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الالئق العمل في اإلعاقة ذوي  األشخاص حق  

 

معها من مرجع�اٍت ومنطلقاٍت إن اإلنسان منذ أقدم العصور قد عرف اإلعاقة وانطلَق في التعاطي 
مختلفة، فهي غیر مقتصرة على زمان دون األخر منذ بدا�ة الح�اة اإلنسان�ة على وجه األرض، 
واألس�اب التي تؤدي إلى اإلعاقة ت�قى ذاتها الیوم كما كانت في الماضي، ولكن النظرة تجاه 

ر على مر التار�خ، فمنذ القدم األشخاص ذوي اإلعاقة قد مرت في مراحَل متعددة من التدرج والتغی
وحتى هذه اللحظة، هنالك العدید من الدول تعتبر اإلعاقة قض�ة فرد�ة تقُع مسؤولیتها على األفراد 
ذوي اإلعاقة وأسرهم والمؤسسات الرعائ�ة والطب�ة العاملة في مجال اإلعاقة فقط، وعل�ِه، فإنَّ أسس 

تشكل مدعاة للعطف والشفقة واإلحسان، أو تلك  التعاطي معها تنتمي لكونها إحدى القضا�ا التي
  .التي تتطلُب كافة التدخالت الطب�ة والعالج�ة، أو تلك التي تتسُق �عدم القدرة اإلنتاج�ة

   

ولكن مع تقدم الزمن وخاصة في القرن العشر�ن، كانت دول العالم تتجه نحو المنهج الحقوقي في  
التعامل مع العدید من قضا�ا حقوق اإلنسان ومنها حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة بوصفهم شر�حة 

ة التي تمنعهم تواجه العدید من الصعو�ات والتحد�ات البیئ�ة الماد�ة واالتجاهات�ة والمؤسسات�ة والقانون�
من الوصول للحقوق والحصول على الخدمات والمشاركة الكاملة والفّعالة في المجتمع على قدم 
المساواة مع اآلخر�ن، مما �الضرورة سوَف �حد من تمتعهم �الحقوق المدن�ة والس�اس�ة واالجتماع�ة 

الحرمان من الحق في التعل�م  و�طب�عة الحال، فإنَّ  .واالقتصاد�ة والثقاف�ة شأَن غیرهم من المواطنین
أو الحرمان من الحق في المشاركة في الح�اة االجتماع�ة أو الح�اة الكر�مة �الضرورة سوَف �متُد 
لَ�طاَل الحرمان من الحق في االندماج في سوق العمل والتمتع �االستقالل�ة الماد�ة والشعور �الذات 

 .وٕاث�اتها

مع األشخاص ذوي اإلعاقة، والتوجه في  االرتقاء بهذه ومع تطور المنهج الحقوقي في التعامل 
الشر�حة من المجتمع لتمكینها من االندماج ف�ه عن طر�ق توفیر وتأمین واتخاذ كافة التدابیر 
واإلجراءات الت�سیر�ة الالزمة والتي تأخُذ �عین االعت�ار الفروق الفرد�ة وتحترُم التنوع وتتعامُل معُه 

لوصول إلى الحقوق شأن اآلخر�ن لجعل هذه الشر�حة في المجتمع فاعلة حسَب متطل�ات كل فرد ل
وجزء ال یتجزأ منه، أص�ح هنالك تطور في ص�اغة أطر قانون�ة دول�ة ووطن�ة في التعامل مع 

 .شر�حة األشخاص ذوي اإلعاقة  والتي سوف نقوم في هذه الورقة بدراستها وتحلیلها



ق األشخاص ذوي اإلعاقة في الحصول على عمل الئق أن هذه الدراسة سوف تقوم على دراسة ح
من الناح�ة القانون�ة واالقتصاد�ة واالجتماع�ة، حیث سوف تتطرق الدراسة في البدا�ة إلى مدى 

 .انسجام القانون الفلسطیني الناظم لحقوق األشخاص ذوي اإلعاقة مع اإلطار القانوني الدولي
لى أهم العوامل المؤثرة في موضوع الدراسة، وهي كما �اإلضافة إلى ذلك، سوف یتم تسل�ط الضوء ع

المعتاد وعلى كثرتها تتجمُع لتتمركَز حوَل قضیتیِن هامتین جدًا وهما إمكان�ة الوصول وما ینضوي 
علیها من إشكاالٍت متعلقة �البیئة الماد�ة غیر المواِئمة في أماكن العمل، والتحد�ات المرت�طة 

قة للمواصالت على قدم المساواة مع اآلخر�ن، وكفا�ة الخدمات �استخدام األشخاص ذوي اإلعا
التأهیل�ة والتدر�ب�ة وكفاءتها وغیر ذلك من العوامل المرت�طة بإمكان�ة الوصول وعالقتها �الحد من 

�اإلضافة إلى ذلك،  .اندماج ومشاركة األشخاص ذوي اإلعاقة في سوق العمل �شكل منتج والئق
�الضرورة إلى التوجهات المجتمع�ة السلب�ة نحو األشخاص ذوي اإلعاقة  سوَف تتعرُض هذه الدراسة

تلك التي تتسُم �الدون�ة والصور النمط�ة المغلوطة واألحكام المس�قة اآلخذة �التعم�م عن غیر وجه 
حق، وعالقة هذه التوجهات والموروثات الثقاف�ة �محدود�ة مشاركة هذه الشر�حة في سوق العمل 

  .قل كنتیجة لتلك النظرة�شكل كر�م ومست

 

 :إشكال�ة الدراسة

تتمحور إشكال�ة الدراسة من منطلق أن األشخاص ذوي اإلعاقة مغیبون �شكل ش�ه كامل من 
االندماج �المجتمع الفلسطیني وخاصة في ما یتعلق �حقهم في الحصول على عمل الئق �ضمن لهم 
الع�ش �كرامة و�لبي رغ�اتهم واحت�اجاتهم األساس�ة التي كفلتها جم�ع المواثیق والقوانین الوطن�ة 

الصادر من الجهاز المركزي لإلحصاء  2011 الدول�ة ، حیث �شیر مسح األفراد ذوي اإلعاقة لعام و 
من األشخاص ذوي اإلعاقة ال �عملون أو قاموا  %87.3 الفلسطیني ووزارة الشؤون االجتماع�ة �أن 

مع ، و )2011(الجهاز المركزي لألحصاء الفلسطیني ووزارة الشؤون االجتماع�ة، بترك أعمالهم 
مقارنة هذه النس�ة مع نس�ة ال�طالة لغیر األشخاص ذوي اإلعاقة في المجتمع الفلسطیني والتي تصل 

وذلك �حسب أرقام الجهاز المركزي لألحصاء الفلسطیني فأننا ندرك حجم حالة  %20.9إلى 
 التهم�ش والعزلة التي �ع�شها األشخاص ذوو اإلعاقة والتي تؤثر �شكل رئ�سي على كافة جوانب

 .الخ...ح�اتهم �ما في ذلك الزواج، التعلم،االستقالل�ة الماد�ة

أن الفجوة واالختالف الهائل ما بین نس�ة �طالة األشخاص ذوي اإلعاقة واألشخاص بدون إعاقة في 
المجتمع الفلسطیني تمثل الدلیل القاطع المتمثل بوجود مع�قات وصعو�ات حق�ق�ة تواجه األشخاص 



تحول دون اندماجهم في سوق العمل الفلسطیني، وتحد من مشاركتهم في  ذوي اإلعاقة �شكل خاص
 .عمل�ة التطور الطب�عي لالقتصاد واإلنتاج الوطني الفلسطیني

 
 :ومن هذا المنطلق یبرز سؤال الدراسة

ما هي األس�اب التي تحد من المشاركة الفّعالة والحق�ق�ة لألشخاص ذوي اإلعاقة في سوق العمل 
 الفلسطیني؟

قبل اإلجا�ة على السؤال الرئ�سي للدراسة، نحن �حاجة إلى اإلجا�ة على العدید من األسئلة الفرع�ة 
 :وتلك األسئلة تتمثُل في  .التي سوف تقوم �اإلجا�ة عن السؤال الرئ�سي �شكل شمولي وتحلیلي

ما مدى انسجام القوانین الفلسطین�ة التي لها عالقة �حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة في  •
فلسطین والمتمثلة �القانون األساسي المعدل، قانون العمل الفلسطیني، قانون حقوق المعوقین 

واللوائح التنفیذ�ة الصادرة عنه مع القانون الدولي واالتفاق�ة الدول�ة  1999لعام  4رقم 
 الخاصة �حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة؟

شخاص ذوي اإلعاقة في تطبیق ما مدى قدرة القانون الوطني الفلسطیني الناظم لحقوق األ  •
وٕاحقاق حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة في فلسطین؟ وما هي الشوائب والثغرات الموجودة �ه 

 إن وجدت؟

هل النظام التعل�مي الفلسطیني �مختلف أشكاله ووسائله هَو من المرونة والمأسسة �ما �كفي  •
�ة والمهن�ة على قدم لضمان وصول األشخاص ذوي اإلعاقة للخدمات التعل�م�ة األكاد�م

المساواة مع اآلخر�ن دوَن تمییز على أساس اإلعاقة أو على أساس نوع اإلعاقة على نحٍو 
 �مكنهم الحقًا من المشاركة في العمل�ة اإلنتاج�ة في سوق العمل الفلسطیني؟؟ 

كیف وهل تساهم البن�ة التحت�ة في فلسطین في توفیر بیئة دامجة لألشخاص ذوي اإلعاقة  •
 ر لهم إمكان�ات مناس�ة للوصول ألماكن العمل والتنقل داخل بیئاته �طر�قة مستقلة والئقة؟  توف

هل یوجد هنالك وعي كافي لدى المجتمع الفلسطیني واألشخاص ذوي اإلعاقة أنفسهم حول  •
حقوقهم المنصوص علیها في القانون، وما عالقة ذلك �حصول األشخاص ذوي اإلعاقة 

 على عمل الئق؟



 

 :ة الدراسةمنهج�

سوف تت�ع هذه الدراسة المنهج الوصفي والتحلیلي للدراسات واإلحصائ�ات المختلفة، كما سوف تستند 
الدراسة في تحلیلها لحق األشخاص ذوي اإلعاقة وجوانبها المختلفة على القانون الدولي الناظم 

ذوي اإلعاقة من أهم  لحقوق األشخاص ذوي اإلعاقة، حیث تعتبر االتفاق�ة الدول�ة لحقوق األشخاص
تلك األطر وأكثرها شمول�ة وتخصص�ة، والتي أتت لترسي القاعدة األساس�ة التي یجب أن تنطلق 
منها الفلسفة الحقوق�ة في التعامل مع قضا�ا وحقوق األشخاص ذوي اإلعاقة، ولهذا كان من 

واللوائح التنفیذ�ة   1999لعام   4الضروري مقارنة مدى انسجام القانون الفلسطیني للمعوقین رقم 
والتي   2006الصادرة عنه مع االتفاق�ة الدول�ة لحقوق األشخاص ذوي اإلعاقة الصادرة في عام 

  .2008دخلت حیز التنفیذ في العام 

سوف یتم مقابلة العدید من األطراف التي لها عالقة بتطبیق حق العمل  ,�اإلضافة إلى ذلك
ض�ح و�حسب آرائهم العوامل المع�قة التي تحد من تشغیل لألشخاص ذوي اإلعاقة وذلك من أجل تو 

 :األشخاص ذوي اإلعاقة في القطاع الخاص، حیث سوف یتم مقابلة األطراف التال�ة

مقابلة مع مسئول في وزارة العمل الفلسطیني �صفتهم الجهة الرسم�ة لتطبیق ومتا�عة التزام  •
القطاع الخاص والقطاع األهلي بتنفیذ حق العمل �حسب قانون العمل وقانون المعوقین 

واللوائح التنفیذ�ة األخرى، حیث سوف یتم طرح العدید من  1999لعام  4الفلسطیني  رقم 
علق بدور وزارة العمل في تشغیل األشخاص ذوي اإلعاقة، واألس�اب التي األسئلة التي تت

 تحد من إلزام القطاع الخاص من تشغیل األشخاص ذوي اإلعاقة...الخ. 

مقابلة مع شخص ذوي إعاقة �عمل حال�ًا وذلك من أجل تب�ان الصعو�ات التي یواجهها  •
 .واالحت�اجات التي یتطلبها أن وجدت

إعاقة ال �عمل، وذلك من أجل تب�ان المع�قات والصعو�ات التي تحد مقابلة مع شخص ذوي  •
 .من اندماجه في سوق العمل

مالك شركة �قوم بتوظیف أشخاص ذوي إعاقة، وذلك من أجل دراسة  مقابلة مع مدیر/ •
األس�اب التي جعلته �قوم بتشغیل أشخاص ذوي إعاقة، واالطالع على تجر�ته الشخص�ة 

 .المتعلقة بذلك



مالك شركة كبیرة لم �قم بتشغیل أشخاص ذوي إعاقة من أجل معرفة  /مع مدیر مقابلة •
األس�اب التي تمنعه من الق�ام بذلك، على الرغم من وجود قانون ینص �صراحة على تشغیل 

  .من األشخاص ذوي اإلعاقة من عدد العاملین في الشركة 5%

 

 :الدراسة عینة

طراف اإلنتاج�ة الثالثة المؤثرة في عمل�ة تفعیل الحق في سوَف تتمثُل َعیِّنة هذه الدراسة من األ
العمل الالئق لألشخاص ذوي اإلعاقة وهَي �الضرورة األشخاص ذوو اإلعاقة أنفسهم وأصحاب 
العمل والجهة الحكوم�ة التي تعمُل على متا�عة ومراق�ة وتنظ�م العالقة ما بیَن الطرفین أي العّمال 

 . عامًة وأصحاب العمل

 

 :الدراسة محددات

تخللْت عمل�ة إعداد هذه الدراسة كما غیرها من األعمال ال�حث�ة مجموعة من المحددات والصعو�ات 
 التي �مكن تلخ�ص أهمها �التالي :

 

وتحدیدًا النوع�ة منها ذات العالقة �موضوع التحد�ات والمع�قات  واإلحصائ�ات األ�حاث قلة- 1
 الفاعلة لألشخاص ذوي اإلعاقة في سوق العمل. التي تحد من أو تحول دون المشاركة 

 عدم كفا�ة الوقت المخصص إلعداد الدراسة. 2

ضعف الوعي بیَن من تمْت مقابلتهم من األشخاص ذوي اإلعاقة �المنظور الشمولي  3
َل �عض الصعو�ة في الوصول إلى المعلومات  والحقوقي لقضا�اهم، األمر الذي قد َشكَّ

  الُمرادة �َسالسة وشمول�ة.

 

 :الدراسة وأهم�ة أهداف 



والمشاركة الفاعلة  االنخراط من اإلعاقة ذوي  األشخاص تمنع التي األس�اب تب�ان إلى الدراسة تهدف
 �مكن وتوص�ات بنتائج الخروج أجل من علیها والوقوف األس�اب تلك وتحلیل العمل سوق  والُمْنِتجة في

 أجل من تدخلها في التأهیل برنامج -المس�ح�ة الش�ان جمع�ة عمل في النظر�ة األرض�ة تمثل أن لها
 إستراتیج�ة خطة الدراسة هذه من تنبثق سوف حیث الخاص، القطاع في اإلعاقة ذوي  األشخاص تشغیل

 .الئق عمل على الحصول من اإلعاقة ذوي  األشخاص تعیق التي األس�اب إلى معالجة تهدف

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ال�حث بن�ة



 مقدمة  •

 الدراسة  إشكال�ة •

 الدراسة  أسئلة •

 الدراسة   وأهم�ة أهداف •

 واللوائح 1999 لعام 4 رقم للمعوقین الفلسطیني القانون  انسجام دراسة مقارنة حول مدى •
 في اإلعاقة ذوي  األشخاص لحق الناظم الدولي القانوني اإلطار مع عنه الصادرة المختلفة

 الئق. عمل على الحصول

 اإلعاقة. ذوي  األشخاص لتشغیل دامجة بیئة لتحقیق األساس�ة المع�قات •

أوًال : االتجاهات والمواقف/الثقافة المجتمع�ة وموروثاتها وما تشتمُل عل�ِه من صور نمط�ة 
 وأحكام مس�قة وأفكار مغلوطة نحو األشخاص ذوي اإلعاقة. 

ثان�ًا : إمكان�ة الوصول للحقوق والخدمات وما تنضوي عل�ِه من غ�اب أو ضعف لإلجراءات 
والترتی�ات الت�سیر�ة المعقولة، كما العوامل المؤثرة في تقل�ص إمكان�ات الوصول 
لألشخاص ذوي اإلعاقة مثل الخدمات وكفایتها وكفاءتها واستخدام وسائل النقل 

 البیئ�ة الماد�ة وغیرها. والمواصالت العامة والمواءمة 

ثالثًا : الس�اسات واألنظمة والتشر�عات في إطار عالقتها �ضعف الوعي بیَن صّناع القرار 
كما ضعف اإلرادة الس�اس�ة، كما في إطار عالقتها �المعالجة الفرد�ة ذات األ�عاد 

 اُألحاد�ة لقضا�ا اإلعاقة. 

اقة وأثر ذلك على محدود�ة وجود را�عًا : ضعف الحركة المطلب�ة لألشخاص ذوي اإلع
 قضا�اهم على سلم األولو�ات ذلك على المستوى الرسمي وغیر الرسمي. 

 النتائج وأستخالصات •

 التوص�ات •

 الدولي القانون  في اإلعاقة ذوي  لألشخاص العمل في الحق



 

 كافة المواطنون  بها یتمتع أن یجب التي واالجتماع�ة االقتصاد�ة الحقوق  أهم من العمل في الحق �عتبر

 .واستقاللیته اإلنسان كرامة مع عضوي  و�شكل یرت�ط العمل في الحق أن إذ تفرقة، أو تمییز دون 
 " أن على اإلنسان لحقوق  العالمي اإلعالن من 23 المادة من األولى الفقرة نصت فقد الحق هذا وألهم�ة

 من الحما�ة حق له ان كما مرض�ة عادلة �شروط اخت�اره حر�ة وله ,العمل في الحق شخص لكل
 مستوى  في الحق شخص لكل " أن اإلعالن من أ�ضا األولى الفقرة في 25 المادة نصت كما ،"ال�طالة
 والمسكن والمل�س التغذ�ة ذلك و�تضمن وألسرته له والرفاه�ة الصحة على للمحافظة كاف مع�شة

 ال�طالة حاالت في مع�شته تامین في الحق وله الالزمة، االجتماع�ة الخدمات وكذلك الطب�ة والعنا�ة
 عن خارجه لظروف نتیجة الع�ش وسائل فقدان من ذلك وغیر والشیخوخة والترمل والعجز والمرض

 أكد قد اإلنسان لحقوق  العالمي اإلعالن �أن المالحظ من فأنه و�هذا ،)1948(األمم المتحدة،  "إرادته
 أو تفرقة دون  المواطنین كافة على ینطبق بل األخرى، دون  شر�حة على �قتصر ال حق هو العمل �أن

 .تمییز
 

 6 المادة في والثقاف�ة واالجتماع�ة االقتصاد�ة �الحقوق  الخاص الدولي العهد أكد فقد ذلك، إلى �اإلضافة
 "الحق هذا لتطبیق المناس�ة التدابیر أخذ الدولة وعلى العمل، في الحق شخص لكل" أن األولى الفقرة

 في األطراف الدول من كل تتخذها التي التدابیر تشمل أن " على المادة تلك من الثان�ة الفقرة نصت كما
 واألخذ والمهنیین، التقنیین والتدر�ب التوج�ه برامج توفیر الحق لهذا الكاملة الممارسة لتأمین العهد هذا

 وعمالة مطردة وثقاف�ة واجتماع�ة اقتصاد�ة تنم�ة تحقیق شأنها من وتقن�ات �س�اسات المجال هذا في
(االمم المتحدة،  "األساس�ة واالقتصاد�ة الس�اس�ة الحر�ات للفرد تضمن شروط ظل في ومنتجة كاملة

 ووضع المناسب، والتقني المهني التدر�ب توفیر في أ�ضا یرت�ط العمل في الحق فأن و�هذا ،)1966

 على حصولهم أجل من المجاالت كافة في اإلعاقة ذوي  األشخاص بتمكین الكفیلة والس�اسات البرامج
 اإلنتاج�ة والتنافس�ة والتطور. لهم �ضمن الالئق العمل

 األشخاص حق على و�صراحة لغو�ا اعترفت التي الدول�ة األجسام أولى من الدول�ة العمل منظمة تعتبر
 (99 رقم) كاملة توص�ة 1955 عام المنظمة أصدرت حیث الئق، عملٍ  على الحصول في اإلعاقة ذوي 

 والعمل الوظائف وتأمین والتدر�ب واالجتماعي، والنفسي المهني والتأهیل التوج�ه توفیر بوجوب فیها تقر
 :�أنه المهني التأهیل التوص�ة تلك عرفت وقد .المنتج



 التوج�ه وهي المهن�ة، الخدمات تلك توفیر تشمل التي والمنسقة المستمرة التأهیل عمل�ة من الجزء ذلك "
 عمل تأمین من معوق  شخص تمكین منها والمقصود االنتقائي، والتوظیف المهني، والتدر�ب المهني،

 )1955(منظمة العمل الدول�ة، �ه"  واالحتفاظ مناسب

 الظروف في ذلك كان سواء المنشأة داخل العمال بین ما المساواة وجوب على التوص�ة تلك أكدت كما
 العمل أصحاب التزام " ضرورة على 31 المادة في أكدت كما األجور، نفس یتقاضوا وأن والحقوق 
 كما ،"اإلعاقة ذوي  لألشخاص مخصصة معینة بوظائف واالحتفاظ المعوقین من مئو�ة نس�ة بتشغیل

(منظمة العمل الدول�ة،  .بدون إعاقة األشخاص مع المساواة قدم على التعل�م توفیر أهم�ة على نصت
1955( 

 و�شكل ركزت والتي (168 رقم)  التوص�ات أهم من الدول�ة العمل منظمة أصدرت 1983 العام وفي
 األساس�ة والقواعد اآلل�ات ووضعت الئق، عملٍ  على الحصول في األشخاص حق قض�ة على م�اشر

 العمل أماكن تكییف و�ضرورة اإلعاقة، ذوي  األشخاص لتشغیل الخاص القطاع تحفیز ك�ف�ة في
 المادة تنص حیث واالقتصاد�ة، والتعل�م�ة االجتماع�ة الخدمات لجم�ع الوصول وحر�ة والمواصالت

لألشخاص ذوي  العمل ثم التدر�ب توفیر على لتشج�عهم العمل ألصحاب مال�ة حوافز تقد�م " على 11
 لتسهیل وتنظ�مه وأجهزته، وأدواته، ولتصم�مه، العمل، ألماكن معقولة تكی�فات إجراء وكذلك اإلعاقة،

 وحدات إلقامة المناسب الحكومي الدعم تقد�م " على تنص الثان�ة الفقرة وفي "العمل وهذا التدر�ب هذا

 الوصول عمل�ا �ستط�عون  ال لألشخاص ذوي اإلعاقة الذین ومخصصة األنواع مختلفة محم�ة عمل
 )1983(منظمة العمل الدول�ة،  ."للجم�ع المفتوح العمل إلى

القرارات والتوص�ات التي أصدرتها األمم المتحدة من خالل �اإلضافة إلى ذلك، هنالك العدید من 
 الخاص الجمع�ة العموم�ة والتي تتضمن حق األشخاص ذوي اإلعاقة في العمل، ومن أهمها اإلعالن

 االقتصاد�ة حقوقهم �كافة اإلعاقة ذوي  األشخاص تمتع ضرورة على یؤكد والذي المعوقین �حقوق 
 المجلس قرار على و�ناء 1993 العام تمییز، وفي أي و�دون  والمدن�ة والس�اس�ة واالجتماع�ة
 �شأن الموحدة القواعد" العموم�ة الجمع�ة خالل من المتحدة األمم واالجتماعي، أصدرت االقتصادي

 في المساواة مبدأ لتحقیق األساس�ة والقواعد األرض�ة وضعت والتي "للمعوقین الفرص تكافؤ تحقیق
 واالجتماع�ة االقتصاد�ة الح�اة في مجتمعاتهم في مواطنین بوصفهم اقةاإلع ذوي  لألشخاص المشاركة

 :كاآلتي هي الئق عملٍ  على حصولهم في تتعلق والتي القواعد تلك أهم ومن أ�ضا، والس�اس�ة



 وحقوق  قضا�ا حول مجتمعاتهم توع�ة في الالزمة اإلجراءات الدول تتخذ أن وذلك :التوع�ة  •

 ومساهماتهم. وٕامكان�اتهم واحت�اجاتهم اإلعاقة ذوي  األشخاص

 الوظ�في مستوى  على والحفاظ بلوغ من اإلعاقة ذوي  األشخاص تمكین أي :التأهیل أعادة •

 األدوات لهم تتوفر �حیث االجتماعي، الصعید على أو النفسي أو الذهني أو البدني الصعید على األمثل
 التي التدابیر المهني التأهیل یتضمن كما استقاللیتهم، مستوى  ورفع ح�اتهم لتغییر والالزمة المساعدة

 .المختلفة الوظائف أداء من تمكنهم

 االجتماع�ة الح�اة نواحي جم�ع تستهدف شمول�ة عمل�ة وهي :الفرص تكافؤ تحقیق •
 هي وأنشطة عامة ومرافق خدمات من وم�ادین المجتمع نظم جم�ع أن �معنى والتعل�م�ة، واالقتصاد�ة

 أفراد كل الحت�اجات أن الحقوق  تساوي  مبدأ و�عني األشخاص ذوي اإلعاقة، س�ما وال للجم�ع متاحة
عمل�ات  في األساس هي تكون  أن یجب االحت�اجات هذه وأن األهم�ة، من القدر نفس المجتمع
 تكفل أن أجل من المتاحة الموارد جم�ع وتسخیر ورسم الس�اسات الهادفة لبناء المجتمعات، التخط�ط

 اإلعاقة ذوو األشخاص َیَتَلّقى أن ین�غي كما استثناء، دون  المجتمع داخل األفراد لجم�ع المشاركة فرصة
 أن الدول على و�ن�غي .االجتماع�ة والخدمات والعمل والصح�ة التعل�م�ة اله�اكل داخل الالزم الدعم

 مسؤول�اتهم تحمل اإلعاقة ذوي  لألشخاص ت�سر ترتی�ات المتكافئة، الفرص تأمین عمل�ة أطار في تتخذ
 )2009(الهیئة الفلسطین�ة المستقلة لحقوق المواطن،  ) .المجتمع في فاعلین أعضاء بوصفهم الكاملة

 اإلعاقة ذوي  األشخاص حقوق  عن تحدثت والتي الدول�ة والعهود اإلعالنات تلك وفرة من الرغم على
 األشخاص أن بینت قد اإلحصائ�ات من العدید أن إال واالقتصاد�ة، واالجتماع�ة المهن�ة جوانبها �كافة

حیُث یوجد هنالك العدید من المع�قات والحواجز  صع�ة، ظروف في �ع�شون  زالوا ما اإلعاقة ذوي 
المتشا�كة على مستوى البیئة الماد�ة واالتجاهات�ة والمؤسسات�ة المرت�طة بنظم عمل المؤسسات على 

لتي تتسُم �شكل عام �أنها غیر َمِرنة من حیث تضمینها المستوى القانوني والس�اسي واإلجرائي وا
لحقوق وقضا�ا األشخاص ذوي اإلعاقة، مما ینتج عنُه العدید من أشكال التمییز السلبي والتهم�ش 
واإلقصاء على أساس اإلعاقة أو على أساس نوع اإلعاقة أو على أساس وجود اإلعاقة والنوع 

فلسطیني لدى شر�حة النساء والفت�ات ذوات اإلعاقة. وهنا االجتماعي كأهم وصمتین في المجتمع ال
 عدد یتراوح العالم�ة، الصحة لمنظمة ووفقا حیث واإلعاقة، الفقر بین ما تجدُر اإلشارة إلى وجود را�ط

 منهم %80 نس�ة أن علماً  شخص، ملیون   650 – 600 بین ما العالم في اإلعاقة ذوي  األشخاص

 ذوي  من شخص ملیون   500  �قاربُ  ما أن �عني وهذا صع�ة، ظروف في النام�ة البلدان في �ع�شون 



 الدول�ة المستو�ات على الرئ�س�ة التنم�ة أجندات من لإلقصاء كبیرة و�نس�ة یتعرضون  زالوا ما اإلعاقة
 وجود أخرى، ، و�كلمات(2012 ,ش�كة المنظمات العر��ة غیر الحكوم�ة للتنم�ة)والمحل�ة  والوطن�ة

 الخدمات إلى الوصول عوائق یواجهون  النام�ة البلدان في اإلعاقة ذوي  من شخص ملیون  500
 �صعب تحت�ة بن�ة ووجود  الع�ش، كسب وفرص والتوظیف والتعل�م كالصحة األساس�ة االجتماع�ة

 .لها الوصول

 ذوي  األشخاص �حقوق  وخاصة شاملة دول�ة اتفاق�ة وجود عدم هو الحالة لهذه األس�اب أهم أحد من

 بتطبیق الدول یلزم دولي أطار هنالك �كن لم 2006 العام ولغا�ة أنه أذ العشر�ن، القرن  في اإلعاقة
 :بینها التمییز الواجب الدول�ة اآلل�ات من نوعین له الدولي فالقانون  اإلعاقة، ذوي  األشخاص حقوق 

  المختلفة والقرارات اإلعالنات : األول

 .الدول�ة واالتفاق�ات العهود :الثاني

 أو العهد ذلك على وتصدق توقع إن الدولة على یجب فأنه اتفاق�ة، أو �عهد ملزمة الدولة تص�ح فلكي 

 لإلعالنات القانون�ة المكانة إما المحلي، قضائها صعید على ملزمة تص�ح اجل أن من االتفاق�ة تلك
 توقع ال الدول أن حیث للدول، ملزمة غیر تعد وهي ن�ة عن إفصاحا كونها تتعدى فال الدول�ة والقرارات

 عرف�ة قواعد تص�ح أن الممكن فمن إلزام�ة، ل�ست القواعد هذه أن و�الرغم ولكن شيء، على تصدق وال
(الهیئة   .الدولي القانون  قواعد من قاعدة احترام بدافع الدول من كبیر عدد �ط�قها عندما دول�ة

 )2012الفلسطین�ة المستقلة لحقوق المواطن، 

حقوق األشخاص ذوي  على صراحة وتنص قانونا ملزمة دول�ة اتفاق�ة وجود أهم�ة الواضح من كان 
 بإنشاء 2001 عام (56/168) رقم قراراها في العموم�ة الجمع�ة قررت ذلك، تحقیق سبیل وفي اإلعاقة،

 المفاوضات والجلسات التي من سنوات 5 و�عد .ومتكاملة شاملة دول�ة اتفاق�ة لوضع مخصصة لجنة
 اإلعاقة ذوي  األشخاص �حقوق  الخاصة الدول�ة االتفاق�ة أقرار تم ضمْت ممثلین عن الدول المختلفة،

 الدول�ة القانون�ة األرض�ة لترسي أتت والتي ،.2008 عام في االخت�اري  والبروتوكول ،2006 عام
 وٕاصدار �أراضیها مراق�ة لجان وجود على الموقعة الدول تلزم والتي اإلعاقة ذوي  �األشخاص الخاصة

  .االتفاق�ة هذه روح تعكس محل�ة قوانین بإصدار الدول وٕالزام الشر�حة هذه بخصوص دول�ة تقار�ر
 )23-20، الصفحات 2009(الهیئة الفلسطین�ة المستقلة لحقوق المواطن، 



 جوهري ال التغییر هو اإلعاقة ذوي  لحقوق األشخاص الدول�ة االتفاق�ة عن نتجت التي التحوالت أبرز من
یتعامل  الذي الفردي/الخیري والطبي النموذج ونقلها من اإلعاقة ذوي  األشخاص قضا�ا مع التعامل في

و�تعاطى مع قضا�ا اإلعاقة على أنها قضا�ا تستدعي التدخالت الرعائ�ة والطب�ة فحسب إلى 
 ذوي  �األشخاص المتعلقة القضا�ا مع یتعامل والتنموي الذي واالجتماعي والمنظور الحقوقي النموذج

 تحول التي العوائق �أن و�رى  لإلنسان، الطب�ع�ة الحقوق�ة المنظومة من یتجزأ ال جزء �اعت�ارها اإلعاقة
 عوائق هي المجتمع �شكل فعال وحق�قي في اإلعاقة ذوي  ومشاركة األشخاص دون أو تحد من اندماج

 .مرت�طة �شكل وثیق �المواقف والبیئات

 جم�ع إلى َتَطرََّقْت  قد 2006 لعام اإلعاقة ذوي  لألشخاص الدول�ة االتفاق�ة أن �الذكر الجدیر ومن

 األشخاص تواجه التي واالجتماع�ة الثقاف�ة االقتصاد�ة، الس�اس�ة، المدن�ة، �الحقوق  المتعلقة القضا�ا
 والحقوق  والقواعد الم�ادئ وضع المثال سبیل وعلى �مكن ال أنه إذ متكامل، شمولي �منهج اإلعاقة ذوي 

 التعل�م، في الحق مثل الحق هذا مع المتقاطعة القضا�ا من للعدید التطرق  دون  التشغیل لموضوع المقررة

 .الس�اس�ة والحقوق  االجتماع�ة للخدمات والوصول الموائمة التأهیل،

 مع وتتصل ترت�ط اإلعاقة ذوي  األشخاص حقوق  جم�ع أن الدول�ة االتفاق�ة اعتبرت فقد أخرى، و�كلمات

 في العمل عن ال�حث أو العمل إعاقة ذوي  لشخص �مكن فال وجذر�ة، عضو�ة �طر�قة ال�عض �عضها
�مكنه استخدامها �شكل مناسب ومستقل للوصول إلى مكان العمل  موائمة مواصالت وجود عدم حال

 أو للتقدم لوظ�فة. كما ال �مكن معالجة حق األشخاص ذوي اإلعاقة في العمل الالئق دوَن معالجة
 حقوق  �اإلضافة إلى حما�ة وصح�ة وُمواِئمة، البیئ�ة والمؤسسات�ة لتكوَن آمنة العمل ظروف

داخل بیئات العمل �ما �ضمُن تكاُفؤ الفرص والمساواة وعدم التمییز على   اإلعاقة ذوي  األشخاص
 من ما�ةوالح الق�مة، متساوي  �عمل الق�ام لقاء متساو أجر أساس اإلعاقة، لتشمَل دوَن َشّك تقاضي

 على �طرق فعالة الحصول من اإلعاقة ذوي  األشخاص وتمكین المظالم؛ من واالنتصاف التحرش،

والمستمر وكافة المعلومات  المهني والتدر�ب التوظیف، وخدمات والمهني، التقني للتوج�ه العامة البرامج
 إل�ه؛ والعودة عل�ه والمداومة عل�ه والحصول العمل إیجاد على المساعدة تقد�م عن فضال ذات العالقة.

 و المهني لتأهیل وتوفرا ، الجامعات و المدارس وتأهیل ، الحّر، وموائمة األرصفة العمل فرص وتعز�ز
 وكرامة �استقالل�ة المتعلقة الحقوق  تلك جملة من واحد حق تحقیق أو تطبیق فعدم .الخ.. األكاد�مي
 تكون  أن المفترض من التي (المح�طة الظروف) العام تمز�ق اإلطار شأنها من اإلعاقة ذي الشخص

 .اإلعاقة ذوي  األشخاص شر�حة ضمنها ومن المجتمع فئات لجم�ع والجامع الدامج أإلطار ذلك



 ذوي  األشخاص حق �شأن وصر�ح واضح و�شكل الدول�ة االتفاق�ة علها نصت التي المواد أهم من 
 :على تؤكد والتي (27) رقم المادة هي الئق عملٍ  على �الحصول اإلعاقة

 ومنها العمالة، أشكال �كافة المتعلقة المسائل بجم�ع یختص ف�ما اإلعاقة أساس على التمییز حظر " 

 في والشروع التعاون�ات، وتكو�ن الحرة، األعمال العمل، واستمرار والعمل، والتعیین التوظیف شروط
 عمالة وتشج�ع العام؛ القطاع في اإلعاقة ذوي  األشخاص وتشغیل الخاصة؛ التجار�ة األعمال

 قد مناس�ة، تدابیر واتخاذ س�اسات انتهاج خالل من والعام الخاص القطاع في اإلعاقة ذوي  األشخاص

 معقولة ت�سیر�ه ترتی�ات وتوفیر التدابیر؛ من ذلك وغیر والحوافز، التصح�ح�ة، البرامج تشمل
 )2006المتحدة، (االمم  ) "العمل أماكن في اإلعاقة ذوي  لألشخاص

 والتأهیل �الموائمة تتعلق قضا�ا عن م�اشر و�شكل تحدثت قد الدول�ة االتفاق�ة أن من الرغم وعلى
 شمول�ة، أكثر و�طر�قة هذه القضا�ا بتفصیل فقط خاصة مواد هنالك أن إال والتعل�م، واألكاد�مي المهني

  :اآلت�ة المواد هي والتوظیف �العمل المتعلقة القانون�ة المواد أهم ومن

 الوعي رفع :(8) رقم المادة

 الوصول إمكان�ة :(9) رقم المادة

 المجتمع في واإلدماج المستقل الع�ش :(19) رقم المادة

 الشخصي التنقل :(20) رقم المادة

 التعل�م :(24) رقم المادة

 التأهیل وٕاعادة التأهیل :(26) رقم المادة

 �ضمن الئق عمل على حصولهم في اإلعاقة ذوي  األشخاص �حق وثیق ارت�اط ترت�ط المواد تلك كل
 الكفاءات حول العمل ومدراء ألصحاب الوعي رفع �أهم�ة أبتداًءا وكرامة، واستقالل�ة �حر�ة الع�ش لهم

 أهم�ة إلى العمل، وسوق  العمل مكان في وٕاسهاماتهم اإلعاقة ذوي  األشخاص بها یتمتع التي والقدرات
 تأهیل وأهم�ة والمواصالت، العامة والمرافق العمل لمكان البیئ�ة �الموائمة ذلك كان سواء الموائمة
 بها، یتمتعون  التي والمهن�ة الكفاءة على بناء وذلك العمل فرص على للتنافس اإلعاقة ذوي  الشخص

 ذوي  األشخاص لتشغیل العمل أر�اب تحفیز شأنها من التي واإلجراءات التدابیر وضع �أهم�ة وأنتهاءاً 
  .اقةاإلع



 س�ما ال �التشغیل، الخاصة " �الكوتا " م�اشرة غیر و�صورة تقر الدول�ة االتفاق�ة أن �الذكر الجدیر ومن
 للتعجیل الضرور�ة المحددة التدابیر تعتبر ال "یلي ما على تنص التي منها الرا�عة الفقرة الخامسة المادة

(االمم  "االتفاق�ة هذه أحكام �مقتضى تمییزاً  تحق�قها أو اإلعاقة ذوي  لألشخاص الفعل�ة �المساواة
 مرحل�ة فلسفة تعكس الدول�ة االتفاق�ة علیها نصت التي المحددة التدابیر تلك أن ،)2006المتحدة، 

 سوق  في اإلعاقة ذوي  األشخاص إدماج أهم�ة أساس على القائم االیجابي التمییز أهم�ة حول مؤقتة
 ذوي  األشخاص تشغیل أن كما اإلعاقة، ذوي  لألشخاص الفعل�ة المساواة تحقیق أجل من وذلك العمل

 والطاقات التي والقدرات الكفاءات حول مجتمعي وعي خلق شأنه من التدابیر تلك خالل من اإلعاقة

 .لهم وموائمة صد�قة بیئة توفر حال في اإلعاقة ذوو األشخاص �متلكها

 المتحدة األمم في األعضاء الدول جم�ع فإنَّ  اإلعاقة، ذوي  لألشخاص الدول�ة االتفاق�ة إلى �اإلضافة
 حق األفراد تعطي التي القانون�ة اآلل�ة �عد البروتوكول وهذا االخت�اري، البروتوكول على للتوق�ع مدعوة
 .نجاح دون  لحكوماتهم �الشكوى  تقدمهم حال في وذلك االتفاق�ة، مراق�ة هیئة إلى الشكاوى  تقد�م

 .:(CRPD) اإلعاقة ذوي  األشخاص �حقوق  المعن�ة اللجنة

 في دور�ا اللجنة تنظر اإلعاقة ذوي  األشخاص �حقوق  المتعلقة االتفاق�ة من 35 المادة من 1 للفقرة وفقاً 

 أول تقدم أن الدول على و�ن�غي .االتفاق�ة لتنفیذ تتخذها التي التدابیر �شأن الدول تعدها التي التقار�ر
 تقر�ر كل اللجنة وتفحص .سنوات أر�ع كل ثم ومن االتفاق�ة على الموافقة من سنتین خالل في تقار�رها

 الدولة إلى ذلك �عد وتحلیها مالئما ترى  �ما التقر�ر �شأن عامة وتوص�ات مقترحات وتقدم التقار�ر من
 نشطة �صورة المساهمة إلى اإلنسان لحقوق  الوطن�ة المؤسسات اللجنة تدعو كما .المعن�ة الطرف
 األطراف الدول عن اللجنة إلى معلومات تقد�م وٕالى األطراف، الدول تقار�ر إعداد عمل�ة في ومستقلة

 .للتقار�ر المقدمة

 صالح�ة أ�ضا اللجنة تخول االخت�اري، البروتوكول في أطرافا أ�ًضا أص�حت التي الدول یخص وف�ما
 مخالفات من یزعم �ما یتصل ما وفي حقوقهم، �انتهاك االدعاء �شأن الفرد�ة الشكاوى  وفحص تلقي

 تنطوي  التي الحاالت في التحر�ات وٕاجراء .لالتفاق�ة  - البروتوكول على الموقعة -  األطراف الدول 
(الهیئة الفلسطین�ة لحقوق اإلنسان.  لحقوق  المستقلة الهیئة ) ”.لالتفاق�ة منتظم أو جس�م انتهاك على

 )2012المواطن، 
 
 



 
 الئق عمل على الحصول في اإلعاقة ذوي  األشخاص لحق الفلسطیني القانوني اإلطار

 

 ما 1993 عام �أوسلو �عرف ما أتفاق ف�عد النشأة، حدیث فلسطین في والقانوني الس�اسي النظام �عتبر
قامت   ،1996 عام فلسطین في تشر�عي مجلس أول انتخاب ومع والفلسطیني، اإلسرائیلي الجانب بین

لمقترح قانون لتسهیل الوصول إلى  1998مجموعة من األشخاص ذوي اإلعاقة بإعداد مسودة عام 
األماكن العامة، إّال أنَّ المجلس التشر�عي قد قام �الضغط على هذه الحركة من أجل العمل على 

�أهم�ة التعامل القانون المتعلق �األشخاص ذوي اإلعاقة. في ذلك الوقت، لم تكن الحركة مدركة كلّ�ًا 
مع مواد القانون من مفهوم حقوق اإلنسان. إضافة إلى ذلك، كان هناك ضعف في الوصول إلى 
والتأثیر على صانعي القرار من أجل اعتماد المسودة التي كانت أكثر انسجامًا مع طموحات حركة 

لحقوق اإلعاقة في ذلك الوقت. ساهمت جم�ع هذه العوامل في الوصول للقانون الفلسطیني 
األشخاص ذوي اإلعاقة، والذي ُبِنَي على أساس النموذج الطبي لإلعاقة. إذ ُ�عّرف القانون الشخص 

 ذو اإلعاقة على النحو التالي: 
"هو أي فرد �عاني من أ�ة إعاقة أو ضعف جزئي أو كلي سواًء من ناح�ة خلق�ة، أو أنه / أنها ال 

�ست �كامل قدراتها الجسد�ة والنفس�ة والعقل�ة إلى المدى تدرك شیئًا (ل�ست �صوابها)، أو أنه / أنها ل
الذي �منعه / ها من الوفاء �متطل�ات الح�اة الطب�ع�ة �طر�قة لم تواجه عادًة من ِقَبل أولئك 

لعام  4(القانون الفلسطیني لألشخاص ذوي اإلعاقة رقم  األشخاص الذین ال �عانون أ�ة إعاقة".
1999 ،1999( 

  

 تم التي القوانین أسرع من �عتبر 1999 لعام 4 رقم المعوقین قانون  إصدار أن لذكر�ا الجدیر من و

 األس�اب من العدید إلى �عود وهذا فیها، الس�اس�ة األنظمة عمر إلى نس�ةً  العر��ة الدول في أقرارها
 خلفت والتي األولى االنتفاضة عن الناتجة فلسطین في اإلعاقة ذوي  األشخاص أعداد كثرة ز�ادة وأهمها

 نس�ة أن واإلحصاءات األ�حاث تشیر حیث الشهداء، ومئات اإلعاقة ذوي  األشخاص من اآلالف ورائها
(الهیئة المستقلة لحقوق األنسان، تشر�ن الثاني  العالم في النسب أعلى من الحرك�ة وخاصةً  اإلعاقة
 هذا أقرار ألى حدیثة الناشئة الفلسطین�ة الوطن�ة السلطة لدى ماسة حاجة خلق قد الوضع هذا )2011

  .االنتفاضة وجرحى مصابي تعو�ض أجل من القانون 



 والقانون�ة الحقوق�ة الجوانب كافة عن وتحدث أقر قد 1999 لعام 4 رقم المعوقین قانون  أن الرغم على
 كافة أن إال اإلعاقة، ذوي  األشخاص �حقوق  المتعلقة الدول�ة �القوانین أسوةً  اإلعاقة ذوي  لألشخاص

 في الحق وخاصة فلسطین، في اإلعاقة ذوي  األشخاص حقوق  عن تتحدث التي واإلحصائ�ات الدراسات
أنهم ال یتمتعون �الحد األدنى من المشاركة الحق�ق�ة والفاعلة في  إلى تشیر الئق عمل على حصولهم

 المركزي  الجهاز أجراه اإلعاقة ذوي  األفراد عن مسح أخر �شیر إذ سوق العمل والحق في التوظیف،
 ال اإلعاقة ذوي  األشخاص من 87.3 �أن 2011 عام االجتماع�ة الشؤون  ووزارة الفلسطیني لإلحصاء
 غیر منهم %76.3و أمیون، هم %53.1 وأن �التعل�م، أبداً  یلتحقوا لم منهم %37.6 وأن �عملون،

لمجموعة من العوامل  نتیجة أبداً  یتزوجوا لم %34.1 العامة، المواصالت استخدام على قادر�ن
المرت�طة �المنظومة الثقاف�ة والمجتمع�ة والمتصلة �النظام العام الذي �ض�ُط و�نظُم سلوك�ات 

(الجهاز المركزي لألحصاء الفلسطیني ووزارة الشؤون االجتماع�ة،  والتزامات أفراد المجتمع الفلسطیني
 لماذ؟ :هنا والسؤال ..)2011

 الصادرة التنفیذ�ة واللوائح 1999 لعام 4 رقم للمعوقین الفلسطیني نون القا على وهلة ألول النظر عند
 الحقوق  كافة �أن �الحظ حیث الحقوق، شمول�ة حیث من القانون  هذا وجودة روعة لنا یبدو فأنه عنه،

 ما في وخاصة اإلعاقة ذوي  األشخاص لحقوق  الدول�ة االتفاق�ة في المذكورة الحقوق  تطابق ف�ه المذكورة
  .تماما ذلك عكس إلى تشیر الواقع أرض على النتائج أن إال الموائمة، العمل، والتدر�ب، التأهیل یخص

 

م، نجُد �أنَّ هذا القانون 1999لسنة  4عند القراءة المعمقة لقانون حقوق المعوقین الفلسطیني رقم 
و�الرغم من كونه أفضل من �عض القوانین في �عض البلدان المجاورة، إال أنُه دوَن شك مبنيٌّ على 

و ذلك جلّ�ًا في الفلسفة والتوجه الفردي في معالجة قضا�ا وحقوق األشخاص ذوي اإلعاقة، حیُث یبد
تعر�فه للشخص المعوق، إْذ �عزُز و�كرُس الصور النمط�ة واألحكام التي تقوم علیها الثقافة المحل�ة 
في النظر لألشخاص ذوي اإلعاقة، والتي تفترُض �أنَّ عدم قدرة هذه الشر�حة على الق�ام بوظائفها 

�سم�ه هذا القانون. و�ذلك، �كون هذا شأن أقرانها متسٌق �اإلصا�ة المستقرة التي لدیهم/العجز كما 
القانون واستنادًا إلى هذا التعر�ف قد ألغى أثر الحواجز والمع�قات البیئ�ة الماد�ة واالتجاهات�ة وتلك 
المتعلقة �األنظمة والقوانین والتشر�عات والس�اسات وعالقة هذه الحواجز بتفاُقم اإلعاقة كحالة تفاُعل�ة 

ا واستجابتها لجم�ع الفروق الفرد�ة في ز�ادة أشكال التمییز السلبي ودورها في حال عدم مرونته
والتهم�ش واإلقصاء. ولدى النظر إلى المادة الثان�ة من هذا القانون نجُد إقرار �أن اإلعاقة ل�سْت 



سبب لعدم تمتع الشخص ذي اإلعاقة �الحقوق شأن غیره، وفي الوقت نفسه، تر�ُط هذه المادة حقوق 
خاص ذوي اإلعاقة �الحد الذي تسمُح �ه قدراتهم وٕامكاناتهم. �اإلضافة إلى ذلك، فقد وواج�ات األش

جعَل هذا القانون من وزارة الشؤون االجتماع�ة الجهة التي تقُع علیها مسؤول�ة متا�عة تطبیق القانون 
 �التنسیق مع الجهات األخرى. 

األخرى التي تقُر �مجموعة من الحقوق والتي  ولدى متا�عة القراءة لهذا القانون، نجُد العدید من المواد
في الغالب تعالُج الحقوق االجتماع�ة فقط، وذلَك في إطار مبتور إلى حٍد كبیر وضمن ُ�ْعٍد ُأحادي 

 في كثیر من األح�ان.

 

 و�الجانب الس�اسي والرقابي �الجانب عالقة لها التي المشاكل من العدید �اإلضافة إلى ذلك، هنالك

 �مكن المشاكل تلك عنه، الصادرة التنفیذ�ة واللوائح الفلسطیني المعوقین لقانون  واإلجرائي التنظ�مي،
   :اآلت�ة �النقاط تلخ�صها

 دولة كونها لعدم وذلك اإلنسان حقوق  اتفاق�ات المصاَدقة على الفلسطین�ة السلطة قدرة عدم :أوال
 المصاَدقة على الفلسطین�ة السلطة قدرة عدم �عني وهذا ،المتحدة األمم مؤسسات في بها معترف

 حقوق  اتفاق�ات من اتفاق�ة �اعت�ارها 2006 لعام اإلعاقة ذوي  �األشخاص الخاصة الدول�ة االتفاق�ة
 من كبیرة نس�ة تمثل  والتي المجتمع من الشر�حة هذه وٕاضعاف تهم�ش إلى أدى الوضع هذا اإلنسان،
 :التال�ة لألس�اب وذلك الفلسطیني المجتمع

 .اإلعاقة ذوي  األشخاص بخصوص الفلسطین�ة للسلطة ملزم قانوني سند وجود عدم •

 معها تجلب ما عادة إذ اإلعاقة، ذوي  األشخاص حقوق  أوضاع لمراق�ة لجان وجود عدم •
 .االتفاق�ات بنود تنفیذ لمراق�ة لجان االتفاق�ات

 ذوي  األشخاص حقوق  وضع حول دور�ة تقار�ر بتقد�م الفلسطین�ة السلطة لدى التزام وجود عدم •

 اتفاق�ة مثل .المتحدة األمم وأجهزة الحكوم�ة غیر المنظمات بها تقوم ما عادةً  والتي اإلعاقة
  .العالم دول في "�الكرامة المهن�ة القاس�ة العقو�ة او المعاملة إشكال وكافة التعذیب مناهضة"

(الهیئة  .اإلعاقة ذوي  لألشخاص �الحقوق  خاص مجلس بتشر�ع الفلسطین�ة السلطة التزام عدم •
 )2009الفلسطین�ة المستقلة لحقوق المواطن، 



 الحالة هذه أن المتحدة، األمم في عضو غیر مراقب دولة فلسطین أص�حت 29/11/2012 بتار�خ
 حقوق  اتفاق�ات كافة على والتصدیق والتوق�ع االنضمام إلى تؤهلها فلسطین لدولة الجدیدة القانون�ة

 نقوم أن المهم من ولهذا ،"2006 لعام اإلعاقة ذوي  األشخاص لحقوق  الدول�ة االتفاق�ة" ومنها اإلنسان
 الئق، عمل على الحصول في اإلعاقة ذوي  األشخاص �حق یتعلق ما في وخاصة االتفاق�ة بنود بدراسة

 ومالئمة االتفاق�ة هذه على التصدیق على التشر�عي �مجلسها ممثلة الوطن�ة السلطة تقوم أن أجل من
 .الدول�ة االتفاق�ة لتوائم المختلفة قوانینها

 
 ذوي  األشخاص �قضا�ا العالقة ذات المؤسسات وخاصة األطراف جم�ع على جدا الهام من فأنه ولهذا

 وجهاز التشر�عي والمجلس الخارج�ة ووز�ر الس�اسیین من المختصة الجهات على �الضغط اإلعاقة
  أجل من العالقة ذات األطراف جم�ع وعلى المتحدة �األمم فلسطین دولة وممثلي الفلسطین�ة، الرئاسة

 األراضي في التنفیذ حیز لتدخل اإلعاقة ذوي  لألشخاص الدول�ة االتفاق�ة والمصاَدقة على التوق�ع
 .الفلسطین�ة

 
  .2004لعام  40رقم التنفیذ�ة الالئحة وقواعد أسس ثغرات في   :ثان�ا

 
 جم�ع �ه وضمنت 1999 لعام 4 رقم المعوقین قانون  أقرت قد الفلسطین�ة الوطن�ة السلطة من أن �الرغم

 هذا أن إال اإلعاقة، ذوي  األشخاص �حقوق  الخاصة الدول�ة القوانین جم�ع بها تحدثت التي الحقوق 

 قانون  عمل تنظم تنفیذ�ة لوائح إلى �حاجة 2002 لعام المعدل األساسي القانون  و�حسب القانون 
 القواعد أو األسس �عض مراعاة التنفیذ�ة السلطة على یتوجب فأنه و�هذا ، 1999 لعام 4 رقم المعوقین

 ال الوقت نفس وفي القانون، تطبیق الالئحة ت�سر  أن فیجب للقوانین، التنفیذ�ة للوائح إعدادها عند
 من درجة األدنى التشر�ع �منع الذي التشر�عات، تدرج �مبدأ تلتزم وأن لها، رسمها التي الحدود تتجاوز
 في للطعن الالئحة تعرض من بذلك، االلتزام عدم على یترتب قد ما تعي وأن منه، أعلى تشر�ع مخالفة

 التي الجهة قبل من الالئحة بإصدار التنفیذ�ة السلطة تلتزم أن یجب كما .القضاء أمام مشروعیتها
 للنصوص الالئحة بتضمین المتعلقة العامة �األسس االلتزام ضرورة إلى إضافة هذا .القانون  حددها

 )2002(إدع�س،   .وضعها وتار�خ وٕالغائها، ونشرها، الالئحة، بنفاذ المتعلقة والمسائل الجزائ�ة،
 

 :هي 2004 لعام 40 رقم التنفیذ�ة لالئحة المفترضة األهداف أهم فأن و�المختصر،
 

 .1999 لعام 4 رقم المعوقین قانون  لتطبیق الواضحة واإلجراءات اآلل�ات وضع •



 4 رقم المعوقین قانون  وتطبیق لتحقیق واآلل�ات اإلجراءات تنفیذ عن المسئولة الجهات تحدید •
 .1999 لعام

 استنادا اإلعاقة ذوي  األشخاص حقوق  �حق انتهاكات وجود حال في المناس�ة المخالفات وضع •

 .القانون  على

 
 أعاله، المذكورة للغا�ات خص�صا 2004 لعام 40 رقم التنفیذ�ة الالئحة إصدار تم أنه من الرغم على

 اآلل�ات بوضع الالئحة تلك فشل على أكدوا قد وال�احثین والنشطاء المتت�عین من العدید أن إلى
 ووضع تنفیذها، في المسئولة الجهات وتحدید ،1999 لعام 4 رقم قانون  لتطبیق الواضحة واإلجراءات

 .انتهاكها حال في مخالفات

 4 رقم المعوقین قانون  في العمل في اإلعاقة ذوي  األشخاص �حق المتعلقة القوانین مقارنة و�عد أنه إذ

 أسس مراعاة على التنفیذ�ة الالئحة فشل تبین قد ،2004 لعام 40 رقم التنفیذ�ة الالئحة مع 1999 لعام
 :التال�ة لألس�اب وذلك األصول، حسب التنفیذ�ة اللوائح عمل وقواعد

 كما اإلعاقة، ذوي  للشخص المقدمة التأهیل�ة الخدمات طب�عة بتحدید التنفیذ�ة الالئحة تقم لم •
 وزارة أن �الحدیث الالئحة أكتفت فقد الخدمات، بتقد�م المكلفة الجهات دقیق و�شكل تضع لم أنها

 من حالة أحدث مما تخص�صها، أو تحدیدها دون  المعن�ة الجهات مع �التنسیق تقوم االجتماع�ة الشؤون 
 199 لعام 4 رقم القانون  تطبیق في المختلفة الوزارات بین ما والصالح�ات المسؤول�ات حول الغموض

 الالئحة من الرا�عة المادة تنص المثال، سبیل فعلى .التأهیل�ة الخدمات تقد�م وٕاجراءات آل�ات حول

 :على التنفیذ�ة

 للمعوق  الوظ�في المستوى  على �المحافظة رسم�ة وغیر رسم�ة المعن�ة المختصة المؤسسات كافة ق�ام "
 مدارس، األطفال، ر�اض التعل�م، - :خالل من الشامل االجتماعي والدمج المساواة فرص وٕاتاحة

 طرق، من واالجتماع�ة البیئ�ة التسه�الت - .والوظ�في المهني التدر�ب - .خاصة مراكز جامعات،

 المعوقین األشخاص حصول في المساعدة قاعات، مسارح، ع�ادة، دور عامة، أو خاصة م�اني شوارع،
 صناع�ة أطراف وقوف مساعد عكازات، سمع�ة، معینة نظارة، متحرك، كرسي :مثل األدوات على

.  "المعوق  الشخص تساعد أدوات وأي خاصة مواصالت ووسیلة والساقین والقدمین والساعدین للیدین
 )2004(مجلس الوزراء، 



 التدر�ب بتقد�م المختصة أو التنفیذ�ة الجهات �أن التأهیل، عن یتحدث الذي النص هذا من ونالحظ
 هذا أن كما وغامضة، مبهمة هي الخ...وشوارع طرق  من واالجتماع�ة البیئ�ة والتسه�الت المهني

 القانون  لتطبیق تنفیذ�ة وآل�ات إجراءات تحدید جعل قد التنفیذ في المختصة الجهات تحدید في الغموض
 حقوق  من حق لتطبیق واإلجراءات اآلل�ات رسم �مكن كیف :هنا یبرز الذي والسؤال مستح�ال،

 المختصة؟ التنفیذ�ة الجهات تحدید دون  اإلعاقة ذوي  األشخاص

 السنو�ة وتقار�رها لخططها المختلفة الحكوم�ة المؤسسات تقد�م �آل�ة التنفیذ�ة الالئحة تقم لم   •
 ت�سیر بهدف ذلك وتار�خ ، االجتماع�ة الشؤون  وزارة إلى اإلعاقة ذوي  األشخاص بخدمات المتعلقة
 )2002(إدع�س،  .القانون  من (7) المادة تطبیق

 األنظمة وضع على الدولة أن" على م�اشر و�شكل تنص القانون  من (9) المادة أن الرغم على •
(المجلس  "والتمییز واالستغالل العنف أشكال جم�ع من الحما�ة للمعوق  تضمن التي والضوا�ط

 الضوا�ط تلك وتضع تبین أن المفترض من هي والتي الالئحة أن إال ،)1999التشر�عي الفلسطیني، 

 �أن �القول أكتفت فقد الالئحة، تلك داخل والمعاییر

 أشكال لجم�ع المعوقین تعرض لمنع الالزمة والمعاییر الضوا�ط بوضع االجتماع�ة الشئون  وزارة تقوم  "
 ذلك سبیل في وللوزارة المختلفة اإلعاقات ترعى التي المؤسسات لجم�ع والنفسي واللفظي الجسدي العنف

 "المعوقین وشكاوي  تظلمات لتلقي بها خاصا قسما تنشئ أن

 تقم لم االجتماع�ة الشؤون  فوزارة والمعاییر، الضوا�ط تلك على تنص لم التنفیذ�ة الالئحة أن على وز�ادة
 وشكاوى  التظلمات بتلقي الخاص القسم أن كما اللحظة، لهذه والمعاییر الضوا�ط تلك �ص�اغة

 الشكاوى  تلك حجم یبین سنوي  تقر�ر وجود عدم هو والدلیل فاعل، غیر هي اإلعاقة ذوي  األشخاص

 أو عمل صاحب كل نظر بلفت " الوزارة ق�ام تثبت موثقة مواد أ�ة هنالك یوجد ال أنه كما وموضوعها،
 الالزمة القانون�ة اإلجراءات اتخاذ و�تم المعوق  الشخص �استغالل �قوم حكوم�ة مؤسسة في مسئول

 .التنفیذ�ة الالئحة من (10) المادة حسب وذلك "العمل نفس منه تكرر إذا �حقه

 التي الحقوق  طب�عة وخاصة المعاق، ب�طاقة المتعلقة الجوانب بتحدید التنفیذ�ة الالئحة تقم لم •
 من (10) المادة تطبیق ت�سیر بهدف وذلك وتجدیدها ومدتها ال�طاقة، حامل علیها �حصل أن یجب

 : على التنفیذ�ة الالئحة من (3) المادة تنص حیث القانون،

 والمهني االجتماعي والدمج الصح�ة الخدمات من رزمة االجتماع�ة الشؤون  وزارة تقدم :المعوق  �طاقة "
 التي المعوق  �طاقة خالل من وذلك ودرجاتها اإلعاقة نوع وفق الدعم وخدمات التأهیل وٕاعادة والتعل�مي



 الوزارات مع �التنسیق للمعوقین خدمات تقد�م خاللها من و�تم االجتماع�ة الشئون  وزارة تصدرها
 "المجال هذا في العالقة ذات والدول�ة األجنب�ة الهیئات ومع واألهل�ة الرسم�ة والجهات

 االجتماع�ة الشؤون  وزارة عمل على عكس قد وهذا المقدمة، الخدمات رزمة وضوح عدم النص من یبدو

 الالئحة في واضحة غیر الخدمات فرزمة ،"المعاق �طاقة" إصدار في حال�ا تواجهها التي والصعو�ة
 بین ما واالختصاصات والصالح�ات وغامضة، مبهمة الوزارات بین ما التنسیق آل�ات أن كما التنفیذ�ة،

 الوزارات لدى الفرص من العدید خلق قد العشوائي الوضع هذا أن .موجودة غیر المختصة الوزارات
 رقم المعوقین قانون  في علیها المنصوص والقوانین الحقوق  تطبیق تجاه مسؤول�اتها من للتهرب المختلفة

 .1999 لعام 4

 انيالم� في والمعمار�ة والهندس�ة الفن�ة والمواصفات الشروط بوضع التنفیذ�ة الالئحة تقم لم •
 ،(الخ...العامة والمدیر�ات والوزارات والم�اني العامة والمواصالت والشوارع الطرق ) مثل العامة والمرافق

 المجتمع داخل وحركتهم تنقلهم وتسهیل اإلعاقة ذوي  األشخاص الستخدام موائمة تكون  حتى

 من تمكینهم إلى �اإلضافة واالقتصادي، االجتماع�ة الخدمات كافة إلى للوصول وتمینهم الفلسطیني،
 شروط تحقیق متا�عة تتولى التي بتحدید الجهات تقم لم الالئحة أن كما .أعمالهم أماكن إلى وصولهم

 أجل من منها كل واختصاص (الخ...اإلسكان وزارة أو المحلي، الحكم أو الشؤون  وزارة :مثالً ) الموائمة
 تشیر التنفیذ�ة الالئحة أن ف�الرغم )2002(إدع�س،  القانون  من (15) – (12) من المواد تطبیق ت�سیر
 والمجالس والبلد�ات المحلي والحكم والمواصالت االجتماع�ة الشؤون  وزارة أن إلى (13) المادة وفي

 ال أنه كما للتنسیق، واضحة آل�ة هنالك یوجد ال أنه إال الموائمة، عن مسئولة تكون  التي هي القرو�ة
 أعاله المذكورة الوزارات من وزارة كل �أن تتحدث فالتجر�ة .محددة ومسؤول�ات اختصاصات هنالك توجد

 الحركات قبل من مطالب أ�ة عند الموائمة مسؤول�ة من �اإلفالت تقوم القرو�ة والمجالس والبلد�ات
 المسؤول�ات في وغموض ض�اب�ة وجود �سبب واضحا هذا و�بدو اإلعاقة، لألشخاص ذوي  المطلب�ة

 .الموائمة بتحقیق المختصة الجهات األطراف جم�ع بین ما والصالح�ات

 

 حقوق  تنتهك التي للجهات جزائ�ة مخالفات أو عقو�ات بوضع التنفیذ�ة الالئحة تقم لم •

 األس�اب من الثالثة النقطة في أبرزها سوف أخرى  أس�اب إلى �عود وهذا اإلعاقة، ذوي  األشخاص
 اإلعاقة ذوي  األشخاص حقوق  تطبیق لعدم القانون�ة

 طب�عة حول �التوض�ح تقوم أن یجب التنفیذ�ة الالئحة �أن النقاط تلك تلخص �مكن عام، و�شكل
 وآل�ة ،1999 لعام 4 رقم قانون  على استنادا اإلعاقة ذوي  لألشخاص تقدم التي والخدمات الحقوق 



 بین ما العمل طرق  وتوض�ح وتنفیذها، بتقد�مها المختصة الجهات تحدبد إلى �اإلضافة /علیها الحصول
 .القانون  في علیها المنصوص الحقوق  تطبیق أجل من الجهات تلك

 

 أن یجوز ال فأنه ولهذا عقاب�ة، أحكام أ�ة 1999 لعام 4 رقم المعوقین قانون  یتضمن لم  :ثالثا
 ،)2002(إدع�س،  عقو�ات أ�ة تفرض أن یجوز وال أفعال، أ�ة القانون  بهذا التنفیذ�ة الالئحة تُجرم
 ذوي  األشخاص حقوق  لمنتهكي عقاب�ة أحكام من التنفیذ�ة الالئحة خلو من األساسي السبب هو وهذا

 قوة من خالي قانون  فهو الفلسطیني، المعوقین قانون  ضعف في األساسي السبب �عد وهذا اإلعاقة،
 والتي اإلعاقة ذوي  األشخاص لحقوق  الدول�ة لالتفاق�ة مخالف �عد هذا أن كما .اإللزام�ة وصفة الردع
 حقوق  حما�ة أجل من والقضائ�ة واإلدار�ة التشر�ع�ة اإلجراءات لوضع األطراف الدول وجود نصت

 .اإلعاقة ذوي  األشخاص

 ضع�فة، زالت ما للقوانین التنفیذ�ة اللوائح أعداد في الفلسطین�ة الفن�ة الخبرة �أن یتبین فأنه النها�ة، في
 �حاجة أننا كما المجال، هذا في التدر�ب من لمز�د اللوائح ألعداد على العاملة ال�شر�ة الكوادر وتحتاج

 بتطبیق الجهات جم�ع إلزام تضمن عقاب�ة �أحكام 1999 لعام 4 رقم المعوقین حقوق  تدع�م قانون  إلى
 .اإلعاقة ذوي  األشخاص حقوق 

 والتي التنفیذ�ة والئحته اإلعاقة ذوي  األشخاص حقوق  قانون  في الموجودة القانون�ة المشاكل تب�ان �عد

 أ�ضا بد ال فأنه الفلسطیني، المجتمع في اإلعاقة ذوي  األشخاص وظروف أوضاع تدهور إلى أدت
 من األدنى، حده في القانون  تنفیذ عدم �عد حیث القانون، تنفیذ �عدم والمرت�طة األخرى  المشاكل تب�ان
 اإلعاقة، ذوي  األشخاص �حقوق  تنادي التي المطلب�ة الحركات تواجه التي والصعو�ات المشاكل أهم

 التي والصعو�ات اإلعاقة ذوي  األشخاص حقوق  واقع على �التركیز �قوم سوف التالي الفصل فأن ولهذا
وم�اشر، وتحدیدًا تلك المع�قات التي تحد من أو تحوُل دوَن مشاركة  أمبر�قي �شكل تواجهه

 .العمل وفي العمل�ات اإلنتاج�ة في فلسطین.األشخاص ذوي اإلعاقة �شكل كامل وفّعال في سوق 

 

 

 

 
 



 اإلعاقة ذوي  األشخاص وجامعة لتشغیل دامجة بیئة لتحقیق األساس�ة المع�قات

في إطار تبني هذا ال�حث في تعرضه إلشكال�ة تغییب األشخاص ذوي اإلعاقة عن العمل�ات 
واألدوار اإلنتاج�ة وسوق العمل للتوجه والمنظور االجتماعي والحقوقي والتنموي، وما ینجم عن هذا 
 التغییب المقصود وغیر المقصود من ز�ادة نس�ة ال�طالة بیَن صفوف األشخاص ذوي اإلعاقة لتكون 
أضعاف نسبتها بیَن غیرهم من المواطنین، سوَف تتم معالجة هذا الفصل من خالل استعراض 
وتحلیل المع�قات والحواجز المتعلقة �المواقف واالتجاهات وٕامكان�ة الوصول وما ینضوي عل�ِه كل 
منها من تفرعات وانعكاسات. كما سنحرُص في هذا الفصل على تدع�م محتواه �اقت�اساٍت اشتملْت 
علیها المقا�الت التي تم إجراءها مع �عض األشخاص ذوي اإلعاقة وممثلین من وزارة العمل والقطاع 

 الخاص/أي أصحاب العمل. 

 

وتجدُر اإلشارُة هنا إلى أنَّ المع�قات والحواجز التي تواجُه األشخاص ذوي اإلعاقة لدى محاوالتهم 
 عناصر : الوصول والحصول على الحقوق والخدمات تتلخُص �أر�عة 

: االتجاهات والمواقف الثقافة المجتمع�ة وموروثاتها وما تشتمُل عل�ِه من صور نمط�ة وأحكام  أوالً 
 مس�قة وأفكار مغلوطة نحو األشخاص ذوي اإلعاقة. 

: إمكان�ة الوصول للحقوق والخدمات وما تنضوي عل�ِه من غ�اب أو ضعف لإلجراءات  ثان�اً 
والترتی�ات الت�سیر�ة المعقولة، كما العوامل المؤثرة في تقل�ص إمكان�ات الوصول لألشخاص ذوي 

ة اإلعاقة مثل الخدمات وكفایتها وكفاءتها واستخدام وسائل النقل والمواصالت العامة والمواءمة البیئ�
 الماد�ة وغیرها. 

: الس�اسات واألنظمة والتشر�عات في إطار عالقتها �ضعف الوعي بیَن صّناع القرار كما ◌ً  ثالثا
ضعف اإلرادة الس�اس�ة، كما في إطار عالقتها �المعالجة الفرد�ة ذات األ�عاد اُألحاد�ة لقضا�ا 

 اإلعاقة. 

ثر ذلك على محدود�ة وجود قضا�اهم : ضعف الحركة المطلب�ة لألشخاص ذوي اإلعاقة وأ را�عاً 
 على سلم األولو�ات ذلك على المستوى الرسمي وغیر الرسمي. 

 



و�هذا الشأن، ال بد من التنو�ه المسبق إلى العالقة الوث�قة بیَن المع�قات المذكورة أعاله وأثر كل منها 
 على اآلخر �شكل كبیر وغیر قابل في �عض األح�ان للفصل. 

 

 ات والمواقفأوًال : االتجاه

في ضوء التعرض إلى هذا الجانب، وفي س�اق عالقته �محدود�ة مشاركة األشخاص ذوي اإلعاقة 
في سوق العمل �شكل حق�قي وفاعل وكر�م، ال بد من عرض وتفصیل هذه االتجاهات، وذلك ل�َس 

ي على صعید أصحاب العمل فحسب، وٕانما على صعید األشخاص ذوي اإلعاقة أنفسهم وُأَسرهم وف
كثیر من األح�ان على صعید المؤسسات العاملة في مجال اإلعاقة ومنظمات األشخاص ذوي 
اإلعاقة أ�ضًا. و�أتي هذا الجزء من ال�حث كونه �الغ في األهم�ة، إْذ تتشكُل توجهات أفراد المجتمع 

خُص �شكٍل عام دوَن شك من خالل التنشئة االجتماع�ة �مختلف مؤثراتها ومتأثراتها، والتي تتل
�الثقافة السائدة ومكوناتها، مثل اللغة والدین والقانون واألعراف والعادات والتقالید، األسرة، النظام 

 التعل�مي والبیئة المدرس�ة و�یئات التعل�م العالي، وسائل اإلعالم، السمات الشخص�ة وغیر ذلك. 

 

ي اإلعاقة في سوق العمل وفي هذا الصدد، وارت�اطًا �المشاركة الكاملة والفّعالة لألشخاص ذو 
ومختلف العمل�ات واألدوار اإلنتاج�ة وتأثرها في االتجاهات، تنتمي مختلف المرجع�ات التي تشكُل 
هذه التوجهات في فلسطین إلى النموذج الفردي/الخیري والطبي والنموذج اإلنتاجي النفعي في 

كن تعر�ف هذه النماذج على التعاطي مع قضا�ا اإلعاقة وحقوق األشخاص ذوي اإلعاقة. حیُث �م
 النحو التالي : 

 

والذي �صور الشخص العاجز ( ذي اإلعاقة ) على أنه ضح�ة :النموذج الخیري ( الدوني ) -1
.  وقد أدى هذا النموذج إلى استشراء مفهوم الوصا�ة وجعل الشفقةالظروف والذي �ستحق 

تقوم على إدارة شؤونهم االجتماع�ة قض�ة اإلعاقة محصورة في دوائر مؤسسات الرعا�ة التي 
ومنحهم ما یلزم من المساعدات ضمن طب�عة المسؤول�ة التي تمارسها اتجاههم القائمة على 
ال�عد االغاثي فقط �اعت�ارهم غیر قادر�ن على االندماج والمشاركة الفاعلة والق�ام 

http://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A7%D9%84%D8%B4%D9%81%D9%82%D8%A9&action=edit&redlink=1
http://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A7%D9%84%D8%B4%D9%81%D9%82%D8%A9&action=edit&redlink=1


تي تعتمد على �مسؤول�اتهم و�أتي هذا النموذج كخل�ط ومز�ج من األفكار والمشاعر ال
االنط�اع وقد ساهم هذا النموذج في وعي اإلعاقة وفهمها من منطلقات الشفقة والعطف 
والرغ�ة في الرعا�ة واإلحسان كما ساعد في وضع أ�عاد الصورة الدون�ة لألشخاص ذوي 
اإلعاقة من منطلق عدم القدرة والعجز واالحت�اج الدائم للرعا�ة و�مكن القول ان هذا النموذج 

تشر �شكل واسع في ال�الد العر��ة وضمنها فلسطین خاصة ما قبل التسعینات و�تفاوت من
 انتشاره بین منطقة وأخرى ت�عًا للخصائص الد�مغراف�ة لكل مجتمع .

) وهو �شیر إلى االتجاه الخاص �أن ال�شر مسؤولون 1978(�او   : النموذج األخالقي -2
قد ُینظر إل�ه على أنه نتیجة ألفعال اآل�اء  عجزهم. وعلى سبیل المثال، العجز أخالق�ًا عن

�كن �الوراثي. وقد ُینظر ، أو على أنه نتیجة ممارسة السحر إن لم وراث�االسیئة لو كان عجزًا 
المتأصلة �ال�شر  الحیوانفي الدین مرت�ٌط بجذور  أصوليٌ إلى هذا االتجاه على أنه فرٌع 

عندما كان �قتل المرء الطفل الصغیر الذي ال �ستط�ع االعتماد على ذاته في الع�ش 
 .�الد�انات الهند�ة الكارما�البر�ة. و�مكن مالحظة أصداء ذلك االتجاه في عقیدة 

�عرف العجز ( اإلعاقة ) على أنه عدم قدرة الفرد على ممارسة العمل. النموذج االقتصادي:  -3
عندها یوثر الضعف على القدرة اإلنتاج�ة للفرد واآلثار االقتصاد�ة كما �ق�م الدرجة التي 

لذلك على الفرد، وصاحب العمل والدولة. وتتضمن مثل تلك اآلثار فقدان الدخل والدفع من 
أجل الحصول على المساعدة من قبل األفراد؛ وهوامش ر�ح�ة أقل لصاحب العمل؛ 

وذج �شكٍل م�اشٍر مع النموذج ومدفوعات الضمان االجتماعي. و�رت�ط ذلك النم
 .المأساوي/الخیري 

�ستعرض النموذج الطبي العجز ( اإلعاقة )على أنه مشكلٌة خاصٌة  :  النموذج الطبي -4
�الشخص، وتنجم �صورٍة م�اشرٍة عن المرض، أو اعتالالٍت صح�ٍة أخرى، أو صدمٍة أو 

التي یتم توفیرها على شكل ظرٍف صحٍي آخر والتي نتیجًة لذلك تتطلب رعا�ًة طب�ًة مكثفًة و 
عالٍج فردٍي من قبل المحترفین المتخصصین. وفي النموذج الطبي، تهدف مواجهة العجز 

عالٍج على األغلب" أو "إلى "العالج"، أو تعدیل الفرد والتغیر السلوكي الذي قد یؤدي إلى 
ر إلیها على أنها عالٍج فعاٍل للعجز. كما أن الرعا�ة الطب�ة المتوفرة �النموذج الطبي ُینظَ 

القض�ة الرئ�س�ة، وعلى الصعید الس�اسي، تعد االستجا�ة الرئ�س�ة هي ع�ارة عن تعدیل 
نموذج إلى انتشار �عض المصطلحات ذات وقد أدى هذا ال .الرعا�ة الصح�ةوٕاصالح س�اسة 

الداللة السلب�ة في التعبیر عن االعاقة خاصة عند اجراء المقارنة بین ذوي االعاقة وغیرهم 

http://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%88%D8%B1%D8%A7%D8%AB%D9%8A%D8%A7&action=edit&redlink=1
http://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%88%D8%B1%D8%A7%D8%AB%D9%8A%D8%A7&action=edit&redlink=1
http://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A3%D8%B5%D9%88%D9%84%D9%8A%D9%8C&action=edit&redlink=1
http://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A3%D8%B5%D9%88%D9%84%D9%8A%D9%8C&action=edit&redlink=1
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%8A%D9%88%D8%A7%D9%86
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%8A%D9%88%D8%A7%D9%86
http://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%A7%D8%B1%D9%85%D8%A7&action=edit&redlink=1
http://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%A7%D8%B1%D9%85%D8%A7&action=edit&redlink=1
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D8%B9%D8%A7%D9%8A%D8%A9_%D8%B5%D8%AD%D9%8A%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D8%B9%D8%A7%D9%8A%D8%A9_%D8%B5%D8%AD%D9%8A%D8%A9


ممن ال إعاقة لدیهم مثل ( أسو�اء ، أصحاء ، عادیین ، طب�عیین ، الل�اقة الصح�ة ... ) 
ي العالم وخاصة في المجتمعات و�عتبر هذا النموذج من أكثر النماذج انتشارًا واتساعًا ف

النام�ة �ما في ذلك المنطقة العر��ة وفلسطین ، وقد أثر هذا النموذج على العدید من 
التعر�فات السار�ة دول�ًا التي تناولت معنى االعاقة . و�ندرج تحت  النموذج الطبي النموذج 

تقلید�ة لقضا�ا الخبیري/المحترف الذي أتاح فرصة الحصول على مجموعة من اإلجا�ات ال
 العجز .

 

وفي ضوء عرضنا لملخص تلَك النماذج، ال بد من اإلشارة و�قدٍر من التفصیل إلى أنَّ هذه النماذج 
تنسحُب على معظم األطراف ذات العالقة �موضوع هذا ال�حث وتنعكُس �الضرورة على المواقف 

اخل اُألَسر التي لدیها أشخاص ذوي واألفعال وردود األفعال. وتبدُأ في كثیٍر من األح�ان �البروز د
إعاقة، والتي هَي �طب�عة الحال جزٌء ال یتجزُأ من المنظومة االجتماع�ة، وتتأثُر في الموروث الثقافي 
والثقافة الجمع�ة وما تتبناُه هذه الثقافة من أفكار وصور وانط�اعات نحَو األشخاص ذوي اإلعاقة. 

ذج الُمشار إلیها أعاله والتي ُتْسِقُط على أبناء هذه الشر�حة حیُث تنتمي في أغلب األح�ان إلى النما
سمات العجز ومحدود�ة القدرة على اإلنتاج والمشاركة كما اآلخر�ن، لتعكَس هذه األفكار على 
المشاعر التي تأخُذ طا�ع العطف والشفقة أو الحما�ة الزائدة أو اإلهمال، كما تحصُر األشخاص ذوي 

قصائ�ة تجعُل منها قابلًة للتعم�م. واألشخاص ذوو اإلعاقة في الغالب �كتسبوَن اإلعاقة في مر�عاٍت إ
تصوراتهم عن أنفسهم ومفاه�مهم لذواتهم من هذا الموروث، ذلَك ألنَّ هامش التعاُ�ش مع تجر�ة 
اإلعاقة �معزل عن هذا الموروث هَو صغیٌر ومحدوٌد جدًا. و�ناًء على ذلك، غال�ًا ما تكون تجر�ة 

اص ذوي اإلعاقة ُمالِزمة للعدید من أشكال التهم�ش والتمییز السلبي الذي �حُد من وصول األشخ
األشخاص ذوي اإلعاقة إلى الحقوق المختلفة وتمتعهم بها على قدم المساواة مع اآلخر�ن. األمر 
الذي �حد من حصولهم على فرٍص تعل�م�ة وتدر�ب�ة، كما �حد من مشاركتهم �شكل فاعل في الح�اة 

الجتماع�ة، و�ؤثُر سل�ًا على بناءهم لذواتهم وتشكیلهم لُهو�تهم الشخص�ة، لیترتَب على ذلك وجود ا
العدید من األشخاص ذوي اإلعاقة غیر المؤهلین للمشاركة الفاعلة في سوق العمل وغیره من 

شخص�ة. الم�ادین سواء على مستوى الكفاءة والمؤهالت العلم�ة أو المهن�ة أو على مستوى السمات ال
و�عض األشخاص ذوي اإلعاقة یلجؤوَن إلى مضاعفة جهودهم على نحٍو �فوق قدراتهم الجسد�ة 



كإحدى الوسائل الدفاع�ة التي �ستخدمونها في سبیل إث�ات أنفسهم وتحسین صورتهم أمام ُأَسرهم كما 
 أماَم أصحاب العمل. 

األعمال، �قول �أنه قد طرق جم�ع عام من رام هللا خر�ج أدارة  25" ففي مقابلة ل "ع.ش" ذو ال 
األبواب للوزارات والشركات الخاصة �حثا عن عمل، وعلى الرغم أنهم كانوا �طلبون موظفین، إال أنهم 
كانوا یرفضونه �سبب إعاقته وتوجهاتهم الفكر�ة التي مفادها هو عدم إنتاجیته مقارنة �غیره من 

اع البناء من أجل حاجته الماسة للمال، على األشخاص ذوي اإلعاقة، و�النها�ة فقد لجأ إلى قط
، ومن الجدیر �الذكر أن "ع.ش" قد لجأ %70الرغم أن لد�ه ضمور عضالت في یده ال�منى بنس�ة 

لى إخفاء إعاقته من أجل أن �قبل صاحب العمل للعمل عنده، �اإلضافة أنه كان �قوم �مضاعفة 
 ، ف�قول:جهوده من أجل إث�ات نفسه أمام زمالئه وصاحب العمل

" أذا كانو زمالئي �حملون سطالن من ال�اطون، فأنني كنت أحمل ثالثة سطول من ال�اطون،  
وحتى أن كان هذا الفعل �ضر و�شكل خطر على صحتي، فأنني كنت أصر على عمله ألحافظ 

 )2013(ع.ش، على وظ�فتي وأثبت للجم�ع �أنني أستحق العمل" 

متعددة أكتشف صاحب العمل �أن "ع.ش" لد�ه إعاقة، وقام �عد ذلك ولكن و�عد فترة وجیزة وألس�اب 
إلى تحو�له إلى عمل أسهل من عمله السابق وذلك بداعي الشفقة، ولكن و�عد فترة وجیزة تم أنهاء 
عمله للعدید من األس�اب وأهمها بیئة العمل السیئة. "ع.ش" �عمل اآلن لصاحب عمل أخر في نفس 

 ظروف سیئة وذلك ألس�اب تتعلق �حاجته الماسة للمال".المجال كعامل �اطون وفي 

وفي ذات الس�اق، فإنَّ أصحاب العمل في كثیٍر من األح�ان ال یختلفوَن في توجهاتهم �التأكید عن 
األسرة وغیرها من فئات المجتمع، فهم یروَن األشخاص ذوي اإلعاقة مؤثرًا سلبّ�ًا وُمْ�ِطئًا للعمل�ة 

غیرهم من األشخاص بدون إعاقة. لذا، تظُل نظرتهم حتى اللحظة ألبناء هذه اإلنتاج�ة ُمقاَرنًة �
الشر�حة متمركزة وُمَتَمْحِورة حوَل اإلصا�ة/اإلعاقة التي لدیهم، و�رونها مؤثرًة ومتأثرًة بذاتها وكأنها 
 الُهوّ�ة والصورة الوحیدة التي لدى هؤالء األشخاص. وعالوًة على ذلك، فإنَّ العدید من أصحاب

العمل ال یروَن لهم دورًا َمنوطًا �المسؤول�ة االجتماع�ة ارت�اطًا بإتاحة فرص متكافئة لألشخاص ذوي 
اإلعاقة في سوق العمل، كما أنَّ العدید منهم لدى تعاطیهم مع موضوعة توظیف األشخاص ذوي 

عنَد النظر إلى اإلعاقة فإنهم یتعاملوَن مع هذه المسألة في إطار تجمیلي فقط، و�بدو ذلَك جلّ�ًا 
طب�عة ونوع�ة الوظائف التي �شغلها األشخاص ذوو اإلعاقة في سوق العمل، والتي في كثیٍر من 



الحاالت تتسُم �الُ�ْعد عن الوظائف اإلدار�ة والقر��ة من صنع القرار أّ�ًا كاَن نوع الُمْنَشأة أو مجال 
 عملها. 

�قول " الحظنا العدید من الحاالت التي �قوم مدیر دائرة األحداث ف -وفي مقابلة مع مأمون العودة
فیها صاحب العمل بتشغیل أشخاص ذوي إعاقة على أساس الشفقة والحسنة و�حمله جمُیلة و�هذا 

 )2013(العودة، یرضى �أقل حد لألجور و�التالي وجود تمییز في األجور والمعاملة" 

) أن %94ة بجامعة بیرز�ت أن (�اإلضافة إلى ذلك، بینت دراسة قام بها مركز دراسات التنم�
أصحاب العمل �فضلون توظیف شخص بدون إعاقة، على أن یوظفوا شخصا ذا إعاقة. و�فسر 

) ذلك أن تشغیل أشخاصا ذوي إعاقة سیؤثر سلب�ا على إنتاج�ة العمل. �قول أحد %44أكثر�تهم (
 المشاركین في ورشة عمل في بیت لحم، بهذا الصدد:

 
�ة ألحد زمالئي وهو عنده إعاقة حرك�ة �أحد ید�ه، تقدم "أنا بدي احكي عن تجر 

لوظ�فة، وهو إنسان عنده شهادة وخبرة في المجال اللي تقدم له، تم رفض طل�ه 
للتوظیف ألن الشغل عل�ه ضغط، وهو ممكن �كون عائق بینما واحد غیره بدون إعاقة 

 تنم�ة)مركز دراسات ال -(جامعة بیرز�تما راح �كون معیق لسیر العمل". 
 
) منهم أنه ال یوجد تسه�الت كاف�ة عند أصحاب العمل الست�عاب أشخاص ذوي إعاقة. %39و�رى (

مركز  -(جامعة بیرز�ت) أن تشغیل األشخاص ذوي اإلعاقة س�كون مكلفا. %17وأخیرا، یرى (
 )49دراسات التنم�ة، صفحة 

زارة الشؤون االجتماع�ة عام و�ؤكد أ�ضا المسح الذي أجراه كل من جهاز اإلحصاء الفلسطیني وو 
) في قطاع غزة %40.4) في الضفة الغر��ة و (%42.2�أن                            ( 2011

من األشخاص ذوي اإلعاقة یواجهون صعو�ة في التواصل مع البیئة المح�طة �سبب نظرة اآلخر�ن 
 )28، صفحة 2011ة، (الجهاز المركزي لألحصاء الفلسطیني ووزارة الشؤون االجتماع�لهم. 

و�التوازي مع محددات هذا الواقع أالتجاهاتي، فإنَّ العدید من منظمات األشخاص ذوي اإلعاقة 
والمؤسسات العاملة في مجال اإلعاقة ال توجُد لدیها حتى اللحظة استراتیج�اٍت شمول�ة مبنّ�ٍة على 

ل على عمٍل الئق. حیُث أسٍس حقوق�ٍة تنمو�ة في تعز�ز حق األشخاص ذوي اإلعاقة في الحصو 
العدید من هذه المؤسسات ال تزاُل تتعاَمُل مع هذه القض�ة كما غیرها من قضا�ا األشخاص ذوي 



اإلعاقة �االستناد إلى النموذج الخیري الدوني في كثیٍر من األح�ان، وذلَك من خالل مخاط�ة 
فة هذه المؤسسات بهذا عواطف أصحاب العمل ومعتقداتهم. كما ال توجُد ُرؤى موحدة تجمُع كا

 الشأن، مما یخلُق إر�اكًا لدى أصحاب العمل من جهة و�عزُز النماذج المذكورة أعاله من جهٍة أخرى. 

في النها�ة �مكن القول �أن عدم وجود نماذج وتجارب ناجحة سا�قة حول عمل األشخاص ذوي 
عاقة ترت�ط �اإلعاقة نفسها اإلعاقة قد أدى إلى خلق وعي مفاده أن إنتاج�ة عمل األشخاص ذوي اإل

ول�س �المع�قات الخارج�ة التي تسهم في خلق بیئة سلب�ة إلنتاج�ة العامل ذوي العاقة، حیث أنه 
وخالل مقابلتنا مع الشركات، فقد تم مالحظة حجم الفرق الهائل في وجهة نظر تشغیل وٕانتاج�ة 

لم توظف. �قول رامي خلف األشخاص ذوي اإلعاقة بین شركة توظف أشخاص ذوي إعاقة وأخرى 
وهو مدیر الموارد ال�شر�ة ألكبر شركات االتصاالت في فلسطین والذین لدیهم تجر�ة كبیرة في تشغیل 
األشخاص ذوي اإلعاقة �أن إنتاج�ة األشخاص ذوي اإلعاقة ال تختلف مع إنتاج�ة األشخاص من 

ر�ة إلنتاج�ة عمله، ف�قول:    " غیر ذوي اإلعاقة وذلك في حال توفر التسه�الت والموائمات الضرو 
كما أننا جم�عًا �حاجة إلى كراسي مر�حة ونظارات مناس�ة لز�ادة إنتاجیتنا، فأن األشخاص ذوي 

 )2013(خلف،  اإلعاقة أ�ضا هم �حاجة إلى أمور أخرى توفر لهم بیئة إنتاج�ة مر�حة وم�سرة".

مطعم ل�الي زمان أن تشغیل صاحب شركة رو�ال للنسیج، وصاحب  (ع.ه)وفي المقابل، یرى 
األشخاص ذوي اإلعاقة هي عمل�ة تأتي في أطار المسؤول�ة المجتمع�ة، ولكنه یرى �أن إنتاج�ة 
األشخاص ذوي اإلعاقة ل�ست متساو�ة مع العمال من غیر ذوي اإلعاقة، و�رى �أن طب�عة العمل 

التعاطي مع قض�ة تشغیل  . أن هذا النموذج في)2013(ع.ه،  یجب أن تتوافق مع طب�عة اإلعاقة!
األشخاص ذوي اإلعاقة تستند على النموذج الفردي الطبي والذي یلخص موضوع تشغیل األشخاص 
ذوي اإلعاقة بناءًا على طب�عة إعاقتهم ول�ست بناءًا على كفاءتهم الفرد�ة في تأد�ة العمل، فاإلنتاج�ة 

خ�صها ور�طها حصر�ًا مع طب�عة أمر یتعلق �القدرات والمهارات الشخص�ة للشخص وال �مكن تل
اإلعاقة، فأذا تواجدت الترتی�ات الت�سیر�ة والموائمة المناس�ة فأن اإلعاقة تلتغي وتنحصر إنتاج�ة 

 الشخص بناءًا على مهاراته وكفاءاته الشخص�ة.

ولكن، أن هذه النظرة والتي �مكن تعم�مها نسب�ًا على �اقي أصحاب العمال قد تطورت نتیجًة لعوامل 
 مجتمع�ة وعوائق إجرائ�ة ترت�ط بتشغیل األشخاص ذوي اإلعاقة، و�لخصها (ع.ه) ب:

عدم وجود جهة تحمل مسؤول�ة الموائمة، فبنظره أن القطاع الخاص لن یتحمل مصار�ف  -
 الموائمة، ولهذا یجب أن تقوم الحكومة �الموائمة.



األشخاص ذوي اإلعاقة، بناءًا على محاولة سا�قة لد�ه، �قول أن شركات التأمین ال تؤمن  -
ولهذا فأنه لن �قبل المخاطرة في تشغیل األشخاص ذوي اإلعاقة، و�نظره فأنه یرى �أن على 
الحكومة إج�ار شركات التأمین على تأمین األشخاص ذوي اإلعاقة و�نفس السعر، فال �مكن 

ل أنه أن تتحمل الشركات دفع م�الغ أضاف�ة لتأمین وتشغیل األشخاص ذوي اإلعاقة. و�قو 
وفي حال تشغیل األشخاص ذوي اإلعاقة بدون تأمین فأن وزارة العمل سوف تقوم �مخالفتنا، 

 فأین الحكومة من هذا الوضع؟

یجب و�نظره أن تقوم الحكومة بخلق حوافز للشركات الخاصة لتشج�ع أر�اب العمل لتوظیف  -
مة للشركات األشخاص ذوي اإلعاقة، مثل إعطاء أولو�ة الحصول على العطاءات للحكو 

 التي تشغل أشخاص ذوي إعاقة.

 على الحكومة أن تر�ط ترخ�ص الشركات الكبیرة �الموائمة الكاملة. -

بنظره یرى أهم�ة في بناء قاعدة وطن�ة لتشغیل األشخاص ذوي اإلعاقة، فعلى سبیل المثال،  -
 إذا أراد أن �شغل أشخاص ذوي إعاقة فأنه لن یجد الكثیر منهم وهذا مرده عدم وجود

 )2013(ع.ه،  مرجع�ة لها مصداق�ة في توفیر معلومات عن أشخاص أُكفاء للعمل.

أن خلق نماذج وتجارب ناجحة تخص عمل األشخاص ذوي اإلعاقة ترت�ط �العدید من المعاییر 
الواجب توافرها، ومن أهم تلك المعاییر هي الحق في إمكان�ة الوصول إلى مختلف الحقوق والخدمات 

فة م�ادین الح�اة دون تمییز على أساس اإلعاقة أو على أساس نوع اإلعاقة، ولهذا والمشاركة في كا
سوف نقوم أدناه �التركیز على تفسیر واإلسهاب في هذا المع�ار كأهم األسس لبناء بیئة دامجة تقبل 

 التنوع والمشاركة والمساواة بین جم�ع أفراد المجتمع.

 

 

 

 

 ثان�ًا : إمكان�ة الوصول 



هذا المصطلح �التداُول في إطار معالجة قضا�ا وحقوق األشخاص ذوي اإلعاقة منُذ �ضع لقْد أخَذ 
أن أهم الوثائق التي تعرضْت إلى هذا المصطلح وعملْت على ترو�جه هي اتفاق�ة   سنوات، حیثُ 

، كما تعرضْت إل�ِه �شكل صر�ٍح أو 9األمم المتحدة لحقوق األشخاص ذوي اإلعاقة في المادة رقم 
في العدید من المواد األخرى. وهَو مصطلٌح من الشمول�ِة �ما �كفي لَ�ُضمَّ جم�ع التدابیر ضمني 

والترتی�ات الت�سیر�ة المعقولة والواجب توافرها في مختلف عمل�ات التصم�م والتخط�ط للس�اسات 
دامجة �الحد واإلجراءات والُمْنَتجات والبیئات الماد�ة واألنظمة المؤسسات�ة �حیث تجعل منها جامعة و 

األقصى الذي ُ�َمكُِّن األشخاص ذوي اإلعاقة من الوصول إلى مختلف الحقوق والخدمات والمشاركة 
في كافة م�ادین الح�اة دون تمییز على أساس اإلعاقة أو على أساس نوع اإلعاقة، أْي اتخاذ جم�ع 

مشاركة الجم�ع على السواء، تلك التدابیر التي تحترُم الفروق الفرد�ة وتستجیب الحت�اجات ومتطل�ات 
كما ُتقرُّ �األشخاص ذوي اإلعاقة كجزٍء من التنوع الطب�عي. وعل�ِه، تتخُذ المجتمعات التي تتبنى هذه 
المنهج�ة في التعاطي مع قضا�ا وحقوق األشخاص ذوي اإلعاقة كافة التدابیر التي تضمُن وصولهم 

نة، كما تؤمُن �الضرورة �أنَّ حقوق األشخاص للحقوق والخدمات ضمَن معاییر محددة وموحدة وُمْعلَ 
ذوي اإلعاقة ال تختلُف عن حقوق اإلنسان وٕانما �كمُن الفرق في ك�ف�ة وصولهم لهذه الحقوق 
واإلجراءات الواجب اتخاذها إلتاحة وتصم�م بیئات قانون�ة وس�اسات�ة ومجتمع�ة تعزُز عمل�ة 

اإلشارة هنا إلى أنَّ تبني المجتمعات ممثلًة الوصول الكامل والعادل للفرص والحقوق. وتجدُر 
�حكوماتها ومؤسساتها لمبدأ إمكان�ة الوصول ارت�اطًا �الخصوص�ة التي تقتضیها الفروق الفرد�ة بیَن 
األشخاص ذوي اإلعاقة هَي مجتمعاٌت تستنُد في معالجتها وتعاطیها مع قضا�ا األشخاص ذوي 

لمنظور الحقوقي التنموي، واللذاِن ُ�قّراِن �أنَّ اإلعاقة مفهوم اإلعاقة للنموذج االجتماعي التفاُعلي وا
متغیر وجدلي قائم على طب�عة العالقة بیَن األشخاص الذیَن لدیهم إصا�ات مستقرة حس�ة أو حرك�ة 
أو ذهن�ة أو نفس�ة والبیئات القانون�ة والماد�ة الفیز�ائ�ة والمجتمع�ة والمؤسسات�ة التي �ع�شوَن فیها. 

لما كانت هذه البیئات َمِرنة وُمَجهَّزة وجامعة على نحٍو �مكُن للجم�ع التعاُ�ش معها �سالسة حیُث ك
والوصول إلى كافة مكوناتها على السواء ودون تمییز على أي أساس َقلَّْت �ال شك اإلعاقة كمفهوٍم 

ت هذه البیئات �كافة تفاُعلي مرت�ط �التهم�ش والتمییز السلبي واالست�عاد واالستثناء. بیَنما إذا كان
مكوناتها غیر جامعة أي غیر مصممة على نحٍو �مكن للجم�ع التعا�ش فیها والتفاعل مع مكوناتها 
على السواء، زادْت �ال شك كافة الممارسات والتوجهات التي تعزُز اإلعاقة كتجر�ة وشعور متسق 

وذلَك �سبب وجود  �التمییز السلبي والحرمان من التمتع �الحقوق والوصول إلى الخدمات
 اإلعاقة/اإلصا�ة المستقرة. 



وفي هذا اإلطار، سوَف نعمُل على معالجة هذا الجزء من ال�حث في محاولٍة للتعرض إلى العالقة 
بیَن كافة اإلخفاقات ذات الصلة �آل�ات وٕاجراءات إمكان�ات الوصول لألشخاص ذوي اإلعاقة في 

محدود�ة مشاركتهم الفاعلة في سوق العمل. وسوَف ضوء ارت�اطها التراُتبي والوثیق والمركب �
نستعرُض هنا المع�قات والحواجز التي تسبُق عمل�ة التوظیف ومن ثم تلك التي تواِكُب عمل�ة 
التوظیف، لنخلَص �عَدها إلى المرور �العوامل التي تؤثُر على االستمرار في العمل، وذلَك في س�اق 

 الوصول. العالقة بیَن تلك المراحل وٕامكان�ة 

 

 

 المع�قات والحواجز التي ُتالِزُم مراحَل ما قبَل التوظیف

بدا�ًة، ال بَد من اإلشارة إلى أنَُّه سیتُم العمل على معالجة هذا الجزء �شكل مختصٍر نظرًا لكثرة 
التفرعات التي تندرُج تحتُه وتتخلله، إْذ �شمُل هذا الجزء المع�قات والحواجز التي تشتمُل علیها 

االجتماع�ة والثقاف�ة، الفرص التعل�م�ة والتدر�ب�ة كما تلك الفرص الَمنوطة �المشاركة في الح�اة 
�اإلضافة إلى طرق وآل�ات اإلعالن عن الوظائف ومدى استجابتها لمتطل�ات واحت�اجات األشخاص 

 ذوي اإلعاقة. 

 أوًال: إمكان�ات الوصول للخدمات والفرص والبیئات التعل�م�ة:

لُب أن �كوَن في طب�عة الحال، فإنَّ العدید من الوظائف التي �مكُن شغلها في القطاع الخاص تتط 
لدى شاِغلیها مؤهالٍت علم�ة (دبلوم فأعلى)، ونظرًا لهذه الحق�قة ارتأى فر�ق ال�حث ضرورة التعرض 
�شكل سر�ع للمع�قات والحواجز التي تحُد من وصول األشخاص ذوي اإلعاقة للخدمات التعل�م�ة 

 سواء المدرس�ة أو الجامع�ة، والتي �مكن تلخ�ص أهمها �التال�ة : 

شرنا سا�قًا لدى الحدیث عن التوجهات والمواقف، فإنَّ عدم وصول العدید من كما أ 1
األشخاص ذوي اإلعاقة �شكل عام والنساء والفت�ات ذوات اإلعاقة �شكل خاص إلى الحقوق 
والخدمات یبدُأ وفي كثیٍر من األح�ان من األسرة سواء أكاَن ذلك �سبب عدم إ�مان هذه 

 اإلعاقة لهم كافة الحقوق التي یتمتع بها غیرهم من أفراد األسرةاألسرة �أَن أبناءها من ذوي 
أو �سبب غ�اب أو محدود�ة المصادر والموارد التي �مكنها تلب�ة متطل�ات وصول األفراد 

، ففي دراسة أجراها مركز دراسات التنم�ة ذوي اإلعاقة للحقوق شأَن غیرهم من أفراد أسرتهم



فلسطیني في الضفة الغر��ة وقطاع  2100لعینة على في جامعة بیرز�ت، والتي اشتملت ا
من األسر الفلسطین�ة تعتقد �أن األولو�ة في التعل�م هي للذكور ذوي  %87غزة، أظهرت أن 

لإلناث ذوي اإلعاقة، �اإلضافة إلى ذلك فقد أشارت الدراسة إلى أن  %17اإلعاقة مقابل 
 %15�م هي لألبناء بدون إعاقة مقابل من األسر الفلسطین�ة تعتقد �أن األولو�ة للتعل 84%

مركز دراسات التنم�ة، صفحة  -(جامعة بیرز�ت یروون أن األولو�ة لألبناء من ذوي اإلعاقة
.أن العالقة بیَن الفقر واإلعاقة هي ل�سْت واضحة، أي ال یوجد لها شكل محدد، تكوُن )49

طرد�ًة في �عض األح�ان وعكس�ًة في أح�اٍن أخرى، ولكن في المحصلة فإّنَ العدید من 
العائالت التي لدیها  أفراد ذوي إعاقة هي ُأَسٌر فقیرة أو متوسطة الدخل، لذا فهي تفتقُر 

مكنها من اتخاذ التدابیر واإلجراءات التي تلزمها لمساندة أبناءها في الوصول للعوامل التي ت
 إلى حقهم في التعل�م وغیره من الحقوق األخرى. 

إنَّ فلسفة وس�اسة التعل�م الجامع التي تتبناها وزارة التر��ة والتعل�م الفلسطین�ة هي فلسفة  2
صیل المعلومات لجم�ع الطل�ة على السواء مبتورة، فهناَك غ�اب للكوادر التعل�م�ة المؤهلة لتو 

ودوَن تمییز على أساس اإلعاقة أو على أساس نوع اإلعاقة. حیُث أكثر الفئات تضررًا من 
هذا الواقع هم األشخاص الذیَن لدیهم إعاقات سمع�ة أو ذهن�ة، �اإلضافة إلى الطل�ة الذیَن 

ة. وهذا یؤدي �الضرورة إلى لدیهم إعاقة �صر�ة خاصًة في المراحل التعل�م�ة األساس�
است�عاد العدید من األشخاص ذوي اإلعاقة عن البیئات التعل�م�ة النظام�ة وحصر وجود 
العدید منهم في بیئات تعل�م�ة معزولة. حیث یبین المسح الذي أجراه الجهاز المركزي 

ن من الفلسطینیون ذوي اإلعاقة هم أمیون، وأ %53�أن  2011لإلحصاء الفلسطیني عام 
من هؤالء األفراد التحقوا �التعل�م وتسر�وا  %33.8منهم لم یلتحق أبدًا �التعل�م، وأن  37%

، صفحة 2011(الجهاز المركزي لألحصاء الفلسطیني ووزارة الشؤون االجتماع�ة، منه. 
13( 

إنَّ مفهوم الجهات الحكوم�ة للمواءمة هَو فهٌم مجزوء �قتصُر في كثیٍر من األح�ان على  3
الم�اني وطوا�قها األرض�ة. وهذا �عني  تقل�ص فرص تنقل الطل�ة ذوي اإلعاقة مداخل 

الحرك�ة �شكل مستقل وكامل داخل البیئات التعل�م�ة، كما یؤدي بهم للشعور �التمییز السلبي 
وعدم المساواة، �اإلضافة إلى عدم تمكنهم من الوصول ل�عض المرافق الحیو�ة مثل دورات 

كت�ة المدرسة وغیرها، فالدراسات تشیر إلى أن خمس األفراد ذوي الم�اه والمختبرات وم
(الجهاز . %22.2اإلعاقة قد تركوا التعل�م �سبب المعوقات البیئ�ة والماد�ة أي ما نسبته 



هناَك ضعف  )25، صفحة 2011المركزي لألحصاء الفلسطیني ووزارة الشؤون االجتماع�ة، 
عل�م�ة قبَل عمل�ة الدمج وتحدیدًا تلك التجهیزات التي شدید في التجهیزات المس�قة للبیئات الت

تستهدُف توجهات الطل�ة والمعلمین بدون إعاقة، مما یؤدي �الضرورة إلى تعرض الطل�ة ذوي 
اإلعاقة للعدید من المواقف السلب�ة داخل المدارس والتي تؤدي في كثیٍر من األح�ان إلى 

داخل البیئات النظام�ة كما یؤدي في كثیٍر من  إضعاف رغ�ة الطل�ة ذوي اإلعاقة في التعل�م
األح�ان أ�ضًا إلى تسر�هم وتوجههم لعزل أنفسهم في المنزل, إذ تبین الدراسة التي قام بها 

أن التوجه العام في المجتمع الفلسطیني في مركز دراسات التنم�ة في جامعة بیرز�ت على 
معات الفلسطین�ة �میل إلى إقصاء ما یخص دمج األشخاص ذوي اإلعاقة في المدارس والجا

 ذوي اإلعاقة في مدارس خاصة بهم ممثًال �النوذج الطبي، والرسم الب�اني یوضح ذلك.

 

 
وتتنوع مواقف المشاركین الذین ال یرون ضرورة إدماج األشخاص ذوي اإلعاقة في مدارس التعل�م 

التواصل مع غیرهم، أو أنهم �حتاجون لتسه�الت خاصة غیر العام، بین من یرى أنهم ال �ستط�عون 
متوفرة في معظم مدراس التعل�م العام، أو أنهم �ص�حون عرضة للتمییز والعنف اللفظي من أقرانهم 

 الذین ال إعاقات لدیهم، هذه المواقف تعبر عنها االقت�اسات التال�ة:
 

ن، �س ألنه مش راح �قدر "انأ أفضل المدارس الخاصة، مش الني أمیز ضد المعاقی
�أخذ راحته، راح �ضلوا ینظروا له نظرة دون�ة، راح �كون في سخر�ة، أنا أفضل أنه 
یندمج، و�كون مثل أي إنسان عادي و�أخذ حقوقه، �س ألن المجتمع مش راح یتركه 

 �حاله". مشارك من بیت لحم



 
مشاكل كثیر من "حتى لو الشخص المعاق صار یدرس في مدرسة حكوم�ة، راح یواجه 

الطالب العادیین، مش راح �حكوا له اسمه راح �حكوا له المكسح األعمى األطرش، 
 ه�ك راح �صیر إح�اط نفسي للمعاق". مشاركة من بیت لحم

 
"أنا في نظري المدارس الخاصة أفضل، في المدرسة العامة األستاذ �صیر �حكي أنا 

صة، ال أنا أتعامل مع اإلنسان اللي بدي أتعامل مع واحد معاق هذا �حتاج معاملة خا
بتواصل معه على السر�ع، المدارس الخاصة كلهم �كونوا معاقین، وكلهم نفس الشيء، 
حتى األستاذ �قدر �میز بین الطالب األفضل واللي شوي، �عني �صیروا �عرفوا مستوى 

 الطالب المعاق". مشارك من بیت لحم
 

لته، �س المعلمات ما كانوا یهتموا ف�ه، معلمة "أنا كنت مسجلته في مدرسة خاصة عشان حا
الدین كان عندهم وضوء دخلت كل األطفال على الجامع، ودخلت ابني على الكرسي، �س روح 
على البیت حكى لي: رحت على المدرسة عند المدیرة و�دأت تعطیني مبررات أنه ما عرفت 

�حطموا نفسیته، الولد صار عنده عنده إعاقة ه�ك  تشلحه الجهاز، �عني مش ذنب الولد أنه
مركز دراسات التنم�ة،  -(جامعة بیرز�ت اكتئاب". مشاركة في ورشة مركز دراسات التنم�ة

 )47صفحة 

 

إنَّ العدید من الوظائف داخل القطاع الخاص تتطلُب تخصصاٍت رجُع للمجاالت العلم�ة،  4
عهم االلتحاق بتلك ذلَك في الوقت الذي ال �مكن للطل�ة ذوي اإلعاقة ال�صر�ة جم�

التخصصات، وعل�ِه یتم إقصاءهم �شكل م�اشر وغیر م�اشر واست�عادهم عن العدید من 
الوظائف التي �مكن إیجادها في هذا القطاع كما غیره من القطاعات، ففي دراسة أجرتها 
الهیئة المستقلة لحقوق اإلنسان �عنوان "حول حق األشخاص ذوي اإلعاقة في العمل الالئق" 

من المع�قات التي تواجه األشخاص ذوي اإلعاقة في سوق العمل هي مع�قات  %77ن �أ
تتعلق بوجود عدد كبیر من ذوي االختصاصات والشهادات في سوق العمل، وهذا �عني عدم 

(الجهاز وجود تنوع في الخبرات والشهادات لشر�حة األشخاص ذوي اإلعاقة �شكل عام. 
 )2011ة الشؤون االجتماع�ة، المركزي لألحصاء الفلسطیني ووزار 



تفتقُر معظم الجامعات الفلسطین�ة إلى اآلل�ات والتدابیر التي تضمُن التحاق الطل�ة ذوي  5
اإلعاقة �التعل�م فیها شأَن غیرهم من الطل�ة بدون إعاقة، ومثل هذه التدابیر: المواءمة، 

علومات األحصائ�ة ذات الكوادر المؤهلة، وجود مترجمین للغة اإلشارة...الخ. لمز�د من الم
(الجهاز المركزي لألحصاء الفلسطیني ووزارة الشؤون العالقة، یرجى النظر إلى الملحق رقم 

 )27+26، صفحة 2011االجتماع�ة، 

 

 ثان�ًا: إمكان�ات الوصول لخدمات التأهیل والتدر�ب والتوج�ه المهني:

ة واألهل�ة والخاصة في إطار عالقتها وفي هذا اإلطار، ال بَد من التعرض لثالثة قطاعات، الحكوم� 
بتأهیل وتدر�ب األشخاص ذوي اإلعاقة، كما في إطار عالقتها بخدمات تحسین الظروف االقتصاد�ة 
للمواطنین الفلسطینیین من خالل خدمات اإلقراض والمشار�ع الصغیرة المدرة للدخل، وفي سبیل ذلك، 

لحواجز التي تحد من أو تحول دون االستهداف فإنُه من الضروري جدًا اإلشارة إلى المع�قات وا
 الفاعل لألشخاص ذوي اإلعاقة وتحقیق االستفادة الحق�ق�ة لهم. 

لى:-1  ة ئكقضئظ ئكح�ه أززئ ل م  ل ب  ل لَقٍخ� لهمى ئك ا ئك هيف هئكةخذ� ة ئكةآ لئ  خخ

حیُث هناك مؤسستین رئ�سیتین من المؤسسات الحكوم�ة التي تقدم هذا النوع من الخدمات أو  
 تدعمه وهما وزارة الشؤون االجتماع�ة الفلسطین�ة ووزارة العمل الفلسطین�ة. 

وف�ما یتعلق بوزارة الشؤون االجتماع�ة، فهي تقدُم خدمات التأهیل والتدر�ب المهني لألشخاص 
خالل �عض المدارس التي تقع تحَت مسؤولیتها وٕاشرافها مثل المدرسة العالئ�ة ذوي اإلعاقة من 

في محافظة بیت لحم، أو من خالل المراكز التي تم إنشاؤها بهدف تأمین الخدمات التدر�ب�ة 
فقط، مثل مركز الشیخ خل�فة ومركز الشیخة فاطمة، وهنا ال بد من اإلشارة إلى أنَّ هذه المراكز 

ا في كثیر من األح�ان على األشخاص ذوي اإلعاقة الذیَن �قطنوَن في تقتصُر خدماته
المحافظات التي تتواجُد فیها وهي نابلس والخلیل، وذلَك �سبب التكالیف العال�ة التي تتطلبها 
عمل�ة التنقل، كما أن هناك العدید من األشخاص ذوي اإلعاقة الذیَن �ع�شون في تلك 

دد إلى تلك المراكز �سبب عدم وجود مواصالت مواِئمة من جهة المحافظات ل�َس بإمكانهم التر 
 وعدم قدرتهم على استخدام وسائل النقل الخاصة المكلفة من جهٍة أخرى. 



وفي ذات الس�اق، تنفُذ وزارة الشؤون االجتماع�ة ومنُذ �ضع سنوات مشروع اإلقراض الذي ورغَم 
فادة منه، إال أنه لم �حقق الفائدة للعدید نجاح �عض األشخاص ذوي اإلعاقة في استثماره واالست

 منهم، وذلك ألس�اٍب متعددة أهمها:

غ�اب تأمین أي شكل من أشكال التدر�ب الحق�قي والفاعل لألشخاص ذوي اإلعاقة في  - 
 مراحل سا�قة لتسلم مكونات القرض.

اإلعاقة عدم استجا�ة هذا المشروع أو البرنامج لضعف إمكان�ات ومؤهالت األشخاص ذوي  – 
وخاصًة تلك المتعلقة �قدرة العدید منهم على إعداد دراسات جدوى منطق�ة وقابلة للتحقیق 

 ومر�حة. 

 ضعف آل�ات الرقا�ة والمتا�عة. –

التأخر في تأمین مكونات القرض مما یؤدي إلى إضعاف المشروع منُذ بدا�ة تنفیذه. إْذ مثلْت  – 
یَن األشخاص ذوي اإلعاقة أو معظمهم عن هذا هذه العوامل وغیرها حالة من عدم الرضا ب

 البرنامج وتقلص دافعیتهم للتوجه لالستفادة منه. 

وف�ما یتعلُق �الخدمات التدر�ب�ة التي تقدمها وزارة العمل الفلسطین�ة عبر اإلدارة العامة للتدر�ب، وذلَك 
فإنَّ هناَك غ�اب  من خالل مراكز التدر�ب المهني المتمركزة في معظم المحافظات في فلسطین،

األمر الذي یؤثُر �شكٍل سلبي  ،للعدید من اإلجراءات والتدابیر الواجب تبنیها من ِقَبل وزارة العمل
على إتاحة ُفَرص متكافئة لألشخاص ذوي اإلعاقة في الوصول إلى الخدمات التدر�ب�ة شأَن غیرهم 

األشخاص ذوي اإلعاقة �شكل من المواطنین الفلسطینیین. و�مكُن تلخ�ص أهم محددات مشاركة 
 فاعل واستهدافهم في مراكز التدر�ب المهني �النقاط التال�ة : 

غ�اب س�اسة شمول�ة وجامعة وواضحة وُمْعَلنة لدى وزارة العمل الفلسطین�ة، و�التالي ضعف  -
 اإلجراءات الُمتََّ�عة لضمان إدراج األشخاص ذوي اإلعاقة ضمن برامج الوزارة، كما غ�اب آل�ات
الوصول لهم واستهدافهم في تلك البرامج �الحد األقصى من المساواة والفاعل�ة. و�التالي محدود�ة 
تضمین متطل�ات دمج وتضمین األشخاص ذوي اإلعاقة وقضا�اهم ذات العالقة �أدوار ومسؤول�ات 

تنفذها  وزارة العمل، األمر الذي ُیْنِتُج �الضرورة استثناءهم من مختلف الخدمات والبرامج التي
 اإلدارات العامة والدوائر المتعددة �ما فیها اإلدارة العامة للتدر�ب المهني.



إنَّ جم�ع مراكز التدر�ب المهني التا�عة لوزارة العمل الفلسطین�ة ال تتوفُر فیها المواءمة البیئ�ة  -
تلك المراكز الماد�ة، و�التالي ال �مكُن لألشخاص الذیَن لدیهم إعاقة/صعو�ة حرك�ة التوجه إلى 

 واالستفادة من برامجها.

إنَّ الكوادر التي تقدُم التدر�ب المهني هَي ل�سْت مؤهلة للتواُصل مع جم�ع األشخاص ذوي اإلعاقة  -
كما ال تمتلُك المعارف والتقن�ات التي تساهُم في االستجا�ة إلى متطل�ات استهداف األشخاص ذوي 

ة مع اآلخر�ن. فعلى سبي المثال، إنَّ هذه الكوادر ال تتقُن اإلعاقة في هذه المراكز على قدم المساوا 
لغة اإلشارة التي تت�ُح لهم التواصل مع األشخاص الذیَن لدیهم إعاقة سمع�ة، كما ال تتقُن هذه 
الكوادر مهارات التخط�ط للبرامج التدر�ب�ة وتصم�مها على نحٍو جامع وَمِرن �مكن من خالله 

ل للمعلومات واكتساب المهارات كما غیرهم من المتدر�ین بدون لألشخاص ذوي اإلعاقة الوصو 
 إعاقة.

 

ب:2 لجئك ئألعئف ب غى  لك ب ئكعئ � هك ة ئآل أززئ ل لهئ ئك لهمى ئكةى ةقخ ا ئك ة ئكةخذ� لئ  _ خخ

هناَك العدید من المؤسسات األهل�ة العاملة في مجال اإلعاقة والتي تقدُم خدماٍت تأهیل�ٍة تهدُف إلى 
ذوي اإلعاقة في الحصول على خدمات التدر�ب والتوج�ه المهني، وفي تحسین فرص األشخاص 

الواقع لدى النظر �شكل سطحي إلى تلك المؤسسات ارت�اطًا �عالقتها بهذا النوع من الخدمات، نجُد 
�أنَّ هناَك فرص لألشخاص ذوي اإلعاقة و�غض النظر عن نوع اإلعاقة التي لدیهم تت�ُح لهم إمكان�ة 

ات التدر�ب المهني، على ضرورة اإلشارة إلى أن هناَك تفاُوت في مدى تخصص الحصول على خدم
كل من تلك المؤسسات والجمع�ات في مجال تقد�م خدمات التدر�ب المهني لألشخاص ذوي اإلعاقة، 
كما أنُه حتى اللحظة هنالَك العدید من عالمات االستفهام المتسقة بهذا النوع من الخدمات، حیُث 

 إلى التال�ة منها :  �مكن اإلشارة

هل جم�ع الكوادر التي تقدُم خدمات التدر�ب المهني لألشخاص ذوي اإلعاقة هي كوادر مؤهلة -
 ومتخصصة في مجال عملها، أم أنها اعتمدْت الخبرة والتجر�ة كمرجع�ة؟ 

هل هناَك س�اسات واضحة وُمْعَلنة لدى تلك المؤسسات تنظُم عمل�ة تقد�مهم لهذا النوع من -
 خدمات؟ال



هل تعتمد هذه المؤسسات األشخاص ذوي اإلعاقة المستهدفین مرجع�ة أساس�ة لدى التخط�ط -
 والتصم�م والتقی�م لبرامج التدر�ب المهني التي تقدمها؟

هل یتم بناء هذه البرامج استنادًا إلى احت�اجات سوق العمل في المناطق حیُث تتواَجُد تلك -
 المؤسسات؟

هل هناَك خطوات الحقة تقوُم بها تلك المؤسسات �عَد إنجاز عمل�ة تدر�ب الفئات التي تستهدفها -
لضمان شمول�ة التمكین لألشخاص ذوي اإلعاقة؟ فمثًال، هل هناَك تنسیق ما بیَن المؤسسات العاملة 

ض�ُط سوق في مجال اإلعاقة التي تقدُم خدمات التدر�ب المهني وأصحاب العمل أو الجهات التي ت
 العمل مثل الغرفة التجار�ة والصناع�ة أو وزارة العمل واالقتصاد؟ 

في الواقع إنَّ هذه األسئلة وغیرها تمثُل مؤشرات وعوامل هاّمة تؤثُر �شكٍل جوهري على نجاح 
وشمول�ة خدمات التدر�ب المهني التي تقدمها المؤسسات العاملة في مجال اإلعاقة، على ضرورة 

محدود�ة الدراسات والمرجع�ات التي تستعرُض هذا المجال. كما أنَُّه حتى اللحظة ال توجُد التنو�ه إلى 
مؤسسات أو مراكز تدر�ب مهني مستقلة ومتخصصة بهذا الجانب من الخدمات، أي أنَّ العدید من 

 مثل هذه البرامج �شكُل جزء من مجموعة خدمات أخرى تقدمها هذه المؤسسات. 

 

ا ئ -3 ة ئكةخذ� لئ ش : خخ ة ئكقضئظ ئكخئ أززئ ل لهئ  لهمى ئكةى ةقخ  ك

ف�ما یتعلُق بخدمات التدر�ب المهني التي تقدمها مؤسسات القطاع الخاص، وارت�اطًا �عالقتها 
�األشخاص ذوي اإلعاقة، فإنَّ التحد�ات والمع�قات بهذا الشأن ال تختلُف عن مجموعة التحد�ات 

ألشخاص ذوي اإلعاقة، كما غ�اب المواءمة وغ�اب أعاله من حیث غ�اب الكوادر المؤهلة لتدر�ب ا
التصم�م الجامع لبرامج التدر�ب المهني وغ�اب الخصوص�ة التي تفرضها الفروق الفرد�ة في عمل�ة 
التخط�ط والتنفیذ لتلك الخدمات. �اإلضافة إلى ذلك، ال بد من اإلشارة و�شكٍل واضح وصر�ح إلى أنَّ 

خدمات التدر�ب المهني ال تنظُر لألشخاص ذوي اإلعاقة مؤسسات القطاع الخاص التي تقدُم 
كإحدى الفئات التي یجب أن تستهدفها وال تضُع آل�ات وٕاجراءات تت�ُح لها الوصول لهذه الشر�حة، 
كما أنها في الغالب ُمْكِلفة، األمر الذي �حد من استفادة األشخاص ذوي اإلعاقة ومشاركتهم في 

 مها تلك المؤسسات على قدم المساواة مع اآلخر�ن. برامج التدر�ب المهني التي تقد



وللتوض�ح �شكل أكبر إحصائ�ًا عن ما ذكر أعاله في ما یتعلق �المشاكل المح�طة �عمل�ة الوصول 
لخدمات التأهیل والتدر�ب والتوج�ه المهني في القطاعات الثالثة، فقد بینت الدراسة التي أجرتها 

منهم  %54من الم�حوثین قد تلقوا تدر�ب مهني،  %21ن فقط الهیئة المستقلة لحقوق اإلنسان �أ
أنه �ساهم  %46یروون �أن التدر�ب الذي حصل عل�ه ال �ساهم �التحاقهم في سوق العمل مقابل 

منهم یروون �أن ضعف إدراك األخصائي االجتماعي  %80إلى حد ما بإلحاقهم في سوق العمل، و
قة في التشغیل أحد أس�اب عدم تشغیل األشخاص ذوي للمشكالت التي تواجه األشخاص ذوي اإلعا

. %49اإلعاقة، في حین وصفوا مراكز التأهیل �أنها غیر مجهزة �أحدث المعدات واألجهزة بنس�ة 
    دیوان المظالم) -(الهیئة المستقلة لحقوق األنسان 

 

ة: لئ لعكه شهك كك ة ئكه �ئ ل�ئم ب اؤ ة ئكعإلف ة دئ �قئ لع  تئكتئ: ئك

الطرق التي تستخدمها المؤسسات التعل�م�ة أو التدر�ب�ة أو تلَك التي تقدُم معلومات إّن العدید من 
متعلقة �فرص العمل هي في الغالب غیر مصممة لتصَل إلى جم�ع المواطنین على السواء، إْذ ال 
تأخُذ �عین االعت�ار متطل�ات األشخاص ذوي اإلعاقة المرت�طة �حقهم في الوصول للمعلومات. 

ذي �حد من إمكان�ات وصول األشخاص ذوي اإلعاقة للمعلومات التي من شأنها المساهمة األمر ال
في ز�ادة فرص مشاركتهم في سوق العمل أو م�ادراتهم في االندماج بهذا القطاع، وهذا األمر ال 
�قتصر على األشخاص ذوي اإلعاقة فقط، بل أ�ضا على قدرة المؤسسات التشغیل�ة في الوصول 

ص األشخاص المؤهلین من ذوي اإلعاقات، ومن هنا تأتي أهم�ة وجود قاعدة ب�انات لمعلومات تخ
 وطن�ة �مكن األعتماد في عمل�ة التشغیل.

 

 

 

 قاعدة ب�انات خاصة �األشخاص ذوي اإلعاقة: -



حتى هذه اللحظة، هناك غ�اب لقاعدة ب�انات وطن�ة �مكن االعتماد علیها في تحدید  
قوائم المؤهلین من األشخاص ذوي اإلعاقة والذیَن �مكنهم المشاركة واالندماج في سوق 

 العمل، وذلَك ألس�اٍب متعددة أهمها:

ومات ضعف منهج�ة عمل منظمات األشخاص ذوي اإلعاقة ف�ما یتعلق بجمع المعل - 
دة لهذا الغرض.   وتوث�قها، كما غ�اب منهج�ة وطن�ة مَوحَّ

عدم مواءمة مكاتب العمل حیُث �مكن للعاطلین عن العمل التوجه �قصد ال�حث عن  - 
عمل لتوثیق المعلومات الخاصة بهم، كما عدم وجود آل�ات بدیلة لدى وزارة العمل 

  لمعالجة إشكال�ة غ�اب المواءمة في مكاتبها. 

عف التنسیق ما بیَن المؤسسات العاملة في مجال اإلعاقة األمر الذي لم یت�ح ض - 
حتى اللحظة الخروج �منهج�ة عمل تكاُمل�ة وموحدة �شأن قاعدة الب�انات المتعلقة 

 �األشخاص ذوي اإلعاقة. 

التوجهات المجتمع�ة السلب�ة نحو األشخاص ذوي اإلعاقة وعالقة ذلك �َمْیل  - 
عاقة وعائالتهم إلى إنكار كونهم ذوي إعاقة و�التالي عدم التوجه إلى األشخاص ذوي اإل

المؤسسات العاملة في مجال اإلعاقة. إنَّ هذه األس�اب وغیرها تحُد من إمكان�ات 
استهداف األشخاص ذوي اإلعاقة من ِقَبل المؤسسات التي تعمُل على تحسین فرص 

ئق مثل �عض المؤسسات العاملة في هذه الشر�حة وغیرها في التمتع �الحق �العمل الال
 مجال اإلعاقة ووزارة العمل الفلسطین�ة/دائرة التشغیل وغیرها. 

 

وأخیرًا، وفي محاولة الستخالص النتیجة المرت�طة �موضوع هذا ال�حث استنادًا إلى النقاط التي تم 
العمل على تطو�رها  عرضها وتب�انها أعاله، فمن الواضح أنَّ هناَك العدید من المجاالت التي یجدرُ 

وتحسینها إلحداث تغییر �اتجاه إیجابي على واقع مشاركة األشخاص ذوي اإلعاقة في سوق العمل 
�شكل كر�م ومستقل وَفّعال ضمن مبدأ تكاُفؤ الفرص والمساواة ودون تمییز على أساس اإلعاقة أو 

�ال شك، إنَّ جم�ع ما تم تب�انه على أساس نوع اإلعاقة، وهَي �الضرورة سا�قة لعمل�ات التوظیف. إْذ 
سا�قًا �فیُد �أنَّ فرص األشخاص ذوي اإلعاقة لتحقیق وتطو�ر المؤهالت العلم�ة أو المهن�ة تتصادم 



مع العدید من الحواجز واإلشكال�ات والتي تؤدي إلى وجود نس�ة كبیرة منهم غیر قادرة لالندماج 
 والمشاركة الفاعلة في سوق العمل. 

 

 تي َتَتَخلَُّل مرحلة التوظیف :المع�قات ال

�طب�عة الحال، فإنُه و�اإلضافة إلى مجموعة المع�قات والحواجز التي تواجُه األشخاص ذوي 
اإلعاقة ماقبَل مراحل التوظیف والتي كما أسلفنا الذكر تحُد من تطو�ر مهاراتهم وٕامكان�اتهم 

هناَك العدید من المع�قات والتحد�ات ومؤهالتهم على المستوى المعرفي والمهني والمجتمعي، فإنَّ 
التي ُتالِزُم بیئات العمل على اختالِف قطاعاته تساهُم في تقل�ص فرص المشاركة الفاعلة 
واالندماج الحق�قي والُمْثِمر للمؤهلین من األشخاص ذوي اإلعاقة في سوق العمل على قدم 

 لي :المساواة مع اآلخر�ن. حیُث �مكُن تلخ�ص هذه المع�قات كالتا

 

عدم مالئمة بیئات العمل لمتطل�ات اندماج ومشاركة األشخاص ذوي اإلعاقة في -1
 سوق العمل :

�شكٍل عام، فإنَّ العدید من المؤشرات كما العدید من الدراسات السا�قة تشیُر إلى أنَّ 
بیئات العمل �غض النظر عن قطاعها هَي غیر مصممة على نحٍو �ستجیُب 

ة وتحدیدًا تلَك المتعلقة �األشخاص ذوي اإلعاقة �ما �شمُل لخصوص�ة الفروق الفرد�
 جم�ع أنواع اإلعاقات/الصعو�ات، و�مكُن تب�ان ذلك من خالل النقاط التال�ة : 

المواءمة البیئ�ة  الماد�ة الفیز�ائ�ة، إنَّ معظم الُمْنَشآت والشركات والمؤسسات هَي  -
واستقالل�ة الحركة لألشخاص ذوي  غیر مصممة بیئ�ًا على نحٍو �ضمُن حر�ة التنقل

اإلعاقة، وٕاْن ُوِجَدْت فهَي َمْجزوءة تقتصُر في كثیٍر من األح�ان على المداخل، كما 
 تتسُق �األشخاص الذیَن لدیهم إعاقات حرك�ة وذلَك كما ذكرنا �الحد األدنى.

م�اه من األفراد ذوي اإلعاقة الحرك�ة أفادوا أنهم �حاجة إلى دورات  %26.4یذكر أن 
من األفراد ذوي اإلعاقة  %16.1موائمة في أماكن العمل حتى �ستط�عون العمل، و 



من األفراد ذوي  %5.9من األفراد ذوي إعاقة التذكر والتركیز، و  %9.1ال�صر�ة، و 
 من األفراد ذوي اإلعاقة النفس�ة. %6.7اإلعاقة السمع�ة، 

موائمة مكتب العمل، یلیهم  من األفراد ذوي �طء التعلم �حاجة إلى %36.3كما أن 
، ومن ثم األفراد ذوي اإلعاقة ال�صر�ة %28.8األفراد ذوي اإلعاقة الحرك�ة بنس�ة 

من األفراد  %16.7من األفراد ذوي اإلعاقة السمع�ة، و %20.6، و %25.8بنس�ة 
(الجهاز المركزي لألحصاء الفلسطیني ووزارة الشؤون االجتماع�ة،  ذوي اإلعاقة النفس�ة.

 )26، صفحة 2011

الترتی�ات الت�سیر�ة المعقولة، تفتقُر بیئات العمل في معظم األح�ان إلى الفلسفة  -
واإلجراءات العمل�ة التي تستجیُب إلى احت�اجات األشخاص ذوي اإلعاقة التي تلزمهم 
للق�ام �مهامهم �كرامة واستقالل�ة، تلَك االحت�اجات المرت�طة �كونهم أشخاص لدیهم 

و�ات ُتَحتُِّم االستجا�ة لها من خالل تأمین �عض األدوات الُمساِعدة وتبني إعاقات/صع
�عض الس�اسات التي تجعُل من أنظمة عمل هذه المؤسسات من المرونة �ما �كفي 

 لتكوَن جامعًة وتأخُذ �عین االعت�ار االلتزام �اتخاذ كافة التدابیر ذات العالقة. 

یر�ة المعقولة : األدوات واألجهزة والبرامج الُمساِعدة ومن األمثلة على هذه الترتی�ات الت�س
مثل َسّماعات اُألُذن لألشخاص الذیَن لدیهم إعاقة سمع�ة جزئ�ة والذیَن تساعدهم 
السماعات في إنجاز عملهم �شكل أفضل، أو تأمین مترجمین إشارة لهؤالء األشخاص، 

موظفین المؤسسة أو أْو توفیر تدر�ب على استخدام لغة  اإلشارة ألي موظف من 
الُمْنَشأة، أجهزة الحاسوب الُمَدعَّمة ببرامج ناطقة، األدراج المكتب�ة التي تتناَسُب من حیث 
االرتفاع مع وضع�ة الجلسة لألشخاص الذیَن لدیهم إعاقة حرك�ة...الخ. �اإلضافة إلى 

ئر الموارد ذلك، تشمُل الترتی�ات الت�سیر�ة مجموعة اإلجراءات التي یجب أن تتخذها دوا
ال�شر�ة أو األشخاص المسؤولین عن الموظفین في الشركات والُمْنَشآت الصغیرة والتي 
تأخُذ �عین االعت�ار الخصوص�ة التي تفرضها الفروق الفرد�ة وتحترم كما تلتزم بتأمین 
احت�اجات الموظفین التي تمكنهم من ممارسة عملهم كما اآلخر�ن، إْذ ال تقُف عنَد كون 

/الصعو�ة حاجز أو سبب لعدم الق�ام �المهام الُمْوَكلة لألشخاص ذوي اإلعاقة، اإلعاقة
ومثل هذه اإلجراءات إجراء تغییرات أو تعد�الت على البیئة الماد�ة لمكان العمل، توفیر 
المعلومات والمطبوعات والتعم�مات الموجهة للموظفین �كافة الطرق التي تمكُن جم�ع 



فهمها على السواء. و�طب�عة الحال، هذه اإلجراءات وغیرها الموظفین من الوصول لها و 
هَي ل�سْت ُمْدَرجة على أنظمة عمل كافة المؤسسات والُمْنَشآت في فلسطین كما أسلفنا 

 الذكر. 

من األفراد ذوي إعاقة  %1.4، %22.6، %26.5، %44.4فعلى سبیل المثال، 
مع�ة وأ�ضًا النفس�ة على التوالي التواصل وذوي اإلعاقة ال�صر�ة، ومن ذوي اإلعاقة الس

هم �حاجة إلى أدوات تقن�ة، برامج ناطقة، جهاز محمول ألخذ المالحظات في بیئات 
، 2011(الجهاز المركزي لألحصاء الفلسطیني ووزارة الشؤون االجتماع�ة، العمل. 
 )28صفحة 

ر�حٍة إْذ ال تتسُم وعل�ِه، فإنَّ العدید من األشخاص ذوي اإلعاقة �عملوَن في بیئاٍت غیر مُ 
�احترام خصوص�ة احت�اجاتهم التي ُتَمكُِّنهم من الق�ام �المهام الَمنوطة بهم وممارسة 
أدوارهم �شكل مستقل كما غیرهم من زمالءهم، األمر الذي �ضعهم أماَم خ�ار�ن غیر 
ا ُمْنِصَفْین : فإّما أن �أخذوا على عاتقهم معالجة هذ الفجوة �شكل فردي أو شخصي، وٕامّ 

أن �ستسلموا لالعتماد على اآلخر�ن في إنجاز مهامهم، وقد ال �قوموا بها على أكمل 
وجه. وفي �عض األح�ان، یتسبُب عدم تأمین الترتی�ات الت�سیر�ة �انسحاب األشخاص 

 ذوي اإلعاقة من سوق العمل أو ق�ام أصحاب العمل بإنهاء خدماتهم.

العمل السیئة التي یواجهها األشخاص  أن ما تم ذكره أعاله هو من �اب وصف لبیئات
ذوي اإلعاقة، ولكن من الهام جدًا الحدیث عن الجهة المسئولة عن ذلك، ف�حسب 
القانون، فأن وزارة العمل والشؤون االجتماع�ة هي الجهة المسؤولة في تطو�ر بیئات 

ون العمل بنحو �قوم على فلسفة الدمج والتنوع الفردي. ولكن، وخالل مقابلة مع مأم
في القطاع الخاص  %5مدیر دائرة عمل األحداث �قول �أن تطبیق نس�ة ال  -العودة

 وعمل�ة تطو�ر بیئاته هي عمل�ة متروكة لصاحب العمل لاللتزام بها، ف�قول:

"أن مفتشین العمل التا�عین لوزارة العمل خالل ز�ارتهم للشركات والمؤسسات هم غیر 
ل أشخاص ذوي إعاقة أو تحسین بیئات العمل قادر�ن على إلزام أصحاب العمل بتشغی

لتتالءم معهم ، فقانون حقوق المعوقین الفلسطیني لم �ضع عقو�ات أو مخالفات �مكن 
 االستناد إلیها إللزام أصحاب العمل بذلك, فالقانون الفلسطیني للمعوقین ل�س له أسنان"



انون حقوق المعوقین و�نظره كمدیر عام في وزارة العمل فیرى أن التعدیل القانوني لق
الفلسطیني من أجل وضع بداخله نصوص إلزام�ة وعقو�ات ومخالفات هو الحل األنسب 

 في عمل�ة دمج األشخاص ذوي اإلعاقة في المجتمع الفلسطیني.   

 

 وسائل النقل والمواصالت  :–2

ورة في إنَّ األشخاص ذوي اإلعاقة كما غیرهم من الموظفین بدون إعاقة �حتاجوَن �الضر 
سبیل الوصول ألماكِن عملهم إلى استخدام وسائل النقل والمواصالت العامة، وفي هذا 
الس�اق، ال ُبدَّ من اإلشارة إلى أنَّ هناَك العدید من الحواجز والمع�قات التي تمنُع أو َتُحدُّ 
من إمكان�ات استخدام األشخاص ذوي اإلعاقة لوسائل النقل والمواصالت العامة على قدم 
المساواة مع اآلخر�ن. و�هذا الشأن، ال ُبدَّ من التنو�ه إلى أنَّ األشخاص الذیَن لدیهم 
إعاقات/صعو�ات حرك�ة وتحدیدًا من �ستخدُم منهم الكرسي المتحرك ُهْم األكثر ُعْرضًة 
إلى التمییز السلبي واالست�عاد بهذا الخصوص. ومن األمثلة على أبرز األس�اب التي 

 ز تلَك الحواجز والُمع�قات : ُتساهُم في تعز�

عدم مواءمة وسائل النقل والمواصالت العامة على نحٍو �مكُن لألشخاص ذوي  -
اإلعاقة الحرك�ة استخدامها �استقالل�ة ودوَن الحاجة لُمساَعدة اآلخر�ن. كما أنَّ العدید 

عت�ار من الطرق المستخدمة في تقد�م مثل هذا النوع من الُمساَعدة ال �أخُذ �عین اال
خصوص�ة األشخاص ذوي اإلعاقة �شكل عام والنساء والفت�ات ذوات اإلعاقة �شكٍل 
خاص، والذي یتمثُل في الغالب �حملهم من الكرسي إلى الَمْرَك�ة. األمر الذي یترتُب 
عل�ِه في أح�اٍن كثیرٍة تردد وتنحي األشخاص ذوي اإلعاقة عن استخدام وسائل النقل 

مواجهة الرفض من ِقَبل األهل خاصًة في حال كانْت الموظفة  والمواصالت العامة، أو
 من النساء والفت�ات ذوات اإلعاقة. 

ف�شكل عام، أظهر جهاز اإلحصاء المركزي خالل المسح الذي أجراه حول الصعو�ات 
التي تواجه األشخاص ذوي اإلعاقة في الوصول لتأد�ة أنشطة خارج المنزل �سبب عدم 

لدیهم صعو�ة في التنقل كون  %54.7التحت�ة في البیئة المح�طة أن موائمة البن�ة 
لدیهم صعو�ة  60.4أرصفة الشوارع غیر مناس�ة، وف�ما یخص قطع الشارع، وجد أن 



من  %40.3في قطع الشارع �سبب عدم توفر البن�ة التحت�ة الالزمة، �األضافة إلى أن 
لشارع هو �سبب عدم موائمة حجم األفراد ذوي اإلعاقة یروون �أن الصعو�ة في قطع ا

من األفراد ذوي اإلعاقة یروون �أن لدیهم صعو�ة  %48.4اإلشارات اإلرشاد�ة، كما أن 
 في التنقل �الس�ارات �سبب عدم موائمة مواقف الس�ارات.

 %34.7و�شكل خاص، وتحدیدًا ف�ما یخص �عمل�ة الوصول للعمل، أظهر المسح �أن 
رك�ة أفادوا �أنهم �حاجة إلى مواصالت موائمة لكي من األفراد ذوي اإلعاقة الح

، %31.7�ستط�عون الوصول ألماكن العمل، یلیهم األفراد ذوي اإلعاقة ال�صر�ة بنس�ة 
من األفراد ذوي اإلعاقة السمع�ة،  %17.6من األفراد ذوي اإلعاقة النفس�ة، و  %20و 
لألحصاء الفلسطیني (الجهاز المركزي  من األفراد ذوي إعاقة التواصل. %12.5و 

 )28+27، صفحة 2011ووزارة الشؤون االجتماع�ة، 

إنَّ العدید من السائقیَن ُ�قاِبلوَن وجود شخص من ذوي اإلعاقة الحرك�ة على طرف  -
الشارع في انتظار إحدى وسائل النقل والمواصالت �التجاُهل وعدم التوقف إل�قاله، وذلَك 

األس�اب التي نر�ُد التنو�َه إلیها في هذا ال�حث ألس�اٍب شخص�ة متعددة. ولكن من أهم 
عدم وجود س�اسة وآل�ات لدى شرطة المرور لمساءلة ومحاس�ة السائقین الذیَن �مارسوَن 

 مثل هذه السلوك�ات.

بر�قي عملي، فیبین المواطن (م.ع) من محافظة مولوضع األمور على نصابها �شكل أ
)، أفاد �أن أبرز المع�قات التي تعیق %73( جنین، والذي �عاني من إعاقة حرك�ة بنس�ة

 تنقلي من مكان سكني إلى ح�اتي العمل�ة ونشاطي المجتمعي تتمثل في أن:

المنزل الذي أق�م ف�ه موجود داخل عمارة ال یوجد بها مصعد، رغم أني أسكن  
 في الطابق الثالث.

شخاص المواصالت العامة غیر مجهزة، وكذلك السائقین غیر متعاونین مع األ 
 ذوي اإلعاقة.

 األرصفة غیر مجهزة لتنقل األشخاص ذوي اإلعاقة وعال�ة جدًا. 

 مداخل المحال التجار�ة غیر مجهزة. 



مكان العمل الذي أعمل ف�ه غیر مؤهل أ�ضًا، وهو على الطابق الثاني �ال  
 )2009(الهیئة الفلسطین�ة المستقلة لحقوق المواطن، مصعد". 

�العدید من األشخاص ذوي اإلعاقة إلى استخدام تكس�ات  إنَّ األس�اب أعاله، تؤدي-
الطل�ات الخاصة، والتي هَي �طب�عة الحال ُتَكلُِّف مادّ�ًا أضعاف ما ُتَكلُِّفُه وسائل النقل 
والمواصالت العامة. كما أنَّ تغط�ة هذه التكالیف ل�سْت �ُمَتناَول معظم األشخاص ذوي 

لة ال تتحمُل الت�عات المال�ة اإلعاقة، وفي الغالب، فإنَّ المؤسسا ت والُمْنَشآت الُمَشغِّ
 الخاصة بوصول الموظفین لمكان العمل وعودتهم إلى منازلهم.

 

 

 ثالثًا : الس�اسات واألنظمة واإلجراءات

ارت�اطًا �موضوع هذا ال�حث المتخصص والذي یرصُد وُ�َبیُِّن محددات واقع التوظیف 
الخاص ومؤسسات المجتمع المدني، وفي ُمحاَولٍة لألشخاص ذوي اإلعاقة في القطاع 

ُننا من الوقوف على  هادفٍة للَتَعمُِّق في هذه الُمعاَلجة ال�حث�ة �الحد األقصى الذي ُ�َمكِّ
جذور إشكال�ة ال�حث سواء على المستوى القاعدي أو على مستوى رأس الهرم، فإنَُّه من 

ات واألنظمة واإلجراءات في إطار الهام جّدًا التعرض إلى أبرز سمات واقع الس�اس
 عالقتها �حق األشخاص ذوي اإلعاقة في العمل الالئق، والتي �مكُن تلخ�صها �التال�ة :

المرجع�ة للنموذج الفردي، إنَّ آل�ات العمل على المستوى المؤسساتي ف�ما یتعلُق  -1
بتفعیل حق األشخاص ذوي اإلعاقة �العمل الالئق ال تزاُل تنتمي في كثیٍر من األح�ان 
إلى النموذج الفردي/الخیري والطّبي  الذي یركُز على اإلصا�ة أو الصعو�ة المستقرة 

ت الوقت. وفي س�اق موضوع هذا ال�حث، نستعیُن في َتْب�اِن ذلك كمؤثٍر ومتأثٍر في ذا
 (المجلس التشر�عي الفلسطیني)) 1م المادة (2000لسنة  7�قانون العمل الفلسطیني رقم 

، إذ یركُز في تعر�فه للشخص ذي اإلعاقة على األثر السلبي لإلعاقة/اإلصا�ة على 
لح�ات�ة األساس�ة، كما �شیُر إلى حاجِة قدرة الشخص على العمل والق�ام �أحد الوظائف ا

هذا الشخص للرعا�ة والتأهیل في سبیِل دمجه أو إعادة دمجه في المجتمع، األمر الذي 
یتنافى مع َكْون األشخاص ذوي اإلعاقة هم جزٌء ال یتجزُأ من التنوع الطب�عي والمنظومة 



هَي قض�ة حقوق�ة  االجتماع�ة على اختالف شرائحها، كما یتنافى مع َكْون اإلعاقة
تنمو�ة تتطلُب تدخالٍت متكاملة ومتشاِ�كة لضمان وصول األشخاص ذوي اإلعاقة إلى 
كافة الحقوق على قدم المساواة مع اآلخر�ن، وال تمثُل الرعا�ة والتأهیل اآلل�ات الوحیدة 

   (13)لضمان ذلك. كما تتضمُن المادة 

من موظفي كل ُمْنَشأة في  %5س�ة من القانون نفسه تشغیل األشخاص ذوي اإلعاقة بن
أعماٍل تتالءُم مع إعاقتهم، وفي طب�عة الحال، فإنَّ مختلف التدخالت الرام�ة إلى تفعیل 
حق األشخاص ذوي اإلعاقة في الحصول على عمٍل الئٍق ال ُبدَّ وأن تتأثَر بهذه 

ي اإلعاقة �شكٍل النصوص القانون�ة التي كما ُهَو ُمَبیٌَّن فإنَّها تنظُر إلى األشخاص ذو 
د لتقر�ر مصیرهم في سوق  َمجزوء، إْذ ترى فیهم اإلعاقة/الصعو�ة فقط كمرجع�ة وُمَحدِّ
العمل. ومن األمثلة العمل�ة على ذلك، افتقار النماذج الُمْسَتْخَدمة في عمل�ات التفت�ش 
وحما�ة العمل للمؤشرات الشاملة والكاف�ة المتعلقة �الموظفین من األشخاص ذوي 

عاقة، إْذ ترصُد فقط ما إذا كاَن أحد الموظفین لد�ه إعاقة أم ال �اإلضافة إلى نوع اإل
اإلعاقة. وهذه المؤشرات ل�سْت كاف�ة على اإلطالق لرصد واقع التوظیف لألشخاص 

 ذوي اإلعاقة.

ضعف ومحدود�ة الشمول�ة، إنَّ الس�اسات واألنظمة الُمَقرَّة تفتقُر للشمول�ة في  -2
ُنُهْم من االندماج استجابتها ال حت�اجات ومتطل�ات الشرائح والفئات الُمَهمَّشة والتي ُتَمكِّ

والمشاركة الفاعلة في سوق العمل. وما َتمَّ إْقراُرُه منها قْد جاَء نتیجًة ألجندات وضغوط 
المنظمات والحركات العالم�ة الدول�ة، مثل منظمة العمل الدول�ة والحركة العالم�ة للدفاع 

األطفال. فال توجُد حتى اللحظة س�اسة تنمو�ة شاملة لدى وزارة العمل عن حقوق 
تتضمُن أهداف الوزارة وُرؤاها ومنهج�اتها ومناطق تدخلها ف�ما یتعلق �كافة الشرائح 
ُم  الُمهمشة مثل النساء واألطفال واألشخاص ذوي اإلعاقة. إنَّما هناَك نظام تشغیل ُیَنظِّ

ُم َعمالة النساء. بیَنما ال َعمالة األحداث ومجموعة من ا لتعل�مات والقرارات التي ُتَنظِّ
ُیْوَجُد حتى اللحظة نظام أو قرار أو تعل�مات لتنظ�م َعمالة األشخاص ذوي اإلعاقة 
واندماجهم في سوق العمل على قدم المساواة مع اآلخر�ن، و�ما ف�ِه احترام لكرامتهم 

على أساس نوع اإلعاقة. ومن األمثلة وخصوصیتهم دوَن تمییز على أساس اإلعاقة أو 
العمل�ة على ذلك، عدم مواءمة الوزارة والمدیر�ات المنبثقة عنها كما مراكز التدر�ب 
المهني �ما �ضمُن وصول األشخاص ذوي اإلعاقة لها واالستفادة من الخدمات التي یتُم 



مستخدمة لدى تقد�مها لكافة المواطنین دوَن استثناء، �اإلضافة إلى ضعف اآلل�ات ال
العدید من دوائر وزارة العمل الفلسطین�ة الالزمة للوصول لألشخاص ذوي اإلعاقة 

 واستهدافهم في برامجها ومشار�عها المختلفة شأَن غیرهم من المواطنین الفلسطینیین. 

ض�اب�ة مفهوم الس�اسة، ف�الرجوِع إلى دراسٍة غیر منشورٍة قاَم بإعدادها مركز  -3
/جامعة بیرز�ت هدفْت إلى رصد مدى وجود مؤشرات متحسسة لإلعاقة دراسات التنم�ة

ضمَن برامج وس�اسات ومرجع�ات وتدخالت المؤسسات الحكوم�ة واألهل�ة والدول�ة في 
فلسطین، نجُد �أنَّ هناَك ضعف أو محدود�ة في الفهم بیَن صّناع القرار لمعنى وجود 

وزارة العمل هَي إحدى الوزارات التي  س�اسة عامة محددة، كما أشارْت الدراسة إلى أنَّ 
ُتفیُد �أنَّ وجود مادة في القانون �شأن تشغیل األشخاص ذوي اإلعاقة ُتْغني عن وجود 

مركز دراسات  -(جامعة بیرز�تس�اسة عامة أو برامج وتدخالت إلْفعال هذا الحق. 
 التنم�ة)

لیها في النقطة السا�قة، الس�اسات فضفاضة، ف�الرجوع إلى الدراسة ذاِتها الُمشار إ -4
فإنَّ العدید من المؤسسات الحكوم�ة أو األهل�ة ُتشیُر �أنَّ س�استها هي استهداف جم�ع 
المواطنین في برامجها وخدماتها دوَن تمییز أو استثناء. وفي س�اق موضوع هذا ال�حث، 

ؤسسات والذي فقد أشارت  الدراسة نفسها إلى أنَّ اتحاد نقا�ات العّمال ُهَو أحد هذه الم
أشاَر إلى تبّن�ِه لمثل هذه الس�اسة في الوقت الذي لم �سبْق لُه َأْن اتخَذ أي إجراء 
لمناصرة الحقوق االقتصاد�ة لألشخاص ذوي اإلعاقة، فتلك األجسام النقاب�ة أو 
الحكوم�ة أو المؤسسات�ة تكتفي بإعالن س�اسة معینة نتیجة ظروف معینة دون أن تقوم 

 واضحة لها ذو إجراءات عمل�ة.بتحدید أهداف 

 

 

 

 

 

 



 را�عًا : ضعف الحركة المطلب�ة لحقوق األشخاص ذوي اإلعاقة

على الرغم من أهم�ة دراسة موضوع الحركة المطلب�ة لحقوق األشخاص ذوي اإلعاقة بوصفها الرافعة 
والس�اسات التي من شأنها أن تنهَض بواقع األشخاص ذوي اإلعاقة على مستوى القوانین والتشر�عات 

والتوجهات والممارسات داخَل كافة قطاعات المجتمع، والتي تقوم �المطال�ة �حقوق األشخاص ذوي 
اإلعاقة ُمْسَتْهِدفًة صناع القرار والسلطات الحكوم�ة، وعلى الرغم من أهم�ة دراسة مدى قدرة هذه 

اسات تشیر إلى مدى فعال�ة الحركة على التنسیق وتوحید الجهود ف�ما بینها، إال أنه ال توجد أ�ة در 
هذه الحركة المطلب�ة والتي تشكل في مضمونها المؤسسات واألتحادات والنقا�ات الحقوق�ة 
ومجموعات الدعم الذاتي من األشخاص ذوي اإلعاقة ومناصر�هم والتي من الُمْفَتَرض تقوم على 

ى إج�ار صناع القرار توحید الجهود والتنسیق ف�ما بینها من أجل أن تشكل قوة ضاغطة تهدف إل
والسلطة الوطن�ة الفلسطین�ة لتطبیق حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة سواء كان ذلك �المطال�ة بتطبیق 
القانون، توفیر المیزان�ات، أو ص�اغة قوانین جدیدة �مكن لها ان تلبي حقوق ومطالب األشخاص 

 ذوي اإلعاقة.

ولكن وعلى الرغم من غ�اب الدراسات التي تشیر إلى مدى فعال�ة الحركة المطلب�ة كُقّوة موحدة 
وشامل قادر على تمثیل المؤسسات النقاب�ة والحقوق�ة التي تتعلق �حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة، إال 

المؤتمرات  أنه ومن خالل التجر�ة والمقا�الت والمشاهدة الیوم�ة لمشار�ع األشخاص ذوي اإلعاقة،
والندوات، وحمالت المناصرة التي تقوم بها المؤسسات �مكن أن نقدم وصف مختصر للحركة 
المطلب�ة في س�اق عالقتها �حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة �شكل عام وحقهم في العمل الالئق �شكل 

 خاص، ذلك ل�شمَل هذا الوصف ما یلي س:   

نقا�ات واالتحادات العاملة في قضا�ا حقوق غ�اب التنسیق المشترك ما بین المؤسسات وال -1
األشخاص ذوي اإلعاقة. األمر الذي ینتُج عنُه العدید من اإلشكال�ات والتحد�ات مثل 
االزدواج�ة في تقد�م الخدمات، ضعف التكاُمل�ة والعمل المبني على الجهود السا�قة، غ�اب 

�انات شاملة لألشخاص ذوي الس�اسات والتوجهات الموحدة، محدود�ة احتمال بناء قاعدة ب
اإلعاقة، �اإلضافة إلى غیر ذلك من النتائج التي تؤثُر سل�ًا على أداء المؤسسات التي تمثُل 
الحركة المطلب�ة لحقوق األشخاص ذوي اإلعاقة في فلسطین، و�التالي فإنها �الضرورة تؤثُر 

على نوع�ة ح�اة على حجم اإلنجازات والنجاحات ذات العالقة بهذه القض�ة كما تؤثُر 



األشخاص ذوي اإلعاقة وُتْضِعُف وصوَلهم للحقوق والخدمات �شكل شمولي وكامل دوَن 
 تمییز على أي أساس. 

وجود تنافس ما بین هذه المؤسسات، حیث أن هذه الحالة التنافس�ة قد وجدت نتیجة  -2
ز في مقترحات المشار�ع األجنب�ة والتي تخلق حالة من التنافس ف�ما بین تلك المؤسسات للفو 

المشار�ع التي تطرحها. األمر الذي یجعُل من العمل في هذا المجال مصدرًا لتغط�ة 
المصالح الخاصة على حساب المصلحة العامة دوَن شك، كما یجعُل من القطاع ممثًال 
�مؤسساته كافًة ملع�ًا لَتضاُر المصالح والتناُزع على المصادر. وعالوًة على أثر ذلك على 

العامة، فإنَّ هذه الحالة تؤثُر حتمًا على أجندات المؤسسات المحل�ة الوطن�ة  المصلحة
وتذهُب بها أ�عد ما �مكن عن احت�اجات المیدان في المجتمع الفلسطیني. ومثال ذلك غ�اب 
التدخالت التنموي التي من شأنها أن تؤثَر على واقع التوظیف لألشخاص ذوي اإلعاقة، ففي 

�ِه العدید من المؤسساات التمو�ل�ة دفع بدل راتب لمدة ثالثة شهور الوقت الذي توافُق ف
تجر�ب�ة لألشخاص ذوي اإلعاقة في سبیل منحهم فرص للمشاركة واالندماج في مؤسسات 
سوق العمل، نجُد �أَن المشار�ع التنمو�ة التي یتم تصم�مها لخلق فرص عمل مستمرة وأكثر 

 فس الدافع�ة واالهتمام من قبل المؤسسات التمو�ل�ة. ث�اتًا لألشخاص ذوي اإلعاقة ال تلقى ن
ضعف أداء عمل االتحاد الفلسطیني العام لألشخاص ذوي اإلعاقة وتراُجع فاعلیته ونشاطه  -3

الجماهیري، إذ �عتبر االتحاد هو المنظمة الجماهیر�ة التي تدافع عن حقوق وقضا�ا 
ي لهم على المستوى الوطني األشخاص ذوي اإلعاقة وهو الممثل الشرعي األول والرسم

واإلقل�مي والدولي، األمر الذي یجعُل منُه �طب�عة الحال المحرك األساسي للحركة المطلب�ة 
لحقوق األشخاص ذوي اإلعاقة، و�التالي فإنَّ حالة الضعف التي �مُر بها ُتْسِقُط على هذه 

من المؤسسات إلى الحركة سمات الَهشاشة وضعف اففاعل�ة والتأثیر، كما تدفُع العدید 
تهم�ش االتحاد وٕاقصاِئِه وتجاُهله. كما یؤدي إلى ضعف ثقة الهیئة العامة �االتحاد و�قدرته 
على الدفاع عنهم وتمثیل أصواتهم وقضا�اهم، و�التالي نقص دافعیتهم في االنضمام 

ید لعضو�ة االتحاد وتفضیل التنحي أو التفاُعل مع مؤسسات أخرى.. هذا �اإلضافة إلى العد
من اإلشكال�ات القانون�ة واإلدار�ة التي �مُر بها االتحاد والتي تؤثُر على قدراته وٕامكاناته 

 ومدى فاعلیته في التمثیل وق�ادة حمالت الضغط والمناصرة ورفع الوعي.
هنالك حالة من عدم التوافق على مستوى التوجهات بین األطراف التي تمثل الحركة المطلب�ة  -4

حالة عدم التوافق هذه الق�م والم�اديء والتوجهات التي تحكم فلسفة العمل  لإلعاقة، إذ تطال



ونوع�ة التدخالت. وفي محاولة لر�ط هذه النقطة �موضوع ال�حث �شكٍل م�اشر، فإننا نجُد 
�أنُه حتى اللحظة لم ترتِق كافة التدخالت المؤسسات�ة الرام�ة إلى تحسین واقع التوظیف 

مستوى التأثیر على الس�اسات والتشر�عات والتوجهات التي  لألشخاص ذوي اإلعاقة إلى
تحكُم وتنظُم َحراك سوق العمل الفلسطیني، وذلَك لعدم استناد هذه التدخالت إلى التوجه 

 والمنظور الحقوقي والتنموي لإلعاقة في أغلب األح�ان. 
یل هذا المجلس محدود�ة فاعل�ة المجلس األعلى لشؤون األشخاص ذوي اإلعاقة، إْذ ورَد تشك

م ل�كوَن أحد األعمدة األساس�ة للحركة المطلب�ة لألشخاص 2004عبر مرسوم رئاسي في العام 
ذوي اإلعاقة كما ل�كوَن الجسم الذي یختُص برسم الس�اسات وٕاقرار معاییر الجودة للخدمات 

م، وحتى 2010والتخط�ط والرصد والمتا�عة والمناصرة، وقد بدَأ العمل على تفعیله خالل العام 
اللحظة ال تزاُل اإلنجازات الناجمة عن تشكیله وتفعیله محدودًة جدًا وأحدها إنجاز اإلطار 
االستراتیجي لقطاع اإلعاقة في فلسطین الذي تم إعداده بتوص�ة من المجلس. وعلى الرغم من 

مكنها النهوض هذا اإلنجاز إال أن المجلس ال یتوفر على الكوادر التنفیذ�ة واللجان الفن�ة التي �
بدوره وضمانفاعلیته واستمرار�ة عمله. األمر الذي �عوُد في الغالب إلى عدم تخص�ص المواَزنات 

 الالزمة من ِقَبل مجلس الوزراء لصالح تفعیل المجلس األعلى وتعیین الكوادر الالزمة لذلك. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 نتائج ال�حث:

ة في سوق العمل الفلسطیني تندرج تحت مما ال شك ف�ه أن عمل�ة الدمج لألشخاص ذوي اإلعاق
إطار أكبر وأعمق من التصور القائم على وجوب ال�حث لوظائف شاغرة في الشركات أو المؤسسات 
الفلسطین�ة، فعمل�ة الدمج تبدأ أوال �األسرة مرورًا �المدرسة والبیئة االجتماع�ة للشخص والجامعة 

ل یلبي المؤهالت التي تخص شر�حة اإلعاقة في ومراكز التدر�ب المهني وأنتهاءًا �ال�حث عن عم
المجتمع الفلسطیني، فعلى سبیل المثال، أن لم تكن المدارس والجامعات ومراكز التأهیل المهني غیر 
قادرة على استق�ال األشخاص ذوي اإلعاقة لألس�اب التي تنضوي علیها إمكان�ة الوصول وعدم 

تي تهدف لمأسسة شاملة دامجة للمجتمع بإطاره العام، فأننا تقنینها �الس�اسات واألنظمة واإلجراءات ال
لن نقدر ونتیجًة لذلك �المطال�ة بتشغیل األشخاص ذوي اإلعاقة في سوق العمل كحق أساسي لهم 
بوصفهم مواطنین فلسطینیین، فال �مكن المطال�ة �حق األشخاص ذوي اإلعاقة في حصولهم على 

مؤهلة للق�ام �العمل المطلوب منها وذلك لألس�اب المتعلقة عمل الئق طالما أن هذه الشر�حة غیر 
�عدم وجود أطار شامل ودامج لهم داخل المجتمع الفلسطیني. ولهذا، ولتلك األس�اب فأن ال�حث قام 
�التطرق لحقوق األشخاص ذوي اإلعاقة �عمل�ة تتقاطع مع حق األشخاص ذوي اإلعاقة في التعلم، 

ن الحقوق التي تؤثر و�شكل أساسي في تحقیق وتطبیق حقهم في وحقهم في المواصالت وغیرها م
 المشاركة في سوق العمل الفلسطیني.

 أما النتائج واألستخالصات الناتجة عن هذا ال�حث ف�مكن تلخ�صها �النقاط اآلت�ة:

هنالك فجوات وٕاشكال�ات حقوق�ة في القانون الفلسطیني لحقوق األشخاص ذوي اإلعاقة رقم  -1
واللوائح التنفیذ�ة المفسرة له والتي تتمثل �أن القانون یت�ع المنهج الطبي/  1999لعام  4

الخیري واالقتصادي في وصف الشخص ذوي اإلعاقة، ومعالجة قضا�اه المختلفة، والمفهوم 
الفلسطیني للشخص ذوي اإلعاقة المتمثل في القوانین واللوائح المحل�ة �مكن أن �عطینا 

 الدلیل الواضح لذلك.

أزمة حق�ق�ة تتعلق بتوجهات وآل�ات الحكومة الفلسطین�ة في تطبیق حقوق األشخاص  هنالك -2
ذوي اإلعاقة والتي أتت نتیجة لعدم قدرة السلطة الوطن�ة الفلسطین�ة ولسنین عدیدة على 

 2006التوق�ع والتصدیق على االتفاق�ة الدول�ة لحقوق األشخاص ذوي اإلعاقة لعام 
ك االتفاق�ة، فالتصدیق على االتفاق�ة �منح األطراف الحكوم�ة والبروتوكول االخت�اري لتل

واألهل�ة الحق لرفع تقار�ر دول�ة لمراق�ة حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة في فلسطین، 



�اإلضافة إلى أنُه �منح األشخاص ذوي اإلعاقة فرصة  لرفع شكاوى فرد�ة للجنة دول�ة 
 مختصة بذلك في حال وجود انتهاكات ضدهم. 

  

ضعف اإلرادة الس�اس�ة والحركة المطلب�ة الذي أنعكس حتمًا على جوهر القانون والئحته التنفیذ�ة  -3
ألس�اب  وذلك األصول، حسب التنفیذ�ة عمل القانون واللوائح وقواعد ألسس المتمثل في عدم مراعاته 

 :أهمها متعددة

 أنها كما اإلعاقة، ذي للشخص المقدمة التأهیل�ة الخدمات طب�عة بتحدید التنفیذ�ة الالئحة تقم لم -

 الشؤون  وزارة أن �الحدیث الالئحة أكتفت فقد الخدمات، بتقد�م المكلفة الجهات دقیق و�شكل تضع لم
 من حالة أحدث مما تخص�صها، أو تحدیدها دون  المعن�ة الجهات مع �التنسیق تقوم االجتماع�ة
 لعام 4 رقم القانون  تطبیق في المختلفة الوزارات بین ما والصالح�ات المسؤول�ات حول الغموض

 التأهیل�ة. الخدمات تقد�م وٕاجراءات آل�ات حول 1999

 تُجرم أن یجوز ال فأنه ولهذا عقاب�ة، أحكام أ�ة 1999 لعام 4 رقم المعوقین قانون  یتضمن لم  : -

 من األساسي السبب هو وهذا عقو�ات، أ�ة تفرض أن یجوز وال أفعال، أ�ة القانون  بهذا التنفیذ�ة الالئحة
 السبب �عد وهذا اإلعاقة، ذوي  األشخاص حقوق  لمنتهكي عقاب�ة أحكام من التنفیذ�ة الالئحة خلو

 أن كما .اإللزام�ة وصفة الردع قوة من خالي قانون  فهو الفلسطیني، المعوقین قانون  ضعف في األساسي
 األطراف الدول وجود نصت والتي اإلعاقة ذوي  األشخاص لحقوق  الدول�ة لالتفاق�ة مخالف �عد هذا

 .اإلعاقة ذوي  األشخاص حقوق  حما�ة أجل من والقضائ�ة واإلدار�ة التشر�ع�ة اإلجراءات لوضع

 

أن وجود محددات في التكو�ن للمفهوم البنیوي للهو�ة الشخص�ة من حیث استنادها على  -3
النظرة النمط�ة للمجتمع، مبدأ التنوع الفردي للمجتمع، قد عكس و�شكل أساسي على تكو�ن 

وارت�اط ذلك �قض�ة اإلعاقة، فأننا نرى �أن النظرة النمط�ة للشخص ذوي اإلعاقة تندرج 
تحت إطار اشتراك األغلب�ة �صفات جسمان�ة وحس�ة فقط تمیزهم عن الهو�ة المختلفة 

ماني لألشخاص ذوي اإلعاقة، وعدم اعتماد النظرة النمط�ة على مفهوم التنوع الفكري والجس
والحسي للشرائح المختلفة األخرى. إن عدم إعتماد مفهوم التنوع الطب�عي والفردي على 
مختلف األصعدة ینتج و�شكل أساسي ثقافة وممارسات أقصائ�ة. وٕانَّ لهذه الحق�قة التي لها 
كل العالقة �الثقافة السائدة في المجتمع الفلسطیني   آثار سلب�ة عدیدة على إمكان�ات 



شخاص ذوي اإلعاقة للحقوق والخدمات على قدم المساواة مع اآلخر�ن، إْذ �عتبر وصول األ
الحق في العمل الالئق والمشاركة الفاعلة في سوق العمل أحد أهم الحقوق التي تتأثر بهه 
الثقافة، خاصة في ظل انتماء العدید من أصحاب العمل للنموذج االقتصادي لإلعاقة والذي 

اإلنتاج�ة و�فترض �أن وجود إعاقة/صعو�ة لدى الشخص �عني  یر�ُط اإلعاقة �القدرة
 محدود�ة قدرته على الق�ام �عمله كما غیره من األشخاص بدون إعاقة. 

في س�اق التعرض للثقافة السائدة وما تحملُه من صور نمط�ة وأحكاٍم مغلوطة عن  -4
في كثیر من األح�ان األشخاص ذوي اإلعاقة، ال بد من التنو�ه إلى أنَّ هذه الثقافة تأخُذ 

�التصاُعد واالمتداد لتصَل إلى األشخاص ذوي اإلعاقة أنفسهم، وتجعُل منهم إّما في حالة 
من مضاعفة الجهود إلث�ات الذات أو في حالة من االنزواء واالنطواء وعدم الرغ�ة 

 �االندماج، أو في حالة من عدم الثقة �أنفسهم والصراع ش�ه المستمر.

األشخاص ذوي اإلعاقة في الوصول للمشاركة الكاملة والفاعلة في سوق ال �مكن فصل حق  -5
العمل عن مجموعة متكاملة من الحقوق األخرى التي تسبق �الضرورة الحق في العمل، 
ل�كون الحق في التعل�م الجامع أحد أهمها، یل�ه الحق في الوصول للخدمات الصح�ة وحر�ة 

 الحركة والتنقل وغیرها.

خدمات التدر�ب والتأهیل المهني التي تقدمها المؤسسات الحكوم�ة وتحدیدًا  إنَّ العدید من -6
وزارة العمل، �اإلضافة إلى تلك التي یتم تقد�مها من ِقَبل مؤسسات القطاع الخاص أو 
مؤسسات المجتمع المدني غیر العاملة في مجال اإلعاقة �شكل م�اشر، هَي غیر ُمَهّ�أة 

من حیث البیئة الماد�ة كما الكوادر المؤهلة �اإلضافة  الستهداف األشخاص ذوي اإلعاقة
 إلى الس�اسات وأنظمة العمل. 

هناك محدود�ة في خدمات التأهیل والتدر�ب المهني لألشخاص ذوي اإلعاقة سواء على  -7
مستوى خدمات القطاع الحكومي/وزارة الشؤون االجتماع�ة أو مستوى خدمات مؤسسات 

ال اإلعاقة، كما أنُه في الغالب هناك ضعف في العالقة المجتمع المدني العاملة في مج
التنس�ق�ة ما بیَن مقدمي هذه الخدمات وممثلي سوق العمل، هذا �اإلضافة إلى قلة 

 التخصصات والِحَرف وعدم انسجامها مع احت�اجات السوق.

ي هناك غ�اب لس�اسة وطن�ة تنظُم عمل�ات التأهیل والتدر�ب والتوج�ه المهني لألشخاص ذو  -8
 اإلعاقة، األمر الذي یترتُب عل�ِه غ�اب التوجه الموحد والُمْعَلن والُمَعمَّم بهذا الشأن. 



إنَّ العدید من المؤسسات �غض النظر عن قطاعاتها ال تأخُذ األشخاص ذوي اإلعاقة �عین  -9
االعت�ار لدى اإلعالن عن الوظائف الشاغرة لدیها، إْذ ال تقدُم حوافز على مستوى التدابیر 

التسه�الت الالزمة، كما ال تقدُم المعلومات عن تلك الوظائف على نحو �ضمُن وصول و 
 جم�ع األشخاص ذوي اإلعاقة لها على قدم المساواة مع اآلخر�ن. 

إنَّ العدید من أماكن العمل ال تحتوي على الحد األدنى من المقومات التي تجعُل منها بیئات  -10
اءمة المداخل والمرافق واألثاث المكتبي وغیر صد�قة لألشخاص ذوي اإلعاقة من حیث مو 

ذلك، مما یؤدي إلى وجود صعو�ات وتحد�ات أماَم حر�ة الحركة والتنقل �شكل مستقل 
 لألشخاص ذوي اإلعاقة داخل أماكن عملهم.

هناك غ�اب لثقافة حق األشخاص ذوي اإلعاقة �الحصول على الترتی�ات الت�سیر�ة المعقولة  -11
ام �مهامهم وممارسة عملهم �شكل مستقل وفّعال، األمر الذي یؤدي التي تمكنهم من الق�

�الضرورة إلى عدم قدرة �عضهم على العمل أو الحاجة لوقٍت أطول في العمل أو االنسحاب 
 من العمل أو غیر ذلك من ردود األفعال أو االنعكاسات السلب�ة وغیر المنصفة.

والتحد�ات في الوصول ألماكن العمل  یواجُه األشخاص ذوو اإلعاقة العدید من الحواجز -12
یتمثُل أهمها في عدم مواءمة وسائل النقل والمواصالت أي عدم توفرها على األجهزة التي 
تسهُل عمل�ة استخدام األشخاص ذوي اإلعاقة لها، هذا ناه�َك عن وجود توجهات سلب�ة لدى 

منهم بداعي أنهم  العدید من السائقین نحَو األشخاص ذوي اإلعاقة وتجنبهم أ�قال أي
 �حتاجون إلى وقت أطول من الرّكاب بدون إعاقة في الصعود والنزول من المرك�ة. 

هناك غ�اب لس�اسة وطن�ة عامة تنظُم عمل�ة توظیف األشخاص ذوي اإلعاقة وتسهیل  -13
عمل�ات مشاركتهم الفاعلة والكاملة في سوق العمل على قدم المساواة مع غیرهم من 

 نیین.المواطنین الفلسطی

إنَّ ضعف المواد ذات العالقة �َعمالة األشخاص ذوي اإلعاقة في القانون الفلسطیني لحقوق  -14
األشخاص ذوي اإلعاقة وقانون العمل وعدم اقترانها بجزاآت وعقو�ات ومخاَلفات ُتْضِعُف 
حتمًا من طب�عة التدخالت التي تقوم بها وزارة العمل ح�اَل محدود�ة مشاركة األشخاص ذوي 

 عاقة في سوق العمل. اإل



هنالك ضعف في قدرة ومهن�ة وعدد مفتشین العمل التا�ع لدى وزارة العمل، فهنالك عدد قلیل  -15
حدًا من المفتشین والذین غیر قادر�ن على متا�عة شؤون القطاع الخاص الفلسطیني في 

 جم�ع األمور التي تتعلق �الشروط والمواصفات الصح�ة لبیئات العمل.

ال یتم النظر لقضا�ا توظیف األشخاص ذوي اإلعاقة وحقهم في العمل الالئق حتى اللحظة،  -16
كما غیرهم من الشرائح المهمشة مثل النساء، و�التالي لم یتم استحداث نظام أو أحكام عامة 

 لتشغیلهم كما هَي متوفرة لغیرهم من تلك الشرائح.

الحلم والرؤ�ا والرسالة المراد ال توجه فلسفة وتوجهات موحدة للحركة المطلب�ة لإلعاقة حوَل  -17
تحق�قها ف�ما یتعلُق �المشاركة الفاعلة لألشخاص ذوي اإلعاقة في سوق العمل، كما ال توجد 
منهج�ة عمل مشتركة وتكاُمل�ة تجمع كافة أطراف هذه الحركة لتحسین الواقع المتعلق بهذا 

 الحق. 

ومحدود�ة أداءه هو أحد أهم إنَّ ضعف االتحاد الفلسطیني العام لألشخاص ذوي اإلعاقة  -18
أس�اب ضعف الحركة المطلب�ة لحقوق األشخاص ذوي اإلعاقة، كما أحد أهم أس�اب ضعف 

 ثقة األشخاص ذوي اإلعاقة بهذه الحركة. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 التوص�ات:

على مؤسسات المجتمع المدني واألهلي �كافة أط�افه اعتماد الثقافة الحقوق�ة في التعامل مع  -1
األشخاص ذوي اإلعاقة، ونشر الوعي بتلك القضا�ا على أساس أنها تنتمي قضا�ا وحقوق 

لحقوق اإلنسان المتأصلة ول�ست قضا�ا اجتماع�ة یتم التعامل معها على أسس طب�ة/ 
 خیر�ة.

العمل على تعدیل جم�ع القوانین التي تتعامل مع حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة بناء على  -2
تتضمن تمییزًا ضدهم وخصوصا قانون األشخاص ذوي المنظور الخیري والطبي، والتي 

 اإلعاقة وقانوني الخدمة المدن�ة والعمل.

على جم�ع المؤسسات التي تعمل من أجل مناصرة حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة أن  -3
تضغط على صناع القرار ذوي االختصاص من أجل التوق�ع والمصادقة على االتفاق�ة 

اإلعاقة لما ف�ه من فائدة كبیرة تتعلق بتنفیذ آل�ات دول�ة الدول�ة لحقوق األشخاص ذوي 
للمراق�ة والمحاس�ة على أوضاع حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة، ومن أحدى أهم هذه اآلل�ات 
الدول�ة هو التقار�ر السنو�ة التي ترفع للجنة الدول�ة المعن�ة �حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة 

)CRPD.وآل�ات الشكاوى الفرد�ة ( 

مل على الئحة تنفیذ�ة تكون من إحدى أهم أهدافها إیجاد اآلل�ات الواضحة للمسائلة الع -4
والمحاس�ة والتي تكون مبن�ة على تحدید واضح ألدوار وصالح�ات الجهات الرسم�ة 

لعام  4والوزارات المختصة بتطبیق قانون حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة الفلسطیني رقم 
1999. 

ل على بناء قاعدة ب�انات شاملة لألشخاص ذوي اإلعاقة من على الجهات المختصة العم -5
خالل إجراء مسح شامل لعدد المعوقین وتصنیف إعاقتهم األمر الذي �سهل على جم�ع 
األطراف في تقد�م الخدمات التأهیل�ة واالجتماع�ة والطب�ة �طر�قة شمول�ة ابتعادا عن 

 تقوم بها حال�ًا وزارة الشؤون االجتماع�ة.العشوائ�ة واالنتقائ�ة من خالل �طاقة المعوق والتي 

من الضروري إنشاء لجنة وطن�ة تضم خبراء في مجال الهندسة من األشخاص ذوي اإلعاقة  -6
من أجل مراق�ة جم�ع المشار�ع التي تقوم بها البلد�ات ووزارة الحكم المحلي ووزارة األشغال 

س�ة المطلو�ة للموائمة سواء كان العامة من حیث عدم موائمتها للمعاییر والمواصفات الهند



ذلك في الشوارع واألرصفة ومواقف الس�ارات، حیث أنه و�عد التجر�ة المیدان�ة �مكن القول 
أن البلد�ات ال تقوم بتنفیذ القوانین التي تخص الموائمة. ز�ادة على ذلك فأن إصالح هذه 

شرات السنین لتأهیلها المعوقات البیئ�ة في المستقبل هي �العادة مكلفة جدا وتستغرق ع
 �شكل شمولي.

من  1999لعام  4على الجهات المختصة تعدیل قانون حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة رقم  -7
أجل وضع بنود جزائ�ة لألطراف التي تخالف القانون سواء كان ذلك في موضوع العمل أو 

ادر على الموائمة، فلألسف فأن القانون الفلسطیني لحقوق األشخاص ذوي اإلعاقة غیر ق
 إلزام الجهات المخولة بتنفیذه نتیجًة لعدم وجود عقو�ات ومخالفات تلزم األطراف �التنفیذ.

على الجهات المختصة منح التسه�الت الضر�ب�ة للشركات والمؤسسات التي تلتزم بتشغیل  -8
األشخاص ذوي اإلعاقة، هذه الخطوة تحتاج إلى مجموعة من الخبراء لوضع إجراءات 

قراط�ة بین جم�ع الجهات المختصة ( وزارة المال�ة، دائرة الضرائب والمكوس، أدار�ة و�یرو 
 سلطة النقد، وزارة العمل...الخ).

على وزارة الشؤون االجتماع�ة و�وصفها الجهة الحكوم�ة المخولة بتطبیق حقوق األشخاص  -9
ذوي اإلعاقة أن تقوم بإج�ار أو معالجة قض�ة رفض شركات التأمین الخاصة بتأمین 
األشخاص ذوي اإلعاقة في بیئات العمل (تأمین العمل) لما لهذه الخطوة من إلغاء المبررات 

 التي �صوغها شركات التأمین لرفض تشغیل األشخاص ذوي اإلعاقة. 

مأسسة والترو�ج لنظام رصد وشكاوى ومتا�عة لالنتهاكات التي یتعرض لها  -10
 عن عمل.األشخاص ذوي اإلعاقة في بیئات العمل أو لدى ال�حث 

لعام  40إعداد نظام �حكم عمل صندوق التشغیل الوارد في الالئحة التنفیذ�ة رقم  -11
 ).12المادة ( 2004

توفیر المشار�ع التدر�ب�ة التطو�ر�ة لتأهیل الكوادر العاملة على تدر�ب األشخاص  -12
 ذوي اإلعاقة أو العاملة على التخط�ط واإلدارة لبرامج التدر�ب المهني.

واإلرشاد المهني في المراكز التدر�ب�ة قبل أن یتم إلحاق الطالب ذوي  تفعیل التوج�ه -13
 اإلعاقة في التدر�ب.



ز�ادة عدد مراكز التدر�ب المهني �حیث تكون كاف�ة لألشخاص ذوي اإلعاقة  -14
 لمختلف أنواعها كما مختلف أماكن السكن.

ى مقای�س إضافة وحدة التشخ�ص المهني واألكاد�مي في المراكز التدر�ب�ة بناء عل -15
 علم�ة واخت�ارات میول والعمل بنتائجها.

تقی�م برامج اإلقراض والمشار�ع الصغیرة المدرة للدخل التي تقدمها وزارة الشؤون  -16
االجتماع�ة وٕاجراء ما یلزم من تعد�الت من شأنها الكفاءة واالستدامة المنشودة للبرنامج من 

 ن جهة أخرى.   جهة، واالستقالل�ة الماد�ة لألشخاص ذوي اإلعاقة م

إیجاد آل�ات وٕاجراءات فاعلة لر�ط الخر�جین من األشخاص ذوي اإلعاقة �فرص  -17
 العمالة التي �قدمها الصندوق الفلسطیني للتشغیل والحما�ة االجتماع�ة ووزارة العمل.

تفعیل دور اإلدارة العامة للتفت�ش وحما�ة العمال في وزارة العمل ودیوان الموظفین  -18
قا�ة على التزام المنشآت بتوظیف األشخاص ذوي اإلعاقة كما الرقا�ة على العام �شأن الر 

ظروف بیئات العمل ومدى استجابتها لمتطل�ات المشاركة الفاعلة لألشخاص ذوي اإلعاقة 
 في سوق العمل.
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