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َمْسَرُد الُمْصَطَلَحات

الشرحاملصطلح

املعوق )املعاق(1
تبعا للقانون الفلسطيني

الشــخص املصــاب بعجــز كلــي أو جزئــي خلقــي أو غيــر خلقــي 
وبشــكل مســتقر يف أي مــن حواســه أو قدراتــه اجلســدية أو 
النفســية أو العقليــة إلــى املــدى الــذي يحــد مــن إمكانيــة تلبيــة 
متطلبــات حياتــه العاديــة يف ظــروف أمثالــه مــن غيــر املعوقــني.

األشخاص من ذوي 
اإلعاقة2

تبعا لألمم املتحدة

أولئــك الذيــن لديهــم عجــز حركــي أو نفســي أو ذهنــي أو حســي 
طويــل األجــل، والــذي حــني يتفاعــل مــع احلواجــز املختلفــة يعيق 
مشــاركتهم الكاملــة يف املجتمــع علــى قــدم املســاواة مــع اآلخريــن

اتفاقية األمم املتحدة 
حلقوق األشخاص 

ذوي اإلعاقة

ــة يجــب  ــد أن األشــخاص ذوي اإلعاق ــة تؤك هــي معاهــدة دولي
أن يتمتعــوا بجميــع احلقــوق املدنيــة واالجتماعيــة واالقتصاديــة 
األشــخاص  جلميــع  بهــا  املعتــرف  والثقافيــة  والسياســية 
تلــك احلقــوق  بتعزيــز  الــدول  التزامــات  اآلخريــن.  وحتــدد 
وحمايتهــا وكفالتهــا علــى قــدم املســاواة مــع اآلخريــن.  وتهــدف 
إلــى ضمــان مشــاركة األشــخاص ذوي اإلعاقــة بشــكل فعــال 
ــل أي شــخص  ــوق اإلنســان مث ــع بنفــس حق ــع والتمت يف املجتم
آخــر مــن خــال تبنــي الــدول وإنفاذهــا جلميــع التدابيــر اإلدارية 
واملاليــة والقضائيــة واملؤسســية الازمــة.  وجتــدر اإلشــارة إلــى 
أن فلســطني قــد انضمــت إلــى اتفاقيــة األمم املتحــدة حلقــوق 
ــق  ــى عات ــع عل ــة يف نيســان 2014، وتق األشــخاص ذوي اإلعاق

ــان تنفيذهــا. ــع مســؤولية ضم اجلمي

التعريف املوسع 
لإلعاقة3

ــة  ــة، صعوب ــي مــن )بعــض الصعوب تشــمل كل مــن شــخص يعان
ــاً( ــرة، ال يســتطيع مطلق كبي

التعريف الضيق 
لإلعاقة4

تشــمل كل مــن شــخص يعانــي مــن )صعوبــة كبيــرة، ال يســتطيع 
مطلقــاً(
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اإلعاقة احلركية5
األعصــاب  يف  وظيفــي  خلــل  عــن  الناجتــة  اإلعاقــة  هــي 
أو العضــات أو العظــم أو املفاصــل حتــد أو تفقــد القــدرة 

للجســم. احلركيــة 

هــي اإلعاقــة الناجتــة عــن إصابــة أو تلــف يف األعضــاء احلســية اإلعاقة احلسية6
وينتــج عنهــا إعاقــة بصريــة أو ســمعية أو نطقيــة.

اإلعاقة الذهنية7
هــي اإلعاقــة الناجتــة عــن خلــل يف الوظائــف العليــا للدمــاغ 
أو  تعليميــة  إعاقــة  عنهــا  وينتــج  والذاكــرة  والعــد  كالتركيــز 
للشــخص. والســلوك  التصرفــات  خلــل يف  أو  تعلــم  صعوبــة 

هــي اإلعاقــة الناجتــة عــن أمــراض نفســية أو وراثيــة أو أجنبيــة اإلعاقة العقلية8
أو كل مــا يعيــق العقــل عــن القيــام بوظائفــه املعروفــة.

هي عبارة عن وجود إعاقتني لدى شخص واحد.اإلعاقة املزدوجة9

هي عبارة عن وجود مجموعة من اإلعاقات املختلفة لدى اإلعاقة املركبة10
شخص واحد.

التأهيل11
االجتماعيــة  واملعينــات  واألنشــطة  اخلدمــات  مجموعــة 
والنفســية والطبيــة والتربويــة والتعليميــة واملهنيــة التــي متكــن 

وكرامــة. باســتقالية  حياتهــم  ممارســة  مــن  املعوقــني 

التعليم اجلامع12

مــن الطلبــة، بغــض النظــر  التعليــم الــذي ال يســتثني أحــداً 
عــن الصعوبــة أو اإلعاقــة أو اجلنــس أو اللــون، شــرط مراعــاة 
الفــروق الفرديــة، وتلبيــة االحتياجــات، وفقــاً ملــا يتطلــب مــن 
إجــراء تغييــرات جذريــة لنظــام التعليــم، ومبــا يتماشــى مــع 

املبــادئ الدوليــة املتفــق عليهــا.

كل بناية أو ممر أو طريق أو أية أماكن تقدم خدمات عامة املكان العام13
للجمهور.

الســتخدام املواءمة14 مناســبة  العمــل  وأماكــن  العامــة  األماكــن  جعــل 
املعوقــني.
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املوائمة املتكاملة15

الكامــل  الوصــول  وضمــان  املعيقــات  ازالــة  علــى  العمــل 
لألشــخاص ذوي اإلعاقــة بحيــث ال يكــون لإلعاقــة أي أثــر 
ســلبي، فعندمــا توفــر املؤسســات املوائمــة املتكاملــة يصبــح 
بإمــكان األشــخاص ذوي اإلعاقــة املشــاركة مبؤسســات املجتمــع 

وليــس فقــط مؤسســات معينــة.

الهيئة احمللية16
وحــدة احلكــم احمللــي يف نطــاق جغــرايف وإداري معــني، تعتبــر 
الهيئــة احملليــة شــخصية اعتباريــة ذات اســتقال مالــي حتــدد 

وظائفهــا وســلطاتها مبقتضــى أحــكام القانــون.

مجلس الهيئة 
احمللية17

يشــمل مجلــس البلديــة أو املجلــس احمللــي أو املجلــس القــروي 
أو اللجنــة اإلداريــة أو جلنــة التطويــر أو أي مجلــس آخــر يشــكل 
ــس واألعضــاء  ــن الرئي ــف م ــون ويتأل ــاً ألحــكام هــذا القان وفق

املنتخبــني.

احلوكمة18

مجموعــة القواعــد والقوانــني واألســس التــي تضبــط عمــل 
الفعالــة عليهــا، وتنظــم العاقــة  املؤسســة، وحتقــق الرقابــة 
ــح املختلفــة، وتســعى الــى حتقيــق  بينهــا وبــني أصحــاب املصال

الشــفافية والعدالــة ومكافحــة الفســاد.
أو هــي: نظـــام يتـــم مبوجبـــه إخضـــاع نشـــاط املؤسســـات إلـــى 
مجموعـــة مـــن القوانيـــن والنظـــم والقـــرارات التـــي تهـــدف إلــى 
ــار  ــق اختيــ ــن طريــ ــي األداء، عــ ــز فــ ــودة والتميــ ــق اجلــ حتقيــ
وأهــــداف  لتحقيــــق خطــــط  والفعالــــة  املناســــبة  األســاليب 
املؤسســــة، وضبــــط العاقــات بيــــن األطــراف األساســية التــــي 

تؤثــــر فــــي األداء.

تنمية االقتصاد 
احمللي19

التــي تقودهــا بشــكل مشــترك كافــة  العمليــة االســتراتيجية 
اجلهــات الفاعلــة علــى املســتوى احمللــي )البلديــات أو املجالــس 
مناطــق  يف  املدنــي(  واملجتمــع  اخلــاص،  والقطــاع  القرويــة، 
االقتصــادي(  )النمــو  االقتصــاد  أجــل حتســني  مــن  محــددة 
وتوفيــر ســبل احليــاة النوعيــة لســكان تلــك املناطــق مــن خــال 

االســتثمار يف املــوارد احملليــة.
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املساءلة املجتمعية20

املمارســة التــي تعمــل علــى بنــاء نهــج يعتمــد علــى املراقبــة 
واحملاســبة واملشــاركة املدنيــة، حيــث أنهــا مُتّكن املواطــن العادي 
أو منظمــات املجتمــع املدنــي مــن املشــاركة بشــكل مباشــر أو 
غيــر مباشــر مــن الرقابــة علــى الســلطة لضمــان فعاليــة وكفــاءة 
تقــدمي اخلدمــات واالســتغال األفضــل للمــوارد. وهــي بتعبيــر 
آخــر مطالبــة اجلهــات الرســمية ومــن يقــوم بــإدارة الشــأن 
العــام مــن قبــل املواطنــني بتبريــر وتوضيــح قراراتهــم وأعمالهــم 
وتقاريرهــم، اســتنادا إلــى العقــد االجتماعــي الضمنــي بــني 
املواطنــني وممثليهــم ووكائهــم الذيــن قامــوا بتفويضهم يف إطار 
الدميقراطيــة عمــا باملبــدأ األساســي مــن مبــادئ الدميقراطية 
هــو أن املواطنــني لديهــم احلــق يف املطالبــة واملســاءلة واجلهــات 

العامــة ملزمــة باخلضــوع للمســاءلة.

املشاركة االجتماعية
هــي حــق املواطنــني ومــن ضمنهــم األشــخاص مــن ذوي اإلعاقة، 
يف املشــاركة يف فعاليــات الهيئــة احملليــة املختلفــة، االجتماعيــة/ 

الرياضيــة/ العلميــة/ الفنيــة/ الثقافة ... .

املواطنة21

عاقــة بــني فــرد ودولــة كمــا يحددهــا قانــون تلــك الدولــة ومبــا 
ــة ñ يف  ــات وحقــوق ñ متبادل ــك العاقــة مــن واجب ــه تل تتضمن
تلــك الدولــة، متضمنــة هــذه املواطنــة مرتبــة مــن احلريــة مــع مــا 

يصاحبهــا مــن مســؤوليات.
تُشـيـر املواطنــة إلــى احلقــوق الــي تكفلهــا الدولــة ملــن يحمــل 
جنســيتها، وااللتزامــات الــي تفرضهــا عليــه؛ وتعــني مشــاركة 
الفــرد فــي أمــور وطنــه، ومــا يشــعره باالنتمــاء إليــه. ويُقصــد 
بهــــا أيضــــا املصلحــــة والغايــــة املشــــركة بــن مواطــــني الدولــة، 

مبــا يحقــق التعــاون والتكامــل والعمــل اجلماعــي املشــرك.

العقد االجتماعي22

العقــد املبــرم بشــكل فعلــي أو افتراضــي بني طرفــني؛ كاحلكومة 
والشــعب، أو احلاكــم واحملكــوم، بحيــث حتــّدد مبوجبــه احلقــوق 
وظهــر  عليهــا،  املفروضــة  والواجبــات  فئــة  بــكل  اخلاصــة 
ــاة البشــرية بصــورة مــن  ــدأت احلي ــا ب ــذ القــدم عندم ــك من ذل
ــداً  ــاً وعق ــل البشــري اتفاق العشــوائية والفوضــى، فوضــع العق

ــة مجتمــع وحكومــة. ــى هيئ ــا عل لتنظيمه
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التنمية املستدامة23

هــي التنميــة التــي تفــي باحتياجــات احلاضــر دون االضــرار 
بقــدرة أجيــال املســتقبل علــى الوفــاء باحتياجاتهــا اخلاصــة، 
النمــو  ألغــراض  الطبيعيــة  األصــول  حفــظ  تفتــرض  وهــي 
واجتماعيــة  اقتصاديــة  تنميــة  وهــي  املســتقبل.  والتنميــة يف 
متوازنــة ومتناغمــة، تعنــى بتحســني نوعيــة احليــاة مــع حمايــة 

النظــام احليــوي.

الترتيبات التيسيرية 
املعقولة24

واجــب  مبــدأ  املعقولــة  التيســيرية  الترتيبــات  توفيــر  يعتبــر 
التطبيــق الفــوري يف ســياق اإلعاقــة لضمــان عــدم التمييــز علــى 
ــح  ــا مصطل ــي يحمله ــي الت ــة املعان ــن جمل ــة. وم أســاس اإلعاق
الترتيبــات التيســيرية هــو جعــل املرافــق واملعلومــات احلاليــة 
متاحــة وميكــن وصــول األشــخاص ذوي االعاقــة إليهــا دون 
فــرض عــبء غيــر متناســب أو غيــر ضــروري مثــل: تعديــل 
ــة األعمــال،  ــم األنشــطة، وإعــادة جدول ــدات، وإعــادة تنظي املع
ــل  ــة واســتراتيجيات التدريــس، وتعدي ــل املناهــج التعليمي وتعدي
ــة، أو متكــني الوصــول إلــى موظفــي الدعــم.  اإلجــراءات الطّبّي
يختلــف مفهــوم الترتيبــات التيســيرية املعقولــة عــن إمكانيــة 
الوصــول؛ فعلــى الرغــم مــن أن كليهمــا يهــدف الــى ضمــان 
إمكانيــة وصــول االشــخاص ذوي االعاقــة، إال أنــه ميكــن النظــر 
إلــى الترتيبــات التيســيرية املعقولــة علــى أنهــا عمليــة تســتجيب 
أن  حــني  توحيدهــا، يف  أبــًدا  وال ميكــن  الفرديــة  للفروقــات 
مــن  أكبــر  عــدًدا  وتفيــد  عموميــة،  أكثــر  الوصــول  إمكانيــة 
ــة  ــر التســهيات معقول ــة. تعتب ــر معين ــق معايي ــني وحتق املواطن
إذا كانــت حتقــق الغــرض / األغــراض التــي صممــت مــن أجلهــا 

وإذا كانــت تلبــي متطلبــات الشــخص ذي اإلعاقــة.

التصميم الشامل25

ــات والبرامــج واخلدمــات لكــي  ــم املنتجــات والبيئ ــي تصمي يعن
يســتعملها جميــع النــاس، بأكبــر قــدر ممكــن، دون حاجــة إلــى 
تكييــف أو تصميــم متخصــص. وال يســتبعد )التصميم الشــامل( 
األجهــزة املســاعدة لفئــات معينــة مــن األشــخاص ذوي اإلعاقــة 

حيثمــا تكــون هنــاك حاجــة إليهــا
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لغة سهلة القراءة

إنها لغة سهلة القراءة وهي مهمة لفهم نص أو مقال، وهي 
مفيدة لـ:

األشخاص ذوو اإلعاقات الذهنية، األطفال، كبار السن.
وهي مهمة حتى يتمكنوا من: تعلم اشياء جديدة، املشاركة يف 

املجتمع،
معرفة حقوقهم والدفاع عنها، اتخاذ خياراتهم بأنفسهم، وهي 

تعتمد على ادخال الصور والرموز مع النصوص املبسطة.

التنّوع26

هــَو مفهــوٌم يُِقــرُّ بالفــروق الفرديــة واالختافــات بــنَي جميــع 
املواطنــني يف املجتمــع، ويحتــرم هــذه الفــروق واالختافــات 
وإثْــراء  إلْغنــاء  ُفَرصــاً  َكْوِنهــا  أســاس  علــى  معهــا  ويتعاَمــُل 
آِمنــة ومتقبلــة  بيئــات  والواجــب اســتثمارها ضمــن  املجتمــع 
ومتفهمــة وُماِئمــة، تنظــُر إلــى صفــة اإلنســان لــدى الفــرد فــوَق 

أي اعتبــاٍر آخــر.
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ُمَقدَِّمة:

اعتُمــدت اتفاقيــة حقــوق األشــخاص ذوي اإلعاقــة وبروتوكولهــا االختيــاري يف 13 كانــون 
األول/ديســمبر 2006 يف مقــر األمم املتحــدة يف نيويــورك، وُفتــح بــاب توقيعهــا يف 30 آذار/
عــا، وصّدقــت  عــا، ووقــع البروتوكــول االختيــاري 44 موقِّ مــارس 2007. ووقــع االتفاقيــة 82 موقِّ
علــى االتفاقيــة دولــة واحــدة. وميثــل هــذا أعلــى عــدد مــن املوقعــني يف تاريــخ أي اتفاقيــة لــألمم 
املتحــدة يــوم فتــح بــاب توقيعهــا. وهــي أول معاهــدة شــاملة حلقــوق اإلنســان يف القــرن احلــادي 
والعشــرين وأول اتفاقيــة حلقــوق اإلنســان يُفتــح بــاب توقيعهــا ملنظمــات تكامــل إقليمي. وتشــّكل 

االتفاقيــة »حتــوال مثاليــا« يف املواقــف والنهــج جتــاه األشــخاص ذوي اإلعاقــة.

ويقصــد باالتفاقيــة أن تكــون مبثابــة صــك حلقــوق اإلنســان ذي بُعــد جلــي فيمــا يتعلــق بالتنميــة 
تأكيــد  وتعيــد  اإلعاقــة  واســعا لألشــخاص ذوي  االتفاقيــة تصنيفــا  وتعتمــد  االجتماعيــة. 
ضــرورة متتــع جميــع األشــخاص الذيــن يعانــون مــن اإلعاقــة بجميــع أنواعهــا بجميــع حقــوق 
ــع  ــوق بجمي ــاق احلق ــة انطب ــة وتصــف كيفي ــات األساســية. وتوضــح االتفاقي اإلنســان واحلري
فئاتهــا علــى األشــخاص ذوي اإلعاقــة وحتــدد املجــاالت التــي أُدخلــت فيهــا تعديــات لكــي 
ــم،  ــا حقوقه ــي انتُهكــت فيه ــل واملجــاالت الت ــم بالفع ــة حقوقه ميــارس األشــخاص ذوو اإلعاق

ــة احلقــوق1. ــز حماي ــن يجــب تعزي وأي

امــا القانــون األساســي الفلســطيني، فقــد نصــت املــادة رقــم مــادة )9( »املســاواة أمــام القانــون 
والقضــاء« علــى ان »الفلســطينيون أمــام القانــون والقضــاء ســواء ال متييــز بينهــم بســبب العــرق، 

أو اجلنــس أو اللــون أو الديــن أو الــرأي السياســي أو اإلعاقــة«2.

كمــا صــدر قانــون رقــم )4( لســنة 1999م بشــأن حقــوق املعوقــني، والــذي تضمــن جملــة قوانــني 
خاصــة بــذوي اإلعاقــة علــى األصعــدة املختلفــة.

أهداف التنمية املستدامة 2030:
يف عــام 2015، اعتمــدت البلــدان يف العالــم خطــة التنميــة املســتدامة لعــام 2030 
وأهداف التنمية املســتدامة الـ17 اخلاصة بها، وخال الدورة التاســعة ملؤمتر الدول األطراف 
يف معاهــدة حقــوق األشــخاص ذوي االعاقــة حتــت عنــوان îتنفيــذ جــدول أعمــال التنميــة 2030 
جلميــع األشــخاص ذوي اإلعاقــة: عــدم التخلــي عــن أحــدìـ  مت التأكيــد علــى بــذل مزيــد مــن 
اجلهــد لضمــان متتــع األشــخاص ذوي اإلعاقــة يف جميــع أنحــاء العالــم بحقوقهــم واالســتفادة 

www.un.org/development/desa/disabilities-ar 1. موقع األمم املتحدة، اتفاقية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة
2. القانون األساسي الفلسطيني، املادة رقم )9(
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مــن التنميــة املســتدامة، حيــث ان جــدول أعمــال التنميــة املســتدامة 2030 هــو دليــل آخــر علــى 
.ìااللتــزام الدولــي بضمــان عــدم اســتثناء األشــخاص ذوي اإلعاقــة مــن التنميــة

اخلطط والسياسات الوطنية،

يف ضــوء اهــداف التنميــة املســتدامة 2030، واســتكماال للخطــط التنمويــة الوطنيــة الثــاث، 
أعــّدت احلكومــة الفلســطينية أجنــدة السياســات الوطنيــة 2017	2022، والتــي تعتبــر إطــار 
ــة فلســطني،  ــر القطاعيــة يف دول ــة وعب ــا ناظمــا لعمــل كافــة االســتراتيجيات القطاعي مرجعي
حيــث تســتند تلــك االســتراتيجيات علــى مــا جــاء يف أجنــدة السياســات الوطنيــة مــن أولويــات 
ــث تضمــن احملــور  ــة، حي ــرة القادم ــا للفت ــا االســتراتيجية وتدخاته ــاء أهدافه سياســاتية لبن
الثانــي مــن األجنــدة »االصــاح وحتســني جــودة اخلدمــات العامــة«، األولويــة الوطنيــة الرابعــة، 
الوطنيــة  السياســة  اشــتملت علــى  والتــي  للمواطــن«،  املســتجيبة  حتــت عنــوان »احلكومــة 
الســابعة: تعزيــز اســتجابة الهيئــات احملليــة للمواطــن، والسياســـة الوطنيـــة الثامنـــة: االرتقـــاء 

مبســـتوى اخلدمــات العامـــة املقدمــة للمواطــن3.

ومــع انتهــاء الفتــرة األولــى مــن أجنــدة السياســات الوطنيــة 2017	2022، يف العــام 2019، ومــع 
اســتام احلكومــة الفلســطينية الثامنــة عشــرة، مت إقــرار خطط التنميــة الوطنية 2021	2023، 
اســتكماال ألجنــدة السياســات الوطنيــة، وتضمنــت اخلطــة الوطنيــة للتنميــة 2021	2023، 
احملــور الثانــي حتــت عنــوان »التميــز يف خدمــة النــاس«، والــذي تضمــن األولويــة الوطنيــة 
الرابعــة » احلكومــة يف خدمــة املواطــن«، والسياســات الوطنيــة الســابعة والثامنــة حتــت عنــوان 
»تعزيــز اســتجابة الهيئــات احملليــة، واالرتقــاء مبســتوى اخلدمــات العامــة املقدمــة للمواطــن4«.

هدف الدليل االرشادي:
شــمول حقــوق األشــخاص مــن ذوي اإلعاقــة يف خطــط وبرامــج وأنشــطة الهيئــات احملليــة 
وفعالياتهــا املختلفــة، للمســاهمة يف متكــني وإدمــاج وضمــان شــمولية األشــخاص ذوي اإلعاقــة 

ــه. وعائاتهــم يف املجتمــع الفلســطيني مبختلــف مكونات

كيف ميكن أن تستخدم هذا الدليل اإلرشادي؟
يوفــر هــذا الدليــل اإلرشــادي معلومــات وارشــادات عــن النهــج الــذي يوصــى باتباعــه يف شــمول 
وتضمــني حقــوق األشــخاص مــن ذوي اإلعاقــة يف خطــط وبرامــج وفعاليــات الهيئــات احملليــة، 

خاصــة يف مجــاالت: احلوكمــة، البنيــة التحتيــة، املشــاركة االجتماعيــة، التنميــة االقتصاديــة.

3. أجندة السياسات الوطنية 2017	2022، ص: 27	28
4. اخلطة الوطنية للتنمية 2021 – 2023، السياسات العامة، ص: 52.
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مبررات هذا الدليل:

ــة والتشــريعات  ــق الدولي ــى املواثي ــي عل ــل علمــي منهجــي مبن ــر دلي ــل لتوفي يســعى هــذا الدلي
والوطنيــة واالطــار العاملــي للتخطيــط املتمثــل يف أهــداف التنميــة املســتدامة 2030، واالطــار 
الوطنــي للتخطيــط ممثــا بأجنــدة السياســات الوطنيــة وخطــط التنميــة الوطنيــة، مــن اجــل 
ردم الفجــوة القائمــة يف حقــوق األشــخاص مــن ذوي اإلعاقــة، خاصــة يف عاقتهــم مــع الهيئــات 
احملليــة كونهــا املؤسســة اخلدماتيــة األولــى يف التعامــل اليومــي للمواطنــني، ومــن ضمنهــم 
األشــخاص مــن ذوي اإلعاقــة، واجلهــة التــي أنــاط بهــا القانــون انفــاذ جــزء كبيــر مــن حقــوق 
األشــخاص مــن ذوي اإلعاقــة، خاصــة يف مجــال املواءمــة، مــن أجــل شــمول وتضمــني حقــوق 
األشــخاص مــن ذوي اإلعاقــة يف خطــط وبرامــج وفعاليــات الهيئــات احملليــة، خاصــة يف 

ــة. ــة االقتصادي ــة، التنمي ــة، املشــاركة االجتماعي ــة التحتي مجــاالت: احلوكمــة، البني

ملن هذا الدليل؟
هــذا الدليــل موجــه أساســاً كأداة توجيهيــة وإرشــادية للهيئــات احملليــة واملواطنــني والدارســني 
والباحثــني وأصحــاب االهتمــام، واألشــخاص مــن ذوي اإلعاقــة واملؤسســات التــي متثلهــم، 
حيــث يتــم اســتخدام الدليــل مــن خــال اإلرتــكاز علــى عــدة محــاور وإجــراءات تتمثــل يف اآلتــي:

احملور األول: اإلطار النظري اخلاص بحقوق األشخاص من ذوي اإلعاقة.«	
احملور الثاني: الرؤية واألهداف واملجاالت.«	
احملــور الثالــث: آليــات العمــل ملأسســة التدخــالت لتضمــني حقــوق األشــخاص مــن ذوي «	

اإلعاقــة.
	»

ويتركــز الدليــل علــى أربعــة مجــاالت عمــل، ميكــن مــن خالهــا شــمول وتضمــني حقــوق 
وهــي: احملليــة،  الهيئــات  وفعاليــات  وبرامــج  اإلعاقــة يف خطــط  ذوي  مــن  األشــخاص 

املجال األول: احلوكمة.«	
املجال الثاني: البنية التحتية وشمولية اخلدمات.«	
املجال الثالث: املشاركة االجتماعية.«	
املجال الرابع: التنمية االقتصادية.«	
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مستويات التخطيط املعتمدة يف الدليل:

منهجية العمل يف اعداد الدليل:
مراجعــة اإلطــار النظــري اخلــاص بحقــوق األشــخاص مــن ذوي اإلعاقــة ضمــن التشــريعات «	

والقوانــني الدولية.
مراجعة اإلطار القانوني اخلاص بحقوق األشخاص من ذوي اإلعاقة يف فلسطني.«	
ــة اخلاصــة باألشــخاص مــن «	 ــة والقطاعي ــة والوطني ــط الدولي ــة مســتويات التخطي مراجع

ذوي اإلعاقــة.
مراجعــة اخلطــط االســتراتيجية الوطنيــة القطاعيــة وعبــر القطاعيــة التــي تتضمــن حقــوق «	

األشــخاص مــن ذوي اإلعاقــة.
مراجعة قانون الهيئات احمللية، واخلطط االستراتيجية للهيئات احمللية.«	
مراجعــة اهــداف التنميــة املســتدامة 2030 واجنــدة السياســات الوطنيــة 2017	2022، «	

واخلطــط االســتراتيجية القطاعيــة ذات الصلــة )احلكــم احمللــي، التنميــة االجتماعيــة، 
التربيــة والتعليــم، الصحــة، ...( واخلطــة االســتراتيجية للهيئــة احملليــة.

انبثاقــا مــن اهــداف التنميــة املســتدامة واجنــدة السياســات الوطنيــة واخلطــط القطاعيــة، «	
اجتــراح رؤيــة للدليــل واهــداف اســتراتيجية وسياســات عامــة.

مشــاركة املؤسســات التــي تُعنــى بقضايــا ذوي اإلعاقــة يف اعــداد الدليــل وفعالياتــه وخاصــة «	
ورش العمــل املتخصصة.

مشــاركة األشــخاص مــن ذوي اإلعاقــة وذويهــم يف ورش العمــل اخلاصــة بإعــداد الدليــل «	
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االرشــادي.
اعــداد مســودة الدليــل االرشــادي مــن اجــل تضمــني حقــوق األشــخاص مــن ذوي االعاقــة «	

يف خطــط الهيئــات احملليــة.
عقــد ورشــة عمــل لنقــاش املســودة مــع األطــراف ذات الصلــة. مــع األطــراف ذات الصلــة يف «	

البلديــة )الدوائــر واالقســام املختلفــة(، واألطــراف اخلارجيــة ذات الصلــة )حكــم محلــي/ 
تربيــة وتعليــم/ تنميــة اجتماعيــة/ صحــة(، واملؤسســات التــي تعنــى باألشــخاص مــن ذوي 

اإلعاقــة، واألشــخاص مــن ذوي اإلعاقــة.
اعداد النسخة النهائية من الدليل.«	

مجــاالت الدليــل: يتنــاول الدليــل أربعــة مجــاالت رئيســة يف عمــل الهيئــات احملليــة، تتقاطــع مــع 
قضايــا حقــوق األشــخاص مــن ذوي اإلعاقــة وشــمولهم يف املجتمــع وهــي:

 

الفصل األول

استعراض مختصر لإلطار النظري اخلاص بحقوق األشخاص من ذوي اإلعاقة

أبــدى املجتمــع الدولــي عنايــة واضحــة باألشــخاص ذوي اإلعاقــة مــن خــال اإلعانــات 
واالتفاقيــات واملواثيــق الدوليــة التــي منحــت أبعــاداً عامليــة حلمايــة ذوي اإلعاقــة، وقــد أولــى 
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أهميــة خاصــة، فصــدرت العديــد مــن التشــريعات والقوانــني اخلاصــة بهــذه الفئــة، نذكــر منهــا 
مــا صــدر عــن اجلمعيــة العامــة لــألمم املتحــدة: القــرار 2856 لعــام 1971، والقــرار 3447 لعــام 
1975، بشــأن احلقــوق املتكافئــة لألشــخاص املعاقــني مــع غيرهــم مــن البشــر، والقــرار52/37 
لعــام 1982، بشــأن برنامــج العمــل العاملــي للمعاقــني. باإلضافــة إلــى إعــان الفتــرة مــن 1982	
1992 عقــدا دوليــا للمعاقــني، والقــرار 96/48 لعــام 1993، بشــأن القواعــد احملــددة لتحقيــق 

تكافــؤ الفــرص للمعاقــني.

فقــد أكــدت املــادة اخلامســة مــن اإلعــان اخلــاص بحقــوق املعاقــني لســنة 1975 أن »للمعــوق 
احلــق يف التدابيــر التــي تســتهدف متكينــه مــن بلــوغ أكبــر قــدر ممكــن مــن االســتقال الذاتــي«. 
ويف ســبيل ذلك، نصت املادة الســابعة على أن »للمعوق احلق يف األمن االقتصادي واالجتماعي 
ويف مســتوى معيشــة الئــق، ولــه احلــق، حســب قدرتــه، يف احلصــول علــى عمــل واالحتفــاظ بــه، 

أو يف مزاولــة مهنــة مفيــدة ومربحــة ومجزيــة، ويف االنتمــاء إلــى نقابــات العمــال«.

لقــد أوصــت األمم املتحــدة يف قرارهــا رقــم 31/82 الصــادر بتاريــخ 1976/12/13 بأنــه »علــى 
كافــة الــدول األطــراف أن تأخــذ باحلســبان احلقــوق واملبــادئ املضمنــة يف اإلعــان اخلــاص 
بحقــوق املعوقــني عنــد تأسيســها لسياســاتها وخططهــا وبرامجهــا، وأن علــى كافــة املنظمــات 
والــوكاالت الدوليــة املعنيــة أن تضمــن برامجهــا أحكامــا تضمــن التطبيــق الفاعــل لهــذه احلقــوق 

واملبــادئ«.

حقوق األشخاص من ذوي اإلعاقة يف التشريعات الفلسطينية،

القانون األساسي الفلسطيني:
نصت املادة رقم مادة )9( »املساواة أمام القانون والقضاء« على ان »

الفلســطينيون أمــام القانــون والقضــاء ســواء ال متييــز بينهــم بســبب العــرق أو اجلنــس أو 
اللــون أو الديــن أو الــرأي السياســي أو اإلعاقــة5«، كمــا نصــت املــادة رقــم )10( »حمايــة حقــوق 

االنســان« علــى: 
 حقوق اإلنسان وحرياته األساسية ملزمة وواجبة االحترام.1. 
 تعمــل الســلطة الوطنيــة الفلســطينية دون إبطــاء علــى االنضمــام إلــى اإلعانــات واملواثيــق 2. 

اإلقليميــة والدوليــة التــي حتمــي حقــوق اإلنســان6. امــا املــادة )22( »خدمــات التأمــني 
االجتماعــي ورعايــة أســر الشــهداء« فقــد نصــت علــى:

5. القانون االساسي الفلسطيني املعدل 2003، مادة رقم )9(.
6. القانون االساسي الفلسطيني املعدل 2003، مادة رقم )10(
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ينظم القانون خدمات التأمني االجتماعي والصحي ومعاشات العجز والشيخوخة.. 1
ــن واملعاقــني واجــب ينظــم . 2 ــة اجلرحــى واملتضرري ــة أســر الشــهداء واألســرى ورعاي  رعاي

التعليــم والتأمــني الصحــي  لهــم خدمــات  القانــون أحكامــه، وتكفــل الســلطة الوطنيــة 
واالجتماعــي7.

قانون رقم )4( لسنة 1999م بشأن حقوق املعوقني:
أصــدرت الســلطة الوطنيــة الفلســطينية قانــون خــاص بشــأن حقــوق املعوقــني، مكــون مــن أربعــة 

فصــول تتضمــن )20( مــادة.
وعــرف املعــّوق بأنــه »الشــخص املصــاب بعجــز كلــي أو جزئــي خلقــي أو غيــر خلقــي وبشــكل 
مســتقر يف أي مــن حواســه أو قدراتــه اجلســدية أو النفســية أو العقليــة إلــى املــدى الــذي يحــد 
مــن إمكانيــة تلبيــة متطلبــات حياتــه العاديــة يف ظــروف أمثالــه مــن غيــر املعوقــني. وعــرف 
بطاقــة املعــوق: البطاقــة التــي حتــدد رزمــة اخلدمــات التــي يحــق للمعــوق احلصــول عليهــا 

ــج منظــم.«8. ــن برنام ضم

ونــص القانــون بشــكل صريــح يف املــادة رقــم )2( »حقــوق املعاقــني وواجباتهــم« علــى » للمعــوق 
حــق التمتــع باحليــاة احلــرة والعيــش الكــرمي واخلدمــات املختلفــة شــأنه شــأن غيــره مــن 
املواطنــني لــه نفــس احلقــوق وعليــه واجبــات يف حــدود مــا تســمح بــه قدراتــه وإمكاناتــه، وال 
يجــوز أن تكــون اإلعاقــة ســبباً يحــول دون متكــن املعــوق مــن احلصــول علــى تلــك احلقــوق9«.
امــا املــادة )3( »حمايــة حقــوق املعاقــني«، فقــد نصــت علــى »تتكفــل الدولــة بحماية حقــوق املعوق 
وتســهيل حصولــه عليهــا وتقــوم الــوزارة بالتنســيق مــع اجلهــات املعنيــة بإعــداد برامــج التوعيــة 

لــه وألســرته ولبيئتــه يف كل مــا يتعلــق بتلــك احلقــوق املنصــوص عليهــا يف هــذا القانــون10.«

قرار بقانون رقم )8( لسنة 2017م بشأن التربية والتعليم العام:
تضمنــت املــادة رقــم )14( مــن قانــون التربيــة والتعليــم التعليــم اجلامــع، حيــث تتبنــى الــوزارة 
سياســة التعليــم اجلامــع والتعليــم املســاند الــذي يلبــي احتياجــات جميــع الطلبــة، وذلــك بتوفير:

تعليم نوعي للطلبة األكثر عرضة لإلقصاء والتهميش، مثل الطلبة ذوي اإلعاقة.. 1
األبنية املدرسية املوائمة، واملصادر التعليمية، وطواقم التعليم املؤهلة واملتخصصة.. 2
املناهــج التعليميــة املائمــة، وآليــات التقييــم املرنــة واملســتجيبة لاحتياجــات الفرديــة . 3

7. القانون االساسي الفلسطيني املعدل 2003، مادة رقم )22(
8. قانون رقم )4( لسنة 1999م بشأن حقوق املعوقني، مادة رقم )1(
9. قانون رقم )4( لسنة 1999م بشأن حقوق املعوقني، مادة رقم )2(

10. قانون رقم )4( لسنة 1999م بشأن حقوق املعوقني، مادة رقم )3(
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للطالــب، لتقــدمي التعليــم النوعــي لــه.11

قانون رقم )1( لسنة 1997 بشأن الهيئات احمللية الفلسطينية:

نصت املادة رقم )15(   وظائف وصالحيات وسلطات املجلس على:

مبجلــس  تنــاط  آخــر  تشــريع  أو  قانــون  وأي  القانــون  هــذا  أحــكام  مراعــاة  مــع  أ	 
ضمــن  التاليــة  البنــود  يف  املبينــة  والســلطات  والصاحيــات  الوظائــف  احملليــة  الهيئــة 
موظفيــه  بواســطة  مباشــرة  ميارســها  أن  لــه  ويحــق  احملليــة  الهيئــة  منطقــة  حــدود 
أن  أو  أو مقاولــني  أو ملتزمــني  إلــى متعهديــن  ببعضهــا  أو  بهــا  يعهــد  أن  أو  ومســتخدميه 
ثــاث ســنوات . أقصاهــا  ملــدة  لشــركات  أو  امتيــازات ألشــخاص  ببعضهــا  أو  بهــا  يعطــي 
كمــا يجــوز للمجلــس أن يعطــي بهــا أو ببعضهــا امتيــازات ألشــخاص أو لشــركات مــدة تزيــد عــن 

ثــاث ســنوات شــريطة موافقــة الوزير.

الهيئــة  أعمــال  لتنظيــم  الالزمــة  اللوائح التنفيذيــة  أو  إصدار األنظمــة  للمجلــس  ويجــوز 
وحاجياتهــا. مصاحلهــا  وتأمــني  احملليــة 

 1- تخطيط البلدة والشوارع:
ــا واســتقامتها وتعبيدهــا  ــني عرضه ــا وتعي ــح الشــوارع وإلغاؤهــا وتعديله ــدة وفت ــط البل تخطي
بناياتهــا  وترقيــم  ترقيمهــا  أو  وتســميتها  وإنارتهــا  وتنظيفهــا  أرصفتهــا وصيانتهــا  وإنشــاء 
ــى الشــوارع مــن األراضــي  ــع عل ــا يق ــة م ــا ومراقب ــع التجــاوز عليه ــا وتشــجيرها ومن وجتميله

املكشــوفة وتكليــف أصحابهــا بإقامــة األســوار حولهــا.

2- املباني ورخص البناء:
مراقبــة إنشــاء األبنيــة وهدمهــا وترميمهــا وتغييــر أشــكالها وتركيــب املصاعــد الكهربائيــة 
وإنشــاء املاجــئ وإعطــاء رخــص إلجــراء هــذه األعمــال وحتديــد موقــع البنايــة وشــكلها ونســبة 
مســاحتها إلــى مســاحة األرض املنــوي إنشــاؤها عليهــا وضمــان توفــر الشــروط الصحيــة فيهــا.

3- املياه:
تزويــد الســكان بامليــاه الصاحلــة للشــرب أو أليــة اســتعماالت أخــرى وتعيــني مواصفــات لوازمها 
كالعــدادات واملواســير وتنظيــم توزيعهــا وحتديــد أســعارها وبــدل االشــتراك فيهــا ومنــع تلويــث 

الينابيــع واألقنيــة واألحــواض واآلبــار.
11. قرار بقانون رقم )8( لسنة 2017م بشأن التربية والتعليم العام:، مادة رقم )14(
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4- الكهرباء:
تزويــد الســكان بالكهربــاء وحتديــد أســعار االســتهاك وبــدالت االشــتراك مبــا ال يتجــاوز احلــد 

األعلــى احملــدد مــن الــوزارة.

 5- املجاري:
إنشاء املجاري واملراحيض العامة وإدارتها ومراقبتها.

6- األسواق العامة:
تنظيــم األســواق العامــة وإنشــاؤها وتعيــني أنــواع البضائــع التــي تبــاع يف كل منهــا وحظــر بيعهــا 

خارجها.

7- احلرف والصناعات:
تنظيــم احلــرف والصناعــات وتعيــني أماكــن خاصــة لــكل صنــف منهــا ومراقبــة احملــات 

واألعمــال املقلقــة للراحــة أو املضــرة بالصحــة العامــة.

8- النظافة:
جمــع النفايــات والفضــات مــن الشــوارع واملنــازل واحملــات العامــة ونقلهــا وإتافهــا وتنظيــم 

ذلــك.

9-الصحة العامة والرقابة عليها:

أ. اتخــاذ جميــع االحتياطــات واإلجــراءات الازمــة للمحافظــة علــى الصحــة العامــة ومنــع 
ــاس. ــني الن ــة ب تفشــي األوبئ

ب. مراقبــة املســاكن واحملــات األخــرى للتثبــت مــن تصريــف نفاياتهــا بصــورة منتظمــة ومــن 
نظافــة األدوات الصحيــة يف احملــال العامــة واتخــاذ التدابيــر إلبــادة البعــوض واحلشــرات 

ــران واجلــرذان والزواحــف الضــارة. األخــرى ومكافحــة الفئ
ج. إنشــاء املســالخ وتنظيمهــا وفحــص احليوانــات والدواجــن املعــدة للذبــح واتخــاذ االحتياطــات 

ملنــع إصابتهــا باألمــراض وتعيــني مواقــع لبيعهــا ومراقبــة ذبحهــا وتصريــف بقاياهــا.
مــن  وغيرهــا  واخلضــراوات  والفواكــه  واألســماك  واللحــوم  اخلبــز  مراقبــة  د. 
منهــا  الفاســد  وإتــاف  فيهــا  الغــش  ملنــع  اإلجــراءات  واتخــاذ  الغذائيــة  املــواد 
املختصــة . احلكوميــة  اجلهــات  مــع  بالتنســيق  الغــاء  ومكافحــة  أســعارها  وحتديــد 
هـــ	 إنشــاء مراكــز لإلســعاف ومصحــات ومستشــفيات وغيــر ذلــك مــن املؤسســات الصحيــة 
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ومراقبتهــا بالتنســيق مــع اجلهــات احلكوميــة املختصــة.

10- احملالت العامة:
تنظيــم ومراقبــة املطاعــم واملقاهــي والنــوادي واملاعــب ودور التمثيــل والســينما واملاهــي 

العامــة األخــرى وحتديــد مواعيــد فتحهــا وإغاقهــا واســتيفاء رســوم بيــع تذاكرهــا.

11- املتنزهات:
إنشــاء الســاحات واحلدائــق واملنتزهــات واحلمامــات ومحــات الســباحة يف البــرك والبحيــرات 

وعلــى الســاحل ومراقبتهــا وتنظيمها.

12- االحتياطات للسيول والفيضانات واحلرائق والكوارث الطبيعية وغيرها:
ــود  ــة الوق ــق ومراقب ــع احلرائ ــات وملن ــة أخطــار الســيول والفيضان اتخــاذ االحتياطــات ملواجه

ــني. ــة املنكوب ــة وإغاث ــوارث الطبيعي ــة الك ــواد املشــتعلة واتخــاذ االحتياطــات ملواجه وامل

13- املؤسسات الثقافية والرياضية:
إنشــاء املتاحــف واملكتبــات العامــة واملــدارس والنــوادي الثقافيــة والرياضيــة واالجتماعيــة 

واملوســيقية ومراقبتهــا بالتنســيق مــع اجلهــات احلكوميــة املختصــة.

14- وسائل النقل البري والبحري:
إنشــاء وتعيــني وتنظيــم مواقــف مركبــات النقــل ضمــن حــدود الهيئــة احملليــة ومراقبتهــا ومراقبة 
القــوارب والســفن والبواخــر التــي تعمــل يف امليــاه التابعــة ملنطقــة الهيئــة احملليــة بالتنســيق مــع 

اجلهــات احلكوميــة املختصــة.

15- الباعة املتجولون والبسطات واملظالت:
مراقبة وتنظيم الباعة املتجولني واحلمالني والبسطات واملظات.

16-األوزان والقبان:
مراقبة األوزان واملكاييل واملقاييس ودمغها ووزن ما يباع باجلملة يف األسواق العامة.

17- اإلعالنات:
مراقبة اللوحات واإلعانات وتنظيمها.
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18- هدم األبنية:
هــدم األبنيــة التــي يخشــى خطــر ســقوطها أو املضــرة أو التــي تنبعــث منهــا روائــح كريهــة مؤذيــة 

وذلــك بعــد إنــذار صاحبهــا أو شــاغلها أو املســؤول عنهــا.

19- فضالت الطرق:
بيع فضات الطرق مما استملك للمشاريع العامة أو استغالها.

20- التسول:
منع التسول وإنشاء املاجئ للمحتاجني ومراقبة جمع التبرعات يف األماكن العامة.

21- املقابر:
إنشــاء املقابــر وإلغاؤهــا وتعيــني مواقعهــا ومواصفاتهــا ونقــل املوتــى ودفنهــم وتنظيــم اجلنــازات 

واحملافظــة علــى حرمــة املقابــر وذلــك بالتنســيق مــع اجلهــات احلكوميــة املختصــة.

22-الفنادق:
مراقبة الفنادق والنزل العمومية وتنظيمها.

23- الدواب:
مراقبــة الــدواب املســتخدمة يف النقــل واجلــر وتنظيــم أســواق بيــع احليوانــات واملواشــي وحظــر 

بيعهــا خــارج هــذه األســواق.

24- الكالب:
مراقبــة الــكاب وتنظيــم اقتنائهــا وترخيصهــا والوقايــة مــن أخطارهــا والتخلــص مــن الضالــة 

أو العقــورة منهــا.

25-املوازنة ومالك املوظفني:
إقــرار مشــروع املوازنــة الســنوية واحلســاب اخلتامــي ومــاك املوظفــني قبــل إرســالها إلــى 

الــوزارة للتصديــق عليهــا.

26-إدارة أموال وممتلكات الهيئة احمللية:
إدارة أمــاك الهيئــة احملليــة وأموالهــا وإقامــة األبنيــة الازمــة فيهــا وتأجيرهــا ورهنهــا ملــدة ال 
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تزيــد علــى ثــاث ســنوات وقبــول الهبــات والوصايــا والتبرعــات.

27-الوظائف األخرى:
القيــام بــأي عمــل آخــر يقتضــي عليــه القيــام بــه مبقتضــى أحــكام هــذا القانــون أو أي تشــريع 

أو قانــون آخــر12.

علــى الهيئــة احملليــة العمــل علــى شــمول حقــوق وقضايــا األشــخاص مــن ذوي اإلعاقــة ضمــن 
مهامهــا الــواردة أعــاله، حيــث يوجــد شــرح تفصيلــي حــول آليــات العمــل لشــمول األشــخاص 
مــن ذوي اإلعاقــة يف الهيئــات احملليــة يف الفصــل الثالــث مــن هــذا الدليــل، وضمــن املجــاالت 

التنمويــة األربــع للهيئــات احملليــة.

مالحظــة: توجــد تفاصيــل كاملــة عــن اإلطــار النظــري اخلــاص بحقــوق األشــخاص مــن ذوي 
اإلعاقــة، وواقــع األشــخاص مــن ذوي اإلعاقــة، واالحصائيــات احملدثــة اخلاصــة بهــم يف ملحــق 

الدليــل.

 

الفصل الثاني

الرؤية واألهداف واملجاالت

يف ضــوء العــرض الســابق، وانبثاقــا مــن املواثيق الدولية، والتشــريعات الوطنيــة، ومن التوجهات 
العامليــة يف التخطيــط املتمثلــة يف أهــداف التنميــة املســتدامة 2030، واخلطــط والسياســات 
الوطنيــة العامــة، واخلطــط االســتراتيجية الوطنيــة القطاعيــة وعبــر القطاعيــة، ومــن منطلــق 
تعزيــز حقــوق األشــخاص ذوي اإلعاقــة يف فلســطني، واملســاهمة يف متكــني وإدمــاج وضمــان 
شــمولية األشــخاص ذوي اإلعاقــة وعائاتهــم يف املجتمــع الفلســطيني مبختلــف مكوناتــه، مــن 
خــال خطــط وبرامــج وأنشــطة الهيئــات احملليــة، ولتعزيــز وعــي الهيئــات احملليــة حــول قضايــا 
مرتبطــة باألشــخاص ذوي اإلعاقــة وربطهــا بخطتهــم االســتراتيجية، مت اشــتقاق رؤيــة واهداف 

للدليــل االرشــادي.

12. قانون رقم )1( لسنة 1997 بشأن الهيئات احمللية الفلسطينية، مادة رقم )15(
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الرؤية:

نحــو مجتمــع فلســطيني منيــع ومتضامــن ودامــج لألشــخاص مــن ذوي االعاقــة، يؤمــن باحلقــوق 
واملســاواة والعدالــة والشــراكة والشــمول بــني كافــة مكونــات املجتمع.

األهداف:

الهــدف األول »احلوكمــة«: شــمول األشــخاص مــن ذوي اإلعاقــة يف عمليــات التخطيــط  	
واعــداد املوازنــات يف الهيئــات احملليــة.

الهــدف الثانــي »البنيــة التحتيــة وشــمولية اخلدمــات«: املواءمــة املتكاملــة لألماكــن العامــة  	
ومرافــق الهيئــات احملليــة مبفهومهــا الشــمولي، لألشــخاص مــن ذوي اإلعاقــة، ومــن ضمنهــا 

املواءمــة الرقميــة.
الهــدف الثالــث »املشــاركة االجتماعيــة«: شــمول األشــخاص مــن ذوي اإلعاقــة يف الفعاليــات  	

االجتماعيــة والثقافيــة والفنيــة  والصحيــة والعلميــة والرياضيــة يف الهيئــات احملليــة.
الهــدف الرابــع »التنميــة االقتصاديــة«: شــمول األشــخاص مــن ذوي اإلعاقــة يف خطــط  	

وبرامــج التنميــة االقتصاديــة التــي تنفذهــا او تشــارك بهــا الهيئــات احملليــة يف فلســطني.

مجاالت الدليل:
احلوكمة. 	
البنية التحتية. 	
املشاركة االجتماعية. 	
التنمية االقتصادية. 	

ملاذا هذه املجاالت؟

ــزام  	 ــة، عــدم الت ــن ذوي اإلعاق ــوق األشــخاص م ــاذ حق ــن إشــكاالت انف ــون م احلوكمــة: ك
مجالــس الهيئــات احملليــة واإلدارة العليــا فيهــا مببــادئ احلوكمــة، فيما يتعلق مببدأ مشــاركة 
ــدأ االســتجابة الحتياجــات  ــط، او يف مب ــة التخطي ــة يف عملي األشــخاص مــن ذوي االعاق
األشــخاص مــن ذوي اإلعاقــة، إضافــة الــى عــدم مأسســة توجهــات الهيئــات احملليــة نحــو 
والتنفيذيــة  االســتراتيجية  اإلعاقــة يف اخلطــط  مــن ذوي  األشــخاص  تضمــني حقــوق 
وتخصيــص موازنــات لهــا، وامنــا ترتبــط التوجهــات تلــك باألشــخاص القائمــني علــى الهيئــة 
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احملليــة مــن رئيــس وأعضــاء املجلــس البلــدي، وعــدم االلتــزام باألحــكام القانونيــة اخلاصــة 
بحقــوق األشــخاص مــن ذوي اإلعاقــة، ومنهــا نســبة التوظيــف التــي نــص عليهــا القانــون، 
إضافــة الــى فجــوة التطبيــق مقارنــة مــع املخطــط فيمــا يتعلــق باألشــخاص مــن ذوي اإلعاقة 
والبرامــج املخصصــة لهــم، كونهــم ليســوا ضمــن أولويــات التدخــل لبعــض الهيئــات احملليــة، 
ــة يف  ــة عــن األشــخاص مــن ذوي اإلعاق ــات تفصيلي ــر قواعــد بيان ــى عــدم توف ــة ال إضاف
الهيئــات احملليــة، االمــر الــذي ال يوفــر مدخــات علميــة لعمليــة التخطيــط وبالتالــي تشــوها 

يف مخرجــات التخطيــط.

البنيــة التحتيــة وشــمولية اخلدمــات: كــون هــذا املجــال، مجــال رئيــس يف انفــاذ حقــوق  	
ذوي اإلعاقــة، مثــل مواءمــة املبانــي واملمــرات واملرافــق العامــة، واخلدمــات العامــة، وهــو 
ــوق وشــمول  ــذ بشــكل يضمــن حق ــم التنفي ــة، ولكــن ال يت ــات احمللي ــب عمــل الهيئ مــن ُصل
األشــخاص مــن ذوي اإلعاقــة، ويتبايــن ذلــك التنفيــذ مــن هيئــة محليــة ألخــرى، وبحاجــة 

الــى مأسســة مــن خــال دليــل ارشــادي.

املشــاركة االجتماعيــة: كــون هــذا املجــال هــو األكثــر إشــكالية يف انفــاذ حقــوق األشــخاص  	
مــن ذوي اإلعاقــة، وشــمولهم باملجتمــع، خاصــة وان هــذه املجــال يتضمن البرامج واملشــاريع 
واألنشــطة االجتماعيــة والتعليميــة والثقافيــة والصحيــة والرياضيــة، وعــادة ال يتــم تضمــني 
ــات، او يكــون متثيلهــم واســتهدافهم  ــك الفعالي حقــوق األشــخاص مــن ذوي اإلعاقــة يف تل

رمزيــا.
التنميــة  	 برامــج  مغيبــني يف  اإلعاقــة  ذوي  مــن  األشــخاص  كــون  التنميــة االقتصاديــة: 

االقتصاديــة، وال يوجــد منهجيــة متكاملــة لشــمولهم يف هــذا املجــال، أو توفيــر »متييــز 
إيجابــي« لصاحلهــم، مــن أجــل املســاهمة يف التمكــني االقتصادجــي لألشــخاص مــن ذوي 

اإلعاقــة.

أمثلة على اإلشكاالت املرتبطة باملجاالت املستهدفة:

احلوكمة:
عــدم مشــاركة حقيقيــة لألشــخاص مــن ذوي اإلعاقــة يف عمليــة التخطيــط )مشــاركة . 1

شــكلية(.
عدم استجابة اإلدارة العليا الحتياجات وحقوق األشخاص من ذوي اإلعاقة.. 2
عــدم أولويــة قضايــا األشــخاص مــن ذوي اإلعاقــة لــدى اإلدارة العليــا يف مرحلــة التنفيــذ، . 3

حتــى لــو كانــت تلــك القضايــا ضمــن اخلطــة االســتراتيجية.
عــدم التــزام اإلدارة العليــا باألحــكام القانونيــة اخلاصــة باألشــخاص مــن ذوي اإلعاقــة . 4



دليل ارشادي 

24

مثــل: نســبة التوظيــف، ... .
عدم توافر قواعد بيانات عن األشخاص من ذوي اإلعاقة يف الهيئة احمللية.. 5
عــدم اتاحــة بيانــات ووثائــق الهيئــة احملليــة بطــرق وأســاليب تســهل مــن مشــاركة واطــاع . 6

األشــخاص مــن ذوي اإلعاقــة عليهــا.

البنية التحتية:
ضعــف مواءمــة األماكــن العامــة، واقتصــار مفهــوم املواءمــة علــى املمــرات املائلــة فقــط، دون 1. 

موائمــة للخدمــات، مثــل دورات امليــاه وغيرهــا، وعــدم مواءمــة األلعــاب يف احلدائــق العامــة، 
وعــدم مواءمــة املاعــب او املراكــز الثقافيــة.

ضعــف املواءمــة لإلعاقــات املختلفــة، واقتصــار املواءمــة لإلعاقــات احلركيــة فقــط وبشــكل 2. 
جزئــي، واهمــال اعاقــات مثــل الســمعية والبصريــة والذهنيــة.

املشاركة االجتماعية:
ضعــف اســتهداف األشــخاص مــن ذوي اإلعاقــة يف البرامــج واألنشــطة الثقافيــة والرياضية 1. 

واالجتماعيــة والتعليمية.
ضعف سياسة الشمول لألشخاص من ذوي اإلعاقة يف األنشطة االجتماعية.2. 
عــدم وجــود مأسســة ودليــل عمــل لشــمول األشــخاص مــن ذوي اإلعاقــة يف األنشــطة 3. 

االجتماعيــة، فمثــا حــني يتــم تنظيــم نشــاط ثقــايف، ال يتــم التوصــل مــع األشــخاص مــن 
ذوي اإلعاقــة بوســائل مناســبة لهــم، وال يتــم تكييــف األنشــطة مبــا يتــاءم مــع احتياجاتهــم، 
مثــل توافــر ترجمــة بلغــة اإلشــارة لــذوي اإلعاقــة الســمعية.، او إعانــات مســموعة لــذوي 

اإلعاقــة البصريــة.

التنمية االقتصادية:
ضعف محدودية مشاريع التمكني االقتصادي املوجهة لألشخاص من ذوي اإلعاقة.. 1
ضعف مشاركة األشخاص من ذوي اإلعاقة يف التخطيط لبرامج التنمية االقتصادية.. 2
ضعــف دعــم الهيئــات احملليــة لإلعــدادات اللوجســتية ملســاعدة ذوي اإلعاقــة يف توفيــر . 3

فــرص العمــل.

إضافة الى جملة حتديات ومعيقات يف واقع الوصول إلى اخلدمات مثل:

مواءمات ملحة يف البنية التحتية )الشواحط، احلمامات، ...( 	
صعوبــات يف تأديــة نشــاطات احليــاة اليوميــة خــارج املنــزل لألفــراد ذوي اإلعاقــة )التنقــل،  	

احلصــول علــى اخلدمــات العامــة، الوصــول ملــكان العمــل ... (
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املواءمــات التــي يحتاجهــا األفــراد ذوي اإلعاقــة 18 ســنة فأكثــر غيــر العاملــني مــن أجــل  	
ــة، موائمــة مكتــب العمــل، ...(13. ــاه، أدوات تقني التمكــن مــن العمــل )مواصــات، دورات مي

الفصل الثالث

آليات العمل ملأسسة التدخالت لشمول وتضمني حقوق األشخاص من ذوي اإلعاقة

مقدمة،

عندمــا يجــد شــخص لديــه »قصــور« أو صعوبــة مــا يف مواجهــة حواجــز معينــة، فــإن ذلــك يــؤدي 
إلــى نقــص يف املشــاركة. لــذا فاملجتمــع هــو الــذي يشــكل الوضــع املعيــق لألشــخاص مــن ذوي 
اإلعاقــة، ورمبــا أكثــر مــن الصعوبــة ذاتهــا. وعندمــا تُــزال احلواجــز يف املجتمــع احمللــي أمــام 
الشــخص مــن ذوي اإلعاقــة، فســيكون هــذا الشــخص قــادراً علــى املشــاركة علــى قــدم املســاواة 

مــع اآلخريــن.

يعنــي هــذا أن األشــخاص الذيــن لديهــم النــوع ذاتــه مــن الصعوبــة قــد تكــون حياتهــم مختلفــة 
كليــاً اعتمــاداً علــى مــا يواجهــون مــن حواجــز، ومــكان ســكناهم، وإمكانيــة وصولهــم إلــى 

اخلدمــات، ونظــرة مجتمعاتهــم احملليــة إليهــم وكيفيــة اســتيعابها لهــم14.

املدخل املفاهيمي واملنطلقات للتعاطي مع األشخاص من ذوي اإلعاقة،

يف البدايــة، علينــا أن نتذكــَر َدْومــاً بــأن األفــكار تعكــُس نفَســها على املماَرســات، على املســتويات 
املهنيــة والشــخصية، لــذا، فــإنَّ أحــد أهــم األمــور التــي يجــُب أن نعمــَل علــى تطويِعهــا وتغييرهــا 
هــَي مرجعيــات ومنطلقــات أفكاِرنــا نحــَو وحــوَل األشــخاص ذوي اإلعاقــة. تلــَك هــَي اخلطــوةُ 
13. اجلهاز املركزي لإلحصاء الفلسطيني ووزارة الشؤون االجتماعية، مسح األفراد ذوي اإلعاقة، 2011، تقرير النتائج الرئيسية. رام 

اهلل 	 فلسطني.، صفحة )28(
14. دليل دمج اإلعاقة، من إصدارات اليونيسف 2017.
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األولــى يف طريــق التأســيس لبيئــة عمــل جامعــة وآِمنــة وإيجابيــة لكافــة املواطنــني بشــكل عــام 
ولألشــخاص ذوي اإلعاقــة علــى وجــه اخلصــوص. وفيَمــا يلــي أهــم املنطلقــات واألفــكار التــي 
يجــُب أن نتذكَرهــا ونســعى إلــى تبنيهــا لــدى التعاطــي مــع األشــخاص ذوي اإلعاقــة علــى 

املســتوى الفكــري، أي بينَنــا وبــنَي َذواِتنــا:
اإلعاقــة هــَي إحــدى أشــكال التنــوع الطبيعــي، هــَي ال تُنِْقــُص وال تزيــُد مــن القيمــة )أ( 

راً للمواَطنــة  ــرِّ اإلنســانية والوجدانيــة ملَــْن لديهــم إعاقــة. كمــا أنهــا ليســْت ســبباً وال ُمبَ
املنقوصــة. هــَي تتســاوى مــع العديــد مــن االختافــات الكثيــرة بــنَي البشــر، شــأنها شــأن 
االختافــات يف ألــوان العيــون ومامــح الوجــوه واملعتقــدات الدينيــة والسياســية وأماكــن 

الســكن وغيرهــا. 
ق. هــَي )ب(  اإلعاقــة قضيــة حقوقيــة عادلــة، وهــَي ليســْت مدعــاة للعطــف والشــفقة والتََصــدُّ

تَســاُؤٌل يجــُب أن نســتِفزَّ بــِه أذهانَنــا وأْدواَرنــا: مــاذا يجــُب أن نفعــَل َكــْي نَُقلِّــَل مــن أشــكال 
التمييــز الســلبي علــى أســاس اإلعاقــة، ليصــَل جميــُع األشــخاص ذوي اإلعاقــة إلــى 

حقوقهــم بكرامــٍة كمــا غيرهــم مــن املواطنــني؟
ــاٍن )ج(  ــل هــَي قــد تعنــي يف أحي ــة، ب ــاع القــدرة اإلنتاجي ــة أو ضي ــي محدودي اإلعاقــة ال تعن

ــة.  ــة، أو باســتخدام وســائل إضافي ــٍة مختلف ــام بطريق ــام بامله ــددة القي متع
َفُهــْم كمــا غيرهــم مــن املجموعــات )د(  ســواء،  ليســوا جميعــاً  األشــخاص ذوو اإلعاقــة 

والشــرائح املجتمعيــة األخــرى مختلفــوَن يف ســماتهم وقدراتهــم وأفكارهــم وِطباعهــم 
وســلوكياتهم. فهنــاَك مــن منهــم قــد تكــون لديــه قــدرة عاليــة علــى التذكــر، وآخــر ممــن 

لديهــم اإلعاقة/الصعوبــة ذاتهــا قــد ال تكــون لديــه هــذه القــدرة. 
اإلعاقــُة / الصعوبــُة ليســْت الصفــة أو العنــوان الوحيــد لــدى األشــخاص الذيــَن لديهــم )ه( 

إعاقــة، فَهــُؤالء األشــخاص لديهــم صفــات كثيــرة أخــرى، إضافــًة حلقيقــة إن لديهــم 
ــا يجــُب أن نســأَل  صعوبــات حســية أو حركيــة أو ذهنيــة أو عقليــة. وبهــذه املناســبة، ُرمبَّ
َف علينــا أحدهــم بأننــا ُمِحّبــي املــال؟ هكــذا، وكأنهــا الصفــة  أنُفَســنا: هــل نُِحــبُّ أن يَُعــرِّ

الوحيــدة لدينــا؟ 
ــاً )و(  ــة ليســوا جميع ــراً النجــاح أو الفشــل، فاألشــخاص ذوو اإلعاق ــي َحْص ــة ال تعن اإلعاق

غيــر قادريــن علــى القيــام بوظائفهــم أو مهامهــم، كمــا أَنَّهــْم ليســوا جميعــاً ُمبِْدعــني أو 
خاِرقــني. علينــا أن نتذكــَر أن مقومــات اإلبــداع والنجــاح ال تتطلــُب وجــود إعاقــة، متامــاً 
كمــا مقومــات وعوامــل الفشــل. فالعديــد مــن األشــخاص بــدون إعاقــة يَتَِّســموَن بالدافعية 
والرغبــة الدائمــة يف تقــدمي وإنتــاج مــا هــَو ُمبْــِدع وُمْذِهــل، كمــا العديــد مــن األشــخاص 
ــات املناســبة هــَو العامــل األقــوى  ــَرص والبيئ ــر الُف ذوي اإلعاقــة. ويف كل األحــوال، تََوفُّ
ملَْوِلــد النجــاح واإلبــداع، خاصــًة عندمــا يتاقــى مــع الســمات واالهتمامــات الشــخصية 

لــدى األفــراد.
دات عمليــة التوظيــف، فمحــدد توظيــف أي شــخص هــو )ز(  اإلعاقــة ليســْت إحــدى ُمَحــدِّ
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مــًة للجميــع علــى  الكفــاءة واملؤهــات. لــذا، فــإنَّ الُفــَرص يجــُب أن تكــوَن مفتوحــًة وُمَصمَّ
الســواء.

ال يوجــُد هنــاَك قائمــة معينــة ومحــددة للوظائــف التــي ميكــُن لألشــخاص ذوي اإلعاقــة )ح( 
َشــْغلَها أو القيــام بهــا، فمنهــم مــن بإمكانــه أن يعمــَل يف وظيفــٍة إداريــة وآخــر ميكــُن أن 
ــني بالعمــل  ــر الراغب ــد يكــون مــن األشــخاص غي ــة، أحدهــم ق ــٍة ميداني يعمــَل يف وظيف
علــى اإلطــاق، وبعضهــم قــد تكــون لديهــم اخلبــرة والقــدرة علــى العمــل يف مجــال الطــب 
ــنَي  ــرة ب ــاءة واالهتمــام واخلب ــة. وبكلمــاٍت أخــرى، مجــاالت الكف أو الهندســة أو الصيان
األشــخاص ذوي اإلعاقــة تعــود ألســباٍب شــخصية وليــَس ألســباٍب متعلقــة بالصعوبــة أو 

اإلعاقــة، ومــا دوَن ذلــك هــَو اســتثناءٌ وليــَس قاعــدة. 
بيئــة العمــل اجلامعــة واملصممــة لتناســب أشــكاٍل وأنــواٍع متعــددة مــن االختافــات )ط( 

والفــروق الفرديــة هــَي إحــدى مؤشــرات احلضــارة، وهــَي الُفْرصــُة املُثْلــى لاســتثمار يف 
جتــاُرب ومرجعيــات وَمــداِرك مختلفــة، هــَي ُفْرصــة آِمنــة الكتشــاف اإلبداعــات الكامنــة، 
هــَي حيــُث ميكــُن أن تظهــَر وتلمــَع اإلنتاجيــة املَُميَّــزة. هكــذا يجــُب أن نفكــَر عنــَد تصميــم 

الوظائــف واإلعــان عنهــا والنظــر يف طلبــات املتقدمــني. 
الصفــات اإليجابيــة واجلميلــة )ي(  فيــِه جميــع  تتوفــُر  كامــٌل متكاِمــٌل  يوجــُد شــخص  ال 

أننــا جميعــاً  عــن  ناهيــَك  بشــرية،  ليَســْت  فالَكمــاُل صفــٌة  واإلمكانيــات،  والقــدرات 
ضــوَن وألســباٍب كثيــرة ومتعــددة منهــا التقــدم يف الســن واألمــراض واحلــوادث  ُمَعرَّ
وغيرهــا ألن يطــَرأَ  تغييــٌر مــا علــى حالتنــا اجلســدية وقدراِتنــا وإمكانياِتنــا واهتماماتنــا، 
فتتغيــُر احتياجاتُنــا ومهاراتُنــا ومتطلباتُنــا؛ لــذا، علينــا جميعــاً أن نتذكــَر هــذه احلقيقــة 
لــدى تصميــم بيئــة العمــل املاديــة ولــدى وضــع أنظمــة العمــل وآليــات التواُصــل وطــرق 

ــك15.  ــر ذل ــة وغي ــة املختلف ــام الوظيفي ــام بامله القي

ولغايــات اعــداد هــذا الفصــل مت التواصــل وتنفيــذ لقــاءات مــع مجموعــة مــن املؤسســات التــي 
تُعنــى بقضايــا األشــخاص مــن ذوي اإلعاقــة، مبختلــف أشــكالها )حركيــة/ ســمعية/ بصريــة/ 
ذهنيــة( ومــع أشــخاص مــن ذوي اإلعاقــة أيضــا، للخــروج بأهــم االحتياجــات واألولويــات 
واملتطلبــات واحلقــوق لألشــخاص مــن ذوي اإلعاقــة، بشــكل تشــاركي معهــم، مــن أجــل مأسســة 
تضمــني حقوقهــم وشــمولهم يف خطــط وسياســات وبرامــج وإجــراءات وأنشــطة الهيئــات 

احملليــة.

املجال األول: احلوكمة

15. دليــل ارشــادي شــامل حــوَل: آليــات تفعيــل احلــق يف العمــل الائــق لألشــخاص ذوي اإلعاقــة يف بيئــات عمــل جامعــة وضمــن ُفــَرص 
متكافئــة، مــن إصــدارات جمعيــة بيــت حلــم العربيــة للتأهيــل، واعــداد زيــاد عمــرو وشــذى أبــو ســرور، 2014.
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ــات يف  ــط واعــداد املوازن ــات التخطي ــة يف عملي ــن ذوي اإلعاق ــدف: شــمول األشــخاص م اله
الهيئــات احملليــة، ومأسســة تضمــني حقــوق األشــخاص مــن ذوي األعاقــة يف خطــط وبرامــج 

وعمــل الهيئــة احملليــة.

التدخالت املطلوبة:
أوال: توفير قاعدة بيانات لألشخاص من ذوي اإلعاقة يف الهيئة احمللية

أليات العمل:
العمــل علــى انشــاء قاعــدة بيانــات لألشــخاص مــن ذوي اإلعاقــة، والتنســيق مــع كافــة 1. 

اجلهــات ذات الصلــة للحصــول علــى املعلومــات املطلوبــة. )وزارة الصحــة/ وزارة التنميــة 
االجتماعيــة/ املؤسســات التــي تُعنــى باألشــخاص مــن ذوي اإلعاقــة، ...(

تنظيم زيارات ميدانية من قبل باحثني متخصصني لتغذية قاعدة البيانات.2. 
حوســبة قاعــدة البيانــات مبــا يوفــر كافــة البيانــات املطلوبــة وتصنيفهــا تبعــا لعــدة متغيــرات 3. 

ــة«،  ــة »الصعوب ــة«، شــدة اإلعاق ــة »الصعوب ــوع اإلعاق ــوان الســكن، ن ــر، عن ــس، العم »اجلن
ــة  ــة، احلال ــل العلمــي، معلومــات االتصــال، االحتياجــات املطلوب ــي والتحصي ــل املهن التأهي
االقتصاديــة، املواهــب،....« )يوجــد برنامــج معتمــد يف بلديــة رام اهلل ميكــن تطويــره 

ــة( ــود املطلوب ليتضمــن كافــة البن
ضرورة مشاركة األشخاص من ذوي اإلعاقة يف تصميم مدخات قاعدة البيانات.4. 

ثانيــا: شــمول وتضمــني حقــوق وقضايــا األشــخاص مــن ذوي اإلعاقــة يف عمليــة التخطيــط 
للهيئــة احملليــة

أليات العمل:
ــذي يشــمل األشــخاص مــن ذوي اإلعاقــة«، يف 1.  ــة التخطيــط الشــمولي »ال ــاد منهجي اعتم

عمليــة التخطيــط االســتراتيجي او اخلطــط الســنوية والتنفيذيــة كمــا هــو موضــح يف املثــال 
املرفــق.

ــا األشــخاص مــن ذوي اإلعاقــة 2.  تخصيــص موازنــات حساســة ومســتجيبة حلقــوق وقضاي
ضمــن اخلطــة التنفيذيــة. وذلــك مــن خــال تصميــم املوازنــة لتتضمــن شــمول األشــخاص 

حقــوق وقضايــا األشــخاص مــن ذوي اإلعاقــة، كمــا هــو موضــح يف املثــال التوضيحــي.
تضمــني حقــوق األشــخاص مــن ذوي اإلعاقــة يف مجمــل عمليــة التخطيــط، والبرامــج 3. 

والسياســات، مــن اجــل الوصــول الــى مرحلــة الشــمول والدمــج.

ثالثا: مشاركة األشخاص من ذوي اإلعاقة يف عملية التخطيط للهيئة احمللية
أليات العمل: 

عــرض ونقــاش اخلطــط االســتراتيجية مــع األشــخاص مــن ذوي اإلعاقــة. )تتــم دعــوة 1. 
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األشــخاص مــن ذوي اإلعاقــة، يف حــال اإلعاقــة الذهنيــة يتــم دعــوة ذويهــم أو املؤسســات 
التــي متثلهــم(

تضمــني قضايــا األشــخاص مــن ذوي اإلعاقــة يف اخلطة االســتراتيجية واخلطــط التنفيذية 2. 
للهيئــة، وتخصيــص املوازنــات لذلــك مــن منظــور املؤسســات واألشــخاص مــن ذوي اإلعاقــة 
املشــاركني يف عمليــة التخطيــط. وذلــك مــن خــال تخصيــص هــدف لشــمول األشــخاص 
مــن ذوي اإلعاقــة ومــن ثــم حتديــد إجــراءات لتنفيــذ هــذا الهــدف، وتخصيــص مــوارد ماليــة 

لذلك.
الهيئــة احملليــة 3.  شــمول األشــخاص ذوي اإلعاقــة يف أدوار ومســؤوليات أخــرى تتكفــل 

بالقيــام بهــا أو الرقابــة عليهــا، مثــل مشــاريع التمكــني االقتصــادي والتشــبيك مــع اجلهــات 
ذات العاقــة لاســتجابة الحتياجــات األشــخاص ذوي اإلعاقــة التــي يتــم حتديدهــا لــدى 

إنشــاء قاعــدة البيانــات وغيــر ذلــك، كمــا هــو موضــح يف املجــال الرابــع.

مثــال عملــي افتراضــي علــى شــمول حقــوق وقضايــا األشــخاص مــن ذوي اإلعاقــة يف عمليــة 
التخطيــط االســتراتيجي واعــداد املوازنــات

الغاية: رام اهلل تعتز بثقافتها، صديقة وراعية ملواطنيها وزائريها.
ــم االنســانية والترابــط  ــة ونشــر القي ــة واالجتماعي ــة الثقافي ــز التعددي الهــدف التنمــوي: تعزي

املجتمعــي.
البرنامج التنموي: برنامج التنمية الثقافية.

ضمــن هــذه الغايــة والهــدف التنمــوي والبرنامــج التنمــوي، قــررت البلديــة انشــاء مســرح 
األطفــال.

تعزيز التعددية الثقافية من خالل مسرح األطفالالهدف الفرعي:

أنــواع االجراء1:  كافــة  شــمول  يحقــق  مبــا  املســرح  ملبنــى  الشــامل72  التصميــم 
.82 االعاقــات

مكتب هندسي بالتنسيق مع الدائرة الهندسية يف البلدية.متطلبات التنفيذ: 
الدائرة الهندسية / وحدة خدمات األشخاص من ذوي اإلعاقةمتابعة التنفيذ: 

2022عام التنفيذ:
10،000  دوالراملوازنة املخصصة:

ذاتيمصدر التمويل: 
بناء وتشطيب مبنى املسرح مبا يحقق شمول كافة أنواع االعاقات.االجراء2: 

شركة مقاوالت.متطلبات التنفيذ: 



دليل ارشادي 

30

مكتــب هندســي / الدائــرة الهندســية / وحــدة خدمــات األشــخاص مــن متابعة التنفيذ: 
ذوي اإلعاقــة

2022عام التنفيذ:
 500،000 دوالراملوازنة املخصصة:

التعاون األملانيمصدر التمويل: 
تأثيث املسرح مبا يضمن شمول األشخاص من كافة اإلعاقاتاالجراء3: 

شركة متخصصةمتطلبات التنفيذ: 
مكتــب هندســي / الدائــرة الهندســية / وحــدة خدمــات األشــخاص مــن متابعة التنفيذ: 

ذوي اإلعاقــة
2023عام التنفيذ:

 500،000دوالراملوازنة املخصصة:
التعاون األملانيمصدر التمويل: 

رابعا: التزام الهيئة احمللية بتوظيف األشخاص من ذوي اإلعاقة
آليات العمل:

توفيــر قاعــدة بيانــات للعاملــني يف الهيئــة احملليــة، تتضمــن عــدد ونســبة األشــخاص مــن 1. 
ذوي اإلعاقــة املوظفــني.

التــزام الهيئــة احملليــة بنســبة توظيــف لألشــخاص مــن ذوي اإلعاقــة بنســبة )ال تقــل( 2. 
عــن 5٪ مــن اجمالــي املوظفــني، وان تشــمل عمليــة التوظيــف كافــة أنــواع االعاقــات، مــع 
مراعــاة التوظيــف حســب املؤهــات العلميــة واملهنيــة وتنــوع أنــواع الصعوبــة ونــوع اجلنــس، 
ــني/ات مــن األشــخاص  ــف املؤهل ــم توظي ــوع االجتماعــي، وان يت ــا الن واحلساســية لقضاي

ــوع اإلعاقــة ودرجتهــا. ــْوع اجلنــس ون ذوي اإلعاقــة، مبراعــاة نَ
اإلعــان عــن الوظائــف بشــكل يشــمل األشــخاص مــن ذوي اإلعاقــة يف اإلعــان او طريقــة 3. 

اإلعــان، مبــا يضمــن الوصــول لألشــخاص مــن ذوي اإلعاقــة. )مواءمــة اإلعــان لكافــة 
أنــواع االعاقــات(.

االلتــزام بتوفيــر الترتيبــات التيســيرية املعقولــة أو مقومــات إمكانيــة الوصــول لتمكــني 4. 
املوظفــني/ات مــن األشــخاص ذوي اإلعاقــة مــن القيــام بأعمالهــم بشــكل مســتقل وَفّعــال.

ضــرورة مواءمــة عمليــة التوظيــف لألشــخاص مــن ذوي اإلعاقــة، بــدًء باإلعــان عــن 5. 
والتقييــم. الوظيفــي  والتطــور  واملتابعــة  والتعيــني  واالمتحانــات  واملقابــات  الوظائــف 

مالحظــة: يتوفــر دليــل ارشــادي شــامل حــوَل آليــات تفعيــل احلــق يف العمــل الالئــق لألشــخاص 
ذوي اإلعاقــة يف بيئــات عمــل جامعــة وضمــن ُفــَرص متكافئــة، مــن إصــدارات جمعيــة بيــت حلــم 
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العربيــة للتأهيــل، واعــداد زيــاد عمــرو وشــذى أبــو ســرور، 4102، ميكــن االســتعانة بــه يف إجــراءات 
التوظيف.

خامسا: تسهيل وصول األشخاص من ذوي اإلعاقة لوثائق الهيئة احمللية الرئيسة
آليات العمل:

ــع برامــج احلواســيب 1.  ــه م ــة مبــا يضمــن مطابقت ــة احمللي ــي للهيئ ــع اإللكترون ــة املوق مواءم
الناطقــة وتوفيــر خاصيــة تكبيــر اخلطــوط وقــارءة النصــوص .

ضمان مساعدة األشخاص من ذوي اإلعاقة يف الوصول لوثائق الهيئة احمللية.2. 
توفيــر وثائــق البلديــة الرئيســة )اخلطــة االســتراتيجية، اخلطــة التنفيذيــة، املوازنــة...( 3. 

بصيغــة بريــل او بنســخ صوتيــة، ومبنهجيــة »القــراءة املبســطة« مــن خــال جمــل قصيــرة 
ــة البســيطة واملتوســطة. ــة الذهني ــوز ملســاعدة ذوي اإلعاق ــة بصــور واشــارات ورم مدعم

التــزام الهيئــة احملليــة باعــداد موازنــة املواطــن، ومواءمتهــا لتكــون مســتجيبة لألشــخاص 4. 
مــن ذوي اإلعاقــة.

اعتماد الهيئة احمللية ملنهجية املوازنات التشاركية.5. 
مباشــرة 6.  حتتــك  التــي  الدوائــر  خاصــة  احملليــة،  الهيئــة  ملوظفــي  تدريــب  توفيــر 

باملواطنــني »خدمــة اجلمهــور« علــى لغــة اإلشــارة، وعلــى مهــارات االتصــال والتواصــل مــع 
كافــة أنــواع االعاقــات.

ــرة ولغــة ســهلة الفهــم تتناســب واحتياجــات جميــع 7.  توفيــر جميــع الوثائــق بالُطــُرق املُيَسَّ
األشــخاص ذوي اإلعاقــة يف الوصــول للمعلومــات. 

سادسا: أنظمة الشكاوى يف الهيئات احمللية
آليات العمل:

يجب توفير أنظمة للشــكاوى تراعي يف تصميمها وآليات اســتخدامها، مواءمة اســتخدامها  	
من قبل األشــخاص من ذوي اإلعاقة، وإمكانية أيضا املتابعة لردود الشــكوى.

توفيــر تدريــب للعاملــني بوحــدة الشــكاوي حــول حقــوق ذوي اإلعاقــة وكيفيــة التعامــل معهــم  	
مبــا يتــاءم مــع واقــع الصعوبــات التــي يعانــون منهــا.

اعــداد بيانــات عــن الشــكاوى املقدمــة مــن األشــخاص مــن ذوي اإلعاقــة، ومــدى االســتجابة  	
لشــكاويهم، لفحــص مــدى فعاليــة نظــام الشــكاوى لاســتجابة لألشــخاص مــن ذوي اإلعاقــة. 

متابعــة وحــدة خدمــات األشــخاص مــن ذوي اإلعاقــة للشــكاوى املقدمــة مــن األشــخاص مــن  	
ذوي اإلعاقــة ومــدى االســتجابة لهــا مــن قبــل دوائــر الهيئــة احملليــة املختلفــة.
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ســابعا: تأســيس وحــدة خدمــات األشــخاص مــن ذوي اإلعاقــة، )تطويــر وحــدة املواءمــة القائمــة 
حاليــا يف بلديــة رام اهلل(

مــن أجــل مأسســة االســتجابة الشــمولية لألشــخاص مــن ذوي اإلعاقــة، ومــن أجــل انفــاذ مــا 
ورد يف هــذا الدليــل، ومــن أجــل توطــني نهــج شــمول حقــوق األشــخاص مــن ذوي اإلعاقــة 
ــى تأســيس وحــدة  ــة، يجــل العمــل عل ــة احمللي ــات الهيئ يف خطــط وسياســات وبرامــج وموازن

خدمــات األشــخاص مــن ذوي اإلعاقــة.
ماحظة: مرفق يف املاحق وصف وظيفي مقترح.

املجال الثاني: البنية التحتية

الهــدف: انفــاذ حقــوق األشــخاص ذوي اإلعاقــة يف إمكانيــة الوصــول وحريــة احلركــة والتنقــل 
ــة املرافــق العامــة التــي تقــع ضمــن نطــااق عمــل الهيئــة احمللية  بأمــان وكرامــة واســتقاللية يف كافَّ
كمــا مرافــق الهيئــة احملليــة املختلفــة نفســها، ومبــا يســتجيب ملتطلبــات تنقــل وحركــة جميــع 

األشــخاص ذوي اإلعاقــة أيــًا كانــت الصعوبــة التــي لديهــم.

التدخالت املطلوبة:
أوال: تهيئة مرافق الهيئات احمللية مبا يراعي الشمول للجميع

أليات العمل:
ــى التهيئــة الفيزيائيــة ملرافــق الهيئــة احملليــة الحتياجــات األشــخاص مــن ذوي 1.  العمــل عل

اإلعاقــة، مبــا يشــمل )املمــرات، دورات امليــاه، قاعــات االجتماعــات، مواقــف الســيارات، 
األبــواب، املكاتــب واملرافــق حيــث يتطلــب أي خدمــات للجمهــور. .... ( وجلميــع أنــواع  

ــات. اإلعاق
توفير ماسح صوتي لوثاءق البلدية ومعاماتها، او بصيغة بريل.2. 
توفيــر مبنهجيــة »القــراءة املبســطة« مــن خــال جمــل قصيــرة مدعمــة بصــور واشــارات 3. 

ورمــوز.
توفير مترجمني/ات لغة إشارة.4. 
تزويد أبواب املرافق بإرشادات أو إشارات مسموعة مثل املصاعد، األبواب، االدراج.5. 
تزويد املصاعد، واالبواب، بإشارات وإرشادات تعريفية بصيغة بريل.6. 
تزويد األبواب واشارات املمرات بصيغة بريل.7. 
ــة حــال اســتخدامه يف ممــرات أو 8.  عــدم اســتخدام الزجــاج الشــفاف، ووضــع إشــارة دال

ــة. ــة احمللي ــواب الهيئ أب
ــة . 9 ــة« يف ممــرات البلدي ــم لألشــخاص مــن ذوي اإلعاق ــاط اخلشــن »املائ اســتخدام الب
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ــة ملخــارج الطــوارئ. ــور، أو الواصل ــات اجلمه واملســارب اخلاصــة بخدم
توفير مخارج طوارئ مائمة لألشخاص من ذوي اإلعاقة.. 10
تصميــم نوافــذ اســتقبال منخفضــة للمراجعــني/ات ممــن لديهــم صعوبــات حركيــة أو . 11

ــة. ــر قام ِقَص

ثانيا: تهيئة املرافق العامة الحتياجات األشخاص من ذوي اإلعاقة.
أليات العمل:

الــزام كافــة املرافــق العامــة بتهيئــة مرافقهــا لتســهيل وصول األشــخاص مــن ذوي االعاقات . 1
ــة، الشــوارع، مراكــز  ــى اخلدمــات )العمــارات الســكنية، املجمعــات التجاري واحلصــول عل
ثقافيــة، ســينما، املرافــق العامــة »حدائــق، ماعــب، األرصفــة، العمــارات، دور العبــادة ... 

)«
مواءمــة املرافــق العامــة إلحتياجــات ومتطلبــات حريــة احلركــة لكافــة األشــخاص ذوي . 2

االعاقــات، مثــل إشــارات املــرور املــزودة بالرمــوز، واإلرشــادات واإلشــارات الصوتيــة، 
الرســومات  خــال  مــن  املبســطة  القــراءة  البوســترات مبنهجيــة  املكبــرة،  البوســترات 

والرمــوز.
تزويــد املصاعــد، واالبــواب، واالدراج، بإرشــادات وعبــارات تعريفيــة مكتوبــة بصيغــة بريــل، . 3

وإرشــادات مسموعة.
توفير نشرات مصورة يف املرافق العامة الحتياجات ذوي اإلعاقة السمعية.. 4
توفير نشرات مكّبرة يف املرافق العامة الحتياجات ذوي اإلعاقة البصرية اجلزئية.. 5
حترير مخالفات رادعة بحق املنشآت التي تخالف احكام القانون فيما يتعلق باملواءمة.. 6
ــة حــال اســتخدامه يف ممــرات أو . 7 عــدم اســتخدام الزجــاج الشــفاف، ووضــع إشــارة دال

ــق العامــة. ــواب املراف أب
اســتخدام البــاط اخلشــن »املائــم لــذوي اإلعاقــة« يف ممــرات البلديــة واملســارب اخلاصة . 8

بخدمــات اجلمهــور، أو الواصلــة ملخــارج الطوارئ.
تزويد مخارج الطوارئ بالتسهيات املائمة لألشخاص من ذوي اإلعاقة.. 9

تصميــم نوافــذ اســتقبال منخفضــة للمراجعــني/ات ممــن لديهــم صعوبــات حركيــة أو . 10
ــة. ــر قام ِقَص

تزويد األبواب واشارات املمرات بصيغة بريل.. 11
ضمــان ان تكــون املمــرات يف الشــوارع وعلــى األرصفــة مائمــة ملســتخدمي الكراســي . 12

املتحركــة مــن حيــث املســاحة و ســهولة احلركــة.
ضرورة توفر حواجز حامية امام مدخل العمارات.. 13
ضرورة عدم وضع أشجار او أعمدة كهرباء أو اية عوائق مادية على املمرات واألرصفة. 14
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توجــد ضــرورة ان تلتــزم الهيئــة احملليــة بالرقابــة علــى التــزام »أربــاب العمــل، املواطنــني/ات« 
بتوفيــر مقومــات إمكانيــة الوصــول واتخــاذ مــا يلــزم مــن تدابيــر، مثــل التوعيــة، التحفيــز، 

ــا. ــص، وغيره ــات، وســحب الُرَخ والغرام

قضايا يجب مراعاتها يف املواءمة املتكاملة لنشاط او اجتماع:
هل قاعة النشاط موائمة؟«	
هل يوجد »معيقات« عتبات يف طريق الوصول إلى قاعة النشاط أو املصعد؟«	
هل ارتفاع املكاتب مناسب لشخص يستخدم الكرسي املتحرك؟«	
هل التكنولوجيا املستخدمة مائمة ألشخاص من ذوي االعاقة؟«	
هل يتوفر منشورات بصيغة بريل؟«	
هل يتوفر مترجم/ـة للغة اإلشارة؟«	
هل توجد نشرات مصورة؟«	
هل الوثائق والنشرات متوفرة بخطوط مكّبرة؟«	
هل تتوافر دورات مياه مائمة الستخدامات األشخاص من ذوي اإلعاقة؟«	
هل املواصات مؤمنة أو متاحة للمشاركني يف الفعالية/ النشاط؟«	
هل مخارج الطوارئ مهيئة لألشخاص من ذوي اإلعاقة؟«	
هل إشارات اعان حاالت الطوارئ مائمة لألشخاص من ذوي اإلعاقة؟«	
يف حــال تصميــم املبانــي، هــل يتــم االخــذ باحلســبان االســتجابة واحلساســية الحتياجــات «	

األشــخاص مــن ذوي اإلعاقــة؟
هــل يتــم اعتمــاد منهجيــة »القــراءة املبســطة« التــي تعتمــد علــى الرمــوز والصــور واجلمــل «	

القصيــرة؟
هــل يتــم االلتــزام بتنفيــذ األنشــطة بحساســية واســتجابة لقضايــا األشــخاص مــن ذوي «	

اإلعاقــة؟
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ارشادات عامة للهيئة احمللية لضمان انفاذ الترتيبات التيسيرية املعقولة: 

عدم ترخيص اية مباني عامة قبل التزامها باملواصفات التامة للموائمة. . 1
إزالة البسطات والتعديات التي تعرقل حرية احلركة على األرصفة والشوارع. . 2
منــع اصحــاب احملــال التجاريــة وغيرهــم مــن األهالــي مــن اســتعمال األرصفــة واملرافــق . 3

العامــة ملصاحلهــم الشــخصية خاصــة تلــك التــي تعرقــل حريــة احلركــة والتنقــل.
إعطــاء اصحــاب األماكــن العامــة القدميــة مهلــة معقولــة ملوائمــة مرافقهــم، واال ســيتم . 4

ــن. ــة امله ــح مزاول ــم مــن تصاري حرمانه
التحقــق عنــد تصميــم املبانــي العامــة ان األشــخاص ذوي اإلعاقــة كافــة يســتطيعون . 5

الوصــول اليهــا ودخولهــا واســتعمالها واخلــروج منهــا بحريــة واســتقالية وامــان وكرامــة.

التيســيرية  الترتيبــات  انفــاذ  اجــل  مــن  احملليــة  الهيئــة  ســنوية يف  موازنــة  يجــب تخصيــص 
املعقولــة يف الهيئــة احملليــة وبرامجهــا وانشــطتها، مبــا يضمــن شــمول األشــخاص مــن ذوي 

اإلعاقــة.

املجال الثالث: املشاركة االجتماعية

الهــدف: تعزيــز املشــاركة االجتماعيــة لألشــخاص مــن ذوي اإلعاقــة يف الفعاليــات واألنشــطة 
الثقافيــة والفنيــة والرياضيــة والتعليميــة واملجتمعيــة والسياســية والدينيــة.

التدخالت املطلوبة:
أوال: تصميــم األنشــطة والفعاليــات االجتماعيــة مبــا يضمــن شــمول ومشــاركة األشــخاص مــن 

ذوي االعاقــة
أليات العمل:

اختيــار األماكــن املاءمــة ملشــاركة األشــخاص مــن ذوي اإلعاقــة مــن حيــث توفــر املمــرات/ . 1
املقاعــد/ دورات امليــاه/ مواقــف الســيارات/ املســاحات املائمــة، ...

العمــل علــى توفيــر أدوات ووســائل الشــمول والدمــج واملشــاركة مثــل ترجمــة للغــة اإلشــارة، . 2
البوســترات املصــورة، البوســترات الناطقــة »تتضمــن البوســترات تســجيل صوتــي«، صيغــة 
بريــل للكلمــات التعريفيــة، النشــرات مبنهجيــة القــراءة املبســطة التــي تتضمــن رســومات 

واشــكال وورمــوز ....
توفيــر اخلدمــات املُراَفقــة وتيســير عمليــات التنقــل داخــل األماكــن حيــث عقــد األنشــطة . 3

لضمــان مشــاركة األشــخاص ذوي اإلعاقــة بكرامــة وَعدالــة. 
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ضــرورة توفيــر وســائل النقــل الازمــة لوصولهــم حيــث األنشــطة االجتماعيــة، كــي نأخــذ . 4
باحلســبان غيــاب وســائل النقــل املُوائمــة مــن جهــة ومحدوديــة دخــل الكثيــر من األشــخاص 

ذوي اإلعاقــة مــن جهــة أخــرى.
مأسســة مشــاركة األشــخاص مــن ذوي اإلعاقــة يف الفعاليــات، كنهــج متوطــن، مثــل تقــدمي . 5

الفقــرات، مشــاركات ثقافيــة، مشــاركات فنيــة... .
مواءمــة أماكــن تنفيــذ األنشــطة الثافيــة والعلميــة والفنيــة والرياضيــة لألشــخاص مــن ذوي . 6

اإلعاقــة، مثــل: املكتبــات العامــة، املســارح، قاعــات املعــارض ... .

ثانيا: دعوة وشمول األشخاص من ذوي اإلعاقة يف الفعاليات االجتماعية يف الهيئة احمللية
أليات العمل:

دعــوة األشــخاص مــن ذوي اإلعاقــة يف الفعاليــات االجتماعيــة التــي تنظمهــا الهيئــة . 1
احملليــة، باالســتفادة مــن قاعــدة البيانــات اخلاصــة باالشــخاص مــن ذوي االعاقــة، وتوفيــر 
آليــات الوصــول لتلــك الفعاليــات، مــن خــال املواءمــة بأشــكالها املختلفــة »مســارب، دورات 

ميــاه، مواقــف ســيارات،  الشــوارع واألرصفــة، وســائل النقــل واملواصــات...«.
توفيــر أدوات ووســاءل الشــمول والدمــج واملشــاركة لألشــخاص مــن ذوي اإلعاقــة يف . 2

اإلشــارة يف  لغــة  مثــل:  احملليــة،  الهيئــة  خــال  مــن  املختلفــة  االجتماعيــة  الفعاليــات 
املؤمتــرات واألنشــطة املختلفــة، صيغــة بريــل يف املصاعــد واالبــواب واملمــرات، كلمــات 

املبســطة... القــراءة  ناطقــة، 
ــرة . 3 ــص فق ــل تخصي ــة، مث ــات االجتماعي ــة يف الفعالي ــن ذوي اإلعاق شــمول األشــخاص م

ــة، مشــاركة لألشــخاص  ــة او الثقافي ــات الفني ــة يف املهرجان لألشــخاص مــن ذوي اإلعاق
مــن ذوي اإلعاقــة يف املســابقات الرياضيــة .....

الكشــف عــن ابداعــات األشــخاص مــن ذوي اإلعاقــة، ودعــم ابداعاتهــم وصقلهــا يف . 4
ــي تتضمــن  ــات الت ــة، باالســتفادة مــن قاعــدة البيان ــة والفني ــة والثقافي املجــاالت الرياضي
تفاصيــل عــن مواهــب األشــخاص مــن ذوي اإلعاقــة، وشــمولهم يف األنشــطة الثقافيــة 

والفنيــة والرياضيــة... .
شــمول األشــخاص مــن ذوي اإلعاقــة يف األنشــطة الثقافيــة مثــل املعــارض واألمســيات . 5

الثقافيــة، والفنيــة مثــل املعــارض والعــروض املوســيقية والفنيــة، والرياضية مثل املســابقات 
وغيرهــا.

ضــرورة ان يكــون أي نشــاط اجتماعــي مســتجيب وحســاس الحتياجــات األشــخاص مــن . 6
ذوي اإلعاقــة.
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ثالثا: خلق ثقافة مجتمعية داعمة لشمول ودمج األشخاص من ذوي اإلعاقة يف املجتمع
أليات العمل:

تعزيز ثقافة التنوع واالختاف لدى العاملني يف الهيئة احمللية.. 1
نشــر إعانــات/ بوســترات/ ومضــات تعــزز مــن حقــوق وشــمول األشــخاص مــن ذوي . 2

اإلعاقــة.
استثمار املساحات االعانية للهيئة احمللية لتعزيز شمول األشخاص من ذوي اإلعاقة.. 3
ــة . 4 ــي للهيئ ــم يف اخلطــاب اإلعام ــة وحقوقه ــن ذوي اإلعاق ــا األشــخاص م ــت قضاي تذوي

ــة. احمللي
اطاق جداريات جتسد حقوق واسهامات األشخاص من ذوي اإلعاقة.. 5

مالحظــة عامــة: يجــب علــى الهيئــة احملليــة العمــل علــى توفيــر الترتيبــات التيســيرية املعقولــة 
لشــمول األشــخاص ذوي اإلعاقــة وتضمــني حقوقهــم يف برامــج وخطــط عمــل الهيئــات احملليــة، 

وذلــك مــن اجــل كفالــة االســتجابة للخصوصيــة الفرديــة.

املجال الرابع: التنمية االقتصادية

ــي تنفذهــا  ــة الت ــة االقتصادي الهــدف: شــمول األشــخاص مــن ذوي اإلعاقــة يف برامــج التنمي
أو تشــارك بهــا الهيئــة احملليــة، والتمييــز اإليجابــي لصالــح األشــخاص مــن ذوي اإلعاقــة يف 
اإلجــراءات التيســيرية )املاديــة واللوجســتية( يف القضايــا ذات العاقــة بالتنميــة االقتصاديــة.

التدخالت املطلوبة:
أوال: شمول األشخاص من ذوي اإلعاقة يف التخطيط لبرامج التنمية االقتصادية

أليات العمل:
مشــاركة ممثلــني عــن األشــخاص مــن ذوي اإلعاقــة »مــن أصحــاب االختصــاص« يف . 1

ــة.  ــات احمللي ــا الهيئ ــي تنفذهــا او تشــارك به ــة الت ــة االقتصادي التخطيــط لبرامــج التنمي
)مــن خــال وحــدة تنميــة االقتصــاد احمللــي(.

ــى التخطيــط الشــمولي لبرامــج التنميــة االقتصاديــة مبــا يضمــن شــمول تلــك . 2 العمــل عل
ــة للمحــات واالكشــاك،  ــة املتكامل ــل املواءم ــة. )مث البرامــج لألشــخاص مــن ذوي اإلعاق
والبــازرات اخليريــة، وتخصيــص برامــج تنميبــة اقتصاديــة تســتهدف األشــخاص مــن ذوي 

اإلعاقــة(.
املســاهمة يف التشــبيك مــع املؤسســات األخــرى التــي تُعنــى بقضايــا التنميــة االقتصاديــة: . 3

وزارة التنميــة االجتماعيــة، وزارة االقتصــاد الوطنــي، ســلطة النقــد، مؤسســة التمكــني 
االقتصــادي، صنــدوق التشــغيل الفلســطيني، برنامــج اســتدامة، برنامــج صمــود، برنامــج 
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اســناد ....، مــن اجــل شــمول االشــحاص مــن ذوي اإلعاقــة يف تلــك البرامــج والقضايــا، 
مــن خــال املنــح او القــروض امليســرة. ) مــن خــال مهــام عمــل وحــدة خدمــات األشــخاص 

مــن ذوي اإلعاقــة املقترحــة(.

ثانيا: التمييز اإليجابي لألشخاص من ذوي اإلعاقة يف برامج التنمية االقتصادية.
أليات العمل:

تخصيــص برامــج تنميــة اقتصاديــة وفــرص تشــغيل لألشــخاص مــن ذوي اإلعاقــة، ومبــا . 1
يتــاءم مــع طبيعــة اإلعاقــة، مثــل: البــازار الشــعبي، اكشــاك الوجبــات الســريعة او املبيعــات.

املرافــق . 2 مثــل مواءمــة  اإلعاقــة،  مــن ذوي  لعمــل األشــخاص  املســاندة  املرافــق  توفيــر 
اإلعاقــة. ذوي  مــن  األشــخاص  الحتياجــات  مســتجيبة  لتصبــح  االكشــاك،  او  الصحيــة، 

تنفيــذ مجموعــة مــن أنشــطة التمكــني االقتصــادي لألشــخاص مــن ذوي اإلعاقــة، مــن . 3
اجــل تطويــر مهاراتهــم واكســابهم اخلبــرات العمليــة ودمجهــم يف ســوق العمــل، واحلــد مــن 
احلواجــز التــي حتــول دون وصولهــم للمجتمــع، وجعلهــم مســاهمني اقتصاديــا يف املجتمــع.



دليل ارشادي

39

ختاما، 

ان اعــداد هــذا الدليــل لتضمــني وشــمول حقــوق األشــخاص مــن ذوي االعاقــة يف خطــط 
وبرامــج وأنشــطة الهيئــات احملليــة يف فلســطني، يهــدف الــى انفــاذ حقــوق األشــخاص مــن 
ذوي اإلعاقــة ضمــن حقوقهــم التــي ضمنتهــا التشــريعات والقوانــني الفلســطينية، واالتفاقيــات 
واألعــراف الدوليــة، وكذلــك يهــدف الــى انفــاذ مــا ورد يف أهــداف التنميــة املســتدامة 2030، 
وحتقيــق الشــعار األممــي )ال أحــد خلــف الركــب( وأيضــا انفــاذا ألجنــدة السياســات الوطنيــة 
2017	2022، وخطــة التنميــة الوطنيــة 2021	2023، ومــا انبثــق منهــا مــن خطط اســتراتيجية 

قطاعيــة وعبــر قطاعيــة، وأولويــات وطنيــة وسياســات عامــة، وتدخــات سياســاتية.

كذلــك فــان هــذا الدليــل يعــزز مــن مبــادئ احلوكمــة واحلكم الرشــيد يف الهيئات احملليــة، ويعزز 
أيضــا مــن مفهــوم املواطنــة لــدى األشــخاص مــن ذوي اإلعاقــة، ويســاعد يف شــمولهم ودمجهــم 
ــدأ الشــمول، مــن خــال تضمــني حقوقهــم يف خطــط وسياســات  ــزز مــن مب يف املجتمــع، ويع
وبرامــج وموازنــات وأنشــطة الهيئــات احملليــة يف املجــاالت املعتمــدة تبعــا للخطــة الوطنيــة 

للتنميــة احملليــة »احلوكمــة، البنيــة التحتيــة، املشــاركة االجتماعيــة، التنميــة االقتصاديــة«.

ان هــذا الدليــل ســيرى النــور عندمــا يتــم اعتمــاده مــن قبــل الهيئــة احملليــة بشــكل رســمي، وبقــرار 
مــن املجلــس البلــدي، وتعميمــه علــى كافــة الدوائــر واألقســام للعمــل مبوجبه.
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دليــل ارشــادي شــامل حــوَل: آليــات تفعيــل احلــق يف العمــل الائــق لألشــخاص ذوي اإلعاقــة  	
يف بيئــات عمــل جامعــة وضمــن ُفــَرص متكافئــة، مــن إصــدارات جمعيــة بيــت حلــم العربيــة 

للتأهيــل، واعــداد زيــاد عمــرو وشــذى أبــو ســرور، 2014.

املقابالت احلصرية واملراجعات للدليل:
بلدية رام اهلل. 	
جمعية قادر للتنمية املجتمعية. 	
جمعية جنوم األمل، صفية العلي رئيس مجلس اإلدارة. 	
االحتاد الفلسطيني للصم. 	
االحتاد العام للمعاقني الفلسطينيني. 	
مهند الشافعي/ بلدية رام اهلل. 	
الناشطة املجتمعية شذى أبو سرور. 	
عبير حمد اخصائية يف مركز جبل النجمة. 	
الناشط املجتمعي زياد عمرو. 	
جني عواد 	 من األشخاص من ذوي اإلعاقة الشباب. 	
دانا موسى	 من األشخاص من ذوي اإلعاقة الشباب. 	
عمر ناصر 	 من األشخاص من ذوي اإلعاقة الشباب. 	

ملحق رقم )1(
اإلطار النظري اخلاص بحقوق األشخاص من ذوي اإلعاقة

اتفاقية األمم املتحدة حلقوق االشخاص من ذوي اإلعاقة،
ــع  ــة متت ــة وكفال ــز وحماي ــا هــو تعزي ــان الغــرض منه ــة، ف ــم )1( مــن االتفاقي ــادة رق ــا للم وتبع
األشــخاص ذوي اإلعاقــة متتعــا كامــا علــى قــدم املســاواة مــع اآلخريــن بجميــع حقــوق اإلنســان 

واحلريــات األساســية، وتعزيــز احتــرام كرامتهــم املتأصلــة.

ويشــمل مصطلــح »األشــخاص ذوي اإلعاقــة« » أولئــك الذيــن لديهــم عجــز حركــي أو نفســي أو 
ذهنــي أو حســي طويــل األجــل، والــذي حــني يتفاعــل مــع احلواجــز املختلفــة يعيــق مشــاركتهم 

الكاملــة يف املجتمــع علــى قــدم املســاواة مــع اآلخريــن16.

كما تضمنت املادة رقم )3( من االتفاقية على املبادئ العامة لالتفاقية والتي تنص على:
)أ( احتــرام كرامــة األشــخاص املتأصلــة واســتقالهم الذاتــي مبــا يف ذلــك حريــة تقريــر 

16. اتفاقية األمم املتحدة حلقوق االشخاص من ذوي اإلعاقة، املادة رقم )1(
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واســتقاليتهم. بأنفســهم  خياراتهــم 
)ب( عدم التمييز.

)ج( كفالة مشاركة وإشراك األشخاص ذوي اإلعاقة بصورة كاملة وفعالة يف املجتمع.
ــة  ــوع البشــري والطبيع ــول األشــخاص ذوي اإلعاقــة كجــزء مــن التن ــوارق وقب ــرام الف )د( احت

البشــرية.
)هـ( تكافؤ الفرص.

)و( إمكانية الوصول.
)ز( املساواة بني الرجل واملرأة.

)ح( احتــرام القــدرات املتطــورة لألطفــال ذوي اإلعاقــة واحتــرام حقهــم يف احلفــاظ علــى 
هويتهــم17.

امــا املــادة رقــم )4( فقــد تضمنــت االلتزامــات العامــة باالتفاقيــة مــن قبــل الــدول املوقعــة، ومــن 
ضمنهــا فلســطني، ومــن تلــك االلتزامــات:

تتعهــد الــدول األطــراف بكفالــة وتعزيــز إعمــال كافــة حقــوق اإلنســان واحلريــات األساســية . 1
ــى أســاس  ــوع عل ــز مــن أي ن ــة دون أي متيي ــع األشــخاص ذوي اإلعاق إعمــاال تامــا جلمي

اإلعاقــة. وحتقيقــا لهــذه الغايــة، تتعهــد الــدول األطــراف مبــا يلــي:

)أ( اتخــاذ جميــع التدابيــر املائمــة، التشــريعية واإلداريــة وغيرهــا مــن التدابيــر، إلنفــاذ 
احلقــوق املعتــرف بهــا يف هــذه االتفاقيــة.

)ب( اتخــاذ جميــع التدابيــر املائمــة، مبــا فيهــا التشــريع، لتعديــل أو إلغــاء مــا يوجــد مــن 
قوانــني ولوائــح وأعــراف وممارســات تشــكل متييــزا ضــد األشــخاص ذوي اإلعاقــة.

)ج( مراعــاة حمايــة وتعزيــز حقــوق اإلنـــسان لألشـــخاص ذوي اإلعاقــة يف جميــع السياســات 
والبرامــج.

ــدول . 2 ــة مــن ال ــة، تتعهــد كل دول ــة والثقافي ــة واالجتماعي ــق باحلقــوق االقتصادي فيمــا يتعل
األطــراف باتخــاذ التدابيــر الازمــة بأقصــى مــا تتيحــه املــوارد املتوافــرة لديهــا، وحيثمــا 
ــاال  ــوق إعم ــال هــذه احلق ــى إعم ــا إل ــي، للتوصــل تدريجي ــاون الدول ــار التع ــزم، يف إطــ يل
تامــا، دون اإلخــال بااللتزامــات الــواردة يف هــذه االتفاقيــة والواجبــة التطبيــق فــورا، وفقــا 

للقانــون الدولــي18.

17. اتفاقية األمم املتحدة حلقوق االشخاص من ذوي اإلعاقة، املادة رقم )3(
18. اتفاقية األمم املتحدة حلقوق االشخاص من ذوي اإلعاقة، املادة رقم )4(
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أما املادة رقم )9(: إمكانية الوصول، فقد نصت على:
لتمكــني األشــخاص ذوي اإلعاقــة مــن العيــش يف اســتقالية واملشــاركة بشــكل كامــل يف . 1

جميــع جوانــب احليــاة، تتخــذ الــدول األطــراف التدابيــر املناســبة التــي تكفــل إمكانيــة 
وصــول األشــخاص ذوي اإلعاقــة، علــى قــدم املســاواة مــع غيرهــم، إلــى البيئــة املاديــة 
ذلــك تكنولوجيــات ونظــم  النقــل واملعلومــات واالتصــاالت، مبــا يف  احمليطــة ووســائل 
املعلومــات واالتصــال، واملرافــق واخلدمــات األخــرى املتاحــة لعامــة اجلمهــور أو املقدمــة 
إليــه، يف املناطــق احلضريــة والريفيــة علــى الســواء. وهــذه التدابيــر، التــي يجــب أن تشــمل 
حتديــد العقبــات واملعوقــات أمــام إمكانيــة الوصــول وإزالتهــا، تنطبــق بوجــه خــاص علــى 

مــا يلــي:
)أ( املبانــي والطــرق ووســائل النقــل واملرافــق األخــرى داخــل البيــوت وخارجهــا، مبــا يف ذلــك 

املــدارس واملســاكن واملرافــق الطبيــة وأماكــن العمــل؛
)ب( املعلومــات واالتصــاالت واخلدمــات األخــرى، مبــا فيهــا اخلدمــات اإللكترونيــة وخدمــات 

الطــوارئ.
تتخذ الدول األطراف أيضا التدابير املناسبة الرامية إلى:. 2

ــى املرافــق واخلدمــات  ــة الوصــول إل ــة إمكاني ــة لتهيئ ــادئ توجيهي ــا ومب ــر دني )أ( وضــع معايي
ــادئ ورصــد تنفيذهــا؛ ــر واملب ــه، ونشــر هــذه املعايي ــور أو املقدمــة إلي املتاحــة لعامــة اجلمه

)ب( كفالــة أن تراعــي الكيانــات اخلاصــة التــي تعــرض مرافــق وخدمــات متاحــة لعامة اجلمهور 
أو مقدمــة إليــه جميــع جوانــب إمكانيــة وصــول األشــخاص ذوي اإلعاقة إليها؛

)ج( توفيــر التدريــب للجهــات املعنيــة بشــأن املســائل املتعلقــة بإمكانيــة الوصــول التــي تواجــه 
األشــخاص ذوي اإلعاقــة.

)د( توفيــر الفتــات بطريقــة برايــل وبأشــكال يســهل قراءتهــا وفهمهــا يف املبانــي العامــة واملرافــق 
األخــرى املتاحــة لعامــة اجلمهور؛

والقــراء  املرشــدون  فيهــم  مبــن  والوســطاء،  البشــرية  املســاعدة  مــن  أشــكال  توفيــر  )هـــ( 
واألخصائيــون املفســرون للغــة اإلشــارة، لتيســير إمكانيــة الوصــول إلــى املبانــي واملرافــق 

اجلمهــور؛ لعامــة  املتاحــة  األخــرى 
)و( تشــجيع أشــكال املســاعدة والدعــم األخــرى لألشــخاص ذوي اإلعاقــة لضمــان حصولهــم 

علــى املعلومــات.
)ز( تشــجيع إمكانيــة وصــول األشــخاص ذوي اإلعاقــة إلــى تكنولوجيــات ونظــم املعلومــات 

واالتصــال اجلديــدة، مبــا فيهــا شــبكة اإلنترنــت؛
)ح( تشــجيع تصميــم وتطويــر وإنتــاج وتوزيــع تكنولوجيــات ونظــم معلومــات واتصــاالت ميكــن 
ــة مبكــرة، كــي تكــون هــذه التكنولوجيــات  لألشــخاص ذوي اإلعاقــة الوصــول إليهــا، يف مرحل

والنظــم يف املتنــاول بأقــل تكلفــة19.
19. اتفاقية األمم املتحدة حلقوق االشخاص من ذوي اإلعاقة، املادة رقم )9(
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كمــا تضمنــت االتفاقيــة جملــة مــواد تؤكــد علــى حقــوق األشــخاص ذوي اإلعاقــة مثــل: املــادة 10 
	 احلــق يف احليــاة، املــادة 12 	 االعتـــراف باألشــخاص ذوي اإلعاقــة علــى قــدم املســاواة مــع 
آخريــن أمــام القانــون، املــادة 13 	 إمكانيــة اللجــوء إلــى القضــاء، املــادة 14 	 حريــة الشــخص 
ــة القاســية أو الاإنســانية  ــة أو العقوب ــب أو املعامل ــادة 15 	 عــدم التعــرض للتعذي ــه، امل وأمن
أو املهينــة، املــادة 16 	 عــدم التعــرض لاســتغال والعنــف واالعتــداء، املــادة 17 	 حمايــة 
الســامة الشــخصية، املــادة 18 	 حريــة التنقــل واجلنســية، املــادة 19 	 العيــش املســتقل 
واإلدمــاج يف املجتمــع، املــادة 20 	 التنقــل الشــخصي، املــادة 21 	 حريــة التعبيــر والــرأي 
واحلصــول علــى معلومــات، املــادة 22 	 احتــرام اخلصوصيــة، املــادة 23 	 احتــرام البيــت 
واألســرة،  املــادة 24 	 التعليــم، املــادة 25 	 الصحــة، املــادة 26 	 التأهيــل وإعــادة التأهيــل، 
املــادة 27 	 العمــل والعمالــة، املــادة 28 	 مســتوى املعيشــة الائــق واحلمايــة االجتماعيــة، 
املــادة 29 	 املشــاركة يف احليــاة السياســية والعامــة، املــادة 30 	 املشــاركة يف احليــاة الثقافيــة 

ــه والتســلية والرياضــة20. وأنشــطة الترفي

قانون رقم )4( لسنة 1999م بشأن حقوق املعوقني 
امــا يف مجــال احلقــوق اخلاصــة، فقــد نصــت املــادة )10( »مجــاالت رعايــة وتأهيــل املعاقــني« 
علــى »تتولــى الــوزارة مســؤولية التنســيق مــع جميــع اجلهــات املعنيــة للعمــل علــى رعايــة وتأهيــل 

املعوقــني يف املجــاالت اآلتيــة:

1- يف املجال االجتماعي.
أ	 حتــدد طبيعــة اإلعاقــة وبيــان درجتهــا ومــدى تأثيرهــا علــى أســرة املعــوق وتقــدمي املســاعدة 

املناسبة.
ــف  ــب والتثقي ــة والتدري ــة واإلغاث ب	 تقــدمي اخلدمــات اخلاصــة باملعوقــني يف مجــال الرعاي

ــة األســرية. ــة يف برامــج التنمي ــه األولوي وإعطائ
ج	 توفيــر خدمــات الرعايــة االجتماعيــة اإليوائيــة لشــديدي اإلعاقــة والذيــن ليــس لهــم مــن 

يعولهــم.
د	 دعم برامج املشاغل احملمية.

ه	 إصدار بطاقة املعوق

2- يف املجال الصحي.
أ	 تشخيص وتصنيف درجة اإلعاقة لدى املعوق.

ب	 ضمــان اخلدمــات الصحيــة املشــمولة يف التأمــني الصحــي احلكومــي مجانــاً للمعــوق 
وألســرته.

20. اتفاقية األمم املتحدة حلقوق االشخاص من ذوي اإلعاقة.
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تقدمي وتطوير خدمات االكتشاف املبكر لإلعاقات.
ج	 توفيــر األدوات واألجهــزة الطبيــة الازمــة ملســاعدة املعــوق وفقــا للمــادة )5( مــن هــذا 

القانــون.
د	 تقدم اخلدمات الوقائية والعاجية التي تهدف إلى تقليل نسبة اإلعاقة يف املجتمع.

3- يف مجال التعليم
أ	 ضمــان حــق املعوقــني يف احلصــول علــى فــرص متكافئــة لالتحــاق باملرافــق التربويــة 

والتعليميــة ويف اجلامعــات ضمــن إطــار املناهــج املعمــول بهــا يف هــذه املرافــق.
ب	 توفير التشخيص التربوي الازم لتحديد طبيعة اإلعاقة وبيان درجتها.

ج	 توفير املناهج والوسائل التربوية والتعليمية والتسهيات املناسبة.
د	 توفير التعليم بأنواعه ومستوياته املختلفة للمعوقني بحسب احتياجاتهم.

ه	 إعداد املؤهلني تربوياً لتعليم املعوقني كل حسب إعاقته.

4- يف مجال التأهيل والتشغيل.
أ	 إعداد كوادر فنية مؤهلة للعمل مع مختلف فئات املعوقني.

ب	 ضمــان حــق االلتحــاق يف مرافــق التأهيــل والتدريــب املهنــي حســب القوانــني واللوائــح 
ــي للمعوقــني. ــر برامــج التدريــب املهن ــدأ تكافــؤ الفــرص وتوفي ــى أســاس مب املعمــول بهــا وعل
ج	 إلــزام املؤسســات احلكوميــة وغيــر احلكوميــة باســتيعاب عــدد مــن املعوقــني ال يقــل عــن ٪5 
مــن عــدد العاملــني بهــا يتناســب مــع طبيعــة العمــل يف تلــك املؤسســات مــع جعــل أماكــن العمــل 

مناسبة الســتخدامهم.
د	 تشــجيع تشــغيل املعوقــني يف املؤسســات اخلاصــة مــن خــال خصــم نســبة مــن مرتباتهــم 

مــن ضريبــة الدخــل لتلــك املؤسســات.
ه	 يف مجال الترويح والرياضة.

و	 توفيــر فــرص الرياضــة والترويــح للمعوقــني وذلــك مبواءمــة املاعــب والقاعــات واملخيمــات 
والنــوادي ومرافقهــا حلالــة املعــوق وتزويدهــا بــاألدوات واملســتلزمات الضروريــة.

ز	 دعم مشاركة املعوقني يف برامج رياضية وطنية ودولية.
ــة  ــة احلكومي ــة واألثري ــة والترفيهي ــن الثقافي ــى األماك ــني إل ــض رســوم دخــول املعوق ح	 تخفي

بنســبة ٪50.

5- يف مجال التوعية اجلماهيرية.
أ	 القيــام بحمــات توعيــة اجلماهيــر حــول اإلعاقــات بجميــع جوانبهــا مــن مســببات ونتائــج 

وحاجــات.
ب	 نشر اإلرشادات العامة والوعي بهدف تقومي املجتمع للمعوق ودمجه.
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ج	 استخدام لغة اإلشارة يف التلفزيون«21.

امــا املــادة رقــم )11( »إدخــال لغــة اإلشــارة يف املرافــق احلكوميــة«، فقــد نصــت علــى »تعمــل 
الدولــة علــى إدخــال لغــة اإلشــارة يف املرافــق احلكوميــة«22.

يف حــني أن الفصــل الثالــث تضمــن موضــوع »مواءمــة األماكــن العامــة للمعوقــني«، حيــث 
نصــت املــادة رقــم )12( »أهــداف املوائمــة« علــى »تهــدف املوائمــة إلــى حتقيــق بيئــة مناســبة 
للمعوقــني تضمــن لهــم ســهولة واســتقالية احلركــة والتنقــل واالســتعمال اآلمــن لألماكــن 
العامــة23«، امــا املــادة رقــم )14( »تأمــني احتياجــات املعوقــني يف أماكــن التعليــم« فقــد نصــت 
ــة تتناســب واحتياجــات املعوقــني يف  ــي تأمــني بيئ ــم العال ــة والتعلي ــي التربي ــى وزارت ــى »عل عل

املــدارس والكليــات واجلامعــات24«.

ــى »بالتنســيق  ــد نصــت عل ــي« فق ــم احملل ــم )15( »مســؤولية وزارة احلك ــادة رق يف حــني ان امل
مــع اجلهــات املعنيــة تتولــى وزارة احلكــم احمللــي مســؤولية إلــزام اجلهــات احلكوميــة واخلاصــة 
ــي واملرافــق  ــة الواجــب توافرهــا يف املبان ــة والهندســية واملعماري بالشــروط واملواصفــات الفني

العامــة القدميــة واجلديــدة خلدمــة املعوقــني25«.

امــا املــادة )16( »مســؤولية وزارة املواصــات« فقــد نصــت علــى »تعمــل وزارة املواصــات علــى 
تهيئــة البيئــة املناســبة لتســهيل حركــة املعوقــني إضافــة إلــى منــح تخفيضــات خاصــة يف وســائل 

النقــل العامــة لهــم وملرافقيهــم26«.

قــرار مجلــس الــوزراء رقــم )40( لســنة 2004 بالالئحــة التنفيذيــة للقانــون رقــم )4( لســنة 1999 
م بشــأن حقــوق املعوقــني:

حيث تضمنت الائحة شروحات تفصيلية للقانون من أهمها:
تعريــف بطاقــة املعــوق يف املــادة )3(، حيــث نصــت املــادة علــى: بطاقــة املعــوق: تقــدم وزارة 
الشــؤون االجتماعيــة رزمــة مــن اخلدمــات الصحيــة والدمــج االجتماعــي واملهنــي والتعليمــي 
وإعــادة التأهيــل وخدمــات الدعــم وفــق نــوع اإلعاقــة ودرجاتهــا وذلــك مــن خــال بطاقــة 
املعــوق التــي تصدرهــا وزارة الشــئون االجتماعيــة ويتــم مــن خالهــا تقــدمي خدمــات للمعوقــني 

21. قانون رقم )4( لسنة 1999م بشأن حقوق املعوقني، مادة رقم )10(.

22. قانون رقم )4( لسنة 1999م بشأن حقوق املعوقني، مادة رقم )11(.

23. قانون رقم )4( لسنة 1999م بشأن حقوق املعوقني، مادة رقم )12(.

24. قانون رقم )4( لسنة 1999م بشأن حقوق املعوقني، مادة رقم )14(.
25. . رقم )4( لسنة 1999م بشأن حقوق املعوقني، مادة رقم )15(.

26. قانون رقم )4( لسنة 1999م بشأن حقوق املعوقني، مادة رقم )16(.
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ــة ذات  ــة والدولي ــات األجنبي ــة ومــع الهيئ ــوزارات واجلهــات الرســمية واألهلي بالتنســيق مــع ال
العاقــة يف هــذا املجــال27.

امــا املــادة رقــم )12( فقــد تناولــت بالتفصيــل احلقــوق اخلاصــة لــذوي اإلعاقــة ونصــت علــى: 
تقــوم وزارة الشــئون االجتماعيــة بالتنســيق مــع اجلهــات املختصــة بالعمــل علــى رعايــة وتأهيــل 

املعوقــني يف املجــاالت التاليــة:

أوال: يف املجال االجتماعي:
 تقــوم وزارة الشــئون االجتماعيــة بتحديــد طبيعــة اإلعاقــة وبيــان درجتهــا وبحــث مــدى  	

تأثيرهــا علــى أســرة املعــوق وتقــدمي املســاعدات الازمــة مــن رعايــة وإغاثــة وتدريــب 
وتثقيــف وتأهيــل وتشــغيل وبرامــج التنميــة األســرية.

 ضــرورة وجــود مراكــز أيوائيــة لشــديدي اإلعاقــة ومشــاغل محميــة إلعاقــات أخــرى والذيــن  	
ليــس لهــم مــن يعولهــم.

 تطوير وحدة اإلرشاد احلركي اخلاصة باملكفوفني. 	

ثانيا: يف املجال الصحي:
 تشخيص وتصنيف درجة اإلعاقة لدى املعوق. 	
 ضمــان اخلدمــات الصحيــة املشــمولة يف التأمــني الصحــي احلكومــي مجانــا للمعــوق  	

وألســرته، كذلــك إعطــاء الرعايــة الطبيــة الازمــة مبختلــف إعاقاتهــم.
 تقــدمي وتطويــر خدمــات االكتشــاف املبكــر لإلعاقــة والرعايــة الصحيــة املبكــرة والعمــل مــع  	

األشــخاص املعوقــني وأســرهم بهــدف منــع التدهــور الصحــي والوظيفــي للشــخص املعــوق.
 توفيــر األدوات واألجهــزة الطبيــة الازمــة ملســاعدة املعــوق وتقــدمي اخلدمــات الوقائيــة  	

ــل نســبة اإلعاقــة يف املجتمــع. ــى تقلي ــي تهــدف إل ــة الت والعاجي
 توفيــر العاجــات الازمــة حســب النظــام املعمــول بــه وإجــراء العمليــات الطبيــة واجلراحيــة  	

والتشــخيصية لــكل شــخص معــوق ويف حالــة عــدم توفرهــا تتكفــل وزارة الصحــة بتســديد 
النفقــات أو شــراء اخلدمــة مــن القطــاع اخلــاص ســواء داخــل الوطــن أو خارجــه.

ثالثا: يف مجال التعليم
تطبــق قانــون التعليــم اإللزامــي ضمــن فلســفة وزارة التربيــة والتعليــم مــع مراعــاة وضــع الطفــل 

املعــوق وقدراتــه الذهنيــة واحلركيــة واحلســية والنفســية.
 يجــب علــى اجلامعــات واملعاهــد واملراكــز التعليميــة أن تعطــي فرصــا متكافئــة للمعوقــني  	

27. قرار مجلس الوزراء رقم )40( لسنة 2004 بالائحة التنفيذية للقانون رقم )4( لسنة 1999 م بشأن حقوق املعوقني، مادة رقم 
)3(
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لالتحــاق ضمــن اطــار املناهــج املعمــول بهــا.
علــى وزارة التربيــة والتعليــم دعــم التعليــم املتخصــص فقــط للحــاالت التــي يســتعصي فيهــا  	

تأمــني التعليــم ضمــن البيئــة العاديــة.
 ال تشــكل اإلعاقــة يف حــد ذاتهــا ســببا يف رفــض طلــب االنتســاب أو الدخــول إلــى أي  	

مؤسســة تربويــة أو تعليميــة رســمية أو خاصــة.
 علــى وزارة التربيــة والتعليــم طــرح موضــوع الشــخص املعــوق يف طلــب برامــج التربيــة  	

املدنيــة يف جميــع املــدارس.
الطــاب  	 لتوجيــه  الثانويــة  التعليميــة  املؤسســات  داخــل  اإلرشــادية  احلمــات  تطبيــق   

اإلعاقــة. مجــال  يف  املطلوبــة  لاختصــاص 
علــى وزارة التربيــة والتعليــم موائمــة املــدارس واملراكــز واملؤسســات التربويــة مبــا يتناســب  	

والشــخص املعــوق.
إنشــاء قســم خــاص يف وزارة التربيــة والتعليــم لاهتمــام باحتياجــات األشــخاص املعوقــني  	

وتطويــر البرامــج واملناهــج التعليميــة اخلاصــة مبــا يتــاءم مــع فلســفة التعليــم العــام وحقــوق 
األفــراد يف التعليــم.

تطوير مراكز التدريب املهني الستقبال األشخاص املعوقني كحق لهم يف التدريب. 	
مناهج دراسية للشخص املعوق مع خطوط كبيرة أو لغة برايل. 	
مهمــة اجلامعــات مــن خــال برامــج التعليــم املســتمر واملســاقات التعليميــة وضــع البرامــج  	

املنهجيــة حــول اإلعاقــة والبرامــج التدريبيــة اخلاصــة للكــوادر الفنيــة التــي تعمــل يف هــذا 
املجــال لرفــع مســتوى اخلدمــات.

ــى التدريــب والتعليــم  	 اســتحداث بعثــات تخصــص للكــوادر املبدعــة والتــي تكــون قــادرة عل
للمســتوى اجلامعــي.

	 
رابعا: يف مجال التأهيل والتشغيل

علــى جميــع املؤسســات احلكوميــة وغيــر احلكوميــة اســتيعاب عــدد مــن املعوقــني ال يقــل عــن . 1
5٪ مــن عــدد العاملــني بهــا يتناســب مــع طبيعــة العمــل يف تلــك املؤسســات.

علــى وزارة العمــل واجلهــات املعنيــة توفيــر مجــاالت العمــل لألشــخاص املعوقــني املدربــني . 2
ومتابعــة وإحصــاء األشــخاص املعوقــني الذيــن أنهــوا التأهيــل والتدريــب.

علــى وزارة العمــل تطويــر برامــج التدريــب املهنــي الهادفــة لتأهيــل العمــل وفــق احتياجــات . 3
األشــخاص املعوقــني.

ــل . 4 ــي تشــجيع أصحــاب العم ــع احملل ــع املجتم ــة بالتنســيق م ــى وزارة الشــئون االجتماعي عل
واملعوقــني علــى فتــح آفــاق العمــل أمامهــم لتفــادي اخلــوف مــن عــدم معرفــة كيفيــة التعامــل 
مــع الشــخص املعــوق ولتفــادي اخلــوف مــن عــدم فعاليــة أو بــطء يــؤدي إلــى تدنــي اإلنتــاج 
ــن  ــك م ــاب، حــوادث( كل ذل ــة، غي ــن أن تطــرأ )مرضي ــف ميك ــن تكالي ــادي اخلــوف م ولتف
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عمــل  أهميــة  علــى  وأســرهم  املعوقــني  واألشــخاص  العمــل  التوعيــة ألصحــاب  خــال 
ــة تشــغيلهم. ــف حــدة التخــوف مــن عملي األشــخاص املعوقــني وتخفي

كل شــركة أو مؤسســة ال توظــف أشــخاصا معوقــني وفقــا للبنــد ج مــن الفقــرة 4 مــن املــادة . 5
)10( مــن القانــون رقــم 4 لســنة 1999 بشــأن حقــوق املعوقــني دفــع بــدل راتــب املعــوق حســب 
احلــد األدنــى إلــى صنــدوق خــاص للمعوقــني ينشــأ بقــرار مــن وزيــر الشــئون االجتماعيــة يف 

الــوزارة يخصــص لصــرف املســاعدات منــه لصالــح املعوقــني غيــر العاملــني.

خامسا: يف مجال الترويج والرياضة:
علــى وزارتــي الشــباب والرياضــة واحلكــم احمللــي توفيــر فــرص الرياضــة والترويــج للمعوقني . 1

وذلــك مبوائمــة املاعــب والقاعــات واملخيمــات والنــوادي ومرافقهــا حلالــة املعــوق وتزويدهــا 
بــاألدوات واملســتلزمات الضروريــة الازمــة للمعوق.

ــع وزارة الشــباب والرياضــة بدعــم مشــاركة . 2 ــة بالتنســيق م ــوم وزارة الشــئون االجتماعي تق
ــة. ــة والدولي ــج الرياضــة الوطني املعوقــني يف برام

تقوم وزارة الشباب والرياضة مبا يلي:. 3
رعايــة املؤسســات األهليــة التــي تقــوم بتدريــب املعوقــني رياضيــا وتأهيلهــم مــن خــال أ. 

الدعــم املــادي واملعنــوي.
ــة اخلاصــة باألشــخاص املعوقــني ب.  ــة ترعــى الشــئون الرياضي ــى تشــكيل أندي العمــل عل

ــة. وتشــكيل فــرق أوملبي
ــة ت.  ــن يف مجــال الرياضــة واألندي ــب الكــوادر اخلاصــة مــن املعوقــني للعمــل كقيادي تدري

والنشــاطات االجتماعيــة.
تخصيــص موازنــة خاصــة لألنشــطة والبرامــج الترفيهيــة لألشــخاص املعوقــني يف املوازنــة . 4

العامــة لــوزارة الشــئون االجتماعيــة.

سادسا: يف مجال التوعية اجلماهيرية:
تقــوم وزارة الشــئون االجتماعيــة بحمــات توعيــة اجلماهيــر حــول اإلعاقــات بجميــع أنواعهــا 

مــن خــال مــا يلــي:
القيــام بحمــات توعيــة اجلماهيــر علــى صعيــد الوطــن حــول اإلعاقــات بجميــع جوانبهــا مــن . 1

مســببات ونتائــج وآثــار وحاجــات مثــل أســباب اإلعاقــة.

أســباب وراثيــة: التــي تنتــج عــن خلــل جينــي واإلعاقــات البصريــة والســمعية ولــني أ. 
العظــام.

أســباب بيئيــة: مثــل: األمــراض املعديــة واألمــراض غيــر املعديــة، اإلصابــات املختلفــة، ب. 
الكحــول والعقاقيــر، األمــراض العقليــة.
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أســباب اجتماعيــة: مثــل احلمــل والــوالدة واحلــوادث والــزواج املبكــر وســوء التغذيــة... ت. 
الــخ.

ــى  التوعيــة لتطويــر أســس الرعايــة الصحيــة واألوليــة مــن حيــث التغذيــة واحملافظــة عل  .2 
مصــادر امليــاه وتنقيتهــا والتشــخيص املبكــر لإلعاقــات.

القيام بحمات توعية لتلقيح األطفال بالتطعيمات الازمة.  .3 
نشــر املعلومــات والبيانــات املتعلقــة بالوقايــة مــن اإلعاقــة بهــدف تقليــل نســبتها أو احلــد   .4 

ــك بالبعــد عــن مســببات اإلعاقــة. منهــا وذل
ضرورة الفحص اجليني قبل الزواج.  .5 

تعميم لغة اإلشارة قدر املستطاع وفق خطة مدروسة مبا فيها قطاع التلفزيون.  .6 
ــر باإلعاقــة  ــة اجلماهي ــة يف توعي اســتخدام وســائل اإلعــام املقــروءة واملســموعة واملرئي  .7 

وكذلــك تخصيــص زاويــة دوريــة خاصــة باملعوقــني.
قيــام وزارة الثقافــة بحــث الكتــاب واملبدعــني والفنانــني واألدبــاء إلــى التعامــل بإيجابيــة مــع   .8 

اإلعاقــة يف كتاباتهــم وفنونهــم ومســرحياتهم وطــرق إبداعهــم.
قيــام وزارة الشــئون االجتماعيــة بتقــدمي جوائــز ســنوية تشــجيعية للمبدعــني مــن املعوقــني   .9 

أو مــن يعمــل معهــم أو مــن يتنــاول موضوعاتهــم.
عمل ندوات ومحاضرات ودراسات خاصة حول املعوقني بشكل دوري.  .10 

االهتمــام باألعيــاد الرســمية ويــوم املعــوق العاملــي وتغطيــة النشــاطات املختلفــة بشــكل   .11 
شــامل.

توفير التغطية اإلعامية ألنشطة املؤسسات واملراكز التي تعمل يف حقل اإلعاقة.  .12 
1تطوير شبكة املعلومات INTERNET مع دول العالم يف مجال املعوقني.  .13 

تشــجيع الــدورات املهنيــة وحضــور املؤمتــرات التــي تناقــش مثــل هــذه اجلوانــب والتــي   .14 
تســاعد يف أرشــفة مــا يتــم التوصــل إليــه دوليــا28.

قــرار مجلــس الــوزراء رقــم )146( لســنة 2004م بشــأن تشــغيل املعوقــني يف الــوزارات واملؤسســات 
احلكوميــة:

حيــث نصــت مــادة رقــم )1( مــن القــرار »رفــع نســبة العاملــني مــن ذوي االحتياجــات اخلاصــة« على 
الــوزارات واملؤسســات احلكوميــة االلتــزام بأحــكام املــادة )4/10/ج( مــن القانــون رقــم )4( لســنة 
1999 بشــأن حقــوق املعوقــني، واتخــاذ االجــراءات الازمــة لرفــع نســبة العاملــني فيهــا مــن ذوي 

االحتياجــات اخلاصــة إلــى مــا نســبته 5٪ مــن إجمالــي املوظفــني فيهــا وحســب احتياجاتهــا29«.

28. قرار مجلس الوزراء رقم )40( لسنة 2004 بالائحة التنفيذية للقانون رقم )4( لسنة 1999 م بشأن حقوق املعوقني، مادة رقم )12(
29. قرار مجلس الوزراء رقم )146( لسنة 2004م بشأن تشغيل املعوقني يف الوزارات واملؤسسات احلكومية، مادة رقم )1(
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أهداف التنمية املستدامة 2030:
اعتمــدت بلــدان العالــم يف العــام 2015، خطــة التنميــة املســتدامة لعــام 2030 وأهــداف التنميــة 
املســتدامة الـــ17 اخلاصــة بهــا، ويف 1 كانــون الثاني/ينايــر 2016، بــدأ العمــل علــى تنفيــذ 
أهــداف التنميــة املســتدامة الـــ 17  خلطــة التنميــة املســتدامة لعــام 2030 التــي اعتمدهــا قــادة 
العالــم يف أيلول/ســبتمبر 2015 يف قمــة تاريخيــة لــألمم املتحــدة، وســتعمل البلــدان خــال 
الســنوات اخلمــس عشــرة املقبلــة، واضعــة نصــب أعينهــا هــذه األهــداف اجلديــدة التــي تنطبــق 
ــع أشــكاله ومكافحــة عــدم  ــر بجمي ــى الفق ــود للقضــاء عل ــع، بحشــد اجله ــى اجلمي ــا عل عاملي

املســاواة ومعاجلــة تغيــر املنــاخ، مــع كفالــة عــدم التخلــي عــن أحــد.

وتســتند أهــداف التنميــة املســتدامة علــى جنــاح األهــداف اإلمنائيــة لأللفيــة وتهــدف إلــى 
ــدة مــن  ــدة فري ــر األهــداف اجلدي ــع أشــكاله. وتعتب ــى الفقــر بجمي ــا للقضــاء عل املضــي قدًم
نوعهــا مــن حيــث أنهــا تدعــو جميــع البلــدان، الفقيــرة والغنيــة واملتوســطة الدخــل الــى اتخــاذ 
ــة كوكــب  ــى حماي ــز الرخــاء، والعمــل يف الوقــت نفســه عل اإلجــراءات الازمــة مــن أجــل تعزي
األرض. وتــدرك هــذه األهــداف أن القضــاء علــى الفقــر يجــب أن يســير جنبــاً إلــى جنــب مــع 
االســتراتيجيات التــي تبنــي النمــو االقتصــادي وتتنــاول مجموعــة مــن االحتياجــات االجتماعيــة 
مبــا يف ذلــك التعليــم والصحــة واحلمايــة االجتماعيــة وفــرص العمــل، وتتصــدى يف الوقــت 
نفســه ملعاجلــة تغيــر املنــاخ وحمايــة البيئــة، وتضمنــت تلــك األهــداف الهــدف العاشــر والــذي 

ينــص علــى »احلــد مــن أوجــه عــدم املســاواة«30.

وخــال الــدورة التاســعة ملؤمتــر الــدول األطــراف يف معاهــدة حقــوق األشــخاص ذوي االعاقــة 
حتــت عنــوان تنفيــذ جــدول أعمــال التنميــة 2030 جلميــع األشــخاص ذوي اإلعاقــة: عــدم 
ــع األشــخاص ذوي  ــان متت ــد لضم ــن اجله ــد م ــذل مزي ــى ب ــد عل ــي عــن أحــدـ مت التأكي التخل
اإلعاقــة يف جميــع أنحــاء العالــم بحقوقهــم واالســتفادة مــن التنميــة املســتدامة، حيــث ان جــدول 
أعمــال التنميــة املســتدامة 2030 هــو دليــل آخــر علــى االلتــزام الدولــي بضمــان عــدم اســتثناء 
األشــخاص ذوي اإلعاقــة مــن التنميــة، ومــن جانبــه نــّوه مونــز ليكتوفــت رئيــس اجلمعيــة العامــة، 
ــة متجــذر بعمــق يف  ــوق األشــخاص ذوي اإلعاق ــي جتــاه حق ــزام الدول ــى أن االلت ــه إل يف كلمت
ميثــاق األمم املتحــدة، وهــو مــا ينعكــس بوضــوح يف أجنــدة التنميــة املســتدامة لعــام 2030. 
وقــال يف أهــداف التنميــة املســتدامة، مســألة اإلعاقــة ال تتعلــق باالحتياجــات، ولكــن باحلقــوق 
والتمكــني. لقــد مت منــح األشــخاص ذوي اإلعاقــة أهميــة خاصــة عبــر مجموعــة مــن األهــداف 

وكذلــك فيمــا يتعلــق بجمــع ورصــد األهــداف األخــرى31«
www.un.org/sustainabledevelopment/ar/development	agenda 2030 30. املوقع االلكتروني اخلاصة بأهداف التنمية املستدامة

www.un.org/sustainabledevelopment/ar/ 2030  31. املوقع االلكتروني اخلاصة بأهداف التنمية املستدامة
development	           األمم املتحدة تدعو إلى بذل مزيد من اجلهد لدعم شمول األشخاص ذوي اإلعاقة يف التنمية املستدامة 

agenda	
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وقــد عملــت الــدول املختلفــة ومــن ضمنهــا فلســطني علــى قيــادة زمــام العمليــة، مــن خــال وضــع 
أطــار وطنــي لتحقيــق األهــداف ال 17 اخلاصــة بالتنميــة املســتدامة 2030، وشــكلت فلســطني 
الفريــق الوطنــي للتنميــة املســتدامة، واللجنــة التوجيهيــة ألهــداف التنميــة املســتدامة، ملتابعــة 

تنفيــذ أهــداف التنميــة املســتدامة 2030.

أجندة السياسات الوطنية 2022-2017:
يف ضــوء اهــداف التنميــة املســتدامة 2030، واســتكماال للخطــط التنمويــة الوطنيــة الثــاث، 
أعــّدت احلكومــة الفلســطينية أجنــدة السياســات الوطنيــة 2017	2022، حيــث يشــكل قــرار 
مجلــس الــوزراء رقــم )108/17( الصــادر بتاريــخ 2016/6/21، إطــار مرجعيــا ناظمــا لعمــل 
كافــة االســتراتيجيات القطاعيــة وعبــر القطاعيــة يف دولــة فلســطني، حيــث تســتند تلــك 
االســتراتيجيات علــى مــا جــاء يف أجنــدة السياســات الوطنيــة مــن أولويــات سياســاتية لبنــاء 
أهدافهــا االســتراتيجية وتدخاتهــا للفتــرة القادمــة )2017	2022( ويشــمل القــرار مصفوفــة 
مــن عشــرة أولويــات وطنيــة، ينــدرج ضمنهــا 22 أولويــة سياســاتية و 40 تدخل سياســاتي تغطي 
ــا اخلطــط االســتراتيجية  ــت منه ــث انبثق ــة 2017	2022.  حي ــدة السياســة الوطني ــدة أجن م

املختلفــة، ومــن ضمنهــا اخلطــة االســتراتيجية لقطــاع التنميــة االجتماعيــة 2017	2022.    

وقــد تضمــن احملــور الثانــي مــن األجنــدة »االصــاح وحتســني جــودة اخلدمــات العامــة«، 
األولويــة الوطنيــة الرابعــة، حتــت عنــوان »احلكومــة املســتجيبة للمواطــن«، والتــي اشــتملت علــى 
السياســة الوطنيــة الســابعة: تعزيــز اســتجابة الهيئــات احملليــة للمواطــن، والسياســـة الوطنيـــة 
ــة  ــت الوطني ــا تضمّن ــة للمواطــن32، كم ــة املقدم ــات العامـ ــتوى اخلدم ــاء مبسـ ــة: االرتقـ الثامنـ
الســابعة: العدالــة االجتماعيــة وســيادة القانــون، والتــي احتــوت علــى تدخــات سياســاتية 
تعــزز مــن العدالــة االجتماعيــة، ومنهــا » االدمــاج االجتماعــي وتوفيــر فــرص عمــل للفئــات 
املهمشــة مــن )األفــراد ذوي اإلعاقــة، الشــباب، النســاء، األســرى احملرريــن(، كمــا نصــت علــى 
سياســة وطنيــة حتــت عنــوان: توفيــر احلمايــة االجتماعيــة للفئــات الفقيــرة واملهمشــة، تضمنــت 
ــة ووضــع حــدود  تدخــات سياســاتية منهــا )تطويــر نظــم حمايــة اجتماعيــة مائمــة ومتكامل
دنيــا لهــا(33. كذلــك تضمــن اجنــدة السياســات الوطنيــة األولويــة الوطنيــة الثامنــة: تعليــم جيــد 
وشــامل للجميــع34، واالولويــة الوطنيــة التاســعة: رعايــة صحيــة شــاملة ذات جــودة ومتاحــة 

ــع35. للجمي

32. أجندة السياسات الوطنية 2017	2022، ص: 27	28
33. أجندة السياسات الوطنية 2017	2022، صفحة )38(
34. أجندة السياسات الوطنية 2017	2022، صفحة )39(

35. أجندة السياسات الوطنية 2017	2022، صفحة )42(.
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اخلطة الوطنية للتنمية 2023-2021:
مــع اســتام احلكومــة الفلســطينية الثامنــة عشــرة، مت إقــرار خطــط التنميــة الوطنيــة 2021	
ــة 2021	 ــة للتنمي ــت اخلطــة الوطني ــة، وتضمن ــدة السياســات الوطني 2023، اســتكماال ألجن
2023، احملــور الثانــي حتــت عنــوان »التميــز يف خدمــة النــاس«، والــذي تضمــن األولوية الوطنية 
الرابعــة » احلكومــة يف خدمــة املواطــن«، والسياســات الوطنيــة الســابعة والثامنــة حتــت عنــوان 
»تعزيــز اســتجابة الهيئــات احملليــة، واالرتقــاء مبســتوى اخلدمــات العامــة املقدمــة للمواطــن36«. 
كمــا تضمنــت األولويــة الوطنيــة الســابعة والتــي نصــت علــى » القانــون فــوق اجلميــع لتحقيــق 
العدالــة االجتماعيــة«، والتــي اشــتملت جملــة سياســات منهــا » اإلدمــاج االجتماعــي، وتوفيــر 
فــرص عمــل للفئــات املهمشــة: األفــراد ذوي اإلعاقــة، الشــباب، النســاء، األســرى احملرريــن(37. 
والسياســة رقــم )18( والتــي تنــص علــى توفيــر احلمايــة االجتماعيــة للفئات الفقيرة واملهمشــة، 
ومــن تدخاتهــا السياســاتية: تطويــر نظــم وأرضيــة حمايــة اجتماعيــة مائمــة وتدرجيــة 

وإعطــاء األولويــة لألشــخاص ذوي اإلعاقــة وكبــار الســن38.

إلــى حتقيــق  وتهــدف  االجتماعــي  النــوع  تراعــي  نوعيــة  اجتماعيــة  بتقــدمي خدمــات  نلتــزم 
اإلعاقــة39. وذوي  والشــيوخ  األطفــال  وحمايــة  االجتماعيــة  العدالــة 

االستراتيجية القطاعية للحكم احمللي 2023-2021
حملــت االســتراتيجية الرســالة التالــي: وزارة رائــدة تعمــل علــى بنــاء قــدرات الهيئــات احملليــة 
ــي  ــة مواطنيهــا يف إطــار حكــم محل ــق رفاهي ــى حتقي ــر قــدرة عل ــح أكث ــة مواردهــا لتصب وتنمي

رشــيد

مت حتديد خمسة أهداف استراتيجية للقطاع كما يلي:
 تطوير إطار تشريعي ومؤسساتي عصري وحديث.. 1
متكني الهيئات احمللية لتكون أكثر استدامة واستقراراً من الناحية املالية.. 2
منظومــة حضريــة متكاملــة مســتجيبة ملتطلبــات النمــو العمرانــي وقــادرة علــى مواجهــة . 3

السياســية. التحديــات 
الهيئات احمللية تلعب دوراً محفزاً ومسانداُ يف حتفيز التنمية االقتصادية احمللية. 4
.حتسني جودة اخلدمات املقدمة للمواطنني.40. 5

36. اخلطة الوطنية للتنمية 2021 – 2023، السياسات العامة، ص: 52.
37. اخلطة الوطنية للتنمية 2021 – 2023، السياسات العامة، ص: 85

38. اخلطة الوطنية للتنمية 2021 – 2023، السياسات العامة، ص: 86.

39. اخلطة الوطنية للتنمية 2021 – 2023، السياسات العامة، ص: 59.
40. االستراتيجية القطاعية للحكم احمللي 2021	2023، ص )51(
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االستراتيجية القطاعية للتنمية االجتماعية 2023-2021
ــى » مجتمــع فلســطيني  ــة تنــص عل حملــت االســتراتيجية القطاعيــة للتنميــة االجتماعيــة رؤي
منيــع ومتضامــن ومنتــج، يوفــر حيــاة كرميــة مســتدامة لــكل األســر واألفــراد، ويحــرر طاقاتهــم، 

ويؤمــن باحلقــوق واملســاواة والعدالــة والشــراكة واإلدمــاج.

وتضمنت االستراتيجية ثالثة أهداف استراتيجية هي:
احلد من الفقر بأبعاده املتعددة.. 1
تدابيــر حمايــة اجتماعيــة وطنيــة ومحليــة فاعلــة حتمــي الفئــات الفقيــرة واملنكشــفة رجــااًل . 2

ونســاًء مبــا يشــمل القضــاء علــى كافــة أشــكال التهميــش والعنــف واإلقصــاء والهــزات 
والصدمــات والكــوارث يف املجتمــع الفلســطيني.

تعزيز معايير احلوكمة والنزاهة والشفافية.. 3

حيــث تضمــن الهــدف االســتراتيجي الثانــي: القضــاء علــى جميــع أشــكال التمييــز الســلبي يف 
احلقــوق االجتماعيــة واالقتصاديــة والثقافيــة والرياضيــة والسياســية ضــد الفئــات املهمشــة، 
مــن فقــراء وفقيــرات ونســاء وأطفــال وشــباب وشــابات وكبيــرات وكبــار ســن وأشــخاص 
ــة والسياســية  ــوارد واملشــاركة االجتماعي ــى امل ــم/ن إل ــة، ويف فــرص وصوله ذوي وذوات إعاق
واالقتصاديــة، ألســباب لهــا عاقــة بالتمييــز علــى أســاس الديــن أو اللــون أو اجلنــس أو اإلعاقة 
ــدأ  ــى مب ــز هــذا الهــدف عل ــرايف أو املعتقــدات السياســية. كمــا يرك ــكان اجلغ أو العمــر أو امل
ــة  ــادات احمللي ــع املجــاالت وتفعيــل دور املؤسســات والقي مســاءلة أصحــاب الواجبــات يف جمي

ــة41. ــي أصحــاب احلقــوق واملواطنــات واملواطنــني ومتكينهــم يف هــذه العملي وممثل

واقع األشخاص ذوي اإلعاقة يف فلسطني،

تبعــا لبيانــات جهــاز اإلحصــاء املركــزي الفلســطيني واحملدثــة تبعــا لبيانــات التعــداد العــام 
للســكان واملســاكن واملنشــآت 2017 إلــى أن عــدد األفــراد الذيــن يعانــون مــن صعوبــة واحــدة 
ــغ 255،228 فــرداً، أي مــا نســبته 5.8٪ مــن مجمــل الســكان. ــى األقــل يف فلســطني قــد بل عل

منهــم 127،266 يف الضفــة الغربيــة، يشــكلون مــا نســبته 5.1٪ مــن مجمــل الســكان يف الضفــة 
الغربيــة، يف حــني بلــغ عــدد األفــراد ذوي الصعوبــات يف قطــاع غــزة 127،962، أي مــا نســبته 

6.8٪ مــن مجمــل الســكان يف قطــاع غــزة42.

41. االستراتيجية القطاعية للتنمية االجتماعية 2021	2023، ص )62(
42.  جهاز اإلحصاء املركزي الفلسطيني – بيان صحفي مبناسبة يوم املعاق العاملي، 2018/12/03
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شكل رقم )1(
نسب انتشار الصعوبات بني األفراد حسب املنطقة، 2017

شكل رقم )2(
واقع األشخاص ذوي اإلعاقة يف فلسطني 201743

43. اجلهاز املركزي لإلحصاء الفلسطيني، التعداد العام للسكان واملساكن واملنشآت 2017.



دليل ارشادي 

56

مــن جانــب آخــر فقــد كانــت نســب األفــراد ذوي الصعوبــات حســب اجلنــس علــى النحــو التالــي: 
بلغــت نســبة األفــراد ذوي الصعوبــات الذكــور يف فلســطني عــام 2017 6.3٪ مقابــل ٪5.4 

بــني اإلنــاث.

شكل رقم )3(
نسبة األفراد ذوي الصعوبات حسب اجلنس، 2017

 

الصعوبات احلركية األكثر انتشارًا عام 2017
أشارت البيانات يف العام 2017 إلى أن 2.9٪ من األفراد يف فلسطني هم من ذوي الصعوبات 

احلركيــة، تلتهــا الصعوبــات البصريــة حيث بلغــت 2.6٪ ومن ثم باقي الصعوبات. 44

44. جهاز اإلحصاء املركزي الفلسطيني – التعداد العام للسكان واملساكن واملنشآت 2017.
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شكل رقم )4(
نسبة األفراد ذوي الصعوبات حسب نوع الصعوبة، 2017

وقــد تطــرق مســح ذوي اإلعاقــة للعــام 2011 الــى جملــة حتديــات وصعوبــات تواجــه األشــخاص 
مــن ذوي اإلعاقــة، تتقاطــع مــع مجــاالت العمــل املســتهدفة مثــل:

جتنب االندماج بسبب نظرة اآلخرين. 	
٪8.7 مــن األفــراد ذوي اإلعاقــة يف األراضــي الفلســطينية دائمــا مــا يتجنبــون القيــام 
بعمــل مــا بســبب نظــرة اآلخريــن لهــم؛ ٪9.5 يف الضفــة الغربيــة و 7.7 ٪ يف قطــاع غــزة.

عدم القدرة على استخدام املواصالت العامة: 	
٪76.4 مــن األفــراد ذوي اإلعاقــة يف األراضــي الفلســطينية ال يســتخدمون املواصــات 
العامــة بســبب عــدم وجــود البنيــة التحتيــة الازمــة لتمكينهــم مــن اســتخدامها؛ 75.5 ٪ 

يف الضفــة الغربيــة و 78.1 ٪ يف قطــاع غــزة.

مــا يزيــد عــن خمــس األفــراد ذوي اإلعاقــة بقليــل تركــوا التعليــم بســبب املعوقــات البيئيــة  	
واملاديــة:

بســبب  التعليــم  تركــوا  الفلســطينية  األراضــي  اإلعاقــة يف  ذوي  األفــراد  مــن   ٪22.2
املعوقــات البيئيــة واملاديــة؛ 23.2 ٪ يف الضفــة الغربيــة و 19.4 ٪ يف قطــاع غــزة. و 

21.7 ٪ بــني الذكــور مقابــل 22.9 ٪ بــني اإلنــاث.

صعوبات يف ممارسة األنشطة اليومية: 	
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أظهــرت البيانــات أن مــن أكثــر الصعوبــات التــي تواجــه األفــراد ذوي اإلعاقــة يف ممارســة 
األنشــطة اليوميــة هــي االســتحمام ٪25.9 ٪ 29.6 ٪ للذكــور و 39.6 ٪ لإلنــاث، تلتهــا 
صعوبــة يف ارتــداء املابــس لوحدهــم 29.3 ؛٪ لوحدهــم 37.4 20.3 ٪ للذكــور و 27.9 
٪ لإلنــاث، والذهــاب إلــى الســرير ٪ للذكــور و 32.8 ٪ لإلنــاث، ومــن ثــم اســتخدام 
احلمــام 24.1 11.5 ٪ للذكــور ٪ 18.5 ٪ للذكــور و 27.2 ٪ لإلنــاث، وأخيــًرا تنــاول 

ــاث45. ــه لوحدهــم 22.7 و 13.3 ٪ لإلن ــام لوحدهــم 12.3 ٪ وترك الطع

ملحق )2(: وصف وظيفي مقترح لوحدة خدمات األشخاص من ذوي االعاقة

وحدة خدمات األشخاص من ذوي االعاقة
هــدف الوحــدة: شــمول األشــخاص مــن ذوي اإلعاقــة يف املجــاالت التنمويــة األربعــة لبلديــة رام 

اهلل: احلوكمــة، البنيــة التحتيــة، املشــاركة املجتمعيــة، التنميــة االقتصاديــة. 
الهيكل التنظيمي املقترح:

الوصف الوظيفي للوحدة:
توفير ومتابعة قاعدة بيانات شاملة لألشخاص من ذوي اإلعاقة يف الهيئة احمللية. 	
شــمول األشــخاص مــن ذوي اإلعاقــة يف عمليــات التخطيــط واعــداد املوازنــات يف الهيئــات  	

احملليــة، ويف اللجــان املختلفــة )املســاءلة املجتمعيــة، التنظيــم، التنميــة االقتصاديــة، ...(
مأسســة تضمــني حقــوق األشــخاص مــن ذوي اإلعاقــة يف خطــط وبرامــج وعمــل الهيئــة  	

احملليــة.
متابعــة التــزام الهيئــة احملليــة بتوظيــف األشــخاص مــن ذوي اإلعاقــة، مــع كافــة اإلجــراءات  	

ذات الصلة.
تسهيل وصول األشخاص من ذوي اإلعاقة لوثائق الهيئة احمللية الرئيسة. 	
متابعة الشكاوى الواردة من االشخاص من ذوي االعاقة يف الهيئة احمللية. 	
 متابعــة املواءمــة املتكاملــة للهيئــة احملليــة واملرافــق العامــة يف املدينــة، وتعنــي العمــل علــى  	

ازالــة املعيقــات وضمــان الوصــول الكامــل لألشــخاص مــن ذوي اإلعاقــة بحيــث ال يكــون 

45. اجلهاز املركزي لإلحصاء الفلسطيني ووزارة الشؤون االجتماعية، مسح األفراد ذوي اإلعاقة، 2011، تقرير النتائج الرئيسية. رام 
اهلل 	 فلسطني.، صفحة )25(
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ــاة العامــة،  ــى مشــاركة األشــخاص مــن ذوي االعاقــة يف احلي ــر ســلبي عل لإلعاقــة أي أث
وتشــمل املوائمــة لكافــة أنــواع االعاقــات.

توفيــر الترتيبــات التيســيرية املعقولــة، مــن خــال جعــل املرافــق واملعلومــات احلاليــة متاحــة  	
وميكــن وصــول األشــخاص ذوي االعاقــة إليهــا دون فــرض عــبء غيــر متناســب أو غيــر 
ضــروري مثــل: التصميــم الشــمولي، وإعــادة تنظيــم األنشــطة، وإعــادة جدولــة األعمــال، 
متكــني الوصــول إلــى موظفــي الدعــم. يختلــف مفهــوم الترتيبــات التيســيرية املعقولــة 
عــن إمكانيــة الوصــول؛ فعلــى الرغــم مــن أن كليهمــا يهــدف الــى ضمــان إمكانيــة وصــول 
االشــخاص ذوي االعاقــة، إال أنــه ميكــن النظــر إلــى الترتيبــات التيســيرية املعقولــة علــى 
أنهــا عمليــة تســتجيب للفروقــات الفرديــة وال ميكــن أبــًدا توحيدهــا، يف حــني أن إمكانيــة 
الوصــول أكثــر عموميــة، وتفيــد عــدًدا أكبــر مــن املواطنــني وحتقــق معاييــر معينــة. تعتبــر 
التســهيات معقولــة إذا كانــت حتقــق الغــرض / األغــراض التــي صممــت مــن أجلهــا وإذا 

كانــت تلبــي متطلبــات الشــخص ذي اإلعاقــة.
متابعــة انفــاذ التصميــم الشــامل: ويعنــي تصميــم املنتجــات والبيئــات والبرامــج واخلدمــات  	

ــم  ــف أو تصمي ــى تكيي ــن، دون حاجــة إل ــدر ممك ــر ق ــاس، بأكب ــع الن ــي يســتعملها جمي لك
مــن  معينــة  لفئــات  املســاعدة  األجهــزة  الشــامل(  )التصميــم  يســتبعد  متخصــص. وال 

ــا. ــاك حاجــة إليه ــون هن ــا تك ــة حيثم األشــخاص ذوي اإلعاق
الفعاليــات  	 يف  اإلعاقــة  ذوي  مــن  لألشــخاص  االجتماعيــة  املشــاركة  وتعزيــز  متابعــة 

والدينيــة. والسياســية  واملجتمعيــة  والتعليميــة  والرياضيــة  والفنيــة  الثقافيــة  واألنشــطة 
ــة داعمــة لشــمول ودمــج األشــخاص مــن ذوي اإلعاقــة  	 ــق ثقافــة مجتمعي ــى خل العمــل عل

يف املجتمــع.
شــمول األشــخاص مــن ذوي اإلعاقــة يف برامــج التنميــة االقتصاديــة التــي تنفذهــا أو  	

تشــارك بهــا الهيئــة احملليــة، والتمييــز اإليجابــي لصالــح األشــخاص مــن ذوي اإلعاقــة 
بالتنميــة  العاقــة  ذات  القضايــا  واللوجســتية( يف  )املاديــة  التيســيرية  اإلجــراءات  يف 

االقتصاديــة.
متابعــة مــدى تضمــني )التخطيــط الشــامل( يف اخلطــة االســتراتيجية للبلديــة، واخلطــة  	

التنفيذيــة.

اآلليات التي تعتمدها الوحدة يف التنسيق والتشبيك واملشاركة والرقابة واملتابعة والتقييم:
والوحــدات  	 الدوائــر  كافــة  مــع  عبــر قطاعيــة  عبــر مصفوفــة عمــل  الوحــدة ســتعمل 

البلديــة. عــام  ملديــر  مباشــرة  وتتبــع  واألقســام، 
مــن خــال رئيــس ومنســقي الوحــدة يتــم متابعــة عمــل الدوائــر والوحــدات واالقســام وكل  	

يف تخصصــه.
الوحــدة عضــو رئيــس يف كافــة جلــان الهيئــة احملليــة، مــن خــال رئيــس الوحــدة او  	
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للتخصــص. وتبعــا  املنســقني، 
تعتمد الوحدة خطة عمل سنوية، متناغمة مع اخلطة التنفيذية للبلدية. 	
تعتمــد الوحــدة مؤشــرات عمــل ألهدافهــا قابلــة للقيــاس والتقييــم، مــن اجــل تعزيــز فاعليــة  	

وكفــاءة عمــل الوحدة.
يتم اصدار تقرير شهري وربعي وسنوي عن عمل الوحدة، واإلجنازات املتحققة. 	
يتــم تقييــم عمــل الوحــدة مــن خــال دائــرة الرقابــة الداخليــة يف الهيئــة احملليــة، للتأكــد  	

مــن مــدى انفــاذ اخلطــة املعتمــدة.
تشــّكل الوحــدة جلنــة داعمــة مــن املؤسســات التــي تعنــى بــذوي اإلعاقــة واألشــخاص مــن  	

ذوي اإلعاقــة، لعــرض خطــة العمــل ومؤشــرات اإلجنــاز والتقاريــر املختلفــة.

مؤهالت العاملني يف الوحدة:
رئيس الوحدة: مؤهل جامعي يف العلوم اإلدارية او اإلدارة العامة. 	
منسق احلوكمة: مؤهل جامعي يف العلوم اإلدارية، او االدارة العامة والتنمية. 	
منســق البنيــة التحتيــة: مؤهــل جامعــي يف الهندســة ويفضــل )مدنــي/ معمــاري/ بنــاء(، او  	

التخطيــط احلضــري واإلقليمــي.
منسق املشاركة االجتماعية: مؤهل علمي يف العلوم اإلدارية او االجتماعية. 	
منسق التنمية االقتصادية: مؤهل علمي يف العلوم اإلدارية واالقتصاد. 	

ويشــترط يف كافــة الوظائــف أعــاه حصــول املوظفــني علــى شــهادات او دورات يف حقــوق  	
األشــخاص مــن ذوي اإلعاقــة، واملفاهيــم املرتبطــة مثــل: التصميــم الشــمولي/ املواءمــة 
مــن ذوي  التوظيــف لألشــخاص  افضليــة يف  مــع  التيســيرية...،  الترتيبــات  املتكاملــة/ 

اإلعاقــة املؤهلــني.
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