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قدمت هذه األوراق البحثية ضمن جهود بال ثينك للدراسات االستراتيجية في تطوير مهارات البحث العلمي
حول قضايا المجتمع الفلسطيني وتوطين إنتاج المعرفة في فلسطين.

مػقػ ػدم ػة :
أصبح وجود األشخاص ذوؼ اإلعاقة في المجتمع الفمسطيني كغيره مف المجتمعات ظاىرة
طبيعية ومألوفة يجب التعامل بكافة تفاصيميا ،وذلؾ نظ اًر لمتغيرات والتحوالت السريعة في
المجتمعات حيث كثرت الحروب والنزاعات والكوارث الطبيعية ،ناىيؾ عف األسباب المرضية
والخمقية والحوادث والتي وراءىا العديد مف االشخاص الذيف يصبحوف ذوؼ إعاقة بحاجة لمرعاية
واالىتماـ.
ولعل المجتمع الفمسطيني الذؼ يعاني مف كوارث االحتالؿ والذؼ تسبب بالعديد مف اإلعاقات
لألفراد بسبب ممارساتو القمعية ،كاف مف المجتمعات الرائدة في سف القوانيف والتشريعات الخاصة
بذوؼ اإلعاقة .وتقوـ فكرة البحث عمي عممية تمكيف وتفعيل دور األشخاص ذوػ اإلعاقة داخل
مجتمعيـ المحمي حيث تكمف مشكمة ذوؼ اإلعاقة في الظروؼ والسياقات االجتماعية المختمفة
والتي تضع قيود وعقبات غير مبررة وال تستند إلى رؤػ عممية أماـ مشاركة ذوؼ اإلعاقة في
فعاليات الحياة االجتماعية ،حيث يشير مفيوـ ذوؼ اإلعاقة الذؼ وضحو اإلعالف الخاص
بحقوؽ األشخاص ذوؼ اإلعاقة  1975أف الشخص ذوؼ اإلعاقة ىو" أؼ شخص عاجز عف أف
يؤمف بنفسو ،بصورة كمية أو جزئية ،ضرورات حياتو الفردية و/أو االجتماعية العادية بسبب
قصور خمقي أو غير خمقي في قدراتو الجسمانية أو العقمي".
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إلي جانب تسميط الضوء عمى أدوار المجتمع ومؤسساتو ونظمو في تمكيف األشخاص ذوؼ
اإلعاقة والمسؤولية الممقاة عمى عاتقيـ اتجاه ىؤالء األشخاص .وتشير العديد مف األبحاث إلى
أف مشكالت ذوؼ اإلعاقة الحياتية والتوافقية ال ترجع إلى اإلصابة أو اإلعاقة في ذاتيا ،بل تعود
باألساس إلي الطريقة التي ينظر بيا المجتمع إلييـ ،دوف إغفاؿ األسباب الفسيولوجية.
مما ينعكس عمى األشخاص ذوؼ اإلعاقة بتيميشيـ مجتمعيا ،وىنا يتطمب منا تفعيل دورىـ
وتعزيز ثقافة التمكيف لدييـ والتي نقصد بيا :إكساب ذوؼ االعاقة مختمف المعارؼ واالتجاىات
و القيـ و الميارات التي تؤىميـ لممشاركة اإليجابية الفعالة في مختمف أنشطة وفعاليات الحياة
اإلنسانية إلي أقصي حد تؤىمو ليـ إمكانياتيـ وقدراتيـ بديال عف ثقافة التيميش
(القصاص،2004ص.)2
1
*انظر إلى " اإلعالف الخاص بحقوؽ األشخاص ذوؼ اإلعاقة"1975
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وفي ىذا السياؽ ىناؾ تجارب ريادية في دوؿ أوروبية ودوؿ عربية أثرت اىتماميا بذوؼ اإلعاقة
بتفعيل دورىـ المجتمعي واعطائيـ حقيـ في العمل والمشاركة في كافة مجاالت الحياة ؾ
كولومبيا والممكمة العربية السعودية أثبتت نجاعتيا في عممية تمكيف األشخاص ذوؼ اإلعاقة.
 أىـ المواثيق والمعاىدات الدولية والتشريعات الوطنية الناظمة لحقوؽ األشخاص ذوؼاإلعاقة-:
• المواثيق الدولية
باإلضافة إلي الشرعة الدولية لحقوؽ االنساف والتي تكرس مبدأ المساواة التامة بيف كافة
األفراد فيما يتعمق بحقوؽ االنساف ىناؾ العديد مف المواثيق واالتفاقيات الدولية التي نظمت
حقوؽ األشخاص ذوؼ االعاقة عمي وجو الخصوص وفيما يمي موجز عنيا :
 -1اتفاقية حقوق االشخاص ذوي االعاقة والبروتوكول االختياري الممحق بها:
وىي معاىدة دولية أقرتيا الجمعية العامة لألمـ المتحدة عاـ  2006لتمثل الوثيقة االولي
الممزمة قانوناً والتي توفر حماية شاممة لحقوؽ االشخاص ذوؼ اإلعاقة حيث تضـ  50مادة
شاممة لحقوؽ ىذه الفئة  ،كثير مف ىذه الحقوؽ تـ التأكيد عمييا في الشرعة الدولية لحقوؽ
االنساف  ،ولكف تناولتيا االتفاقية مع التزامات محددة مع التأكد أنيا يمكف اف تتحقق بالكامل
مف قبل ىذه الفئة  ،متضمنة التزامات عدة عمي عاتق الدوؿ الموقعة عمييا  ،حيث تطالبيا
بالعمل عمي وضع تدابير تتيح لألشخاص ذوؼ اعاقة إمكانية الحصوؿ عمي مختمف
الخدمات مف صحة وتعميـ وغيره وضرورة إصدار القوانيف والنظـ الخاصة بتحسيف أوضاع
ىذه الفئة والتخمص مف التشريعات التي تحمل تميي اًز ضدىـ والعمل عمي نشر الوعي
بحقوقيـ وقدرتيـ عمي العطاء .
• فمسطيف ممزمة قانوناً بيذه االتفاقية بعد توقيعيا عمييا في نيساف .2014
 -1من الحقوق المنصوص عميها في االتفاقية :
 -1المساواة أماـ القانوف دوف تمييز.
 -2الحق في الحياة والحرية واألمف الشخصي.
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 -3االعتراؼ بالشخص عمي قدـ المساواة مع اآلخريف أماـ القانوف وتمتعو باألىمية
القانونية.
 -4عدـ التعرض لمتعذيب .
 -5عدـ التعرض لالستغالؿ والعنف واالعتداء.
 -6احتراـ الخصوصية .
 -7الحق في التعميـ والصحة والعمل وفي مستوؼ معيشي مالئـ.
 -8الحق في العيش المستقل واالدماج في المجتمع.
 -9الحق في التصويت عف طريق االقتراع السرؼ في االنتخابات واالستفتاءات العامة .
 -10حظر المداواة القسرية لممرضي العقمييف.

 -2االعالن الخاص بحقوق األشخاص ذوي اإلعاقة لعام : 1975
وىو وثيقة غير ممزمة تحمل قيمة أدبية أقرتيا الجمعية العامة لألمـ المتحدة تناولت حقوؽ
األشخاص ذوؼ اإلعاقة بغض النظر عف نوعيا حيث أكدت عمي مجموعة مف الحقوؽ
األساسية التي لذوؼ اإلعاقة الحق في ممارستيا دوف أدني تمييز  ،منيا  :الحق في احتراـ
الكرامة االنسانية وحقو في الحماية مف االستغالؿ وحقو في العالج الطبي والنفسي بما في
ذلؾ حقو في الحصوؿ عمي األعضاء الصناعية وحقو في التأىيل الطبي واالجتماعي وغير
ذلؾ مف حقوؽ تسيل عممية دمجو في المجتمع.
 -3القواعد الموحدة بشأن تكافؤ الفرص لألشخاص ذوي اإلعاقة الصادرة عام : 1993
تكفل ىذه القواعد لألشخاص ذوؼ اإلعاقة بصفتيـ مواطنيف في مجتمعاتيـ إمكانية ممارسة
ما يمارسو غيرىـ مف حقوؽ والتزامات  ،مف أىـ ىذه الحقوؽ :
أ) التوعية :وذلؾ بأف تتخذ الدوؿ اإلجراءات الالزمة لتوعية المجتمع بشأف األشخاص ذوؼ
اإلعاقة وحقوقيـ واحتياجاتيـ وامكانياتيـ ومساىماتيـ.
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ب) الرعاية الطبية :بأف تكفل الدوؿ تزويد األشخاص ذوؼ اإلعاقة بالرعاية الطبية الفعالة ،
والكشف المبكر عف العاىات وتقييميا ومعالجتيا ،وضماف حصوليـ خاصة الرضع واألطفاؿ
عمى رعاية طبية مف نفس المستوػ الذؼ يحصل عميو سائر أفراد المجتمع  ،وأف تضمف
الدوؿ حصوليـ عمى أؼ عالج منتظـ أو أدوية قد يحتاجوف إلييا في الحفاظ عمى مستوػ
أدائيـ أو تحسينو.
ج) إعادة التأهيل :وىي عممية ترمي إلى تمكيف األشخاص ذوؼ اإلعاقة مف بموغ وحفع
المستوػ الوظيفي األمثل عمى الصعيد البدني أو الذىني أو النفسي أو عمى الصعيد
االجتماعي ،بحيث تتوفر ليـ األدوات الالزمة لتغيير حياتيـ ورفع مستوػ استقالليـ.
د) تحقيق تكافؤ الفرص :وىي عممية تكوف مف خالليا مختمف نظـ المجتمع والبيئة ،مثل
الخدمات واألنشطة واإلعالـ والتوثيق ،متاحة لمجميع والسيما ذوؼ اإلعاقة ،حيث أف ليـ
نفس الحقوؽ التي لغير ذوؼ اإلعاقة وعمييـ نفس االلتزامات في حدود ما تسمح بو إعاقتيـ.
* ويضاؼ إلي ىذه المواثيق الدولية واالعالنات المتخصصة بحقوؽ األشخاص ذوؼ االعاقة
جممة مف االتفاقيات التي تناولت حقوؽ ىذه الفئة ضمف موادىا  ،كاتفاقية حقوؽ
الطفل.1989

ثانياً  -التشريعات الوطنية الناظمة لحقوق األشخاص ذوي االعاقة :
أوالً -قانون حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة رقم( )4لعام:1999
يعد اإلطار القانوني األشمل الذؼ يمزـ المؤسسات الحكومية واألىمية واألفراد باحتراـ وضماف
حقوؽ األشخاص ذوؼ اإلعاقة  ،حيث يعد األوؿ مف نوعو في التاريخ الفمسطيني  ،لقد
تحدث عف عدة مجاالت ذات صمة بالحقوؽ االقتصادية واالجتماعية والثقافية والمدنية
لألشخاص ذوؼ اإلعاقة تناولتيا  20مادة توزعت عبر  4فصوؿ.
مواد الفصل األوؿ التسع نجدىا قد تضمنت تعاريف وأحكاـ عامة ،حيث نصت المادة()2
عمي أف  « :لمشخص ذوؼ اإلعاقة حق التمتع بالحياة الحرة والعيش الكريـ والخدمات
المختمفة شأنو شأف غيره مف المواطنيف لو نفس الحقوؽ وعميو واجبات في حدود ما تسمح بو
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قدراتو وامكاناتو ،وال يجوز أف تكوف اإلعاقة سبباً يحوؿ دوف تمكف األشخاص ذوؼ اإلعاقة
مف الحصوؿ عمى تمؾ الحقوؽ».
كما أكدت المادة ()3مف القانوف المذكور عمى أف  « :تتكفل الدولة بحماية حقوؽ األشخاص
ذوؼ اإلعاقة وتسييل حصولو عمييا ،وتقوـ الو ازرة  -و ازرة الشؤوف االجتماعية  -بالتنسيق
مع الجيات المعنية بإعداد برامج التوعية لو وألسرتو ولبيئتو المحمية في كل ما يتعمق بتمؾ
الحقوؽ المنصوص عمييا في ىذا القانوف ».
بينما المادة ( )4نصت عمي « :وفقاً ألحكاـ القانوف لألشخاص ذوؼ اإلعاقة الحق في
تكويف منظمات وجمعيات خاصة بيـ».
في حيف كاف نص المادة ( )6كاآلتي« :وفقاً ألحكاـ القانوف تعفى مف الرسوـ والجمارؾ
والضرائب :
• جميع المواد التعميمية والطبية والوسائل المساعدة ووسائط النقل الالزمة ·
• مدارس ومؤسسات األشخاص ذوؼ اإلعاقة المرخصة.
• وسائل النقل الشخصية الستعماؿ األشخاص ذوؼ اإلعاقة ».
في حيف نصت المادة ( )5عمي أف  « :عمى الدولة تقديـ التأىيل بأشكالو المختمفة لمشخص
ذوؼ اإلعاقة وفق ما تفتضيو طبيعة إعاقتو وبمساىمة منو ال تزيد عمى  % 25مف التكمفة.
يعفى األشخاص ذوؼ اإلعاقة بسبب مقاومة االحتالؿ مف ىذه المساىمة».
وجاء الفصل الثاني مف ىذا القانوف لكي يفصل حقوؽ األشخاص ذوؼ اإلعاقة في مادتيف
( )10و( )11لتشمل :
 حقوؽ اجتماعية ( كالحق في التمتع بالرعاية االجتماعية والحق في التمتع ببطاقة
الشخص ذوؼ اإلعاقة والحق في التدريب واالغاثة والتثقيف).
 حقوؽ صحية ( كالحق في التمتع بالتأميف الصحي الحكومي مجاناً و توفير األدوات
الطبية الالزمة لمساعدة الشخص ذوؼ اإلعاقة )
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 حقوؽ تعميمية ( كالحق في تمقي خدمات تعميمية عمي أيدؼ كادر متخصص  ،والحق
في توفير المناىج والوسائل التربوية والتعميمية والتسييالت المناسبة )
 حقوؽ في مجاؿ التأىيل والتشغيل ( كالزاـ المؤسسات الحكومية وغير الحكومية
باستيعاب عدد مف المعوقيف ال يقل عف  %5مف عدد العامميف بيا يتناسب مع طبيعة
العمل في تمؾ المؤسسات مع جعل أماكف العمل مناسبة الستخداميـ).
 ويمزـ الفصل الثالث مف القانوف مؤسسات الدولة بالعمل عمي موائمة األماكف العامة
لألشخاص ذوؼ اإلعاقة وتوفير بيئة مناسبة ليـ تضمف سيولة واستقاللية الحركة والتنقل
واالستعماؿ اآلمف لألماكف العامة كما يمزـ الجيات الحكومية باتباع الشروط
والمواصفات الفنية واليندسية عند تصميميا لممباني والمرافق العامة الجديدة والقديمة
لخدمة األشخاص ذوؼ اإلعاقة.
 فيما تضمف الفصل الرابع واألخير مواد ختامية.
بالرغـ مف أف ىذا القانوف قد كفل لمشخص ذوؼ اإلعاقة مجموعة مف الحقوؽ التي تسمح لو
بالعيش بكرامة وحرية ومساواة مع باقي المواطنيف في المجتمع  ،إال أنو يؤخذ عميو عدـ
وضوح النظـ التي تضمف امكانية تطبيقو ،كما لـ يحدد االطار الزمني الذؼ يجب أف يتـ
خاللو تييئة األماكف القديمة الستعماؿ األشخاص ذوؼ اإلعاقة ولـ يتطرؽ الي العقوبات
المقررة في حاؿ انتياؾ أؼ مف حقوؽ األشخاص ذوؼ اإلعاقة.
ثانيا -الالئحة التنفيذية لقانون حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة رقم ( )4لسنة : 1999
جاءت ىذه الالئحة لتشرح وتوضح مواد قانوف حقوؽ األشخاص ذوؼ اإلعاقة وتوزع المياـ
عمي الجيات المعنية بما يضمف عدـ االلتباس والتداخل في الصالحيات بيف الجيات المعنية
 ،فعمي سبيل المثاؿ نصت في مادتيا الثالثة عمي أف تقوـ و ازرة الشؤوف االجتماعية بإصدار
بطاقة ذوؼ اإلعاقة كجزء مف الخدمات التي تقدميا الو ازرة لذوؼ اإلعاقة وأشارت الي طبيعة
الخدمات التي يمكف أف تشمميا البطاقة ومنيا الخدمات الصحية والتعميمية واعادة التأىيل
( يجدر بنا االشارة الي أف ىذه البطاقة الي اآلف لـ تصدر)  ،كما بينت كيفية تحقيق
الموائمة لألماكف العامة .
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 واقع ذوؼ اإلعاقة في المجتمع الفمسطيني-:إف واقع األشخاص ذوؼ اإلعاقة في فمسطيف واقع مأساوؼ ،فالغالبية العظمى منيـ تشعر باليأس
وفقداف األمل بالحياة ،حيث يعيش المعاؽ ميمشاً في فقر مدقع ،وىذا يؤدؼ الى خمل مجتمعي
،ألف شريحة األشخاص ذوؼ اإلعاقة تشعر أنيا مف عالـ آخر وال يشعروف باالنتماء إلى
مجتمعاتيـ.
مثل األشخاص ذوؼ اإلعاقة  %24مف السكاف ،وكانت نسبة االعاقة بيف الشباب ()15،29
 %36عمى مستوػ قطاع غزة(.أبو منصور،2016ص(13
وحسب تقديرات الجياز المركزؼ لإلحصاء عاـ  ،2011بمغ عدد األشخاص ذوؼ اإلعاقة
39.877شخص ،عدد االناث منيـ  18.239ونسبتو %2.4والذكور  21.638ونسبتو
%2.7و أف حوالي  %27لدييـ إعاقة واحدة عمى األقل ،ومف خالؿ بعض االجراءات المسحية
التي تمت في قطاع غزة في عاـ  2012تبيف أف  %28مف اجمالي األسر في القطاع لدييـ فرد
واحد عمى األقل مف ذوؼ اإلعاقة.
وحسب جمعية اليالؿ األحمر الفمسطيني في عاـ  2013أف %34مف األشخاص ذوؼ اإلعاقة
ال يمارسوف حياتيـ الطبيعية في المجتمع نتيجة لعدـ وجود موائمات بيئية تمكنيـ مف المشاركة
االجتماعية (أبو منصور،2016ص.(19
تشير االحصاءات إلى ارتفاع عدد ذوؼ اإلعاقة في قطاع غزة بنسبة ليست بالبسيطة ،مما
يجعمنا نحرص كل الحرص عمى تفعيل وتمكيف ىذه الفئة لجعميا فئة منتجة وفاعمة بعيدا عف
تيميشيا وتقويض دورىا المجتمعي.
والتساؤؿ اآلتػي :ما األدوار التي يمكف أف يقوـ بيا المجتمع بكافة نظمو ومؤسساتو إلكساب
األشخاص ذوؼ االعاقة المعارؼ والميارات واالتجاىات التي تمكنيـ مف االندماج في فعاليات
الحياة االجتماعية؟
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 دور القطاع الحكومي اتجاه األشخاص ذوؼ اإلعاقة -:ويأتي في ىذا السياؽ االتفاقيات والقوانيف والتشريعات التي التزمت بيا فمسطيف اتجاه
األشخاص ذوؼ اإلعاقة والتي تـ ذكرىا أعاله والذؼ يفرض عمى القطاع الحكومي تحقيق ما
تـ االتفاؽ عميو وااللتزاـ بو أماـ ىذه الفئة.
حيث أف ما نجده عمى أرض الواقع ال يعكس سوػ جزء ضئيل جداً مف صورة ىذه
االتفاقيات والقوانيف والتشريعات ،والتي تمزـ القطاع الحكومي بكافة أجيزتو ومؤسساتو
بااللتزاـ األكبر.
ففي حيف أف الواجب الحقوقي لمدولة اتجاه األشخاص ذوؼ اإلعاقة توفير كافة حقوقيـ
االجتماعية والثقافية واالقتصادية مف منطمق كونيـ متساوييف بالحقوؽ مع األشخاص مف
غير ذوؼ اإلعاقة أوال ويزداد ىذا الواجب كوف وجود بعض أوجو القصور في حالتيـ
الجسمانية ،مما يفرض عمى الدولة مضاعفة ىذا الجيد المتمثل بتقديـ البرامج الخدماتية
والتأىيمية الصحية والتعميمية التي مف شأنيا أف تمكف األشخاص ذوؼ اإلعاقة داخل
مجتمعيـ وحيث أنيـ جزء ال يتج أز مف ىذا المجتمع.
وىنا نذكر و ازرة الشؤوف االجتماعية كأحد الجيات الممثمة لمدور الحكومي إلي جانب غيرىا
مف الو ازرات كو ازرة العمل وو ازرة الصحة والتي يتمثل دورىا في رعاية األشخاص ذوؼ
اإلعاقة وذلؾ ضمف برامجيا المختمفة ،في محاولة منيا لتوفير االحتياجات الضرورية ليـ
وتغيير الصورة النمطية نحو ىؤالء األشخاص ،عمى اعتبار بأنيـ أفراد يتمتعوف بكافة
الحقوؽ المنصوص عمييا في القوانيف والتشريعات الفمسطينية بدوف أؼ تمييز ،وىنا نذكر
بعض مف المساعدات والخدمات المقدمة ليـ وىي) القروض واالعفاء الجمركي واألدوات
المساندة والمخصصات االجتماعية).
إال أننا نجد أحيانا نسبة ليست بالبسيطة مف األشخاص ذوؼ اإلعاقة ال يتمقوف ىذه
الخدمات ،إلى جانب أننا ما زلنا نرػ الصورة النمطية لألشخاص ذوؼ اإلعاقة وتجنبيـ
واقصائيـ عف القطاع الميني وتضييق الخناؽ عمييـ وتحديد فرصيـ في التأىيل والتمكيف،
حيث تفتقر أجيزة الدولة وو ازراتيا إلي وجود البرامج التي تدعـ األشخاص ذوؼ اإلعاقة والتي
تكسبيـ مختمف المعارؼ والميارات والخبرات التي تؤىميـ وتمكنيـ اجتماعيا.
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إلي جانب القصور في القانوف الفمسطيني حيث مع قدـ سنو وحداثة الوضع الذؼ يتفاقـ فيو
عدد األشخاص ذوؼ اإلعاقة نتيجة العدواف المتكرر إال أنو لـ يتـ تحديثو واجراء التعديالت
الالزمة عميو بما يتناسب مع تطورات الوضع الفمسطيني ،إال أننا نعوؿ ىذا القصور عمى
حالة االنقساـ الداخمي في فمسطيف والتي تحوؿ دوف اتخاذ أؼ جديد في القانوف الفمسطيني
عامة وقانوف األشخاص ذوؼ اإلعاقة خاصة.
لذا وجب عمى القطاع الحكومي بمؤسساتو ونظمو اتباع التالي:
وضع خطة وطنية قطاعية لمشاركة األشخاص ذوؼ اإلعاقة مبنية عمى تمبية احتياجاتاألشخاص ذوؼ اإلعاقة في القطاعات المختمفة.
اعتماد المبدأ األساسي لتشغيل األشخاص ذوؼ اإلعاقة وىو تكافئ الفرص.تشجيع تمثيل ومشاركة األشخاص ذوؼ اإلعاقة والمنظمات التي تمثميـ.المساءلة والرصد الفعاؿ لما تحرزه مف تقدـ في إعماؿ الحق في التأىيل والعمل(.أبومنصور،2016ص)16

دور مؤسسات المجتمع المدني اتجاه األشخاص ذوؼ اإلعاقة -:
يعد االىتماـ بذوؼ اإلعاقة واجب وحق ،ويقاس تقدـ المجتمعات ورقييا بمدػ اىتماميا
وعنايتيا بيـ والعمل عمى تنمية مياراتيـ المختمفة.
وحظيت ظاىرة األشخاص ذوؼ اإلعاقة باىتماـ العديد مف مياديف العمـ والمعرفة ،وأدػ ىذا
إلى النظرة إلى الفئة مف زاوية القدرة عمى استغالؿ الميارات لدييـ ،وعدـ النظر إلييـ مف
زاوية العجز ،واتاحة الفرصة ليـ لمتمتع بالفرص المتاحة في المجتمع لتنميتو ،وليسيل
دمجيـ في المجتمع بعد القياـ بتعميميـ وتأىيميـ وتدريبيـ ووضع البرامج اإلعالمية والتعميمية
المتكاممة إلزالة الشوائب العالقة في بعض الممارسات تجاىيـ وتسييل إشراكيـ في العمل
والحياة الطبيعية ،لذلؾ وجب عمى مؤسسات المجتمع المدني العمل عمى:
زيادة الوعي لدؼ األشخاص ذوؼ اإلعاقة وبناء قدراتيـ وتطوير مياراتيـ،مف أجل ضمافوصوليـ إلى المجتمع ،والمشاركة الفعالة عمى قدـ المساواة.
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استخداـ شبكات التواصل االجتماعي في الضغط عمى قضايا اإلعاقة والعمل عمى تفعيمياوتصميـ برامج تساعد عمى الوصوؿ السيل والسريع لكافة المعمومات والخدمات في
المجتمع.
زيادة الوعي الوطني والمؤسساتي والمجتمعي لموضوع تأىيل وتمكيف األشخاص ذوؼاإلعاقة ومتابعة قضاياىـ المختمفة والعمل عمى اشراكيـ في الحياة االجتماعية(.أبو
منصور،2016ص)16
إعداد وتنفيذ برامج التأىيل والتمكيف لألشخاص ذوؼ اإلعاقة إلكسابيـ مختمف المعارؼواالتجاىات و القيـ و الميارات التي تؤىميـ لممشاركة اإليجابية الفعالة في مختمف أنشطة
وفعاليات الحياة اإلنسانية.
لذا حرصت مؤسسات المجتمع المدني والجمعيات المعنية بحقوؽ ذوؼ اإلعاقة في مختمف أنحاء
قطاع غزة عمى إعداد وتنفيذ البرامج واألنشطة التي تدعـ وجود األشخاص ذوؼ اإلعاقة وتعزز
ووجودىـ وتفعيميـ واشراكيـ وتمكينيـ كأفراد ضمف النسيج المجتمعي ،ليـ كل الحق بالتواجد
عمى الصعيد المجتمعي والسياسي والميني ،لذا نجد ما ىو عدده  83مؤسسة وجمعية تعني
باألشخاص ذوؼ اإلعاقة في قطاع غزة ،الذؼ يمقي عمى كاىميـ الدور الكبير في عممية تمكيف
وتفعيل وجود األشخاص ذوؼ اإلعاقة في مجتمعيـ ،وذلؾ مف خالؿ توفير عدد مف البرامج
الخاصة التي تكسبيـ مختمف المعارؼ واالتجاىات والميارات التي تؤىميـ لممشاركة اإليجابية
الفعالة في مختمف أنشطة وفعاليات الحياة االجتماعية.
إال أننا نجد بعض أوجو القصور في أداء بعض ىذه المؤسسات نتيجة مشكالت المنافسة،
واالزدواجية في العمل ،وتشتيت الجيود داخل قطاع المؤسسات المعنية باألشخاص ذوؼ اإلعاقة.
وباإلضافة إلى ذلؾ ،ىناؾ تكامل ضعيف بيف ىذه المؤسسات تأىيل األشخاص ذوؼ اإلعاقة
الكبرػ والمؤسسات القاعدية.
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تجارب بعض الدوؿ في عممية تمكيف األشخاص ذوؼ اإلعاقة:
سمي مؤسسة ذوؼ اإلعاقة في كوكازيا في بمدية
 -1في كولومبيا ،تـ إقامة مشروع تجريبي ّ
كوكازيا في شماؿ كولومبيا .وكاف الغرض الرئيسي مف ىذا المشروع ىو تيسير تمكيف ذوؼ
اإلعاقة عف طريق السماح ليـ بتولي أدوار القيادة في برنامج التأىيل المجتمعي ،قامت مؤسسة
بتعبئة وحشد العديد مف األشخاص في المجتمع لمتجمع ودعـ البرنامج ،بمف فييـ ذوؼ اإلعاقة
واألىالي ومقدمي الرعاية واألفراد المشرديف والسكاف األصمييف لممنطقة وأعضاء المجتمع وقادتو.
وتضـ المؤسسة اآلف نحو  218عضواً وقد أشركت  20متطوعاً يعمموف كأفراد لمتأىيل
المجتمعي .ىؤالء الموظفوف مسؤولوف في المقاـ األوؿ عف تحديد ذوؼ اإلعاقة وتقديـ الدعـ
الضرورؼ ليـ وألسرىـ ،ويعمموف عمى تعزيز تقدير الذات واإلدماج في األسرة والحصوؿ عمى
الخدمات في قطاعات الصحة والتعميـ والعمل والتشغيل.
حث المجتمع عمى أف يصبح ميتماً ومنخرطاً في األنشطة المتعمقة
وتمكنت المؤسسة مف ّ
ّ
وشجعت كبار شخصيات المجتمع عمى أف
باإلعاقة .وقد قربت بيف ذوؼ اإلعاقة ومجتمعاتيـّ ،
يصبحوا مدافعيف عف قضايا اإلعاقة لدػ السمطات المحمية ( مكوف التمكيف،2010ص.)25
 -2تجربة المممكة العربية السعودية والمتمثل في البرنامج الذؼ تبنتو جمعية المعوقيف و كفمتو
و ازرة العمل والشئوف االجتماعية في المممكة لتشجيع الشركات الخاصة لتوظيف ذوؼ اإلعاقة ,فقد
كاف شعار البرنامج ىو) توظيف معوؽ يعادؿ توظيف ثالثة أسوياء) شعار حفز القطاع الخاص
عمى استقطابيـ  ,حيث أغرػ ىذا الشعار عشر شركات سعودية لفتح المجاؿ لممعوقات خالؿ
ممتقى) التوظيف الثامف لممعوقات(مف التقدـ بأوراقيف إلى جمعية األطفاؿ المعوقيف إلجراء
المقابمة الشخصية.
حيث استطاع البرنامج توظيف أكثر مف  100معوؽ في مؤسسات القطاع الخاص مف ضمنيا
قطاع البنوؾ و المصانع .ونجد أف البرنامج قد نجح بتشجيع الشركات الخاصة بتوظيف ىذه
الفئة  ,فقد أثمج صدور الكثيريف وحقق المساواة التي بحثوا عنيا زمنا طويال  ,حيث شمل
البرنامج منطقتي مكة المكرمة و الرياض( .السيف،2011ص)6
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التحديات:
تشتت العمل بيف المؤسسات التي تخدـ ىذه الفئة مما يضعف النتائج المتوقعة والمخرجات
مف التدريبات والمشاريع التي تستيدؼ األشخاص ذوؼ.
ال يوجد تنوع في الفئات المستيدفة حسب نوع اإلعاقة والموقع الجغرافي والتعميـ والفئة
العمرية.
تدني وجود آلية لتوصيل المعمومات لألشخاص ذوؼ اإلعاقة.
بعض المؤسسات تتطرؽ لمعمل لذوؼ اإلعاقة دوف التطرؽ لموائمة أماكف العمل.
عدـ ثقة مؤسسات المجتمع المدني بقدرات األشخاص ذوؼ اإلعاقة وخاصة السيدات منيف.
محدودية الدور الحكومي اتجاه األشخاص ذوؼ اإلعاقة واقتصاره عمى الدور اإلغاثي فقط.
قدـ النظاـ المعموماتي بيف الخاص باألشخاص ذوؼ اإلعاقة وأوضاعيـ وطبيعة الخدمات
المقدمة ليـ ،إلى جانب القصور فيو لعدـ توحيده بيف المؤسسات العاممة في ىذا القطاع.
وجود التشغيل الطارغ والمؤقت ال يعطي الخبرة الكافية لدػ األشخاص ذوؼ اإلعاقة.
التوصيات:
تحديث

قاعدة بيانات الخاصة باألشخاص ذوؼ اإلعاقة بحيث تشمل كافة المعمومات

والخدمات التي يتمقونيا والتي ىـ يفتقروف إلييا أيضا.
تطوير البرامج الخدماتية والتدريبية والتأىيمية الخاصة بذوؼ اإلعاقة حتى تستطيع تمبية
احتياجات األشخاص ذوؼ اإلعاقة وتمكينيـ بشكل فعاؿ.
العمل عمى مواءمة كافة المرافق التابعة لمحكومة والمنشآت الخدماتية والمؤسسات في جميع
المحافظات حتى يستطيع األشخاص ذوؼ اإلعاقة مف الحصوؿ عمى الخدمات بشكل مريح.
العمل عمى تطبيق قانوف المعاقيف رقـ( )4لعاـ 1999المتعمق بالنسبة الخاصة بالتشغيل
وىي  %5ومتابعة تنفيذه مف قبل الحكومة*.
دعـ وصوؿ جميع األشخاص مف ذوؼ اإلعاقة عمى اختالؼ أنواع إعاقاتيـ لتقديـ الخدمات
ليـ ،ودمجيـ ضمف برامج مؤسسات المجتمع المدني وتمكينيـ.
تعزيز دور الحكومة اتجاه األشخاص ذوؼ اإلعاقة ،وتخصيص برامج تأىيمية وتدريبية
وتشغيمية إلى جانب الدور اإلغاثي الذؼ تقوـ بو الحكومة اتجاه األشخاص ذوؼ اإلعاقة.
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لقد أتت ىذه التوصيات والتحديات بناء عمى مجموعة مف المقابالت مع األشخاص ذوؼ اإلعاقة
كاف مف بينيـ س.ع ذكرت أنيا دعيت في الفترة الماضية لجمعية تعمل مع األشخاص ذوؼ
اإلعاقة في مدينة رفح لمعمل معيـ ضمف برنامج العيادة القانونية لألشخاص ذوؼ اإلعاقة
وتفاجأت بأف المكاف غير موائـ لألشخاص ذوؼ اإلعاقة ،وىو ما جعميا توجو اعتراض ليذه
الجمعية بسؤاليا :كيف تعمموف مع األشخاص ذوؼ اإلعاقة والمكاف غير موائـ لألشخاص ذوؼ
اإلعاقة ..كيف سنقنعيـ بالحضور إلى الجمعية والمكاف غير موائـ؟
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