العام للأ�شخا�ص ذوي الإعاقة
(االحتاد العام للمعاقني �سابقا)
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�أن�شئ يف عام  1991ويعمل على متثيل الأ�شخا�ص ذوي الإعاقة والدفاع عن حقوقهم ،من
خالل �إيجاد ت�رشيعات حتمي حقوق هذه الفئة ومتنع التمييز �ضدهم .ي�سعى االحتاد �إىل الدفاع
عن حقوق الأ�شخا�ص ذوي الإعاقة ،كما قاد االحتاد منذ ت�أ�سي�سه حمالت متتالية لو�ضع
الت�رشيعات التي تكفل للأ�شخا�ص ذوي الإعاقة حياة م�ستقلة كرمية بعيداً عن التمييز ال�سلبي
�ضدهم النابع من االجتاهات ال�سلبية التي ت�سود املجتمع جتاه الأ�شخا�ص ذوي الإعاقة.77
جنح االحتاد ،وبدعم وم�ؤازرة من كافة امل�ؤ�س�سات العاملة يف جمال الت�أهيل ويف جمال حقوق
الإن�سان ،يف الو�صول �إىل �إقرار قانون حقوق املعوقني رقم  99/4يف عام  ،1999وقد
تابع االحتاد العمل مع احلكومة لإقرار اللوائح التنفيذية لهذا القانون ،وجنح يف عام 2004
يف ا�ست�صدار الالئحة التنفيذية للقانون ،ولكن هذه الالئحة مل ترقَ �إىل امل�ستوى املطلوب،
حيث جاءت يف بع�ض موادها تتعار�ض مع القانون ،ويف موادها الأخرى جاءت ب�صيغة
 75مر�سوم رقم ( )1ل�سنة  2012ب�ش�أن تعديل املر�سوم الرئا�سي املتعلق باملجل�س الأعلى للأ�شخا�ص ذوي الإعاقة ال�صادر بتاريخ
� ،2010/9/8صدر يف مدينة رام الله بتاريخ .2012/1/1
 76مت تغيري ا�سم االحتاد الفل�سطيني العام للمعاقني �إىل االحتاد الفل�سطيني العام للأ�شخا�ص ذوي الإعاقة ليتنا�سب مع م�صطلح
االتفاقية ،وذلك يف مطلع عام  ،2010مقابلة مع رئبال عزت ،املدير التنفيذي لالحتاد العام للأ�شخا�ص ذوي الإعاقة ،رام
الله ،فل�سطني.2011/12/20 ،
ُ 77ينظر :املوقع االلكرتوين لالحتاد الفل�سطيني العام للأ�شخا�ص ذوي الإعاقة /http://gupwd.com/a
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القانون ،وهذا عائد �إىل وزيرة ال�ش�ؤون االجتماعية يف حينه التي قدمت ملجل�س الوزراء
الئحة تنفيذية تختلف عن الالئحة التي مت االتفاق عليها مع خمتلف امل�ؤ�س�سات.
وقد حاول االحتاد خالل الأعوام املا�ضية بعد �سن القانون و�إقرار الالئحة التنفيذية الو�صول �إىل
�صيغة م�شرتكة مع احلكومة لت�شغيل ن�سبة الـ  %5من الأ�شخا�ص ذوي الإعاقة كحد �أدنى،
لكن مل يتم اخلروج ب�صيغة موحدة .وقد توجه االحتاد �إىل وزارة العمل من �أجل تزويدهم
بقوائم الباحثني عن عمل مع م�ؤهالتهم وخرباتهم حتى يتم ت�شغيلهم لدى الوزارة �أو لدى
القطاع اخلا�ص ،وحتى اللحظة مت تقدمي حوايل  800ا�سم من قبل االحتاد �إىل مكاتب العمل
78
يف كافة فروعه املنت�رشة يف ال�ضفة الغربية.
ثالث ًا :الهيئة امل�ستقلة حلقوق الإن�سان «ديوان املظامل»
لي�س من قبيل امل�صادفة وجود هيئة وطنية م�ستقلة حلقوق الإن�سان متار�س مهامها وفق ًا ملا ن�صت
عليه املعايري الدولية حلقوق الإن�سان ،فقد جاءت اتفاقية حقوق الأ�شخا�ص ذوي الإعاقة يف
عام  2006بن�ص املادة  33الذي �أ�شار �إىل �رضورة قيام الدول الأطراف ب�إن�شاء �آليات حمددة
لتعزيز ور�صد حقوق الأ�شخا�ص ذوي الإعاقة على ال�صعيد الوطني .ومن �ضمن هذه الآليات
وجود م�ؤ�س�سات وطنية حلقوق الإن�سان .وللعلم فقد كان وجود الهيئة �سابق ًا لالتفاقية.
الهيئة امل�ستقلة حلقوق الإن�سان ب�صفتها امل�ؤ�س�سة الوطنية ،وكذلك ب�صفتها ديوان املظامل،
وبالتفوي�ض املمنوح لها من خالل مر�سوم الرئي�س الراحل يا�رس عرفات يف عام ،1993
وكذلك من خالل ن�ص املادة  31من القانون الأ�سا�سي الفل�سطيني ،تقوم ب�إحدى �أبرز
مهامها وهي تعزيز وحماية حقوق الإن�سان عرب �صيانة ومراجعة الت�رشيعات وال�سيا�سات
الوطنية ومراقبة �أداء خمتلف �أركان ال�سلطة التنفيذية و�أطراف العدالة.
والهيئة �إذ ت�ؤمن ب�أن حقوق الإن�سان �شاملة مرتابطة وغري قابلة للتجزئة �أو للت�رصف ،فقد �أولت
اهتمام ًا خا�ص ًا بحقوق الفئات املهم�شة ومن �ضمنها حقوق الأ�شخا�ص ذوي الإعاقة وعملت
 78مقابلة مع ال�سيد نزار ب�صالت ،م�ست�شار االحتاد الفل�سطيني العام للإ�شخا�ص ذوي الإعاقة ،بتاريخ  ،2011/12/14رام الله،
فل�سطني.
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على و�ضع اخلطط الإ�سرتاتيجية نحو نهو�ض فعلي حلقوق هذه الفئة من املواطنني ،وذلك
يف �سياق الدور الذي ت�ضطلع به الهيئة والربامج التي تنفذها ،كمراجعة الت�رشيعات وتلقي
ال�شكاوى ومتابعتها مع اجلهات ذات العالقة ك�آلية من �آليات التدخل واحلماية ،وكذلك
تقييم املبادرات الوطنية.
الهيئة ،وانطالقا من دورها واخت�صا�صها الأ�صيل الذي تتمتع به على امل�ستويني الوطني
والدويل ،وب�صفتها م�ؤ�س�سة وطنية حلقوق الإن�سان وديوان مظامل يخت�ص بتلقي ال�شكاوى
ومعاجلة التظلمات واالنتهاكات الواقعة على حقوق الإن�سان ،قامت ب�إعداد ثالثة تقارير مهمة
حول الأ�شخا�ص ذوي الإعاقة ،بالإ�ضافة �إىل ع�رشات املذكرات والر�سائل التي وجهتها �إىل
جمل�س الوزراء وديوان املوظفني حلثهما على �إعمال هذا احلق.
لقد �أولت الهيئة امل�ستقلة حلقوق الإن�سان ق�ضية حقوق الأ�شخا�ص ذوي الإعاقة �أهمية و�أولوية
كبرية منذ ت�أ�سي�سها يف عام  ،1993غري �أن خطة العمل الإ�سرتاتيجية اخلا�صة بالهيئة لل�سنوات
الثالث  ،2013-2011جعلت من ق�ضية الأ�شخا�ص ذوي الإعاقة حمور عملها ،فللمرة
الأوىل با�رشت الهيئة يف تنفيذ حتقيقٍ وطني �شامل يتناول جميع مناحي احلياة اخلا�صة بهذه
الفئة ،ومدى حتقيق والتزام امل�ؤ�س�سة الر�سمية بالإ�ضافة �إىل القطاع اخلا�ص وقطاع امل�ؤ�س�سات
الأهلية غري احلكومية بتوظيف وت�شغيل ن�سبة الـ  %5التي تن�ص عليها املادة  12الفقرة  4من
الالئحة التنفيذية لقانون املعوقني ،التي تن�ص على �أنه «على جميع امل�ؤ�س�سات احلكومية وغري
احلكومية ا�ستيعاب عدد من املعوقني ال يقل عن  %5من عدد العاملني بها يتنا�سب مع طبيعة
العمل يف تلك امل�ؤ�س�سات».
فالتحقيق الوطني اخلا�ص بالأ�شخا�ص ذوي الإعاقة والذي تعمل الهيئة على تنفيذه� ،سي�شكل
نقطة حتول مهمة يف عمل الهيئة ب�صفتها الهيئة الوطنية التي تعنى بحقوق الإن�سان يف فل�سطني،
فهذا التحقيق الوطني �ستكون نتائجه ملمو�سة لدى اجلميع ،كونه �سي�رشك جميع الأ�شخا�ص
واجلهات وامل�س�ؤولني �أ�صحاب العالقة ،يف جميع مراحل تنفيذه التي قد تطول لأكرث من
عام ،وت�ضع اجلميع �أمام م�س�ؤولياتهم مهما كان حجم امل�س�ؤولية امللقاة على عاتقهم.

75

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

رابع ًا :وجود منظمات جمتمع مدين ذات �صلة بحقوق الأ�شخا�ص ذوي الإعاقة
تن�شط يف الأرا�ضي الفل�سطينية عدد من املنظمات وامل�ؤ�س�سات واجلمعيات غري احلكومية التي
تعنى بق�ضايا الأ�شخا�ص ذوي الإعاقة� ،سواء على �صعيد الرعاية والت�أهيل االجتماعي والطبي
واملهني �أو احلقوقي .وت�ساهم بع�ض هذه امل�ؤ�س�سات يف ر�صد تنفيذ احلكومة للت�رشيعات
وال�سيا�سات الوطنية من طرف احلكومة بالإ�ضافة �إىل م�ساهماتها يف تنفيذ بع�ض ال�سيا�سات
الوطنية بال�رشاكة مع احلكومة.
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املبحث اخلام�س:
واقع حق الأ�شخا�ص ذوي الإعاقة يف العمل الالئق
املطلب الأول :واقع حق الأ�شخا�ص ذوي الإعاقة يف العمل الالئق على امل�ستوى الدويل
معلومات �إح�صائية وتقديرات عاملية
ي�شكل الأ�شخا�ص ذوو الإعاقة ،وفق ًا للتقديرات العاملية ،حوايل  15يف املئة من �سكان
العامل .ويبلغ ما بني  785و 975مليون ًا منهم �سن العمل (� 15سنة �أو �أكرث) 79ويعي�ش معظمهم
يف البلدان النامية ،حيث ي�شغل االقت�صاد غري الر�سمي ن�سبة مهمة من القوة العاملة .وتعد ن�سبة
م�شاركة الأ�شخا�ص ذوي الإعاقة يف القوى العاملة منخف�ضة يف العديد من البلدان .وت�شري
�إح�صاءات حديثة ب�ش�أن �أع�ضاء منظمة التعاون والتنمية يف امليدان االقت�صادي �إىل �أن ما يقل
بقليل عن ن�صف الأ�شخا�ص ذوي الإعاقة البالغني �سن العمل غري ن�شطني اقت�صادي ًا مقارنة بواحد
من كل خم�سة من الأ�شخا�ص الذين ال �إعاقة لهم والبالغني �سن العمل .80وبالرغم من �أنه من
ال�صعب املقارنة بني البلدان فيما يتعلق بن�سب البطالة ب�سبب التباينات الوطنية يف تعريف الإعاقة
واملنهجية الإح�صائية ،فمن الوا�ضح �أن ثمة فجوة عمالة تعم جميع البلدان واملناطق.
وعندما يوظف الأ�شخا�ص ذوو الإعاقة ،يرجح �أن يكون ذلك يف �أعمال متدنية الأجر ويف
م�ستويات مهنية متدنية ويف ظل توقعات ترقية �ضعيفة وظروف عمل رديئة .وكثرياً ما يعملون
�أكرث من �أقرانهم لدوام جزئي �أو يف وظائف م�ؤقتة و�إمكانيات التطور املهني فيها قليلة يف
كثري من الأحيان .وكثرياً ما تكون للعقبات التي يواجهها الأ�شخا�ص ذوو الإعاقة يف هذا
ال�صدد �صلة باملواقف �أو الآراء ال�سلبية ،وو�صمة العار �أو القوالب النمطية ال�ضاربة اجلذور،
وقلة اهتمام احلكومات و�أرباب العمل وعامة اجلمهور .كما �أن االفتقار �إىل �إمكانية احل�صول
79

منظمة ال�صحة العاملية والبنك الدويل ،التقرير العاملي حول الإعاقة ،2011 ،ال�صفحة  ،261متاح يف http://whqlibdoc.
who.int/publications/2011/9789240685215_eng.pdf.
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على التعليم والتدريب على املهارات ذات ال�صلة ب�سوق العمل من احلواجز الرئي�سية .وكثرياً
ما َ
ينظر �إىل الأ�شخا�ص ذوي الإعاقة على �أنهم غري منا�سبني للحياة املهنية ،وغري قادرين على
�إجناز املهام ،على النحو الذي يطلبه �سوق العمل املفتوح� ،أو �أنهم يف�ضلون البيئات املحمية
من مثل الور�ش املحمية.
املطلب الثاين :واقع حق الأ�شخا�ص ذوي الإعاقة يف العمل يف الأرا�ضي الفل�سطينية
يعاين الأ�شخا�ص ذوي الإعاقة من افتقار املوازنات الوطنية واملخ�ص�صات احلكومية لإعمال
حق اال�شخا�ص ذوي الإعاقة يف العمل ح�سب ما ن�صت عليه الت�رشيعات الوطنية نتيجة لأ�سباب
وعوامل عديدة حيث ترتفع ن�سبة البطالة يف �صفوف الأ�شخا�ص ذوي الإعاقة ،لأ�سباب
مو�ضوعية وذاتية .وهذا بدوره ي�ؤثر على م�شاركة الأ�شخا�ص ذوي الإعاقة يف خمتلف
الأن�شطة االجتماعية وال�سيا�سية والثقافية ،وي�سبب لهم �ضغوطا نف�سية ت�ؤثر �سلبا على تقدير
الذات والثقة بالنف�س .ويرتبط الفقر ارتباطا وثيقا بالإعاقة ،فقلما جند الظروف االقت�صادية
تزدهر لدى الأ�رس التي يكون �أحد �أع�ضائها �أو �أكرث من ذوي الإعاقة .وما زالت امل�ؤ�س�سات
املختلفة ،احلكومية والأهلية واخلا�صة ،تتجاهل قانون حقوق املعوقني الذي �ألزم امل�ؤ�س�سات
كحد �أدنى من جمموع العاملني لديها من الأ�شخا�ص ذوي الإعاقة.
توظيف ما ن�سبته %5
ّ
وقد مت ت�شغيل العديد من الأ�شخا�ص ذوي الإعاقة يف ال�سنوات الأخرية .لكن مل يكن ذلك
�ضمن �إ�سرتاتيجية وطنية� ،أو برنامج حمدد و�ضعته احلكومة ،و�إمنا نتيجة جهود فردية من قبل
الأ�شخا�ص ذوي الإعاقة �أنف�سهم .وحتى الآن ال يوجد ر�ؤية لعملية الو�صول لتطبيق ن�سبة
الـ ،%5فاحلكومة قامت بتوظيف هذه الن�سبة قبل تفعيل القرار ،علم ًا �أن حماوالت لتفعيل
القرار جاءت بعد �إقرار الالئحة التنفيذية .81ون�سبة االلتزام احلكومي بالت�شغيل ال تتعدى %3
ح�سب �أوراق العمل التي قدمت من قبل املتخ�ص�صني يف هذه الق�ضية .82وتقف احلواجز
الهند�سية التي تتمثل يف عدم وجود الت�سهيالت الإن�شائية يف �أماكن العمل عائقا �أمام و�صول
الأ�شخا�ص ذوي الإعاقة �إليها .كما �أن عدم وجود التعديالت على بع�ض الأجهزة واملعدات
 81مقابلة مع ال�سيد نزار ب�صالت ،م�ست�شار االحتاد العام للأ�شخا�ص ذوي الإعاقة ،بتاريخ  ،2011/12/14رام الله ،فل�سطني.
 82امل�صدر نف�سه.
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التي ميكن حتويرها وتطويرها ال�ستعمال الأ�شخا�ص ذوي الإعاقة ،يحد من �إمكانية ت�شغيل
الأ�شخا�ص ذوي الإعاقة ،ويجعل �أرباب العمل متخوفني من �إمكانية تعر�ض الأ�شخا�ص
ذوي الإعاقة لإ�صابات عمل.
تواجه ال�سلطة الوطنية الفل�سطينية �صعوبات مالية يف ت�أمني امل�ستلزمات املعي�شية للأ�شخا�ص
ذوي الإعاقة مبا ميكنهم من العي�ش بكرامة وحرية ،ومنها م�شكلة االقت�صاد يف العامل،
وتدين م�ستويات التدريب املهني كما ونوعا ،والإعداد الأكادميي وم�ستوى التح�صيل
العلمي للأ�شخا�ص ذوي الإعاقة �ضئيل ،بالإ�ضافة �إىل �أن اجتاهات �أ�صحاب العمل �أنف�سهم
نحو ت�شغيل ذوي الإعاقة مل ترق �إىل امل�ستوى املطلوب ،ال بل �إىل احلد الأدنى ،وكذلك
غياب الإرادة ال�سيا�سية ،واجتاهات الأ�شخا�ص ذوي الإعاقة نحو ق�ضية العمل ،و�إ�شكالية
الت�سهيالت واملواءمات وو�سائل النقل واملوا�صالت ،بالإ�ضافة �إىل انخفا�ض الرقابة على �سوق
العمل ،و�ضعف رقابة الدولة الإدارية وهي م�س�ؤولية تقع على وزارة العمل يف القطاع اخلا�ص
وم�س�ؤولية جمل�س الوزراء يف القطاع العام ،و�ضعف حركة ذوي الإعاقة كحركة مطلبية،
83
بالإ�ضافة �إىل الثقافة ال�سائدة لدى املجتمع جتاه هذه الفئة ونظرة املجتمع لهم.
حمور �آخر من ال�صعوبات والتحديات التي حتول دون انخراط الأ�شخا�ص ذوي الإعاقة يف
�سوق العمل هو عدم �إمكانية الو�صول �إىل املباين واملرافق العامة واملن�ش�آت ،وعدم ت�أهيل
ال�شوارع وطرق املوا�صالت� ،أمام الأ�شخا�ص ذوي الإعاقة على الرغم من وجود ثورة
عمرانية جديدة يف الأرا�ضي الفل�سطينية.
عندما ال يدخل الأ�شخا�ص ذوو الإعاقة يف ال�سيا�سات والتخطيط املت�صلة بالنقل والبنى
التحتية املادية ،ونظم التعليم ،غالب ًا ما ي�ستبعدون من الوظائف .وحتى �إذا وجدت الوظائف
للأ�شخا�ص ذوي الإعاقة ،قد يجد ه�ؤالء الأفراد �أن ثمة عواقب �أخرى تعيق عملهم ،فرمبا
ال يكونون قد تلقّوا التعليم الالزم ،والت�أهيل والتدريب والتمكني املنا�سب ،وحرية االختيار
وامل�ساواة ،ورمبا ال يكونون قد ح�صلوا على قوائم الوظائف ال�شاغرة ب�شكل منا�سب ،ورمبا
ال تتاح لهم و�سائط نقل تو�صلهم �إىل العمل وتعيدهم منه �إىل منازلهم .كل هذه العوامل ميكن
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�أن تثني الأ�شخا�ص ذوي الإعاقة عن البحث عن العمل.
يعزو املخت�ص ب�ش�ؤون الإعاقة زياد عمرو ارتفاع ن�سبة العاطلني عن العمل من الأ�شخا�ص
ذوي الإعاقة �إىل جملة من الأ�سباب ،من �ضمنها عدم وجود مراكز متطورة للت�أهيل املهني،
وبالتايل عدم توفر فر�ص عمل لهم .وحتول بع�ض القيود دون و�صول الأ�شخا�ص ذوي
الإعاقة �إىل الوظائف واملهن التي ي�ستطيعون �أن يعملوا فيها.
كما تقل فر�ص الأ�شخا�ص ذوي الإعاقة يف التدريب املهني ،وتفتقر مباين مراكز التدريب
املهني �إىل الت�سهيالت املالئمة ال�ستخدام الأ�شخا�ص ذوي الإعاقة ،ما يحد من �إمكانية
و�صولهم �إىل هذه املباين وا�ستعمالها بحرية وا�ستقاللية .وال تتوفر يف مراكز التدريب املهني
اخلربات الفنية الالزمة ال�ستيعاب الأ�شخا�ص ذوي الإعاقة ،كما ال توجد لديها �سيا�سات
وبرامج لت�سهيل دمج الأ�شخا�ص ذوي الإعاقة .وهذا من �ش�أنه �أن يدفع الأ�شخا�ص ذوي
الإعاقة من ال�شباب لاللتحاق مبراكز ت�أهيل مهني خا�صة تديرها م�ؤ�س�سات ت�أهيل الأ�شخا�ص
ذوي الإعاقة� ،أمال يف احل�صول على ت�أهيل مهني مالئم .لكن اخليارات حمدودة جداً يف
هذه املراكز .فاملهن التي يتم التدريب 84عليها قليلة جدا ،بالإ�ضافة �إىل كونها مه ًنا ب�سيطة
غري مطلوبة يف �سوق العمل ،مثل �أعمال الق�ش واخليزران للمكفوفني ،و�أعمال اخلياطة
للأ�شخا�ص ذوي الإعاقة احلركية.
كما تقف الأفكار امل�سبقة ال�سائدة حول الأ�شخا�ص ذوي الإعاقة عائقا حقيقيا �أمام دخولهم
�سوق العمل .ف�أرباب العمل يعتقدون �أن املعاق يحتاج �إىل امل�ساعدة� ،أو �أنه ال ي�ستطيع
العمل� ،أو �أنه ال تتوافر لديه املهارات الالزمة للقيام بالأعمال املطلوبة .لكن جتدر الإ�شارة
�إىل حدوث تغريات �إيجابية م�ؤخرا على �آراء و�أفكار �أرباب العمل ،ما �أدى �إىل �إيجاد فر�ص
عمل �أكرث وت�شغيل عدد �أكرب من الأ�شخا�ص ذوي الإعاقة.
حتول تقارير حتديد ن�سبة الإعاقة التي ت�صدرها اللجان الطبية ،العليا والفرعية ،التابعة لوزارة
ال�صحة ،دون عمل كثري من ذوي الإعاقات يف الإدارة احلكومية .فهذه اللجان تعترب كل
 84تقرير �صادر عن الهيئة� ،إعداد زياد عمرو بعنوان حقوق ذوي االحتياجات اخلا�صة.
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�شخ�ص لديه �إعاقة غري الئق �صحيا ،و�أحيانا تذهب �إىل �أبعد من ذلك باعتبارها ال�شخ�ص
الذي يعاين من �إعاقة على �أنه ال ي�ستطيع العمل كموظف ،وهذا �أمر م�ستهجن .وهذا بالطبع
ي�ؤثر �سلبا على ر�أي اجلهات احلكومية املعنية بالت�شغيل ،وخا�صة ديوان املوظفني.
م�ؤ�رشات و�إح�صائيات حول الإعاقة يف الأرا�ضي الفل�سطينية
ي�شكل الأ�شخا�ص ذوو الإعاقة �رشيحة مهمة من املجتمع الفل�سطيني ،فقد �أظهرت نتائج م�سح
الإعاقة لعام  ،2011التي �أعلن عنها جهاز الإح�صاء املركزي ووزارة ال�ش�ؤون االجتماعية،
�أن الإعاقة احلركية هي الأكرث انت�شارا يف فل�سطني ،و�أن ن�سبة الإعاقة يف ال�ضفة الغربية �أعلى
منها يف قطاع غزة .فقد �أتاح م�سح الإعاقة عر�ض ن�سبة انت�شار الإعاقة يف املجتمع الفل�سطيني
من خالل التعريف املو�سع ،حيث مت فيه تعريف الفرد ذي الإعاقة على �أنه “الفرد الذي يعاين
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من بع�ض ال�صعوبة� ،أو �صعوبة كبرية� ،أو ال ي�ستطيع مطلق ًا”.
وفقا للتعريف املو�سع الذي اعتمده امل�سح ،فقد بلغت ن�سبة انت�شار الإعاقة يف الأرا�ضي
الفل�سطينية حوايل  ،%7وهي الن�سبة ذاتها يف كل من ال�ضفة الغربية وقطاع غزة .ووفقا
للتعريف ال�ضيق ،فقد بلغت هذه الن�سبة يف الأرا�ضي الفل�سطينية .%2,7
يبني امل�سح الذي و�صف ب�أنه الأول من نوعه يف العامل العربي �أن �أعداد الأ�شخا�ص ذوي
الإعاقة يف الأرا�ضي الفل�سطينية و�صلت �إىل حوايل � 113ألف فرد ،منهم � 75ألفا يف
ال�ضفة� ،أي  %2.9من جممل ال�سكان ،و� 38ألفا يف قطاع غزة� ،أي  %2.4من جممل
ال�سكان ،وبلغت  %2,9بني الذكور مقابل  %2,5بني الإناث .و�أن الإعاقة احلركية
هي الأكرث انت�شارا ،و�أن حوايل  %49من الأفراد ذوي الإعاقة هم معاقون حركيا،
بواقع  %49.5يف ال�ضفة الغربية مقابل  %47.2يف قطاع غزة .تليها �إعاقة بطء التعلم،
�إذ بلغت  %23.6( %24.7يف ال�ضفة الغربية مقابل  %26.7يف قطاع غزة) ،وعن �أثر
الإعاقة على حياة الأفراد � 18سنة ف�أكرث من ذوي الإعاقة� ،أ�شار امل�سح �إىل �أن %76.4
منهم ال ي�ستخدمون املوا�صالت العامة؛ ب�سبب عدم وجود البنية التحتية الالزمة لتمكينهم
 85تقرير اجلهاز املركزي للإح�صاء ووزارة ال�ش�ؤون االجتماعية حول م�سح الإعاقة الفل�سطيني.2011 ،
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من ا�ستخدامها ،و %34.2ال ي�ستطيعون �أداء �أن�شطتهم اليومية �إطالقا داخل بيوتهم ب�سبب
�إعاقتهم ،و %22.2تركوا التعليم ب�سبب �إعاقتهم ،و %8.7دائما ما يتجنبون القيام بعمل
ما ب�سبب نظرة الآخرين لهم.
و�أ�شار امل�سح �إىل �أن �أكرث من ثلث الأفراد � 15سنة ف�أكرث من ذوي الإعاقة مل يلتحقوا
بالتعليم قط ،و�أن  %53.1منهم �أميون ،وبني امل�سح خالل فرتة تنفيذه �أن  %87.3من
ه�ؤالء الأفراد ال يعملون %85.6 ،يف ال�ضفة الغربية مقابل  %90.9يف قطاع غزة ،فيما
�أ�شار  %8,7من الأفراد ذوي الإعاقة يف الأرا�ضي الفل�سطينية� ،إىل �أنهم دائما ما يتجنبون
القيام بعمل ما ب�سبب نظرة الآخرين لهم .كما �أو�ضح امل�سح �أن  76,4من الأفراد ذوي
الإعاقة ال ي�ستخدمون املوا�صالت العامة ب�سبب عدم وجود البنية التحتية الالزمة لتمكينهم من
ا�ستخدامها .وبني امل�سح �أي�ضا �أن � ،%22أي ما يزيد عن خم�س املعاقني بقليل تركوا التعليم
86
ب�سبب �إعاقتهم.
وبالتوقف عند هذه الأرقام الإح�صائية التي تعطينا م�ؤ�رشا خطريا حول عالقة الإعاقة بالعمل
يت�ضح لنا �أن ن�سبة ت�شغيل الأ�شخا�ص ذوي الإعاقة يف �سوق العمل منخف�ضة جداً ،وهذا
ينعك�س على حجم م�شاركتهم و�إ�سهامهم كقوة لها قيمتها واعتبارها يف التنمية ،وما زالت
النظرة جتاه هذه الفئة مقت�رصة على نظرة الإح�سان والإغاثة واخلدمات االجتماعية ،بدال
�أن تتحقق لهم مكانتهم باعتبارها فئة �رشيكة يف عملية البناء لهم دورهم احلقيقي �إىل جانب
�أقرانهم الآخرين.
ويظهر امل�سح الذي �أجراه اجلهاز املركزي للإح�صاء بالتعاون مع وزارة ال�ش�ؤون االجتماعية
الفل�سطينية املواءمات التي يحتاجها الأفراد ذوو الإعاقة � 18سنة ف�أكرث غري العاملني من �أجل
التمكن من العمل .حيث مت ح�رص جمموعة من االحتياجات التي ت�سهل عملية انخراط
الأفراد ذوي الإعاقة � 18سنة ف�أكرث يف �سوق العمل وكان من �ضمن هذه االحتياجات النتائج
التالية التي ت�ستعر�ض بع�ض هذه املواءمات.
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�إن مواءمة املباين احلكومية العامة للأ�شخا�ص ذوي الإعاقة ترتبط بالأ�سا�س بحقهم يف التنقل،
�إذ �إنه من الطبيعي �أن تكون عدم مواءمة الأماكن واملباين العامة معيق ًا �أ�سا�سي ًا حلق الأ�شخا�ص
ذوي الإعاقة يف التنقل ،لكننا �آثرنا �أن ن�ضع هذا البند على وجه اخل�صو�ص كم�ؤ�رش لقيا�س
احلق يف العمل للأ�شخا�ص ذوي الإعاقة ،لأنه يعك�س ب�صورة وا�ضحة من خالل تفح�ص
مبدئي بالعني املجردة مدى وجود نية م�سبقة للم�ؤ�س�سة احلكومية �أو املن�ش�أة العمالية بت�شغيل
الأ�شخا�ص ذوي الإعاقة �ضمن طاقمها العمايل �أم ال.
وال ي�ستطيع ال�شخ�ص ذو الإعاقة ممار�سة عمله ب�صورة متكاملة �إذا مل توفر له الت�سهيالت
البنيوية يف مكان عمله والتي تتالءم مع طبيعة �إعاقته ،كوجود م�صعد يف البناية ليتمكن
من الو�صول �إىل مكان عمله املحدد ،ووجود الوحدة ال�صحية املالئمة له ،ومكان توقف
ال�سيارات ،وكل تلك الت�سهيالت املتعلقة يف املبنى العام وحميطه ،والتي قد ال يتبادر للذهن
يف البداية مقدار �أهميتها لل�شخ�ص ذي الإعاقة و�أثرها يف ت�شغيل ه�ؤالء الأ�شخا�ص ،مع �أنها
�رضورية و�أ�سا�سية لهم ليتمكنوا من �أداء دورهم املطلوب منهم بدقة عالية.
ومن ال�صعب مبكان تعداد امل�ؤ�س�سات احلكومية العاملة يف ال�ضفة الغربية وقطاع غزة ،التي تقع
مقراتها يف �أماكن غري موائمة لعمل الأ�شخا�ص ذوي الإعاقة �أو حتى ال�ستقبالهم كمراجعني.
وبدرجة �أكرب من ذلك جند �أي�ض ًا �أن الأغلبية العظمى من املن�ش�آت العمالية اخلا�صة غري مالئمة
لعمل الأ�شخا�ص ذوي الإعاقة� ،إذ مل يفر�ض قانون العمل على �أ�صحاب املن�ش�آت العمالية
�إجراء تعديالت بنيوية على من�ش�آتهم لتكون موائمة لعمل الأ�شخا�ص ذوي الإعاقة فيها.87
حيث �أ�شار امل�سح �إىل حاجة الأ�شخا�ص ذوي الإعاقة �إىل �إجراء مواءمات بيئية يف �أماكن
العمل ،حيث �أفاد  %36.4من الأفراد ذوي بطء التعلم �إىل �أنهم بحاجة �إىل هذه املواءمة،
يليهم الأفراد ذوو الإعاقة احلركية بن�سبة  ،%28.8وثم الأفراد ذوو الإعاقة الب�رصية بن�سبة
 ،%25.8و %20.6من الأفراد ذوي الإعاقة ال�سمعية ،و %16.7من الأفراد ذوي �إعاقة
88
ال�صحة النف�سية بحاجة �إىل هذه املواءمة.
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وفيما يتعلق باملوا�صالت وو�سائل النقل �أفاد  %34.7من الأفراد ذوي الإعاقة احلركية ب�أنهم
بحاجة �إىل موا�صالت موائمة حتى ي�ستطيعوا العمل ،تالهم الأفراد ذوو الإعاقة الب�رصية
بن�سبة  %20,0 ،%31,7من الأفراد ذوي �إعاقة ال�صحة النف�سية ،و %17,6من الأفراد
ذوي الإعاقة ال�سمعية ،و %12,5من الأفراد ذوي �إعاقة التوا�صل .يف حني �أفاد %26.4
من الأفراد ذوي الإعاقة احلركية �أنهم بحاجة �إىل دورات مياه موائمة حتى ي�ستطيعوا العمل،
و %16.1من الأفراد ذوي الإعاقة الب�رصية ،و %9.1من الأفراد ذوي �إعاقة التذكر
والرتكيز ،و %8.8من الأفراد ذوي الإعاقة ال�سمعية.
فيما �أفاد  %44.4من الأفراد ذوي �إعاقة التوا�صل ب�أنهم بحاجة �إىل �أدوات تقنية ،برامج
ناطقة ،جهاز حممول لأخذ املالحظات ،وذلك لتمكينهم من العمل ،و %26.5من
الأفراد ذوي الإعاقة ال�سمعية ،و %22.6من الأفراد ذوي الإعاقة الب�رصية ،و %1.4من
الأفراد ذوي الإعاقة احلركية.
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ا�ستنتاجات
على �ضوء ما مت ا�ستنتاجه من هذا التقرير� ،أ�صبحت بال �أدنى �شك حقوق الأ�شخا�ص ذوي
الإعاقة حتظي باهتمام وا�سع من قبل العديد من الدول واملنظمات الدولية ،بحيث باتت
�إحدى �أهم مرتكزات امل�شهد احلقوقي العاملي� ،إذ �إن مقدار االهتمام بحقوق الأ�شخا�ص
ذوي الإعاقة مل يعد ميثل فقط حتديا �أمام الدول لتوفري الدعم والرعاية ل�رشيحة من �سكانها،
و�إمنا �أ�صبح ميثل �أي�ض ًا �أحد املعايري الأ�سا�سية لقيا�س مدى حت�رض وتقدم املجتمعات ومكانتها
داخل املجتمع الدويل ،مع الت�أكيد على �أن االهتمام بهذه الفئة يجب �أال يرتكز علي فكرة
الإح�سان وال�شفقة ،و�إمنا على �أ�سا�س ما يجب �أن تتمتع به من حقوق كما تن�ص على ذلك
الإعالنات واملواثيق الدولية والت�رشيعات الوطنية.
نخل�ص من هذه املراجعة القانونية للت�رشيعات وال�سيا�سات واخلطط الوطنية املنظمة حلقوق
الأ�شخا�ص ذوي الإعاقة ،وخا�صة حقهم يف العمل و�إ�شغال الوظيفة العمومية� ،إىل �أن هذه
القوانني وال�سيا�سات تعد خطوة مهمة يف جمال �ضمانة حقوق ذوي الإعاقة� ،إذ ا�ستطاعت
�أن جتمع �أهم حقوق ذوي الإعاقة يف ن�صو�ص قانونية حمددة ،وتلفت نظر �أفراد املجتمع،
واجلهات احلكومية ،واخلا�صة �إىل �أهمية ق�ضية الإعاقة ،ما ي�ؤدى �إىل رفع م�ستوى الوعي
العام بها ،كما تي�رس على املعنيني وجهات االخت�صا�ص �إمكانية االطالع على الأحكام
املختلفة اخلا�صة بذوي الإعاقة ،واال�ستفادة منها ،وتطبيقها ،ف�ضال عما ي�ؤدى �إليه وجود
مثل هذه القوانني من رفع معنويات الأ�شخا�ص ذوي الإعاقة و�إ�شعارهم بذاتيتهم ،واهتمام
املجتمع بق�ضاياهم ،ف�ضال عن هذه القوانني حر�صت على �إن�شاء جهة معنية متخ�ص�صة يف
ر�سم ال�سيا�سة العامة يف جمال الإعاقة وتنظيم �ش�ؤون ذوي الإعاقة.
وعليه فال بد من �رضورة �إجراء مراجعة �شاملة ملجمل الت�رشيعات الفل�سطينية الناظمة حلقوق
الأ�شخا�ص ذوي الإعاقة لإزالة التناق�ض القانوين احلا�صل بينها ،ويقف على ر�أ�س تلك
الت�رشيعات قانون حقوق املعوقني والئحته التنفيذية� ،إ�ضافة �إىل املواد الواردة يف قانوين
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العمل واخلدمة املدنية ،و�أي�ضا للت�أكد من ان�سجام كافة قواعد الت�رشيع الوطني الفل�سطيني مع
قواعد االتفاقيات الدولية بهذا ال�صدد ،و�رضورة تعديل قانون حقوق املعوقني ،ب�صورة يتم
من خاللها ت�ضمينه مواد ّ
تنظم �آليات امل�ساءلة والعقاب على �أفراد وم�ؤ�س�سات القطاع اخلا�ص
الذين ال يلتزمون بتطبيق التزاماتهم املفرو�ضة عليهم قانون ًا جتاه الأ�شخا�ص ذوي الإعاقة،
مبعنى ت�ضمني القانون �آليات ملعاقبة من يخالفها ،وت�شجيع من يلتزم بها من �أ�صحاب القطاع
اخلا�ص ،وتعزيز �آليات التطبيق والرقابة على تنفيذ تلك القوانني.
كما خل�ص التقرير �إىل جملة من اال�ستنتاجات الرئي�سية التي ت�ضع ق�ضايا الأ�شخا�ص ذوي
الإعاقة وحقوقهم يف موقع جدي و�صعب وحتتاج �إىل و�ضعها �ضمن الأولويات الوطنية
من قبل �صناع القرار ،وعدم ت�أجيلها وال لأي �سبب من الأ�سباب ك�أولوية وطنية وحقوقية
ت�ستوجب اال�ستجابة ال�رسيعة الحتياجات هذه ال�رشيحة املهم�شة من الأجندة الوطنية.
وجاءت اال�ستنتاجات لت�ؤكد �أن الأ�شخا�ص ذوي الإعاقة ما زالوا يعانون من التمييز ،و�أن
مبد�أ امل�ساواة غري مطبق عليهم على ال�صعيد العملي ،فهناك ارتفاع بن�سبة الإعاقة يف فل�سطني
نتيجة عوامل مر�ضية ووراثية ،ونتيجة ا�ستمرار انتهاكات االحتالل الإ�رسائيلي ،وتبني �أنه
على الرغم من مرور فرتة طويلة على �صدور قانون حقوق املعوقني الفل�سطيني رقم (،)4
�إال �أن هناك متييزاً م�ستمراً �ضد الأ�شخا�ص ذوي الإعاقة يف احل�صول على الوظائف واحلق يف
العمل.
وخال القانون من عقوبات رادعه للمخالفني ،ما �أ�سهم بعدم تطبيق مواده رغم مرور فرتة
طويلة على �إ�صداره ،وكذلك خال قانون حقوق املعوقني الفل�سطيني رقم ( )4من ن�ص يعزز
من مكانة املر�أة ذات الإعاقة ويدعو لتوفري احلماية لها ،فمو�ضوع الإعاقة ال يحتل املكانة
املنا�سبة يف ال�سيا�سات واخلطط والربامج احلكومية من ال�سلطة الوطنية الفل�سطينية.
وما زال التعامل مع ذوي الإعاقة عن طريق الربامج الإغاثية ولي�س من منطلق �أن حقوقهم من
�ضمن حقوق الإن�سان ،وما زال عدد كبري من الأ�شخا�ص ذوي الإعاقة ال يح�صلون على
حقهم يف التعليم ،وال�صحة ،واحلقوق االجتماعية ،كما �أنه ما زال �أغلب الأ�شخا�ص ذوي
الإعاقة ال ي�ستطيعون احل�صول على وظائف وهناك متييز ب�سبب �إعاقتهم ،وتبني �أن هناك معاناة
م�ضاعفة وكبرية للأ�شخا�ص ذوي الإعاقة املعتقلني يف �سجون االحتالل الإ�رسائيلي ،كما
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تبني �أن هناك عدم تبليغ عن االنتهاكات التي يتعر�ض لها الأ�شخا�ص ذوو الإعاقة ،وذلك
�إما للجهل بالقانون �أو للقناعة بعدم جدوى التقدم ب�شكاوى ،و�أن ذلك �أدى �إىل ا�ستمرار
االنتهاكات بحق الأ�شخا�ص ذوي الإعاقة.
�أما فيما يتعلق بال�سيا�سات الت�شغيلية ،فبالرغم من �سعي احلكومة �إىل الو�صول اللتزام مبا ن�ص
عليه القانون من خالل التعميمات ال�صادرة عن جمل�س الوزراء� ،إال �أن ن�سبة الت�شغيل يف
القطاع احلكومي ما زالت تراوح الـ  %3على �أبعد تقدير ،وهنالك غياب لوجود �سيا�سة �أو
�إ�سرتاتيجية حتدد كيفية الو�صول للن�سبة املحمية التي ن�ص عليها القانون ،وغياب خطة عمل
حكومية ممنهجة تت�ضافر بها جهود املجتمع املحلي للنهو�ض بهذا احلق� ،أما فيما يتعلق بالقطاع
اخلا�ص فلم ن�صل حتى اللحظة لأي خطوة يف هذا االجتاه.
كما ال تزال الكثري من امل�ؤ�س�سات تعمل على �أ�سا�س من االعتقاد ب�أن ق�ضية الإعاقة هي ق�ضية
تتمحور حول الأ�شخا�ص ذوي الإعاقة ،فيتم تركيز كافة مراحل الت�أهيل حول ال�شخ�ص ذي
الإعاقة ويتم ت�صنيف اخلدمات ح�سب االحتياجات ولي�س من منطلق احلقوق ،الأمر الذي
يبقي عملية الت�أهيل بعيدة عن امل�سار احلقوقي املبني على �أ�سا�س حقوق الإن�سان واعتبار �أن
ق�ضية الإعاقة هي ق�ضية حقوق بامتياز ،ف�أ�سا�س الإعاقة مبني على املعيقات التي تقف حائ ًال
بني الأ�شخا�ص ذوي الإعاقة وبني ممار�ستهم حلقوقهم يف احلياة ،فعندما يقوم املجتمع ب�إزالة
املعيقات �أمام اندماج الأ�شخا�ص ذوي الإعاقة البيئية والفكرية ف�إن ق�ضية وجود الإعاقة لن
يكون لها ت�أثريات �سلبية يف حياة الأ�شخا�ص ذوي الإعاقة.
�إن النجاح يف حتقيق ت�شغيل الأ�شخا�ص ذوي الإعاقة من �أ�صعب الرهانات املطروحة على
الدول و�سائر اجلمعيات واملنظمات ال�ساهرة على رعايتهم .ولذلك ،ال ي�أتي ت�شغيلهم مبجرد
�صدور قانون يحدد ن�سبة معينة من الأ�شخا�ص ذوي الإعاقة واجبة الت�شغيل يف القطاعات
احلكومية �أو اخلا�صة ،على الرغم من �أهمية وجود ذلك القانون ،ولكن ال بد من وجود خطة
�إ�سرتاتيجية ممنهجة ت�ضمن دائم ًا رفع ن�سبة ت�شغيل ذوي الإعاقة ،لي�س يف الوظائف الثانوية
فح�سب ،بل يف الوظائف املتقدمة ووظائف الدرجة الأوىل ،وهذا ال يت�أتى �إال من خالل
تعليمهم يف مراحل عليا متقدمة يف مهن تتالءم وطبيعة �إعاقتهم.
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تو�صيات
�1.1رضورة ت�أكيد ال�سلطة على ا�سرت�شادها باملعايري الدولية حلقوق الإن�سان مبا جاءت به
املنظومة الدولية والإقليمية مت�ضمنة ال�رشعة الدولية 89،وكذلك االتفاقية الدولية حلقوق
الأ�شخا�ص ذوي الإعاقة ،مع الت�أكيد على �أن حقوق الأ�شخا�ص ذوي الإعاقة هي جزء
من عملية التنمية ال�شاملة .و�أن تكون هذه الر�ؤية هي املنطلق والأ�سا�س الذي ترتكز عليه
ال�سلطة يف عملية تقدمي اخلدمات على �أ�سا�س النهج احلقوقي.
�2.2رضورة تعديل الت�رشيعات املتعلقة ب�إعمال هذا احلق ووجود جهات رقابية على تنفيذه.
�3.3ضمان �إلزامية وتفعيل ال�صندوق اخلا�ص بالت�شغيل يف حالة عدم قيام امل�ؤ�س�سات بت�شغيل
الأ�شخا�ص ذوي الإعاقة.
4.4توحيد امل�صطلح امل�ستعمل يف التعبري عن الأ�شخا�ص ذوي الإعاقة ومفهوم التعرف
عليهم.
5.5رفع الوعي املجتمعي بحقوق واحتياجات و�إ�سهامات و�إمكانات الأ�شخا�ص ذوي
الإعاقة.
�6.6رضورة تبني �إ�سرتاتيجية وطنية تتناول كافة جوانب رفع الوعي امل�ؤدي �إىل تغيري ال�صورة
احلالية عن الأ�شخا�ص ذوي الإعاقة.
7.7بناء ثقافة تنظر لهم ب�صفتهم �أ�شخا�صا لهم احلقوق نف�سها التي يتمتع بها الإن�سان.
8.8رفع كل �أ�شكال التمييز التي يتعر�ض لها الأ�شخا�ص ذوو الإعاقة ب�سبب �إعاقتهم ،مبا يف
 89الإعالن العاملي حلقوق الإن�سان والعهد الدويل اخلا�ص باحلقوق االقت�صادية والثقافية واالجتماعية والعهد اخلا�ص باحلقوق املدنية
وال�سيا�سية.
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ذلك العوائق الت�رشيعية والبيئية واالجتماعية (املعتقدات والأفكار ال�سائدة عن طبيعة الإعاقة
والأ�شخا�ص ذوي الإعاقة و�شكل اال�ستجابة القائم على نظرة الإح�سان وال�شفقة).
9.9ت�شجيع الإعالم على �أداء دور �أكرث فاعلية يف �إظهار ال�شخ�ص ذي الإعاقة كع�ضو فاعل
يف املجتمع له احلقوق والواجبات نف�سها ،ولي�س ك�شخ�صية بطولية �أو كائن يحتاج
�إىل ال�شفقة والتعاطف .هناك حاجة �إىل املعرفة بثقافة حقوق الأ�شخا�ص ذوي الإعاقة
و�أ�ساليب رفع الوعي بهذه احلقوق بال�شكل وامل�ستوى الذي ين�سجم مع ر�ؤية الأ�شخا�ص
ذوي الإعاقة لأنف�سهم .الأمر الذي ي�ستدعي تدريب العاملني يف الإعالم على كيفية
اال�ستخدام الفعال للر�سائل يف تغيري االجتاهات وبناء ال�صور الإيجابية التي تخدم ق�ضايا
ذوي الإعاقة و�أهدافهم.
�1010شمول برامج �إعادة الت�أهيل للأ�رس واملجتمعات املحلية لتهيئة املجتمع املحلي لتقبل
ال�شخ�ص ذي الإعاقة و�إعاقته ملا لذلك من �أهمية يف ت�سهيل امل�شاركة والتفاعل.
�1111إن�شاء مراكز للت�أهيل والتدريب للأ�شخا�ص ذوي الإعاقة و للإعاقات املختلفة وتدريب
كوادر م�ؤهلني للتدريب والت�أهيل يف الداخل اخلارج وخ�صو�صا للإعاقات ال�شديدة.
�1212رضورة قيام دائرة الرقابة والتفتي�ش يف وزارة العمل بالت�أكد من التزام م�ؤ�س�سات القطاع
اخلا�ص التي يزيد عدد العاملني فيها عن ( )20عام ًال بت�شغيل  %5من جمموع العاملني
لديها من الأ�شخا�ص ذوي الإعاقة.
1313حث وزارة العمل على �رضورة �ضبط م�ؤ�س�سات القطاع اخلا�ص املخالفة والتي ال تلتزم
بت�شغيل الأ�شخا�ص ذوي الإعاقة.
�1414إن�شاء وحدات خا�صة بتوفري فر�ص العمل للأ�شخا�ص ذوي الإعاقة يكون من مهامها
العمل على متابعة ق�ضية ت�شغيل الأ�شخا�ص ذوي الإعاقة قبل و�أثناء العمل.
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املالحق
قانون رقم ( )4ل�سنة 1999م  -قانون حقوق املعوقني
رئي�س اللجنة التنفيذية ملنظمة التحرير الفل�سطينية
رئي�س ال�سلطة الفل�سطينية
بعد االطالع على م�رشوع القانون املقدم من جمل�س الوزراء وبناء على ما عر�ضه وزير ال�ش�ؤون
االجتماعية ،وبعد موافقة املجل�س الت�رشيعي.
�أ�صدرنا القانون التايل:
الف�صل الأول
تعريفات و�أحكام عامة
املادة ()1
يف تطبيق �أحكام هذا القانون يكون للكلمات والعبارات التالية املعاين املخ�ص�صة لها �أدناه ما
مل تدل القرينة على خالف ذلك.
الوزارة :وزارة ال�ش�ؤون االجتماعية.
الوزير :وزير ال�ش�ؤون االجتماعية.
املعوق :ال�شخ�ص امل�صاب بعجز كلي �أو جزئي خلقي �أو غري خلقي وب�شكل م�ستقر يف �أي من
حوا�سه �أو قدراته اجل�سدية �أو النف�سية �أو العقلية �إىل املدى الذي يحد من �إمكانية تلبية متطلبات
حياته العادية يف ظروف �أمثاله من غري الأ�شخا�ص ذوي الإعاقة.
بطاقة املعوق :هي البطاقة التي حتدد رزمة اخلدمات التي يحق للمعوق احل�صول عليها �ضمن
برنامج منظم.
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الت�أهيل :جمموعة اخلدمات والأن�شطة واملعينات االجتماعية والنف�سية والطبية والرتبوية
والتعليمية واملهنية التي متكن الأ�شخا�ص ذوي الإعاقة من ممار�سة حياتهم با�ستقاللية وكرامة.
امل�شاغل املحمية :هي املراكز التي يكون فيها ت�أهيل للمعوقني بالإعاقات العقلية ال�شديدة
وت�شغيلهم و�إيوا�ؤهم.
املكان العام :كل بناية �أو ممر �أو طريق �أو �أية �أماكن تقدم خدمات عامة للجمهور.
املواءمة :جعل الأماكن العامة و�أماكن العمل منا�سبة ال�ستخدام الأ�شخا�ص ذوي الإعاقة.
املادة ()2
للمعوق حق التمتع باحلياة احلرة والعي�ش الكرمي واخلدمات املختلفة �ش�أن غريه من املواطنني له
نف�س احلقوق وعليه واجبات يف حدود ما ت�سمح به قدراته و�إمكاناته ،وال يجوز �أن تكون
الإعاقة �سبب ًا يحول دون متكن املعوق من احل�صول على تلك احلقوق.
مادة ()3
تتكفل الدولة بحماية حقوق املعوق وت�سهيل ح�صوله عليها وتقوم الوزارة بالتن�سيق مع اجلهات
املعنية ب�إعداد برامج التوعية له ولأ�رسته ولبيئته املحلية يف كل ما يتعلق بتلك احلقوق املن�صو�ص
عليها يف هذا القانون.
مادة ()4
وفق ًا لأحكام القانون للمعوقني احلق يف تكوين منظمات وجمعيات خا�صة بهم.
مادة ()5
 .1على الدولة تقدمي الت�أهيل ب�أ�شكاله املختلفة للمعوق وفق ما تقت�ضيه طبيعة �إعاقته ومب�ساهمة
منه ال تزيد على  %25من التكلفة.
 .2يعفى املعوقون ب�سبب مقاومة االحتالل من هذه امل�ساهمة.
مادة ()6
وفق ًا لأحكام القانون تعفى من الر�سوم واجلمارك وال�رضائب:
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 .1جميع املواد التعليمية والطبية والو�سائل امل�ساعدة وو�سائط النقل الالزمة ملدار�س
وم�ؤ�س�سات الأ�شخا�ص ذوي الإعاقة املرخ�صة.
 .2و�سائل النقل ال�شخ�صية ال�ستعمال الأفراد املعوقني.
مادة ()7
بنا ًء على طلب من الوزارة تقدم امل�ؤ�س�سات احلكومية خططها وتقاريرها ال�سنوية املتعلقة
بخدماتها للمعوقني.
املادة ()8
وفق ًا لأحكام هذا القانون وبالتن�سيق مع الوزارة تتوىل الوزارة املخت�صة منح و�إ�صدار الرتاخي�ص
الفنية الالزمة ملزاولة اخلدمات والربامج والأن�شطة التي يقدمها القطاع غري احلكومي للمعوقني،
وكذلك الإ�رشاف عليها.
املادة ()9
على الدولة و�ضع الأنظمة وال�ضوابط التي ت�ضمن للمعوق احلماية من جميع �أ�شكال العنف
واال�ستغالل والتمييز.
الف�صل الثاين
احلقوق اخلا�صة
املادة ()10
تتوىل الوزارة م�س�ؤولية التن�سيق مع جميع اجلهات املعنية للعمل على رعاية وت�أهيل املعوقني يف
املجاالت الآتية:
 .1يف املجال االجتماعي:
�أ .حتديد طبيعة الإعاقة وبيان درجتها ومدى ت�أثريها على �أ�رسة املعوق وتقدمي امل�ساعدة
املنا�سبة.
ب .تقدمي اخلدمات اخلا�صة باملعوق يف جمال الرعاية والإغاثة والتدريب والتثقيف و�إعطا�ؤه
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الأولوية يف برامج التنمية الأ�رسية.
ج .توفري خدمات الرعاية االجتماعية الإيوائية ل�شديدي الإعاقة والذين لي�س لهم من يعيلهم.
د .دعم برامج امل�شاغل املحمية.
هـ� .إ�صدار بطاقة املعوق.
 .2يف املجال ال�صحي:
�أ .ت�شخي�ص وت�صنيف درجة الإعاقة لدى املعوق.

ب� .ضمان اخلدمات ال�صحية امل�شمولة يف الت�أمني ال�صحي احلكومي جمان ًا للمعوق ولأ�رسته.
ج .تقدمي وتطوير خدمات االكت�شاف املبكر للإعاقات.

د .توفري الأدوات والأجهزة الطبية الالزمة مل�ساعدة املعوق وفق ًا للمادة ( )5من هذا القانون.
هـ .تقدمي اخلدمات الوقائية والعالجية التي تهدف �إىل تقليل ن�سبة الإعاقة يف املجتمع.
 .3يف جمال التعليم:
�أ� .ضمان حق املعوقني يف احل�صول على فر�ص متكافئة لاللتحاق باملرافق الرتبوية والتعليمية
واجلامعات �ضمن �إطار املناهج املعمول بها يف هذه املرافق.
ب .توفري الت�شخي�ص الرتبوي الالزم لتحديد طبيعة الإعاقة وبيان درجتها.
ج .توفري املناهج والو�سائل الرتبوية والتعليمية والت�سهيالت املنا�سبة.
د .توفري التعليم ب�أنواعه وم�ستوياته املختلفة للمعوقني بح�سب احتياجاتهم.
هـ� .إعداد امل�ؤهلني تربوي ًا لتعليم املعوقني كل ح�سب �إعاقته.
 .4يف جمال الت�أهيل والت�شغيل:
�أ� .إعداد كوادر فنية م�ؤهلة للعمل مع خمتلف فئات املعوقني.
ب� .ضمان حق االلتحاق يف مرافق الت�أهيل والتدريب املهني ح�سب القوانني واللوائح املعمول
بها وعلى �أ�سا�س مبد�أ تكاف�ؤ الفر�ص وتوفري برامج التدريب املهني املنا�سبة للمعوقني.
ج� .إلزام امل�ؤ�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 امل�ؤ�س�سات مع جعل �أماكن العمل
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منا�سبة ال�ستخدامهم.
د .ت�شجيع ت�شغيل املعوقني يف امل�ؤ�س�سات اخلا�صة من خالل خ�صم ن�سبة من مرتباتهم من
�رضيبة الدخل لتلك امل�ؤ�س�سات.
 .5يف جمال الرتويح والريا�ضة:
�أ .توفري فر�ص الريا�ضة والرتويح للمعوقني وذلك مبواءمة املالعب والقاعات واملخيمات
والنوادي ومرافقها حلالة املعوق وتزويدها بالأدوات وامل�ستلزمات ال�رضورية.
ب .دعم م�شاركة املعوقني يف برامج ريا�ضية وطنية ودولية.
ج .تخفي�ض ر�سوم دخول املعوقني �إىل الأماكن الثقافية والرتفيهية والأثرية احلكومية بن�سبة
.%50
 .6يف جمال التوعية اجلماهريية:
�أ .القيام بحمالت توعية اجلماهري حول الإعاقات بجميع جوانبها من م�سببات ونتائج
وحاجات.
ب .ن�رش املعلومات والبيانات املتعلقة بالوقاية بهدف تقليل ن�سبة الإعاقة يف املجتمع.
ج .ن�رش الإر�شادات العامة والوعي بهدف تقومي نظرة املجتمع للمعوق ودجمه.
د .ا�ستخدام لغة الإ�شارة يف التلفزيون.
املادة ()11
تعمل الدولة على �إدخال لغة الإ�شارة يف املرافق احلكومية.
الف�صل الثالث
مواءمة الأماكن العامة للمعوقني
املادة ()12
تهدف املواءمة �إىل حتقيق بيئة منا�سبة للمعوقني ت�ضمن لهم �سهولة وا�ستقاللية احلركة والتنقل
واال�ستعمال الآمن للأماكن العامة.
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املادة ()13
.1املواءمة �إلزامية للجهات املعنية �إال �إذا كانت:
�أ .تهدد الناحية التاريخية والأثرية للمكان العام.
ب .ت�شكل خطراً على �أمن و�سالمة املكان العام.
ج .تكلف �أكرث من  %15من قيمة املكان العام.
 .2يف احلاالت املذكورة يف البنود (�أ،ب،ج) �أعاله على اجلهات املعنية �إيجاد بدائل منا�سبة
ت�ضمن ا�ستعمال املكان العام للمعوقني.
املادة ()14
على وزارتي الرتبية والتعليم العايل ت�أمني بيئة تتنا�سب واحتياجات املعوقني يف املدار�س
والكليات واجلامعات.
املادة ()15
بالتن�سيق مع اجلهات املعنية تتوىل وزارة احلكم املحلي م�س�ؤولية �إلزام اجلهات احلكومية
واخلا�صة بال�رشوط واملوا�صفات الفنية والهند�سية واملعمارية الواجب توافرها يف املباين واملرافق
العامة القدمية واجلديدة خلدمة املعوقني.
املادة ()16
تعمل وزارة املوا�صالت على تهيئة البيئة املنا�سبة لت�سهيل حركة املعوقني �إ�ضافة �إىل منح
تخفي�ضات خا�صة يف و�سائل النقل العامة لهم وملرافقيهم.
املادة ()17
تعمل وزارة االت�صاالت على توفري الت�سهيالت الالزمة لتمكني املعوقني من ا�ستخدام �أجهزة
ومعدات ومرافق االت�صاالت.
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الف�صل الرابع
�أحكام ختامية
املادة ()18
يلغى كل حكم يتعار�ض و�أحكام هذا القانون.
املادة ()19
ي�صدر جمل�س الوزراء اللوائح الالزمة لتنفيذ �أحكام هذا القانون.
املادة ()20
على جميع اجلهات املخت�صة كل فيما يخ�صه تنفيذ �أحكام هذا القانون ،ويعمل به من تاريخ
ن�رشه يف اجلريدة الر�سمية.
�صدر يف مدينة غزة بتاريخ1999/8/9 :م
املوافق /27 :ربيع الثاين1420 /هـ
يا�رس عرفات
رئي�س اللجنة التنفيذية ملنظمة التحرير الفل�سطينية
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قرار جمل�س الوزراء رقم ( )146ل�سنة 2004م
ب�ش�أن ت�شغيل املعاقني يف الوزارات وامل�ؤ�س�سات احلكومية
جمل�س الوزراء
بعد االطالع على القانون رقم ( )4ل�سنة 1999م ب�ش�أن حقوق املعوقني ال �سيما املادة
(/4/10ج)،
وعلى ما عر�ضه وزير العمل ،وبناء على ما �أقره جمل�س الوزراء يف جل�سته املنعقدة مبدينة رام
الله بتاريخ 2004/5/24م حتت رقم ( )22/10قرر ما يلي:
مادة ()1
على الوزارات وامل�ؤ�س�سات احلكومية االلتزام ب�أحكام املادة (/4/10ج) من القانون رقم ()4
ل�سنة  1999ب�ش�أن حقوق املعوقني ،واتخاذ الإجراءات الالزمة لرفع ن�سبة العاملني فيها من
ذوي االحتياجات اخلا�صة �إىل ما ن�سبته  %5من �إجمايل املوظفني فيها وح�سب احتياجاتها.
مادة ()2
على جميع اجلهات املخت�صة كل فيما يخ�صه تنفيذ �أحكام هذا القرار ،ويعمل به من تاريخ
�صدوره ،وين�رش يف اجلريدة الر�سمية.
�صدر يف مدينة رام الله بتاريخ /24 :مايو 2004 /ميالدية .املوافق /5 :ربيع �آخر1425 /
هجرية.
�أحمد قريع
رئي�س جمل�س الوزراء
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قرار جمل�س الوزراء رقم ( )40ل�سنة  2004بالالئحة التنفيذية للقانون رقم ( )4ل�سنة
90
 1999م ب�ش�أن حقوق املعوقني
جمل�س الوزراء ،بعد االطالع على القانون الأ�سا�سي املعدل وال �سيما املادة رقم ()70
منه ،وعلى القانون رقم ( )4ل�سنة  1999ب�ش�أن حقوق املعوقني وال �سيما املادة ()19
منه .وبناء على عر�ض وزير ال�ش�ؤون االجتماعية .وبناء على ما �أقره جمل�س الوزراء بتاريخ
 2004/4/12قرر ما يلي:
الف�صل الأول
ت�صنيف الإعاقات وتعريفها
مادة ()1
ن�صنف الإعاقات على النحو التايل .1 :الإعاقة احلركية :هي الإعاقة الناجتة عن خلل وظيفي
يف الأع�صاب �أو الع�ضالت �أو العظم �أو املفا�صل حتد �أو تفقد القدرة احلركية للج�سم.2 .
الإعاقة احل�سية :هي الإعاقة الناجتة عن �إ�صابة �أو تلف يف الأع�ضاء احل�سية وينتج عنها �إعاقة
ب�رصية �أو �سمعية �أو نطقية طبقا ملا هو وارد يف امللحق رقم ( .3 )1الإعاقة الذهنية :هي
الإعاقة الناجتة عن خلل يف الوظائف العليا للدماغ كالرتكيز والعد والذاكرة وينتج عنها �إعاقة
تعليمية �أو �صعوبة تعلم �أو خلل يف الت�رصفات وال�سلوك لل�شخ�ص .4 .الإعاقة العقلية :هي
الإعاقة الناجتة عن �أمرا�ض نف�سية �أو وراثية �أو �أجنبية �أو كل ما يعيق العقل عن القيام بوظائفه
املعروفة .5 .الإعاقة املزدوجة :هي عبارة عن وجود �إعاقتني لدى �شخ�ص واحد.6 .
الإعاقة املركبة :هي عبارة عن وجود جمموعة من الإعاقات املختلفة لدى �شخ�ص واحد.
�إ�ضافة �إىل التعاريف املذكورة يتم االلتزام باملفاهيم وامل�صطلحات الواردة يف تو�صيات الأمم
املتحدة الواردة يف امللحق رقم (.)2
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مادة ()2
 .1ت�صنيف درجات الإعاقة ح�سب نوعها وفقا للملحق رقم ( )1املرفق وهي التي يكون فيها
ال�شخ�ص املعوق قد تدنت �أو انعدمت قدراته على ممار�سة ن�شاط حياتي يومي هام �أو �أكرث ومن
هذه الأن�شطة� .أ .ت�أمني م�ستلزمات حياته ال�شخ�صية مبفرده .ب .امل�شاركة يف الن�شاطات
االجتماعية على قدم امل�ساواة مع الآخرين .ت .االت�صال مع املجتمع واالندماج فيه .ث.
�ضمان حياة �شخ�صية �أو اجتماعية كرمية بح�سب معايري جمتمعه ال�سائد .2 .يعتمد الت�صنيف
الدويل للإعاقات ال�صادر عن منظمة ال�صحة العاملية املعدل عام 1997م �أ�سا�سا لت�صنيف
الإعاقات ،وانطالقا من هذا الت�صنيف تعتمد ن�سبة العجز الواردة يف اللوائح التنفيذية املعمول
بها يف وزارة ال�صحة الفل�سطينية �أ�سا�سا للت�صنيف وتقوم وزارة ال�ش�ؤون االجتماعية ووزارة
ال�صحة واجلهات املخت�صة بتحديد ن�سبة العجز فيما مل يرد ذكره يف هذه الالئحة.
الف�صل الثاين
خدمات الأ�شخا�ص ذوي الإعاقة
مادة ()3
بطاقة املعوق :تقدم وزارة ال�ش�ؤون االجتماعية رزمة من اخلدمات ال�صحية والدمج االجتماعي
واملهني والتعليمي و�إعادة الت�أهيل وخدمات الدعم وفق نوع الإعاقة ودرجاتها وذلك من
خالل بطاقة املعوق التي ت�صدرها وزارة ال�ش�ؤون االجتماعية ويتم من خاللها تقدمي خدمات
للمعوقني بالتن�سيق مع الوزارات واجلهات الر�سمية والأهلية ومع الهيئات الأجنبية والدولية
ذات العالقة يف هذا املجال.
مادة ()4
الت�أهيل :جمموعة اخلدمات والأن�شطة وامل�ساعدات االجتماعية والنف�سية والطبية والرتبوية
والتعليمية واملهنية واالقت�صادية التي متكن الأ�شخا�ص ذوي الإعاقة من ممار�سة حياتهم با�ستقاللية
وكرامة من خالل .1 :قيام وزارة ال�ش�ؤون االجتماعية بالتن�سيق مع الوزارات املعنية واجلهات
الأهلية بو�ضع برامج ت�أهيلية وظيفية جلميع فئات الأ�شخا�ص ذوي الإعاقة ،من حيث الإعاقة
99

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

والأعمار وامل�ستوى الإقليمي لتقدمي اخلدمة ،وللأ�شخا�ص ذوي الإعاقة و�أ�رسهم واحتاداتهم
وم�ؤ�س�ساتهم حق امل�شاركة يف و�ضع ال�سيا�سات العامة للت�أهيل و�إ�سرتاتيجياته .2 .قيام
وزارة ال�ش�ؤون االجتماعية بدرا�سة فل�سفة الدمج يف عملية التعليم اجلامع ومدى توافقها مع
االحتياجات العامة لعمر الأ�شخا�ص املعوقني� ،سواء يف ريا�ض الأطفال �أو يف املراحل الدنيا
للتعلم .3 .قيام وزارة الرتبية والتعليم باالهتمام بالأ�شخا�ص املعوقني واحتياجاتهم الرتبوية
والتعليمية وتوفري الربامج التعليمية �إىل امل�ؤ�س�سات واملراكز اخلا�صة بالأ�شخا�ص املعوقني عقليا،
�أو بطيئي التعلم .4 .ويف حالة عدم متكن الوزارة من ت�أمني اخلدمات التعليمية للطالب
املعوقني ميكنها �رشاء هذه اخلدمات من امل�ؤ�س�سات الأهلية �أو القطاع اخلا�ص .5 .قيام كافة
امل�ؤ�س�سات املخت�صة املعنية ر�سمية وغري ر�سمية باملحافظة على امل�ستوى الوظيفي للمعوق و�إتاحة
فر�ص امل�ساواة والدمج االجتماعي ال�شامل من خالل - :التعليم ،ريا�ض الأطفال ،مدار�س،
جامعات ،مراكز خا�صة - .التدريب املهني والوظيفي - .الت�سهيالت البيئية واالجتماعية
من طرق� ،شوارع ،مبانٍ خا�صة �أو عامة ،دور عبادة ،م�سارح ،قاعات ،امل�ساعدة يف
ح�صول الأ�شخا�ص املعوقني على الأدوات مثل :كر�سي متحرك ،نظارة ،معينة �سمعية،
عكازات ،م�ساعد وقوف� ،أطراف �صناعية لليدين وال�ساعدين والقدمني وال�ساقني ،وو�سيلة
موا�صالت خا�صة� ،أي �أدوات ت�ساعد ال�شخ�ص املعوق.
مادة ()5
امل�شاغل املحمية .1 :ت�صدر وزارة ال�ش�ؤون االجتماعية رخ�ص �إن�شاء املراكز واملعاهد
اخلا�صة بت�أهيل وت�شغيل الأ�شخا�ص املعوقني �ضمن امل�شاغل املحمية .2 .تقوم وزارة ال�ش�ؤون
االجتماعية مبراقبة عمل هذه املراكز مبا يحقق �أف�ضل اخلدمات وفق مفاهيم الرتبية اخلا�صة
وحماية ال�شخ�ص ذي الإعاقة من �أي ا�ستغالل .3 .تقدم الوزارة الدعم املادي واملعنوي
واخلدمات الت�أهيلية للمراكز التي حتتاج خدمات رعاية نهارية .4 .تقوم هذه املراكز بت�شغيل
الأ�شخا�ص �شديدي الإعاقة الذين ال ميكن ت�شغيلهم يف �سوق العمل املحلي.
مادة ()6
بالإ�ضافة �إىل �أية خدمات خا�صة ،تقدم وزارة ال�ش�ؤون االجتماعية للمعوقني اخلدمات املختلفة
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التي تقدمها لغريهم من املواطنني ومنها ما يلي .1 :برامج الوقاية والإر�شاد .2 .برامج
الرعاية الطبية .3 .برامج الت�أهيل والدمج املجتمعي والت�شغيل .4 .التعليم والتدريب.5 .
الن�شاطات الرتفيهية والريا�ضية .6 .الت�سهيالت واملواءمة البيئية.
مادة ()7
تقوم وزارة ال�ش�ؤون االجتماعية ب�صفتها امل�س�ؤولة �أمام جمل�س الوزراء بالتن�سيق واملتابعة مع
جميع اجلهات املعنية حلماية حقوق املعوقني (العامة واخلا�صة) و�ضمان ت�سهيل احل�صول عليها
و�إعداد برامج التوعية للمعوق ولأ�رسته وبيئته املحلية فيما يتعلق بحقوقه التي كفلها له،
وتتمثل بع�ض برامج التوعية يف� .1 :ضمان تطبيق قانون حقوق املعوقني جلميع فئات املعوقني
وامل�ؤ�س�سات والأفراد ذات العالقة .2 .ا�ستخدام الو�سائل الإعالمية املختلفة (مرئية،
�سمعية ،مقروءة) بالتوعية على حقوق املعوق .3 .و�ضع �إ�سرتاتيجية �شاملة للتوعية احلقوقية
للمعوقني يف فل�سطني ت�شرتك فيها جميع اجلهات املخت�صة.
مادة ()8
وفقا للقانون رقم ( )4ل�سنة  1999ب�ش�أن حقوق املعوقني يحق للمعوقني تكوين جمعيات
ومنظمات واحتادات خا�صة بهم وفقا ل�رشائحهم املختلفة تخدم م�صاحلهم وتلبي احتياجاتهم
منها .1 :احتاد عام املعوقني .2 .احتاد الريا�ضة للمعوقني .3 .منظمة حقوق املعوق.4 .
منظمة �إر�شاد وت�أهيل املعوق .5 .جمعيات التعليم والتعليم اخلا�ص والدمج .6 .جمعيات
�إعالمية وتوجيه للمعوق .7 .جمعية الأوملبيات اخلا�صة.
مادة ()9
تعفى من الر�سوم واجلمارك وال�رضائب .1 :جميع الأجهزة والو�سائل التعليمية اخلا�صة
خلدمة املعوقني .2 .جميع الأجهزة الطبية والأدوية والو�سائل امل�ساعدة من كرا�س متحركة
وعكازات ،نظارات طبية ،معينات �سمعية ،م�ساعد وقوف� ،أطراف �صناعية� ،أجهزة
عالج وظيفي وكل ما يتعلق ب�أمور �أخرى تخدم اجلانب الطبي للمعوقني .3 .و�سائل النقل
ال�شخ�صية الالزمة ال�ستعمال الأفراد املعوقني ال�شخ�صية وذلك من خالل بطاقة املعوق وتكون
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ال�ستخدامه ال�شخ�صي �أو من ينوب عنه ،ويتم ذلك بالتعاون ما بني وزارة ال�ش�ؤون االجتماعية
وال�صحة واملالية واملوا�صالت.
مادة ()10
ت�ضع وزارة ال�ش�ؤون االجتماعية بالتن�سيق مع اجلهات املخت�صة الأنظمة وال�ضوابط واملعايري
التي ت�ضمن للمعوقني احلماية من جميع �أ�شكال العنف واال�ستغالل والتمييز ولتحقيق ذلك:
 .1تتوىل وزارة ال�ش�ؤون االجتماعية حماية املعوقني املهنية� ،سواء كانوا يعملون يف م�ؤ�س�سة
حكومية �أم غري حكومية �أم يف قطاع خا�ص ،حيث يطبق عليهم قانون العمل .2 .تقوم
وزارة ال�ش�ؤون االجتماعية بلفت نظر كل �صاحب عمل �أو م�س�ؤول يف م�ؤ�س�سة حكومية
يقوم با�ستغالل ال�شخ�ص املعوق ويتم اتخاذ الإجراءات القانونية الالزمة بحقه �إذا تكرر منه
نف�س العمل .3 .تقوم وزارة ال�ش�ؤون االجتماعية بو�ضع ال�ضوابط واملعايري الالزمة ملنع
تعر�ض املعوقني جلميع �أ�شكال العنف اجل�سدي واللفظي والنف�سي جلميع امل�ؤ�س�سات التي ترعى
الإعاقات املختلفة وللوزارة يف �سبيل ذلك �أن تن�شئ ق�سما خا�صا بها لتلقي تظلمات و�شكاوى
املعوقني.
مادة ()11
على وزارة ال�ش�ؤون االجتماعية ت�سهيل معامالت القطاع اخلا�ص واجلمعيات الأهلية وال�رشكات
التي تقوم بت�شغيل املعوقني وتوفري �سبل الأمان واحلركة واحلرية لهم واعتبار االمتيازات التي
ح�صلت عليها امل�ؤ�س�سة �أو القطاع اخلا�ص �أو اجلمعية الأهلية هي �أ�صال من خالل حقوق املعوق
يف احلياة والعمل والإنتاج.
الف�صل الثالث
احلقوق اخلا�صة
مادة ()12
تقوم وزارة ال�ش�ؤون االجتماعية بالتن�سيق مع اجلهات املخت�صة بالعمل على رعاية وت�أهيل
املعوقني يف املجاالت التالية� :أوال :يف املجال االجتماعي - :تقوم وزارة ال�ش�ؤون االجتماعية
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بتحديد طبيعة الإعاقة وبيان درجتها وبحث مدى ت�أثريها على �أ�رسة املعوق وتقدمي امل�ساعدات
الالزمة من رعاية و�إغاثة وتدريب وتثقيف وت�أهيل وت�شغيل وبرامج التنمية الأ�رسية� - .رضورة
وجود مراكز �إيوائية ل�شديدي الإعاقة وم�شاغل حممية لإعاقات �أخرى والذين لي�س لهم من
يعولهم - .تطوير وحدة الإر�شاد احلركي اخلا�صة باملكفوفني .ثانيا :يف املجال ال�صحي:
 ت�شخي�ص وت�صنيف درجة الإعاقة لدى املعوق� - .ضمان اخلدمات ال�صحية امل�شمولةيف الت�أمني ال�صحي احلكومي جمانا للمعوق ولأ�رسته ،كذلك �إعطاء الرعاية الطبية الالزمة
مبختلف �إعاقاتهم - .تقدمي وتطوير خدمات االكت�شاف املبكر للإعاقة والرعاية ال�صحية
املبكرة والعمل مع الأ�شخا�ص املعوقني و�أ�رسهم بهدف منع التدهور ال�صحي والوظيفي
لل�شخ�ص املعوق - .توفري الأدوات والأجهزة الطبية الالزمة مل�ساعدة املعوق وتقدمي اخلدمات
الوقائية والعالجية التي تهدف �إىل تقليل ن�سبة الإعاقة يف املجتمع - .توفري العالجات الالزمة
ح�سب النظام املعمول به و�إجراء العمليات الطبية واجلراحية والت�شخي�صية لكل �شخ�ص معوق
ويف حالة عدم توفرها تتكفل وزارة ال�صحة بت�سديد النفقات �أو �رشاء اخلدمة من القطاع
اخلا�ص �سواء داخل الوطن �أو خارجه .ثالثا :يف جمال التعليم تطبق قانون التعليم الإلزامي
�ضمن فل�سفة وزارة الرتبية والتعليم مع مراعاة و�ضع الطفل املعوق وقدراته الذهنية واحلركية
واحل�سية والنف�سية - .يجب على اجلامعات واملعاهد واملراكز التعليمية �أن تعطي فر�صا متكافئة
للمعوقني لاللتحاق �ضمن �إطار املناهج املعمول بها - .على وزارة الرتبية والتعليم دعم التعليم
املتخ�ص�ص فقط للحاالت التي ي�ستع�صي فيها ت�أمني التعليم �ضمن البيئة العادية - .ال ت�شكل
الإعاقة يف حد ذاتها �سببا يف رف�ض طلب االنت�ساب �أو الدخول �إىل �أي م�ؤ�س�سة تربوية �أو
تعليمية ر�سمية �أو خا�صة - .على وزارة الرتبية والتعليم طرح مو�ضوع ال�شخ�ص املعوق يف
طلب برامج الرتبية املدنية يف جميع املدار�س - .تطبيق احلمالت الإر�شادية داخل امل�ؤ�س�سات
التعليمية الثانوية لتوجيه الطالب لالخت�صا�ص املطلوبة يف جمال الإعاقة - .على وزارة الرتبية
والتعليم مواءمة املدار�س واملراكز وامل�ؤ�س�سات الرتبوية مبا يتنا�سب وال�شخ�ص املعوق� - .إن�شاء
ق�سم خا�ص يف وزارة الرتبية والتعليم لالهتمام باحتياجات الأ�شخا�ص املعوقني وتطوير الربامج
واملناهج التعليمية اخلا�صة مبا يتالءم مع فل�سفة التعليم العام وحقوق الأفراد يف التعليم- .
تطوير مراكز التدريب املهني ال�ستقبال الأ�شخا�ص املعوقني كحق لهم يف التدريب - .مناهج
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درا�سية لل�شخ�ص املعوق مع خطوط كبرية �أو لغة برايل - .مهمة اجلامعات من خالل برامج
التعليم امل�ستمر وامل�ساقات التعليمية و�ضع الربامج املنهجية حول الإعاقة والربامج التدريبية
اخلا�صة للكوادر الفنية التي تعمل يف هذا املجال لرفع م�ستوى اخلدمات - .ا�ستحداث بعثات
تخ�ص�ص للكوادر املبدعة والتي تكون قادرة على التدريب والتعليم للم�ستوى اجلامعي .رابعا:
يف جمال الت�أهيل والت�شغيل .1 :على جميع امل�ؤ�س�سات احلكومية وغري احلكومية ا�ستيعاب
عدد من الأ�شخا�ص ذوي الإعاقة ال يقل عن  %5من عدد العاملني بها يتنا�سب مع طبيعة العمل
يف تلك امل�ؤ�س�سات .2 .على وزارة العمل واجلهات املعنية توفري جماالت العمل للمعوقني
املدربني ومتابعة و�إح�صاء الأ�شخا�ص املعوقني الذين �أنهوا الت�أهيل والتدريب .3 .على وزارة
العمل تطوير برامج التدريب املهني الهادفة لت�أهيل العمل وفق احتياجات الأ�شخا�ص املعوقني.
 .4على وزارة ال�ش�ؤون االجتماعية بالتن�سيق مع املجتمع املحلي ت�شجيع �أ�صحاب العمل
واملعوقني على فتح �آفاق العمل �أمامهم لتفادي اخلوف من عدم معرفة كيفية التعامل مع
ال�شخ�ص املعوق ،ولتفادي اخلوف من عدم فعالية �أو بطء ي�ؤدي �إىل تدين الإنتاج ،ولتفادي
اخلوف من تكاليف ميكن �أن تطر�أ (مر�ضية ،غياب ،حوادث) كل ذلك من خالل التوعية
لأ�صحاب العمل والأ�شخا�ص املعوقني و�أ�رسهم على �أهمية عمل الأ�شخا�ص املعوقني وتخفيف
حدة التخوف من عملية ت�شغيلهم .5 .كل �رشكة �أو م�ؤ�س�سة ال توظف �أ�شخا�صا معوقني
وفقا للبند ج من الفقرة  4من املادة ( )10من القانون رقم  4ل�سنة  1999ب�ش�أن حقوق
املعوقني تدفع بدل راتب املعوق ح�سب احلد الأدنى �إىل �صندوق خا�ص للمعوقني ين�ش�أ بقرار
من وزير ال�ش�ؤون االجتماعية يف الوزارة يخ�ص�ص ل�رصف امل�ساعدات منه ل�صالح املعوقني غري
العاملني .خام�سا :يف جمال الرتويج والريا�ضة .1 :على وزارتي ال�شباب والريا�ضة واحلكم
املحلي توفري فر�ص الريا�ضة والرتويج للمعوقني وذلك مبواءمة املالعب والقاعات واملخيمات
والنوادي ومرافقها حلالة املعوق وتزويدها بالأدوات وامل�ستلزمات ال�رضورية الالزمة للمعوق.
 .2تقوم وزارة ال�ش�ؤون االجتماعية بالتن�سيق مع وزارة ال�شباب والريا�ضة بدعم م�شاركة
املعوقني يف برامج الريا�ضة الوطنية والدولية .3 .تقوم وزارة ال�شباب والريا�ضة مبا يلي:
�أ .رعاية امل�ؤ�س�سات الأهلية التي تقوم بتدريب املعوقني ريا�ضيا وت�أهيلهم من خالل الدعم
املادي واملعنوي .ب .العمل على ت�شكيل �أندية ترعى ال�ش�ؤون الريا�ضية اخلا�صة بالأ�شخا�ص
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املعوقني وت�شكيل فرق �أوملبية .ت .تدريب الكوادر اخلا�صة من املعوقني للعمل كقياديني
يف جمال الريا�ضة والأندية والن�شاطات االجتماعية .4 .تخ�صي�ص موازنة خا�صة للأن�شطة
والربامج الرتفيهية للمعوقني يف املوازنة العامة لوزارة ال�ش�ؤون االجتماعية� .ساد�سا :يف جمال
التوعية اجلماهريية :تقوم وزارة ال�ش�ؤون االجتماعية بحمالت توعية اجلماهري حول الإعاقات
بجميع �أنواعها من خالل ما يلي .1 :القيام بحمالت توعية اجلماهري على �صعيد الوطن
حول الإعاقات بجميع جوانبها من م�سببات ونتائج و�آثار وحاجات مثل �أ�سباب الإعاقة� .أ.
�أ�سباب وراثية :التي تنتج عن خلل جيني والإعاقات الب�رصية وال�سمعية ولني العظام .ب.
�أ�سباب بيئية :مثل :الأمرا�ض املعدية والأمرا�ض غري املعدية ،الإ�صابات املختلفة ،الكحول
والعقاقري ،الأمرا�ض العقلية .ت� .أ�سباب اجتماعية :مثل احلمل والوالدة واحلوادث والزواج
املبكر و�سوء التغذية ...الخ .2 .التوعية لتطوير �أ�س�س الرعاية ال�صحية والأولية من حيث
التغذية واملحافظة على م�صادر املياه وتنقيتها والت�شخي�ص املبكر للإعاقات .3 .القيام بحمالت
توعية لتلقيح الأطفال بالتطعيمات الالزمة .4 .ن�رش املعلومات والبيانات املتعلقة بالوقاية من
الإعاقة بهدف تقليل ن�سبتها �أو احلد منها وذلك بالبعد عن م�سببات الإعاقة� .5 .رضورة
الفح�ص اجليني قبل الزواج .6 .تعميم لغة الإ�شارة قدر امل�ستطاع وفق خطة مدرو�سة مبا فيها
قطاع التلفزيون .7 .ا�ستخدام و�سائل الإعالم املقروءة وامل�سموعة واملرئية يف توعية اجلماهري
بالإعاقة وكذلك تخ�صي�ص زاوية دورية خا�صة بالأ�شخا�ص ذوي الإعاقة .8 .قيام وزارة
الثقافة بحث الكتاب واملبدعني والفنانني والأدباء �إىل التعامل ب�إيجابية مع الإعاقة يف كتاباتهم
وفنونهم وم�رسحياتهم وطرق �إبداعهم .9 .قيام وزارة ال�ش�ؤون االجتماعية بتقدمي جوائز
�سنوية ت�شجيعية للمبدعني من املعوقني �أو من يعمل معهم �أو من يتناول مو�ضوعاتهم.10 .
عمل ندوات وحما�رضات ودرا�سات خا�صة حول املعوقني ب�شكل دوري .11 .االهتمام
بالأعياد الر�سمية ويوم املعوق العاملي وتغطية الن�شاطات املختلفة ب�شكل �شامل .12 .توفري
التغطية الإعالمية لأن�شطة امل�ؤ�س�سات واملراكز التي تعمل يف حقل الإعاقة .13 .تطوير
�شبكة املعلومات  INTERNETمع دول العامل يف جمال املعوقني .14 .ت�شجيع الدورات
املهنية وح�ضور امل�ؤمترات التي تناق�ش مثل هذه اجلوانب والتي ت�ساعد يف �أر�شفة ما يتم التو�صل
�إليه دوليا.
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الف�صل الرابع
مواءمة الأماكن العامة للمعوقني
مادة ()13
يجب �أن تكون الأماكن العامة موائمة للمعوقني على النحو التايل .1 :مراعاة �أن تكون
ال�شوارع والطرق واملمرات والدروب ممهدة ويتم ذلك بالتن�سيق بني وزارة ال�ش�ؤون االجتماعية
واملوا�صالت واحلكم املحلي .2 .يجب �أن تكون املباين احلكومية وغري احلكومية موائمة
لو�صول املعوق �إليها والتنقل ويتم ذلك بالتن�سيق مع وزارة احلكم املحلي والبلديات واملجال�س
القروية .3 .مراعاة �أن تكون �أماكن العمل والأ�سواق واملحال التجارية موائمة للمعوقني
ويقع ذلك على عاتق وزارة احلكم املحلي ووزارة العمل.
مادة ()14
مع مراعاة حكم املادة ( )13من القانون رقم  4ل�سنة  1999ب�ش�أن حقوق املعوقني على
جميع اجلهات خا�صة وزارة احلكم املحلي واملوا�صالت وال�سياحة والآثار �إيجاد بدائل منا�سبة
ت�ضمن ا�ستعمال املكان العام للمعوقني.
مادة ()15
تعمل وزارة ال�ش�ؤون االجتماعية على �إدخال لغة الإ�شارة يف املرافق احلكومية وامل�ؤ�س�سات
الأهلية وذلك وفق خطة ت�ضعها لتنفيذ ذلك وت�شمل على �سبيل املثال .1 :التعاون مع وزارة
الرتبية والتعليم وامل�ؤ�س�سات الأهلية العاملة يف جمال لغة الإ�شارة بعمل بدورات تدريبية للغة
الإ�شارة يف املرافق احلكومية .2 .التعاون مع وزارة املوا�صالت لو�ضع �إ�شارات خا�صة على
مركبات ال�سائقني املعوقني �سمعيا .3 .ا�ستخدام لغة الإ�شارة يف التلفزيون .4 .توعية
اجلمهور ب�أهمية ا�ستخدام لغة الإ�شارة لغة توا�صل مع الأ�شخا�ص املعوقني �سمعيا.
مادة ()16
على وزارتي الرتبية والتعليم العايل والبحث العلمي ت�أمني بيئة تتنا�سب واحتياجات املعوقني
يف املدار�س والكليات واجلامعات واملعاهد من خالل ما يلي� .1 :أن تكون طرقها وممراتها
106

مراجعة حقوقية حلق الأ�شخا�ص ذوي الإعاقة فـي العمل الالئق فـي فل�سطني

مر�صوفة و�صاحلة ال�ستخدام املعوقني .2 .وجود م�صعد كهربائي مالئم ال�ستخدام املعوق.
 .3مقاعد درا�سية مالئمة لل�شخ�ص املعوق .4 .توفري �أجهزة تكنولوجية للمعوقني مبا يتالءم
و�إعاقاتهم .5 .دورات مياه مالئمة لل�شخ�ص املعوق وي�سهل ا�ستخدامها والو�صول �إليها.
 .6مق�صف مالئم حلركة ال�شخ�ص املعوق� .7 .ساحات وغرف ريا�ضية ي�سهل التحرك
فيها .8 .توفري املختربات واملرا�سم والأ�شغال اليدوية واملكتبات .9 .الإنارة داخل الف�صول
الدرا�سية يجب �أن تكون كافية .10 .ال�سماح ملرافق بالتواجد مع ال�شخ�ص املعوق �إذا كان
بحاجة �إىل ذلك .11 .قاعات امل�ؤمترات والندوات وور�ش العمل والتجمعات يجب �أن
تكون موائمة لل�شخ�ص املعوق وميكن الو�صول �إليها والتحرك فيها.
مادة ()17
تعمل وزارة املوا�صالت بالتن�سيق مع وزارة ال�ش�ؤون االجتماعية على تهيئة البيئة املنا�سبة حلركة
الأ�شخا�ص ذوي الإعاقة على النحو التايل .1 :ا�ستخدام �إ�شارة املعوق يف مواقف ال�سيارات
اخلا�صة يف الأماكن العامة كمواقف ال�سيارات ومواقف احلافالت .2 .توفري حافالت خا�صة
جمهزة للمعوقني على اخلطوط العامة .3 .ن�رش الوعي بني ال�سائقني وتدريبهم على كيفية
م�ساعدة ال�شخ�ص املعوق على ا�ستخدام املوا�صالت العامة .4 .على وزارة املوا�صالت منح
تخفي�ضات على �أثمان التذاكر مبا فيها تذاكر الطريان الفل�سطيني للمعوقني بحيث ال تزيد
م�ساهمة املعوق على  %25من قيمة التذاكر.
مادة ()18
تعمل وزارة االت�صاالت على توفري الت�سهيالت الآتية للمعوقني .1 :ت�سهيل ا�ستخدام �شبكة
املعلومات ( .2 .)INTERNETتخ�صي�ص �أجهزة تليفونات عمومية موائمة .3 .تخفي�ض
فاتورة التليفون لل�شخ�ص املعوق بن�سبة ميكن حتديدها باالتفاق مع وزارة ال�ش�ؤون االجتماعية.
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الف�صل اخلام�س
�أحكام ختامية
مادة ()19
على جميع اجلهات املخت�صة ،كل فيما يخ�صه ،تنفيذ �أحكام هذه الالئحة ويعمل بها من
تاريخ ن�رشها يف اجلريدة الر�سمية.
�صدر يف مدينة رام الله بتاريخ2004/4/12 :م املوافق� /22 :صفر1425/هجرية
�أحمد قريع رئي�س جمل�س الوزراء
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املراجع
�أو ًال :االتفاقيات واملواثيق الدولية واالقليمية والت�رشيعات الوطنية
االتفاقيات واملواثيق الدولية
1 .1الإعالن العاملي حلقوق الإن�سان .1948
2 .2العهد الدويل للحقوق االقت�صادية واالجتماعية والثقافية .1966
3 .3الإعالن اخلا�ص بحقوق املعوقني ل�سنة .1975
4 .4اتفاقية منظمة العمل الدولية ب�ش�أن املعايري الدنيا لل�ضمان االجتماعي (رقم .)1029
5 .5اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم  159ل�سنة  1983ب�ش�أن الت�أهيل املهني والعمالة للمعاقني.
6 .6تو�صية رقم  71حول تنظيم العمالة (االنتقال من احلرب �إىل ال�سلم).1944 ،
7 .7القواعد املوحدة ب�ش�أن تكاف�ؤ الفر�ص للمعوقني .1993
�«8 .إعالن فيينا» امل�ؤمتر العاملي حلقوق الإن�سان .1993
االتفاقيات واملواثيق الإقليمية
1 .1امليثاق العربي حلقوق الإن�سان .2004
 2 .االتفاقية العربية رقم ( )17ب�ش�أن ت�أهيل وت�شغيل الأ�شخا�ص ذوي الإعاقة رقم ( )17ل�سنة ،1993
والتو�صية العربية رقم  7املتعلقة بها ل�سنة .1993
القوانني والت�رشيعات الوطنية
 1 .القانون الأ�سا�سي املعدل لعام .2003
2 .2قانون حقوق املعوقني رقم  4ل�سنة .1999
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3 .3الالئحة التنفيذية رقم  6ل�سنة  2004للقانون رقم  4ل�سنة  1999ب�ش�أن حقوق املعوقني.
4 .4قرار جمل�س الوزراء رقم ( )146ل�سنة 2004م ب�ش�أن ت�شغيل املعوقني يف الوزارات وامل�ؤ�س�سات
احلكومية
5 .5قرار جمل�س الوزراء رقم ( )45ل�سنة  2005بالالئحة التنفيذية لقانون اخلدمة املدنية رقم ( )4ل�سنة
1998
6 .6اخلطة الوطنية للطفل الفل�سطيني  -2011-2009وزارة ال�ش�ؤون االجتماعية.
7 .7مر�سوم رقم ( ) ل�سنة  2012ب�ش�أن تعديل املر�سوم الرئا�سي املتعلق باملجل�س الأعلى للأ�شخا�ص ذوي
الإعاقة ال�صادر بتاريخ 2010/9/8م.
8 .خطة التنمية الوطنية  3102-1102وزارة التخطيط والتنمية الإدارية ال�سلطة الوطنية الفل�سطينية،
ني�سان .1102
9 .التقرير ال�سنوي للعام الثاين من عمل احلكومة الفل�سطينية الثالثة ع�رشة (� 91أيار � 91 – 0102أيار
 .)1102الأمانة العامة ملجل�س الوزراء.
ثاني ًا :تقارير
1 .1تقرير اجلهاز املركزي للإح�صاء ووزارة ال�ش�ؤون االجتماعية حول م�سح الإعاقة الفل�سطيني2011 ،
2 .2تقرير اللجنة املعنية بحقوق الأ�شخا�ص ذوي الإعاقة يف الأمم املتحدة ،الدورة ال�ساد�سة وال�ستون
امللحق رقم )55/6/A ( 55
3 .3تقرير منظمة ال�صحة العاملية والبنك الدويل ،التقرير العاملي حول الإعاقة2011 ،
ثالث ًا :مواقع �أليكرتونية
موقع ت�أهيل االمم املتحدة « عمل الأمم املتحدة املتعلق بالأ�شخا�ص ذوي الإعاقة « http://www.un.org/
arabic/disabilities
موقع املقتفي منظومة الق�ضاء والت�رشيع يف فل�سطني http://muqtafi.birzeit.edu/pg/getleg.
asp?id=14620
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املو�سوعة احلرة ويكبيدياhttp://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A5%D8%B9%D8%A7
%D9%82%D8%A9
ال�شبكة العربية ملعلومات حقوق االن�سانhttp://www.anhri.net/egypt/makal/2009/pr0412.
shtml
املوقع االليكرتوين جلامعة ميني�سوتا http://www1.umn.edu/humanrts/arab/b100.html
موقع منظمة العمل الدولية على �شبكة االنرتنت http://www.ilo.org/global/lang--en/index.
htm
موقع املنظمة العربية للمعاقني على �شبكة االنرتنتhttp://www.aodp-lb.net/index.php
موقع االحتاد الفل�سطيني العام للأ�شخا�ص ذوي الإعاقة على �شبكة االنرتنتhttp://gupwd.com/a/

رابع ًا :الكتب
بالل الربغوثي و�سامي جبارين  ،التمييز يف الوظيفة العامة درا�سة فقهية قانونية حتليلية للواقع يف
فل�سطني ،من�شورات مركز الدميوقراطية وحقوق العاملني ،رام الله . 7002
�آرثر �أوريلي ،حق الأ�شخا�ص املعوقني يف العمل الالئق ،مكتب العمل الدويل– جنيف .7002
ربحي قطام�ش ،حقوق املعاقني الفل�سطينيني ،تقرير �صادر عن االحتاد العام للمعاقني الفل�سطينيني� ،أيلول
.4002
جان �شازال( :حقوق الطفل) ترجمة مي�شال �أبى فا�ضل ،من�شورات عويدات ،بريوت ،باري�س ،الطبعة
الأوىل.3891 ،
خام�س ًا :تقارير �صادرة عن الهيئة امل�ستقلة حلقوق الإن�سان
بهاء ال�سعدي و�آخرون ،حقوق املعوقني يف املجتمع الفل�سطيني( ،الهيئة امل�ستقلة حلقوق االن�سان )،
.6002
التقرير ال�سنوي ال�ساد�س ع�رش للهيئة امل�ستقلة حلقوق الإن�سان حول و�ضع حقوق الإن�سان يف مناطق
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ال�سلطة الوطنية الفل�سطينية 0102
زياد عمرو ،حقوق ذوي االحتياجات اخلا�صة يف الت�رشيعات ال�سارية يف فل�سطني ( ،الهيئة امل�ستقلة
حلقوق االن�سان )2001
�ساد�س ًا :مقاالت ون�رشات
ح�صة بنت خليفة بن �أحمد �آل ثاين املقرر اخلا�ص ال�سابق للإعاقة  -الأمم املتحدة ،جملة عاملي ،جملة
علمية متخ�ص�صة يف ق�ضايا الإعاقة .من�شورة على املوقع االليكرتوين http://alami.ae/

كتيب تدريب م�ساواة الإعاقة(  )DETكتيب م�سل�سل رقم  “ 1تدريبهم وتدريبنا “ دليل املجتمع نحو
امل�ساواة الإجتماعية من�شور على املوقع االليكرتو ين �http://www.detforum.com/files/Ara
bic%20DET-_Training_Them_and_Us.pdf

احلماية القانونية حلقوق املعاقني فى الدول العربية ،املوقع العربي ال�صابات العمود الفقري واحلبل
ال�شوكي http://www.arabspine.net/index.php?option=com_content&task=vie
w&id=470&Itemid=56
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من�شــورات الهيئـــة
التقاريــر ال�سنويــة
1 .1التقرير ال�سنوي الأول� ،شباط  - 1994حزيران .1995 ،1995
2 .2التقرير ال�سنوي الثاين 1 ،متوز  31 - 1995كانون الأول .1997 ،1996
3 .3التقرير ال�سنوي الثالث 1 ،كانون الثاين  31 - 1997كانون الأول .1998 ،1997
4 .4التقرير ال�سنوي الرابع 1 ،كانون الثاين  31 - 1998كانون الأول .1999 ،1998
5 .5التقرير ال�سنوي اخلام�س 1 ،كانون الثاين  31 - 1999كانون الأول .2000 ،1999
6 .6التقرير ال�سنوي ال�ساد�س 1 ،كانون الثاين  31 - 2000كانون الأول .2001 ،2000
7 .7التقرير ال�سنوي ال�سابع 1 ،كانون الثاين  31 – 2001كانون الأول .2002 ،2001
8 .8التقرير ال�سنوي الثامن 1 ،كانون الثاين  31 – 2002كانون الأول 2003 ،2002
9 .9التقرير ال�سنوي التا�سع 1 ،كانون الثاين  31 – 2003كانون الأول .2004 ،2003
1010التقرير ال�سنوي العا�رش 1 ،كانون الثاين  31 – 2004كانون الأول .2005 ،2004
1111التقرير ال�سنوي احلادي ع�رش 1 ،كانون الثاين  31 – 2005كانون الأول .2006 ،2005
1212التقرير ال�سنوي الثاين ع�رش 1 ،كانون الثاين  31 – 2006كانون الأول .2007 ،2006
1313التقرير ال�سنوي الثالث ع�رش 1 ،كانون الثاين  31 – 2007كانون الأول .2008 ،2007
1414التقرير ال�سنوي الرابع ع�رش 1 ،كانون الثاين  31 – 2008كانون الأول .2009 ،2008
1515التقرير ال�سنوي اخلام�س ع�رش 1 ،كانون الثاين  31 – 2009كانون الأول .2010 ،2009
1616التقرير ال�سنوي ال�ساد�س ع�رش 1 ،كانون الثاين  31 -2010كانون الأول .2011 ،2010
1717التقرير ال�سنوي ال�سابع ع�رش 1 ،كانون الثاين  31 -2011كانون الأول .2012 ،2011
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�سل�سلــة التقاريــر القانونيــة
1 .1حممود �شاهني ،تقرير حول جلان التحقيق الفل�سطينية.1998 ،
�2 .2أريان الفا�صد ،تقرير حول �آليات امل�ساءلة و�سيادة القانون يف فل�سطني.1998 ،
3 .3ح�سني �أبو هنود ،تقرير حول الت�رشيعات و�آلية �سنّها يف ال�سلطة الوطنيــة الفل�سطينيـة «درا�سـة
حتليليـة».1998 ،
4 .4جربيل حممد ،درا�سة حول فاقدي الهوية.1998 ،
5 .5عمار الدويك ،احلركة عرب احلواجز ،تقرير حول تقييد حرية حركة الفل�سطينيني يف ال�ضفة
الغربية وقطاع غزة.1998 ،
6 .6قي�س جبارين ،تقرير حول جنوح الأحداث يف الت�رشيعات الفل�سطينية.1998 ،
7 .7عي�سى �أبو �رشار (و�آخرون) ،م�رشوع قانون ال�سلطة الق�ضائية :درا�سات ومالحظات نقدية .1998
8 .8زياد عريف (و�آخرون) ،قوانني ال�رشطة يف فل�سطني :درا�سات ومالحظات نقدية.1998 ،
9 .9عزمي ال�شعيبي (و�آخرون) ،قانون املطبوعات والن�رش« :درا�سات ومالحظات نقد ّية» .1999
1010حممود �شاهني ،تقرير حول النيابة العامة الفل�سطينية.1999 ،
,Gil Friedman, The Palestinian Draft Basic Law: Prospects and Potentials1111
.1999

�1212أريان الفا�صد� ،أ�صوات ال�صمت :تقرير حول حرية التعبري يف ظل ال�سلطة الوطنية الفل�سطينية
.1999
1313عزيز كايد ،تقرير حول تداخل ال�صالحيات يف م�ؤ�س�سات ال�سلطة الوطنية الفل�سطينية.1999 ،
بيري �شل�سرتوم ،تقرير حول م�رشوع قانون الأحزاب ال�سيا�سية الفل�سطيني.1999 ،
114

من�شورات الهيئة

1414م�صطفى مرعي ،احلق يف جمع �شمل و�إقامة الأطفال الفل�سطينيني ،املمار�سة الإ�رسائيلية يف
�ضوء معايري حقوق الإن�سان الدولية1999 ،
1515ح�سني �أبو هنود ،حماكم العدل العليا الفل�سطينية ،التطورات والإ�شكاليات ،والأداء يف جمال
حماية احلقوق واحلر ّيات.1999 ،
�1616أ.د .حممد علوان و د .معت�صم م�شع�شع ،حقوق الإن�سان يف قانوين العقوبات الفل�سطيني
والأردين.1999 ،
1717فرا�س ملحم (و�آخرون) ،الإطار القانوين لل�ضمان االجتماعي يف فل�سطني.1999 ،
�1818أ.د .حممد علوان (و�آخرون) ،حقوق الإن�سان يف قوانني العقوبات ال�سارية يف فل�سطني
«درا�سات ومالحظات نقدية».1999 ،
1919عمار الدويك ،عقوبة الإعدام يف فل�سطني بني الت�رشيعات ال�سارية واملعايري الدولية.1999 ،
�2020أمينة �سلطان ،تقرير حول ممار�سة التعذيب يف التحقيق.2000 ،
2121معتز قفي�شة ،تقرير حول اجلن�سية الفل�سطينية.2000 ،
2222م�صطفى مرعي ،تقرير حول عملية الت�رشيع يف فل�سطني ،الآليات والأهداف والأولويات،
.2000
2323م�صطفى مرعي ،الهيئة الفل�سطينية امل�ستقلة حلقوق املواطن ،يف �ضوء املعايري الدولية ب�ش�أن
الهيئات الوطنية حلقوق الإن�سان.2000 ،
2424مو�سى �أبو دهيم ،تقرير حول تفتي�ش امل�ساكن.2000 ،
2525ح�سني �أبو هنود ،تقرير حول نقابة املحامني الفل�سطينيني.2000 ،
2626عزيز كايد ،تقرير حول �إ�شكالية العالقة بني ال�سلطتني الت�رشيعية والتنفيذية يف ال�سلطة الوطنية
الفل�سطينية.2000 ،
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2727جهاد حرب ،ت�أثري النظام االنتخابي على الأداء الرقابي للمجل�س الت�رشيعي.2000 ،
�2828أ.د .ن�ضال �صربي ،اجلوانب املالية والقانونية للموازنة الفل�سطينية.2000 ،
2929عزيز كايد ،قراءة يف م�رشوع الد�ستور الفل�سطيني امل�ؤقت.2000 ،
3030فاتن بوليفة ،ت�شغيل الأطفال بني القانون والواقع.2000 ،
3131عبد الرحيم طه ،تعويـ�ض املت�رضريـن ماد ًيا جراء الأعمال العدائية خالل انتفا�ضة الأق�صى،
.2001
3232طارق طوقان ،الالمركزية واحلكم املحلي يف فل�سطني.2001 ،
�3333أ .د .عدنان عمرو� ،إبطال القرارات الإدارية ال�ضارة بالأفراد واملوظفني.2001 ،
3434با�سم ب�شناق ،الرقابة املالية على الأجهزة احلكومية يف ظل ال�سلطة الوطنية الفل�سطينية (هيئة
الرقابة العامة).2001 ،
3535داود درعاوي ،جرائم احلرب واجلرائم �ضد الإن�سانية :م�س�ؤولية �إ�رسائيل الدولية عن اجلرائم
خالل انتفا�ضة الأق�صى.2001 ،
3636زياد عمرو ،حقوق ذوي االحتياجات اخلا�صة يف الت�رشيعات ال�سارية يف فل�سطني.2001 ،
3737عزيز كايد ،ال�سلطة الت�رشيعية بني نظام املجل�س الواحد ونظام املجل�سني.2001 ،
3838ح�سني �أبو هنود ،مراكز الإ�صالح والت�أهيل الفل�سطينية.2001 ،
3939مو�سى �أبو دهيم ،الت�أمينات االجتماعية.2001 ،
4040عزيز كايد ،الرقابة الربملانية على املعاهدات التي تربمها ال�سلطة التنفيذية.2002 ،
4141ل�ؤي عمر ،الأوقاف الإ�سالمية يف ال�ضفة الغربية.2002 ،
4242با�سم ب�شناق ،الوظيفة العامة يف فل�سطني بني القانون واملمار�سة.2002 ،
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4343عي�سى �أبو �رشار ،حممود �شاهني ،داود درعاوي ،م�رشوع قانون العقوبات الفل�سطيني �-أوراق
ومالحظات نقدية .2001 -
4444مازن �سي�سامل� ،أمين ب�شناق� ،سعد �شحيرب ،دليل املحاكم النظامية يف فل�سطني – على �ضوء
�صدور قانون ت�شكيل املحاكم النظامية وقانون الإجراءات اجلزائية.2001 ،
4545معن ادعي�س ،فاتن بوليفة ،ربحي قطام�ش ،ر�شا عمارنة ،حول قانون العمل الفل�سطيني اجلديد
– �أوراق عمل – .2002
4646خالد حممد ال�سباتني ،احلماية القانونية للم�ستهلك.2002 ،
4747معن ادعي�س ،اللوائح التنفيذية للقوانني.2002 ،
4848نزار �أيوب ،القانون الدويل الإن�ساين والقانون الدويل حلقوق الإن�سان.2003 ،
4949معن ادعي�س ،امل�ؤ�س�سات العامة وال�سلطة التنفيذية الفل�سطينية – الإ�شكاليات واحللول .2003
5050با�سم ب�شناق ،التنظيم الإداري للمحافظات يف فل�سطني.2003 ،
حماد ،عمار الدويك ،حممود �شاهني ،م�رشوع قانون العقوبات
5151نا�رص الر ّي�س ،حممود ّ
الفل�سطيني – �أوراق عمل.2003 ،
احلق يف التنظيم النقابي.2004 ،
5252حممود �شاهني ،حول ّ
5353م�صطفى عبد الباقي ،العدالة اجلنائية يف جمال الأحداث ،الواقع والطموح.2004 ،
5454بالل الربغوثي ،احلق يف االطالع� ،أو (حرية احل�صول على املعلومات).2004 ،
5555معني الربغوثي ،عقود االمتياز (حالة �رشكة االت�صاالت الفل�سطينية).2004 ،
5656معتز قفي�شة ،حتديد عالقة امل�ؤ�س�سات الوطنية حلقوق الإن�سان بنظام الأمم املتحدة حلقوق
الإن�سان ،2004 ،باللغتني (العربية واالجنليزية).
5757معن ادعي�س ،حول �صالحيات جهاز ال�رشطة.2004 ،
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5858كلودي بارات ،حتليل قانوين للر�أي اال�ست�شاري ملحكمة العدل الدولية حول بناء اجلدار
الفا�صل يف الأرا�ضي الفل�سطينية املحتلة ،2004 ،باللغتني (العربية واالجنليزية).
5959معني الربغوثي ،حول املفهوم القانوين للر�سم (حتليل للمبادئ الد�ستورية وال�سيا�سات الت�رشيعية)،
.2005
6060د .فتحي الوحيدي ،حول املحكمة الد�ستورية العليا الفل�سطينية يف م�رشوع القانون اخلا�ص بها،
.2005
6161ثائر �أبو بكر� ،ضمانات املتهم يف مرحلة التحقيق االبتدائي.2005 ،
6262بهاء الدين ال�سعدي ،الرقابة الربملانية على �أداء الأجهزة الأمنية.2005 ،
�6363إبراهيم �شعبان� ،أحمد قنديل ،معن ادعي�س� ،سامي جبارين ،ماجد العاروري� ،أوراق قانونية،
(االن�سحاب من قطاع غزة ،مراجعة القوانني ،واحلريات الأكادميية).2006 ،
6464معني الربغوثي ،حول حالة ال�سلطة الق�ضائية ومنظومة العدالة يف العام .2006 ،2005
�6565أحمد الغول ،حرية الر�أي والتعبري يف املواثيق الدولية والت�رشيعات املحلية.2006 ،
6666معن ادعي�س ،معني الربغوثي ،با�سم ب�شناق� ،سامي جبارين� ،أحمد الغول� ،صالحيات رئي�س
ال�سلطة الوطنية الفل�سطينية باملقارنة مع �صالحيات جمل�س الوزراء واملجل�س الت�رشيعي يف القانون
الأ�سا�سي (�أوراق عمل).2006 ،
�6767سامي جبارين ،حول ا�ستغالل النفوذ الوظيفي.2006 ،
6868خديجة ح�سني ن�رص ،نظم الت�أمني ال�صحي يف مناطق ال�سلطة الوطنية الفل�سطينية.2007 ،
6969معن �شحدة ادعي�س ،مراجعة قانونية لأحكام التعذيب يف النظام القانوين الفل�سطيني .2009
�7070صالح مو�سى ،يا�رس عالونة ،مراجعة قانونية مل�رشوع القانون ال�صحي الوطني.2009 ،
�7171آية عمران ،النيابة العامة الفل�سطينية وفقا لقانون الإجراءات اجلزائية رقم  3ل�سنة 2001
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وقانون ال�سلطة الق�ضائية رقم  1ل�سنة .2009 ،2002
7272معن �شحدة ادعي�س ،مراجعة قانونية لعقوبة الإعدام يف النظام القانوين الفل�سطيني.2010 ،
7373يا�رس غازي عالونة ،املدافعون عن حقوق الإن�سان -ال�ضمانات القانونية الدولية والوطنية
.2010
7474معن �شحدة ادعي�س ،التوازن بني حقوق امللكية الفكرية واحلق يف ال�صحة.2010 ،
7575غاندي الربعي ،جهاز املخابرات الفل�سطيني وفقا الحكام القانون.2010 ،
7676يا�رس غازي عالونة ،فل�سطني وع�ضويتها يف الأمم املتحدة.2011 ،
7777معن �شحدة ادعي�س ،نحو تطوير نظام قانوين متوازن خا�ص بالأخطاء الطبية.2011 ،
ال�ســــفاح.2012 ،
7878خديجة ح�سنيّ ،
7979يا�رس غازي عالونة ،اال�ستحقاقات القانونية املرتتبة على ح�صول فل�سطني على دولة مراقب يف
االمم املتحدة.2013 ،
ات العا ّم ِة فـي فل�سطني.2013 ،
الق�ضائي ُة
�8080أحمد الأ�شقر،احلماي ُة
ِ
للحقوق واحلر ّي ِ
ّ
8181غاندي الربعي� ،سيا�سة التجرمي والعقاب فـي فل�سطني.2013 ،
8282خديجة ح�سني ن�رص ،تبعات م�صادقة دولة فل�سطني على اتفاقية الق�ضاء على كافة �أ�شكال التمييز
�ضد املر�أة �سيداو.2014 ،1979-
�8383إ�سالم التميمي ،مراجعة حقوقية حلق الأ�شخا�ص ذوي الإعاقة يف العمل الالئق يف فل�سطني،
.2014
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�سل�سلــة تقاريــر خا�صـــة
1 .1ال لعدالة ال�شارع ،تقرير خا�ص حول ق�ضايا حمالة �إىل حماكم �أمن الدولة واملحاكم الع�سكرية
ب�سبب �ضغط الر�أي العام2000 ،
2 .2ال�سكن امل�شرتك ،م�شاكل وحلول مقرتحة.2000 ،
3 .3االعتقال ال�سيا�سي من قبل ال�سلطة الوطنية الفل�سطينية خالل عام .2000 ،2000
4 .4اجلاهزية الطبية الفل�سطينية حلاالت الطوارئ.2000 ،
5 .5الدفاع املدين الفل�سطيني يف ظل االنتفا�ضة ،امل�ضمون والت�شكيل والأداء.2001 ،
6 .6اجلاهزية املجتمعية لت�أهيل معوقي االنتفا�ضة.2001 ،
�7 .7أداء املحاكم النظامية الفل�سطينية خالل انتفا�ضة الأق�صى.2001 ،
8 .8الت�أثريات ال�صحية والبيئية الناجتة عن التلوث بالنفايات ال�صلبة واملياه العادمة يف الأرا�ضي
الفل�سطينية.2001 ،
9 .9ال�سالمة العامة على الطرق الفل�سطينية.2001 ،
1010حول التحقيق والت�رشيح  -حاالت الوفاة يف ال�سجون ومراكز التوقيف الفل�سطينية .2001
1111تدمري املنازل واملن�ش�آت اخلا�صة من قبل قوات االحتالل الإ�رسائيلي خالل انتفا�ضة الأق�صى
الفرتة من .2001 ،2001/8/31 - 2000/9/28
1212الإهمال الطبي يف مناطق ال�سلطة الوطنية الفل�سطينية.2002 ،
�1313سوء ا�ستخدام ال�سالح من قبل العاملني يف الأجهزة الأمنية الفل�سطينية خالل العام 2001
.2002
1414ظاهرة �أخذ القانون باليد – �أحداث رام الله بتاريخ .2002 ،2002/1/31
1515ت�شكيل اجلمعيات يف مناطق ال�سلطة الوطنية الفل�سطينية – بني القانون واملمار�سة.2002 ،
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1616تبعات االعتداءات الإ�رسائيلية على ال�سجون ومراكز التوقيف الفل�سطينية.2002 ،
1717جلان �إدارة والإ�رشاف على االنتخابات العامة.2002 ،
1818معاناة الفل�سطينيني على معربي الكرامة ورفح.2002 ،
1919الت�رصف ب�أرا�ضي الدولة و�إدارتها بني القانون واملمار�سة.2003 ،
2020حول تباين �أ�سعار املياه يف مناطق ال�سلطة الوطنية الفل�سطينية.2003 ،
2121حول توزيع امل�ساعدات على املت�رضرين جراء االعتداءات الإ�رسائيلية (حالة حمافظتي جنني
ورفح).2003 ،
2222تلفزيون فل�سطني وقناة فل�سطني الف�ضائية - ،الإدارة ،التمويل ،وال�سيا�سات الربناجمية .2003
Creeping Annexation – The Israeli Separation Wall and its Impact on the2323
West Bank, June 2003

2424حول �إ�شغال املنا�صب العليا يف ال�سلطة الوطنية الفل�سطينية.2003 ،
2525حول تعيني املوظفني يف الهيئات املحلية (الأ�س�س ،الإجراءات ،جهات االخت�صا�ص) .2003
2626حول �رضيبة الأمالك يف مناطق ال�سلطة الوطنية الفل�سطينية – قطاع غزة� ،إ�شكاليات وحلول
.2003
2727حول معاناة مر�ضى الف�شل الكلوي يف مناطق ال�سلطة الوطنية الفل�سطينية.2003 ،
2828حول ب�ؤ�س الرقابة على امل�ستح�رضات ال�صيدالنية يف مناطق ال�سلطة الوطنية الفل�سطينية.2004 ،
2929حول �أزمة مياه ال�رشب يف مناطق ال�سلطة الوطنية الفل�سطينية.2004 ،
3030حول االختفاء الق�رسي يف �أعقاب االعتقال �أو االختطاف يف مناطق ال�سلطة الوطنية الفل�سطينية،
 ،2004باللغتني (العربية واالجنليزية).
3131حول تباين �أ�سعار الكهرباء يف مناطق ال�سلطة الوطنية الفل�سطينية.2004 ،
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3232حول �إ�ساءة معاملة املوقوفني يف نظارات املباحث اجلنائية يف حمافظات �شمال ال�ضفة الغربية،
.2004
3333حول دور اجلهات الأمنية يف جمال الوظيفة العامة.2004 ،
3434حول حتويالت العالج �إىل خارج امل�ؤ�س�سات الطبية احلكومية.2004 ،
3535حول انتخابات الهيئات املحلية بال�ضفة الغربية بتاريخ  ،2004 ،2004/12/23باللغتني
(العربية واالجنليزية).
3636حول عملية انتخابات رئا�سة ال�سلطة الوطنية الفل�سطينية والتي جرت بتاريخ 2005/1/9
.2005
3737حول جاهزية مراكز الإ�صالح والت�أهيل الفل�سطينية.2005 ،
3838حـــول �أداء اللجنة العليا لالنتخابات املحلية املرحلة الثانية من انتخابات الهيئات املحلية الفل�سطينية
بتاريخ .2005 ،2005/5/5
3939قطــاع الزراعـــة الفل�سطينــي خالل انتفا�ضة الأق�صى (الأ�رضار ،وامل�ساعدات ومعايري تقدميها)،
.2005
4040البيئة يف �أرا�ضي ال�سلطة الوطنية الفل�سطينية (حالة درا�سية :حمافظة بيت حلم).2005 ،
�4141إدارة انتخاب الهيئات املحلية يف املرحلة الثالثة بتاريخ .2005 ،2005/9/29
4242تقرير حول االنتخابات الفل�سطينية يف العام ( 2005االنتخابات الرئا�سية ،االنتخابات املحلية،
انتخابات جمل�س نقابة املحامني).2005 ،
4343حول حالة االنفالت الأمن���ي و�ضعف �سيادة القانون يف �أرا�ضي ال�سلطة الوطنية الفل�سطينية،
.2005
4444حول عملية االنتخابات الت�رشيعية الثانية التي جرت يف تاريخ .2006 ،2006/1/25
4545بعد مرور عام على الإخالء الإ�رسائيلي لقطاع غزة ،الآثار القانونية للإخالء� ،إدارة الأرا�ضي
122

من�شورات الهيئة

املخالة ،املناطق املهم�شة.2006 ،
4646معن ادعي�س ،غاندي ربعي ،جناح �صبح� ،إ�سالم التميمي ،وليد ال�شيخ� ،صالح عبد العاطي،
يا�رس عالونة ،ح�سن حال�سة ،خلود جنم ،حقوق الطفل ،احلق يف احلماية.2006 ،
4747حقوق املعوقني يف املجتمع الفل�سطيني.2006 ،
4848يا�رس عالونة ،امل�س�ؤولية القانونية عن اقتحام �سلطات االحتالل الإ�رسائيلي ل�سجن �أريحا
املركزي واختطاف املعتقلني ال�سيا�سيني بتاريخ .2006 ،2006/3/14
4949معني الربغوثي ،جناح �صبح� ،إ�سالم التميمي ،م�أمون العتيلي ،عالء نزال� ،أثر �إ�رضاب املوظفني
العموميني على القطاعات احليوية يف فل�سطني.2006 ،
	 50.عائ�شة �أحمد ،االنتهاكات الإ�رسائيلية حلقوق الإن�سان الفل�سطيني خالل عام  ،2006و�أثرها على
�أداء ال�سلطة الوطنية الفل�سطينية.2007 ،
5151معن ادعي�س� ،أحمد الغول ،م�أمون العتيلي� ،إ�سالم التميمي� ،أداء هيئة احلج والعمرة يف مو�سم
احلج للعام  1427هـ2006 /م.2007 ،
5252انتهاكات حقوق الإن�سان يف مناطق ال�سلطة الوطنية على �ضوء عمليات االقتتال التي اندلعت
يف قطاع غزة منذ تاريخ .2007 ،2007/6/7
5353قطاع غزة بعد االقتتال :احلريات واحلقوق يف غياب �سلطة القانون.2007 ،
5454االعتقاالت يف ال�ضفة الغربية يف �أعقاب الإعالن عن حالة الطوارئ بتاريخ ،2007/6/14
 ،2007باللغتني (العربية والإجنليزية).
5555االعتداء على اجلمعيات اخلريية خالل حالة الطوارئ (.2007 ،)2007/7/13 – 6/14
5656حول بدء مو�سم احلج للعام  1428هـ يف قطاع غزة.2007 ،
5757الأو�ضاع ال�صحية يف قطاع غزة يف �شهر �آب .2007 ،2007
5858االعتقاالت خارج نطاق القانون يف قطاع غزة.2007 ،
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5959حول احلريات الإعالمية يف مناطق ال�سلطة الوطنية الفل�سطينية خالل الفرتة من – 6/15
.2007 ،2007/11/30
6060احلق يف العمل وتويل الوظيفة العامة (ق�ضية �إنهاء عقود الت�شغيل امل�ؤقت)( ،ق�ضية وقف عقود
توظيف وتعيينات يف الوظيفة العمومية).2007 ،
6161حول �أداء هيئة احلج والعمرة يف مو�سم احلج لعام 1428هـ2007/م.2008 ،
6262عائ�شة �أحمد ،حول �أثر االنتهاكات الإ�رسائيلية يف العام  2007على قدرة ال�سلطة الوطنية
الفل�سطينية يف حماية حقوق الإن�سان.2008 ،
6363معن ادعي�س� ،أحمد الغول ،عائ�شة �أحمد ،وليد ال�شيخ ،حول واقع احلق يف ال�صحة يف �أرا�ضي
ال�سلطة الوطنية الفل�سطينية.2008 ،
6464غاندي ربعي ،حول احتجاز املدنيني لدى الأجهزة الأمنية الفل�سطينية بقرار من هيئة الق�ضاء
الع�سكري.2008 ،
�6565صالح مو�سى ،يا�رس عالونة ،حول واقع احلريات الإعالمية يف مناطق ال�سلطة الوطنية الفل�سطينية
خالل عام .2008 ،2008
�6666صالح مو�سى ،يا�رس عالونة ،حول واقع اجلمعيات اخلريية يف مناطق ال�سلطة الوطنية الفل�سطينية
خالل العام .2008 ،2008
6767عائ�شة �أحمد� ،أثر االنتهاكات الإ�رسائيلية يف عام  2008على قدرة ال�سلطة الوطنية الفل�سطينية
على حماية حقوق الإن�سان.2009 ،
	 68.العدوان الإ�رسائيلي على قطاع غزة  -جرائم حرب وعقوبات جماعية غري م�سبوقة يف ظل
�صمت عربي ودويل فا�ضح.2009 ،
�6969صالح مو�سى� ،أية عمران ،ديانا ب�شري ،حول واقع اجلمعيات اخلريية يف مناطق ال�سلطة الوطنية
الفل�سطينية خالل العام .2009 ،2009
7070حازم هنية ،احلق يف ال�سكن و�إعادة الإعمار يف قطاع غزة.2010 ،
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7171يا�رس عالونة ،حول واقع امل�ست�شفيات احلكومية يف مناطق ال�سلطة الوطنية الفل�سطينية .2009
7272خديجة ح�سني ،دور مفت�شي العمل يف حماية احلقوق العمالية.2009 ،
7373يا�رس عالونة� ،إعدام خارج نطاق القانون.2010 ،
7474عائ�شة �أحمد ،اثر االنتهاكات الإ�رسائيلية على قدرة ال�سلطة الوطنية الفل�سطينية على حماية
حقوق الإن�سان.2010 ،
7575غاندي ربعي ،فل�سطينيون بال عدالة.2011 ،
7676يا�رس عالونة ،احلق يف التجمع ال�سلمي يف مناطق ال�سلطة الوطنية الفل�سطينية ،الواقع والتطلعات
.2012
7777غاندي ربعي� ،ضمانات الن�ساء يف خالفهن مع القانون يف فل�سطني.2011 ،
7878حازم هنية ،وفيات الأنفاق حقوق �ضائعة.2012 ،
7979معن �شحدة ادعي�س ،الإنتخابات املحلية يف عام .2013 ،2012
8080حازم هنية ،جاهزية الدفاع املدين يف قطاع غزة ،الدور والأداء.2012 ،
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�سل�سلة تقارير تق�صــي احلقائـق
1 .1نتائج تق�صي حقائق حادث مقتل ال�شاب ح�سام �أبو عطية يف مدينة رام الله بتاريخ
.2006 ،2006/6/13
2 .2التحقيق يف وفاة املواطنة منال �صيدم بتاريخ  2006/9/21بعد �إجراء عملية تنظيفات لها يف
�أحد امل�ست�شفيات.2007 ،
3 .3تق�صي حقائق حول حادثة انفجار حمطة النبايل للوقود بتاريخ .2007 ،2007/2/8
4 .4تق�صي حقائق حول حادثة اختطاف ومقتل املواطن عزت ر�شيد ح�سن.2007 ،
5 .5تق�صي حقائق حول �أحداث جامعة النجاح الوطنية بتاريخ .2007 ،2007/7/24
6 .6تق�صي حقائق حول وفاة املواطن جمد عبد العزيز الربغوثي يف مقر حتقيق املخابرات العامة /رام
الله بتاريخ .2008 ،2008/2/22
7 .7تق�صي حقائق حول وفاة املواطن عز م�صطفى ال�شافعي بتاريخ .2008 ،2008/1/15
8 .8تق�صي حقائق حول الأحداث التي وقعت يف قلقيلية بتاريخ  2009/5/30و،2009/6/4
.2009
9 .9تق�صي حقائق حول حادثة غرق الطفلني دراغمة ومكاوي يف برك �سليمان مبدينة بيت حلم خالل
�شهر ني�سان من العام .2009 ،2009
1010تق�صي حقائق حول وفاة املواطن نهاد الدباكة �أثناء احتجازه لدى جهاز الأمن الداخلي،
.2010
1111تق�صي حقائق حول وفاة املواطن �أ�سامة من�صور يف مقر اال�ستخبارات الع�سكرية.2013 ،
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�سل�سلـة �أدلـة تدريبيـة
1 .1غاندي الربعي ،دليل الإجراءات اجلزائية.2010 ،
2 .2غاندي الربعي ،دليل العدالة اجلنائية للأحداث وفق القواعد الدولية والقواين الوطنية،
.2010
�3 .3صالح عبد العاطي و ليلى مرعي ،دليل املدرب لدورة تدريبية متخ�ص�صة يف مناه�ضة
عقوبة الإعدام.2011 ،
4 .4غاندي ربعي ،دليل ر�صد �ضمانات املحاكمة العادلة وفق القواعد الدولية والقوانني
الوطنية يف فل�سطني.2012 ،
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نبذة تعريفية

الهيئة امل�ستقلة حلقوق الإن�سان هي الهيئة الوطنية الفل�سطينية التي تعنى بحقوق املواطن الفل�سطيني ،وهي تتمتع
بالع�سوية الكاملة يف اللجنة التن�سيقية الدولية للهيئات الوطنية حلقوق الإن�سان التابعة للأمم املتحدة (.)ICC
اأُن�سئت الهيئة امل�ستقلة حلقوق الإن�سان بقرار /مر�سوم �سادر عن الرئي�س الراحل يا�رس عرفات رحمه الله ،بتاريخ
 .1993/9/30وقد ن�رس املر�سوم لحق ًا يف الوقائع الفل�سطينية (اجلريدة الر�سمية لل�سلطة الوطنية الفل�سطينية) حتت
رقم ( )59لعام  .1995مبوجب املر�سوم ،حتددت مهام وم�سوؤوليات الهيئة على النحو التايل« :متابعة و�سمان
توافر متطلبات �سيانة حقوق الإن�سان يف خمتلف القوانني والت�رسيعات والأنظمة الفل�سطينية ،ويف عمل خمتلف
الدوائر والأجهزة واملوؤ�س�سات يف دولة فل�سطني ،ومنظمة التحرير الفل�سطينية ».وترك القرار للهيئة مهمة و�سع
نظامها الأ�سا�سي مبا ي�سمن ا�ستقللها وفعاليتها .وقد مار�ست الهيئة ن�ساطاتها منذ بداية العام  ،1994وكان
مفو�سها العام الأول الدكتورة حنان ع�رساوي �ساحبة الفكرة واملحرك الأول لتاأ�سي�سها.
ويت�سع نطاق عمل الهيئة لي�سمل التعامل مع ق�سايا انتهاكات حقوق الإن�سان ،وال�سكاوى التي يقدمها املواطنون
ب�ساأن النتهاكات املتمثلة بحقوق الإن�سان ،والتي تقع على املواطن الفل�سطيني من قبل ال�سلطة التنفيذية ،ون�رس
الوعي القانوين واحلقوقي ،والرقابة على الت�رسيعات وال�سيا�سات الوطنية ومدى مواءمتها للمعايري الدولية حلقوق
الإن�سان.

الر�ؤيــــا

جمتمع فل�سطيني حر ،تتاأ�سل فيه قيم العدالة وامل�ساواة واحلرية وحقوق الإن�سان.
توؤمن الهيئة باأن املجتمع الذي ي�سون حقوق الإن�سان ويحرتم حرياته هو جمتمع حر ،ي�سمح ملواطنيه بالعي�س
بكرامة وعدالة متاأ�سلة ،يكونون فيه اأحراراً مت�ساوين يف الكرامة واحلقوق ،ويتمتعون بتكافوؤ الفر�س واحلريات
كافة.

الر�سالـــة

ت�سعى الهيئة كموؤ�س�سة وطنية د�ستورية اإىل حماية وتعزيز حقوق الإن�سان ا�ستناد ًا للقانون الأ�سا�سي الفل�سطيني
واملعايري الدولية حلقوق الإن�سان ،وبالرتكاز اإىل النهج املبني على احلقوق.
تعمل الهيئة ،بح�سب ر�سالتها ،وب�سفتها الهيئة الوطنية الفل�سطينية ،على حماية وتعزيز حقوق الإن�سان لكل
فرد .وينبع هذا اللتزام والإطار الفكري الذي يو�سح املرجعية الرئي�سية لعملها ور�سالتها من القانون الأ�سا�سي
الفل�سطيني ،الذي يوؤكد تعهده بحقوق الإن�سان.

القيم الناظمة

الكرامة الإن�سانية • امل�ساواة • عدم التمييز • العدل
امل�ساركة • ال�ستقاللية • امل�سداقية • احليادية • ال�سفافية • امل�ساءلة
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