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  مقدمة
  

ين البشر بغض         ز ب اواة وعدم التميي ل المس تستند حقوق المعوقين أساسًا على المبادئ العامة لحقوق اإلنسان، التي تكف
ع جمي     ان األساسي لتمت ات     النظر عن النوع، ويعتبر مبدأ عدم التمييز بمثابة صمام األم وق والحري ة الحق ع البشر بكاف

وبناءُا عليه فإن المعوقين لهم الحق في التمتع بكافة الحقوق المدنية  .المنصوص عليها في المواثيق والمعاهدات الدولية
والسياسية واالقتصادية واالجتماعية والثقافية، الواردة ضمن نصوص االتفاقيات الدولية آغيرهم من المواطنين، بحيث 

راد        االجتماعيةالدول والحكومات مسؤولية تهيئة الظروف  يقع على اقي أف وقهم آب وقين بحق ع المع أمين تمت والبيئية، لت
  .المجتمع على أساس عدم التمييز والمساواة

ة   ،من عمل المرآز في مجال حقوق اإلنسان السيما اوانطالق ة والثقافي ة  أل اًًونظر  ،الحقوق االقتصادية واالجتماعي همي
ة     جمهور على القوانين والتشريعات سارية المفعولال عطالإ اتهم      ،في األراضي الفلسطينية المحتل ؤثر في حي ي ت والت

انوني      ن إفاليومية وفي تمتعهم بحقوقهم،  دليل الق لة ال يم   ب هفي سياق اهتمام    ،المرآز يسعى إلصدار سلس ز وتعم تعزي
تتميز سلسلة الدليل بالسهولة والشمولية لتتناسب مع    .رئيسيةال هالحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية آأحد أولويات

ادة التثقيف المجتمعي    أن فئات المجتمع، إذ مختلف ة   الهدف منها نشر الثقافة القانونية وتعميق الوعي القانوني وزي بلغ
  . مبسطة يمكن ألي مواطن االستفادة منها

دليل هو    م  هذا ال لة   من )  15(رق ي  ال سلس اً المرآز   صدرها يدليل الت اول موض    ،تباع ي تتن ذات  ،ةتنوع م اتعوو الت
  .عالقة أساسية بحقوق اإلنسان

وقين" وق المع ل حق ئلة ال "دلي ة من األس اول مجموع وق يتن ين بحق ان المهتم ي أذه دور ف ي ت اقينت رى المع ي ي ، والت
آما هي واردة في المعايير  ترآز على حقوقهم وتقديم اإلجابات بطريقة واضحة ومبسطة ،المرآز تسليط الضوء عليها

 الدولية ذات العالقة، والقانون الفلسطيني،
ام    1999لسنة ) 4(قانون حقوق المعوقين رقم  مستنبطة منالحكام من األمجموعة وتشمل  م الذي صدر في ديسمبر ع
اني    فيستعرض الفصل األول تعاري .فصول ةثالث في مادة) 20(ويشمل  ،م1999 وق  وأحكام عامة، والفصل الث الحق

ث موا ة، والثال اآن العئالخاص ة األم ة ام وقينم اريخ   . للمع ي ت ه ف ى أن ار إل س  12/4/2004ويش رار مجل م صدر ق
  خمسة فصولمادة في  19بالالئحة التنفيذية، ويشمل  2004لسنة ) 40(الوزراء رقم 



 

  حقوق المعوقين في المعايير الدولية لحقوق اإلنسان
  
  :اإلنسان اإلعالن العالمي لحقوق :أوًال

  ".يولد جميع الناس أحرارًا متساويين في الكرامة والحقوق"لى المادة األولى من اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان عتنص 
ز من أي          "على أن  )2(آما تنص المادة  ا تميي ذا اإلعالن دونم ذآورة في ه ات الم وق والحري لكل إنسان حق التمتع بجميع الحق

   ".الخ....أو الجنس أو اللغة أو الدين أو الرأي السياسينوع وال سيما بسبب العنصر 
ادة  ت آما  ى أن  نفسه  من اإلعالن    )25(نص الم ه            "عل ة ل لكل شخص الحق في مستوى معيشة يكفي لضمان الصحة والرفاه

أمن    وألسرته، وخاصة على صعيد المأآل والملبس والمسكن والعناية الطبية والخدمات االجتماعية الضرورية، وله الحق  ا ي فيم
  ".في حاالت البطالة أو المرض أو العجز 1به من الغوائل

  
  :اإلعالن الخاص بحقوق المتخلفين عقليًا :ثانيًا

ام      إحدى فئات يعتبر هذا اإلعالن األول الخاص بحقوق م المتحدة في الع رز     1971المعوقين، الذي صدر عن األم ي أب ا يل وفيم
  :الحقوق التي يؤآد عليها اإلعالن

  .، نفس ما لسائر البشر من حقوق، إلى أقصى حد ممكن عقليًاًاتخلف عقليللم -1
ه  ،للمتخلف عقليًا حق في الحصول على الرعاية والعالج الطبيعيين المناسبين -2  ،وعلى قدر من التعليم والتدريب والتأهيل والتوجي

  . يمكنه من إنماء قدراته وطاقاته إلى أقصى حد ممكن
ه الحق في               للمتخلف عقليًا حق التمتع -3 ا ل ه، آم ه قدرات ى أقصى مدى تسمح ب ه، إل ق ل باألمن االقتصادي، وبمستوى معيشة الئ

  . العمل المنتج أو مزاولة أية مهنة أخرى مفيدة
  
  :اإلعالن الخاص بحقوق المعوقين: ًاثالث

دولي            انون ال ى مستوى الق وقين عل وق المع ق بحق ا يتعل م فيم ا ي  ،يعتبر هذا اإلعالن هو األه واردة في      وفيم وق ال رز الحق ي أب ل
  :اإلعالن

تثناء وبال تفرق           • وقين دون أي اس ع المع وق لجمي ذه الحق ذا اإلعالن، ويعترف به أو  هيتمتع المعوق بجميع الحقوق الواردة في ه
ز عل  وطني أو         ىتميي ي، أو األصل ال ر سياس يا أو غي رأي سياس دين، أو ال ة أو ال نس أو اللغ ون أو الج اس العنصر أو الل أس

  .أسرته ىالمعوق نفسه أو عل ى، أو المولد، أو بسبب أي وضع آخر ينطبق علةالثرواالجتماعي، أو 
انية    • ه اإلنس رم آرامت اني             ،للمعوق حق أصيل في أن تحت ي يع ق والقصور الت ة وخطورة أوجه التعوي أ وطبيع ان منش ا آ ه أي ول

ع    شيء، األمر الذي يعني أوال وقبل آل منها، نفس الحقوق األساسية التي تكون لمواطنيه الذين هم في سنه أن له الحق في التمت
  .بحياة الئقة، تكون طبيعية وغنية قدر المستطاع

  .للمعوق نفس الحقوق المدنية والسياسية التي يتمتع بها سواه من البشر •
  .للمعوق الحق في التدابير التي تستهدف تمكينه من بلوغ أآبر قدر ممكن من االستقالل الذاتي •
وظيفي للم • ي والنفسي وال ي العالج الطب وق الحق ف ي   ،ع ل الطب ي التأهي ويم، وف زة التق ك األعضاء الصناعية وأجه ي ذل ا ف بم

ا من  ي خدمات التوظيف وغيره اعدة، والمشورة، وف ي المس ين، وف ل المهني دريب والتأهي ي الت يم، وف ي التعل اعي، وف واالجتم
  .الحدود وتعجل بعملية إدماجه أو إعادة إدماجه في المجتمع ىأقص ىإل ومهاراته اتهالخدمات التي تمكنه من إنماء قدر

ه، في الحصول عل         ىمستوللمعوق الحق في األمن االقتصادي واالجتماعي وفي  • ه الحق، حسب قدرت ق، ول عمل   ىمعيشة الئ
  .العمالنقابات  ىأو في مزاولة مهنة مفيدة ومربحة ومجزية، وفي االنتماء إل ،واالحتفاظ به

  حل التخطيط االقتصادي واالجتماعيفي آافة مرا االعتبارللمعوقين الحق في أن تؤخذ حاجاتهم الخاصة بعين  •
ة أو   • ة أو اإلبداعي ع األنشطة االجتماعي ي جمي ارآة ف ي المش ة، وف ع أسرة بديل ا أو م ع أسرته ذاته ة م ي اإلقام للمعوق الحق ف

ه أو يقتضيها التحسن         وال يجوز إخضاع أي مع. الترفيهية ي تقتضيها حالت ك الت ر تل زة غي وق، فيما يتعلق باإلقامة، لمعاملة ممي
ذه المؤسسة       ،المرجو له من هذه المعاملة ة ه فإذا حتمت الضرورة أن يبقي المعوق في مؤسسة متخصصة، ويجب أن تكون بيئ

 .لألشخاص الذين هم في سنه أقرب ما يستطاع من بيئة وظروف الحياة العادية ىوظروف الحياة فيها عل
  .بالكرامة حاطهالمعوق من أي استغالل ومن أية أنظمة أو معاملة ذات طبيعة تمييزية أو متعسفة أو  ىيحميجب أن  •
ذه المساعدة ال               • ل ه ين أن مث ة من ذوي االختصاص حين يتب تعانة بمساعدة قانوني ا   ىغن يجب أن يمكن المعوق من االس عنه

ة   على اإلجراءات القانونية المطبقة  ىتراعوإذا أقيمت ضد المعوق دعوى قضائية وجب أن . أو مالهلحماية شخصه  ه البدني حالت
  .أو العقلية مراعاة تامة

  .من المفيد استشارة منظمات المعوقين في آل األمور المتعلقة بحقوقهم •
  .بالحقوق التي يتضمنها هذا اإلعالن ا آامًالة، إعالًميتوجب إعالم المعوق وأسرته ومجتمعه المحلي بكل الوسائل المناسب •
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  أحكام عامةو فيتعار
  
  ق ؟امن هو المع  -1

في أي من حواسه أو قدراته الجسدية أو  وبشكل مستقر ،لقي أو غير خلقيخ ،الشخص المصاب بعجز آلي أو جزئي هوق االمع
  .إمكانية تلبية متطلبات حياته العادية في ظروف أمثاله من غير المعوقينإلى المدى الذي يحد من  ،النفسية أو العقلية

  
  هل وضع القانون تصنيف محدد ألنواع اإلعاقة؟  -2
درة         : اإلعاقة الحرآية * د الق هي اإلعاقة الناتجة عن خلل وظيفي في األعصاب أو العضالت أو العظم أو المفاصل تحد أو تفق

  .الحرآية للجسم
  .هي اإلعاقة الناتجة عن إصابة أو تلف في األعضاء الحسية وينتج عنها إعاقة بصرية أو سمعية أو نطقية: يةاإلعاقة الحس *
ة أو   : اإلعاقة الذهنية * ة تعليمي هي اإلعاقة الناتجة عن خلل في الوظائف العليا للدماغ آالترآيز والعد والذاآرة وينتج عنها إعاق

  .وك للشخصصعوبة تعلم أو خلل في التصرفات والسل
  .أو آل ما يعيق العقل عن القيام بوظائفه المعروفة أجنبيةهي اإلعاقة الناتجة عن أمراض نفسية أو وراثية أو  :اإلعاقة العقلية *
  .هي عبارة عن وجود إعاقتين لدى شخص واحد: اإلعاقة المزدوجة *
  .ى شخص واحدهي عبارة عن وجود مجموعة من اإلعاقات المختلفة لد: اإلعاقة المرآبة *

ى ممارسة نشاط            ف ،على التصنيف المذآور لإلعاقة وبناًء ه عل دنت أو إنعدمت قدرات د ت ا الشخص المعوق ق هي التي يكون فيه
  .حياتي يومي هام أو أآثر ومن هذه األنشطة

  .تأمين مستلزمات حياته الشخصية بمفرده. أ
  .اآلخرينالمشارآة في النشاطات االجتماعية على قدم المساواة مع . ب
  .االتصال مع المجتمع واالندماج فيه. ت
  .بحسب معايير مجتمعه السائد ضمان حياة شخصية أو اجتماعية آريمة. ث
  
  للقانون؟ واردة في التصنيف المحدد وفقًاالغير  اإلعاقةآيف يتم تصنيف درجة   -3

ر ة الصحة    يعتب ن منظم ادر ع ات الص دولي لإلعاق نيف ال ة التص ام  العالمي ام  م و1980ع دل ع ًا1997المع نيف  م أساس لتص
ا في وزارة الصحة الفلسطينية          اإلعاقات وانطالقًا ة المعمول به وائح التنفيذي من هذا التصنيف تعتمد نسبة العجز الواردة في الل

  .للتصنيف أساسًا
  
  غيره من المواطنين؟ آهل للمعوق حقوق وعليه واجبات   -4
ه    ه شأنالحرة والعيش الكريم والخدمات المختلفة، شأن للمعوق الحق في التمتع بالحياة نعم واطنين، ل وق غيره من الم ها  الحق  نفس
يحول دون تمكن المعوق من الحصول     ، وال يجوز أن تكون اإلعاقة سببًاوإمكاناتهعليه واجبات في حدود ما تسمح به قدراته و

ادة   هذا و. على تلك الحقوق انون األساسي الفل   ) 9(أآدت الم ى   من الق انون والقضاء سواء ال     والفلسطيني "سطيني، عل ام الق ن أم
  ".اإلعاقةتمييز بينهم بسبب العرق أو الجنس أو اللون أو الدين أو الرأي السياسي أو 

  
  من هي الجهة التي تكفل حماية حقوق المعوق؟   -5

ولى    زارة الشؤون االجتماعية،تتكفل الدولة بحماية حقوق المعوق، وتسهيل حصوله على هذه الحقوق، وذلك من خالل و ي تت الت
ا،     مسؤولية التنسيق والمتابعة مع جميع الجهات المعنية لحماية حقوق المعوقين العامة والخاصة، وضمان تسهيل الحصول عليه

  .وإعداد برامج التوعية للمعوق و ألسرته وبيئته المحلية
  
  ؟االجتماعيةالشئون عبر وزارة  قوالخدمات التي تقدم للمع عأنواي أهم ما ه  -6
  :قابطاقة المع .أ 
نظم       امج م ا ضمن برن وق الحصول عليه ق للمع ي يح دمات الت ة الخ دد رزم ي تح ي الت ي تصدرها وزارة  ،وه ؤووالت  نالش

ة  ارة عن مجموعة الخدمات الصحية ،االجتماعي ي والتعليمي ،وهى عب اعي والمهن دمج االجتم ل ،وال ادة التأهي وخدمات  ،وإع
ق  دعم وف ةال وع اإلعاق ا ن دمات   ،ودرجته ديم خ ا تق ن خالله تم م ي ي يقين ولمعلوالت ع  قبالتنس وزارام مية  تال ات الرس والجه

  .ا المجالذه فيوالدولية ذات العالقة  األجنبيةوالهيئات  واألهلية
  :المشاغل المحمية .ب
وائهم   والمقصود بالمشاغل المحمية هي المراآز التي يكون فيها تأهيل المعوقين باإلعا   بحيث  ،قات العقلية الشديدة وتشغيلهم وإي

وقين ضمن المشاغل       تصدر وزارة الشئون االجتماعية رخص إنشاء المراآز والمعاهد الخاصة بتأهيل وتشغيل األشخاص المع
ة عمل    و ،المحمية ة بمراقب ذ تقوم وزارة الشئون االجتماعي ة ال         هه اهيم التربي ا يحقق أفضل الخدمات وفق مف خاصة  المراآز بم

ا  .وحماية الشخص المعوق من أي استغالل اج            آم ي تحت ة للمراآز الت وي والخدمات التأهيلي ادي والمعن دعم الم وزارة ال دم ال تق



 

ا  نوم ،نهاريةخدمات رعاية  وم  أهم م ه  تق ذين ال يمكن تشغيلهم في سوق             ب ة ال ذه المراآز تشغيل األشخاص شديدي اإلعاق ه
  .العمل المحلي

  :التأهيل .ج
ة    ة والمهني ة والتعليمي ه        ،المقصود بالتأهيل تقديم الخدمات االجتماعية والنفسية والطبي ا للمعوق وأسرته لتمكين زم توفيره ي يل الت

  . من التغلب على اآلثار الناجمة عن اإلعاقة
  
  ؟من المسئول عن تقديم التأهيل للمعوق  -7

ل بأشكاله المختلف       ديم التأهي اًُ  ،ة للمعوق الدولة هي المسئولة عن تق ى          وفق د عل ه ال تزي ه وبمساهمة من ة إعاقت ا تقتضيه طبيع لم
  . من التكلفة، ويعفى المعوقون بسبب مقاومة االحتالل من هذه المساهمة% 25
  
ة    -8 ئون االجتماعي ى وزارة الش ب عل اذا يج يم  م ة والتعل ات  ووزارة التربي ةو المؤسس ام المختص وفير التأ  القي ه لت ل ب هي

  ؟نالمناسب للمعوقي
  :حسب القانون نالتأهيل المناسب للمعوقي اإلجراءات التالية، بهدف توفيرباتخاذ  القياميجب على وزارة الشئون االجتماعية  

ى  .1 ةعل رامج ت  وزارة الشئون االجتماعي ة بوضع ب ات األهلي ة والجه وزارات المعني ع ال يق م ات أالتنس ع فئ ة لجمي ة وظيفي هيلي
اإلقليمي لتقديم الخدمة لألشخاص المعوقين وأسرهم واتحاداتهم ومؤسساتهم حق   ىوالمستون حيث اإلعاقة واألعمار المعوقين م

  .المشارآة في وضع السياسات العامة للتأهيل واستراتيجياته
ى  .2 ةعل ئون االجتماعي امع    وزارة الش يم الج ة التعل ي عملي دمج ف فة ال ة فلس دى دارس ع االوم ا م ر  توافقه ة لعم ات العام حتياج

  .الدنيا للتعليم  األشخاص المعوقين سواء في رياض األطفال أو في مراحل
لمؤسسات لوزارة التربية والتعليم باالهتمام باألشخاص المعوقين واحتياجاتهم التربوية والتعليمية وتوفير البرامج التعليمية  تلتزم .3

  .ميالتعل يئطأو ب ،ًاوالمراآز الخاصة باألشخاص المعوقين عقلي
ة       أوفي حالة عدم تمكن الوزارة من ت .4 ذه الخدمات من المؤسسات األهلي مين الخدمات التعليمية للطالب المعوقين يمكنها شراء ه

  .أو القطاع الخاص
اوا    ىعلرسمية وغير رسمية بالمحافظة  المعنية، المؤسسات المختصة آافة قيام .5 ة المستوي الوظيفي للمعوق وإتاحة فرص المس

  :من خالل والدمج االجتماعي الشامل
  .مراآز خاصةال, جامعاتال, مدارسال, رياض األطفال, التعليم •
  .التدريب المهني والوظيفي •
ة من طرق     • ة واالجتماعي اني خاصة  , شوارع , التسهيالت البيئي ة  مب ادة , أو عام المساعدة في   و, قاعات , مسارح , دور عب

ازات  .سمعية  ةمعين  ،نظارة , متحرك آرسي :األدوات مثل لىحصول األشخاص المعوقين ع أطراف   مساعد وقوف   ،عك
 .ووسيلة مواصالت خاصة وأي أدوات تساعد الشخص المعوق ،صناعية لليدين والساعدين والقدمين والساقين

  
  هل يحق للمعوقين تكوين منظمات وجمعيات خاصة بهم؟  -9

لشرائحهم المختلفة لتخدم مصالحهم وتلبي احتياجاتهم، ويذآر من   ًاقنعم، يحق للمعوقين تكوين منظمات وجمعيات خاصة بهم وف
   :هذه المنظمات والجمعيات

  .اتحاد عام المعوقين. 1
  .اتحاد الرياضة للمعوقين. 2
  .منظمة حقوق المعوق. 3
  .منظمة إرشاد وتأهيل المعوق. 4
  .جمعيات التعليم والتعليم الخاص والدمج. 5
            .للمعوقجمعيات إعالمية وتوجيه . 6
  .الخاصة األولمبياتجمعية . 7

  
  ؟قوما هي اإلعفاءات التي تمنح لمستلزمات المع _ 10
  :وفقًا ألحكام القانون تعفى من الرسوم والجمارك والضرائب  
  . جميع األجهزة والوسائل التعليمية الخاصة لخدمة المعوقين •
ازات جميع األجهزة الطبية واألدوية والوسائل المساعدة  • ة نظارات  و من آراسي متحرآة وعك ات  و طبي مساعد  سمعية و معين

  .أجهزة عالج وظيفي وآل ما يتعلق بأمور أخرى تخدم الجانب الطبي للمعوقينو أطراف صناعيةو وقوف
 .وسائل النقل الشخصية الالزمة الستعمال األفراد المعوقين الشخصية •
  

  ؟نية للقطاع غير الحكوميمن الجهة المختصة بمنح وإصدار التراخيص الف -11



 

وقين   ،ة الخدمات والبرامج واألنشطةتتولى الوزارة المختصة بنوعي  التي تقدمها المؤسسات الخاصة أو األهلية أو الشرآات للمع
ع  يق م ةبالتنس ئون االجتماعي ة  ،وزارة الش راخيص الفني ك بإصدار الت ة وذل راف    ،الالزم دمات تحت إش ذه الخ ى ه ث تبق بحي
  .ختصة بنوع هذه الخدماتالوزارة الم

  
  من العنف واالستغالل والتمييز؟وحمايتهم هل أوجد القانون آليات تضمن حقوق المعوقين   -12

ب ى    يوج طيني عل رع الفلس ة المش واب  الدول ة والض ع األنظم ف        طوض كال العن ع أش ن جمي ة م وق الحماي من للمع ي تض الت
ي        واالستغالل والتمييز بحيث تضع وزارة الشئون ا ايير الت ة والضوابط والمع الجتماعية بالتنسيق مع الجهات المختصة األنظم

ة أو   تضمن للمعوقين الحماية من جميع أشكال العنف واالستغالل والتمييز، سواء آان العمل في مؤسسة حكومية أو غير حكومي
  :قطاع خاص، وذلك على النحو التاليالفي 

ة . 1 ة أو في             تتولى وزارة الشئون االجتماعية حماي ر حكومي ة أو غي ون في مؤسسة حكومي انوا يعمل ة سواء آ وقين المهني المع
  .حيث يطبق عليهم قانون العمل ،خاصالقطاع ال
وم باستغالل الشخص المعوق     . 2 تقوم وزارة الشئون االجتماعية بلفت نظر آل صاحب عمل أو مسئول في مؤسسة حكومية يق

  .نفس العملة بحقه إذا تكرر منه ويتم اتخاذ اإلجراءات القانونية الالزم
ع أشكال العنف الجسدي  . 3 وقين لجمي ع تعرض المع ة لمن ايير الالزم ة بوضع الضوابط والمع وم وزارة الشئون االجتماعي تق

ماً   ك أن تنشئ قس بيل ذل ي س وزارة ف ة ولل ات المختلف ي ترعى اإلعاق ع المؤسسات الت ي به خاصًا واللفظي والنفسي لجمي ا لتلق
  .شكاوي المعوقينتظلمات و

  



 

  الحقوق الخاصة
  

  من الجهة المسوؤلة عن التنسيق لرعاية وتأهيل المعاقين؟ -13
التنسيق مع جميع الجهات المعنية للعمل على رعاية وتأهيل  ةاالجتماعية مسؤولي نمن خالل وزارة الشؤوالدولة تقع على عاتق 

  .المعاقين
  

  ؟قوللمع يآيف يتم تقديم التأهيل االجتماع -14
ى أسرة المع         ةتقوم الوزار -1 ا عل ا وبحث مدى تأثيره ان درجته ديم المساعدات الالزم   وبتحديد طبيعة اإلعاقة وبي من   ةق وتق

  .رعاية وإغاثة وتدريب وتثقيف وتأهيل وتشغيل وعمل برامج تنمية لألسرة
  .هم من يعولهمذين ليس لالو ،ضرورة وجود مراآز إيوائية لشديدي اإلعاقة ومشاغل محمية -2
ة    -3 رامج والمشاغل المحمي ات            ( ،دعم الب وقين باإلعاق ل المع ا تأهي ي يكون فيه ة هي المراآز الت والمقصود بالمشاغل المحمي

  .)العقلية الشديدة وتشغيلهم وإيوائهم
ي تحدد   ( ،إصدار بطاقة المعوق.4 اق الحصول        المقصود ببطاقة المعوق هي الت ي يحق للمع ة الخدمات الت ا ضمن    رزم عليه

  .)نظمبرنامج م
  
  

  للمعاق؟ آيف يتم تقديم التأهيل الصحي  -15
  .تشخيص وتصنيف درجة اإلعاقة لدي المعوق -1
اً  ،مين الصحي الحكومي  أضمان الخدمات الصحية المشمولة في الت     -2 ذلك     مجان ة    اعطاء للمعوق وألسرته، وآ ة الطبي الرعاي

 .مإعاقته بمختلفالالزمة لذوي االحتياجات الخاصة 
وقين وأسرهم بهدف          تقديم وتطوير خدمات اإل -3 رة والعمل مع األشخاص المع ة الصحية المبك آتشاف المبكر لإلعاقة والرعاي

 .منع التدهور الصحي والوظيفي للشخص المعوق
دمات الوقائي -4 ديم الخ اعدة المعوق وتق ة لمس ة الالزم زة الطبي وفير األدوات واألجه ل ةت ى تقلي ي تهدف إل ة الت بة  والعالجي نس

 .اإلعاقة في المجتمع
ه، و   ةتوفير العالجات الالزم -5 ة   إحسب النظام المعمول ب ات الطبي ة والتشخيصية لكل شخص معوق،       ،جراء العملي والجراحي

ة من القطاع الخاص سواء            ة المطلوب ات أو شراء الخدم ل وزارة الصحة بتسديد النفق داخل   في  وفي حالة عدم توفرها تتكف
 .الوطن أو خارجه

  
  في حرمان الشخص المعاق من فرص التعليم؟ هل تشكل اإلعاقة سببًا  -16
ل ايي تكف ان رالمع وق اإلنس ة لحق انون األساسي ،الدولي طيني   ،والق وقين الفلس وق المع انون حق ه صراحة، ق ا نص علي أن  ،نم ب
نفس  قين يتمتعون والمع رانهم، و      ب ا أق ع به ي يتمت وق الت ه ق       الحق ا تسمح ب در م ات بق يهم واجب ع المع    ،دراتهمعل ه يتمت قين ووعلي

اهج         وبشكل متساوي مع أقرانهم باإل ،بفرص متكافئة د والجامعات ضمن إطار المن ة والمعاه ة والتعليمي المرافق التربوي لتحاق ب
ذه الم ي ه ا ف ول به زم وزارة الشؤون اإلالمعم ا تلت ق، آم وفير الخدمات راف ة بت ة المعني ات التعليمي ع الجه ة بالتنسيق م جتماعي
  :التربوية والتعليمية التالية

 .المناهج المعمول بها إطارمتكافئة للمعوقين لاللتحاق ضمن  الجامعات والمعاهد والمراآز التعليمية أن تعطي فرصًا تلتزم -1
 .فيها تأمين التعليم ضمن البيئة العادية يستعصىعلى وزارة التربية والتعليم دعم التعليم المتخصص فقط للحاالت التي  -2
 .اإلعاقة، بسبب االنتساب أو الدخول إلى أي مؤسسة تربوية أو تعليمية رسمية أو خاصةعدم رفض طلب  -3
ر على وزارة التربية والتعليم طرح موضوع الشخص المعوق في  -4 دارس     ب ع الم ة في جمي ة المدني ك بهدف   د، و امج التربي ل

  . و التعامل اإلعاقةتوعية الطالب بقضية 
  .في مجال اإلعاقة المطلوب لالختصاصليمية الثانوية لتوجيه الطالب تطبيق الحمالت اإلرشادية داخل المؤسسات التع -5
  .والشخص المعوق مؤسسات التربوية بما يتناسبعلى وزارة التربية والتعليم موائمة المدارس والمراآز وال  -6
ة         اص في وزارة التربية والتعليم لإلإنشاء قسم خ  -7 اهج التعليمي رامج والمن وقين وتطوير الب ام باحتياجات األشخاص المع هتم

  .الخاصة بما يتالءم مع فلسفة التعليم العام وحقوق األفراد في التعليم
  .ستقبال األشخاص المعوقين آحق لهم في التدريبتطوير مراآز التدريب المهني إل  -8
  .)برايل(مناهج دراسية للشخص المعوق مع خطوط آبيرة أو لغة  إيجاد  -9

رامج   -10 ة والب ة حول اإلعاق رامج المنهجي ة وضع الب اقات التعليمي تمر والمس يم المس رامج التعل ات من خالل ب ة الجامع مهم
  .تعمل في هذا المجال لرفع مستوى الخدمات التدريبية الخاصة للكوادر الفنية التي

  .المبدعة والتي تكون قادرة على التدريب والتعليم للمستوى الجامعيكوادر لل صصاستحداث بعثات تخ -11
  

  هل يضمن القانون فرص التشغيل للمعاقين آغيرهم؟  -17



 

رهم  الحق في العمل للمعاقين ضمن القانوني نعم زم المؤسسات الح  و ، آغي تيعاب       أل ا من المؤسسات الخاصة باس ة وغيره كومي
ك المؤسسات مع           ،هافيبالحد األدنى من عدد العاملين  %5المعوقين ال يقل على عدد من  ة العمل في تل ا يتناسب مع طبيع وبم

ا     تخدامهم، آم بة الس اآن العمل مناس انونأجعل أم ل،  وجب الق ع وزارة العم ة للتع   بالتنسيق م ة مؤهل وادر فني ع إعداد آ امل م
امختلف ف وقينئ دري ،ت المع رامج الت ى تطوير ب ي للمع بوالعمل عل لوالمهن أهيلهم للعم و ،قين بهدف ت ام  الكي يتمكن من القي

م حسب الحاجة     اط به ى وزارة الشئون اإل   ،باألعمال التي تن ي تشجيع أصحاب العمل         عل ة بالتنسيق مع المجتمع المحل جتماعي
ادي الخوف من         والمعوقين على فتح آفاق العمل أم ة التعامل مع الشخص المعوق ولتف امهم لتفادي الخوف من عدم معرفة آيفي

اب، حوادث  (ولتفادي الخوف من تكاليف يمكن أن تطرأ  ،عدم فعالية أو بطء يؤدي إلى تدني اإلنتاج ك من    ) مرضية، غي آل ذل
وقين وتخ خالل التوعية ألصحاب العمل واألشخاص المعوقين وأسرهم على أهمية عمل األش   فيف حدة التخوف من     خاص المع

  .عملية تشغيلهم
  

  لتشغيل للمعوقين؟ نسبة الما اإلجراء الذي يتم اتخاذه في حالة عدم التزام المؤسسات ب  -18
بشأن   1999لسنة  4من القانون رقم ) 10(من المادة  4للبند ج من الفقرة  معوقين وفقًا آل شرآة أو مؤسسة ال توظف أشخاصًا

وق ا وقينحق وق      ،لمع اص للمع ندوق خ ى ص ى إل د األدن وق حسب الح ب المع دل رات ع ب ئون   دف ر الش ن وزي رار م أ بق ين ينش
  .جتماعية في الوزارة يخصص لصرف المساعدات منه لصالح المعوقين غير العامليناإل
  

  ستيعاب المعوقين؟سب ألصحاب العمل إلمناهل وفر القانون التحفيز ال -19
من   ،على خصم نسبة تتناسب مع المرتبات التي يتقاضها المعوقين الذين يعملون في المؤسسات الخاصة ،راحًةالقانون ص ينص

   .قين لديهاوالضريبة المترتبة على تلك المؤسسات بهدف تشجيع المؤسسات على تشغيل المع
  

  ؟هو القانون المطبق على المعوقين الذين يعملون في القطاع الخاص ما  -20
جتماعية تسهيل معامالت القطاع الخاص آما على وزارة الشئون اإل ،م2000لسنة  7ليهم قانون العمل الفلسطيني رقم ينطبق ع 

ي     ،والجمعيات األهلية والشرآات ازات الت ار اإلمتي التي تقوم بتشغيل المعوقين وتوفير سبل األمان والحرآة والحرية لهم، واعتب
  لمعوق في الحياة والعمل واإلنتاجمن خالل حقوق ا هي أصًال ،الجمعية األهليةحصلت عليها المؤسسة أو القطاع الخاص 

  
  
  

  هل يحق للمعاق آغيره التمتع في مجال الترويح والرياضة؟  -21
انون للضمن ي  ك ومعشخص الالق ة الرياضة وذل رويح وممارس ي الت النص صراحة ق الحق ف ى ب وفير عل رص رياضية  ت ف

  :اآلتيقين من خالل ووترويحية للمع
  .لحالة المعوق وتزويدها باإلمكانيات الضرورية ،على موائمة المالعب والقاعات والمخيمات والنوادي ومرافقهاالقانون  يؤآد -1
 .القانون على دعم مشارآة المعوقين في البرامج الرياضة الوطنية والدولية ينص -2
ة بنسبة   ماآن الثقانص القانون على تخفيف رسوم دخول المعوقين لألي -3 ه     ،%50فية والترفيهية واألثرية الحكومي تم تحقيق ذا ي وه

 .المعنية تمن خالل التنسيق بين وزارة الشؤون االجتماعية والوزارات والمؤسسا
  .شطة والبرامج الترفيهية للمعاقينلدعم األن ،جتماعيةوازنة العامة في وزارة الشؤون اإلتخصيص موازنة خاصة من الم -4

 
  ودمج المعوقين؟  الدولة عن نشر الوعي الجماهيري فيما يتعلق بأسباب اإلعاقةولية ما مدى مسؤ  -22

دد  ؤو    يح الل وزارة الش ن خ ة م ه الدول وم ب ا يجب أن تق انون م وم  نالق ي تق ة الت ة االجتماعي الت توعي ول  بحم اهير ح الجم
  :اإلعاقات بجميع أنواعها من خالل ما يلي

ا من   القيام بحمالت توعية الج .1 ع جوانبه ببات   ماهير على صعيد الوطن حول اإلعاقات بجمي ل      مس ار وحاجات مث ائج وآث ونت
  .أسباب اإلعاقة

  .التي تنتج عن خلل جيني واإلعاقات البصرية والسمعية ولين العظام :أسباب وراثية. أ
  .لكحول والعقاقير، األمراض العقليةاألمراض المعدية واألمراض غير المعدية، اإلصابات المختلفة، ا: مثل :بيئية أسباب .ب
  .الخ... مثل الحمل والوالدة والحوادث والزواج المبكر وسوء التغذية: أسباب اجتماعية. ت

ا والتشخيص المبكر     التوعية لتطوير أسس الرعاية الصحية واألولية من حيث التغذية والمحافظة على مصادر . 2 اه وتنقيته المي
  .لإلعاقات

  .ت توعية لتلقيح األطفال بالتطعيمات الالزمةالقيام بحمال. 3
  .نشر المعلومات والبيانات المتعلقة بالوقاية من اإلعاقة بهدف تقليل نسبتها أو الحد منها وذلك بالبعد عن مسببات اإلعاقة. 4
  .ضرورة الفحص الجيني قبل الزواج. 5
  .ع التلفزيونتعميم لغة اإلشارة قدر المستطاع وفق خطة مدروسة بما فيها قطا. 6



 

ة خاصة       . 7 ة دوري ذلك تخصيص زاوي ة وآ استخدام وسائل اإلعالم المقروءة والمسموعة والمرئية في توعية الجماهير باإلعاق
  .بالمعوقين

ونهم             . 8 اتهم وفن ي آتاب ة ف ع اإلعاق ة م ل بإيجابي ى التعام اء إل انين واألدب دعين والفن اب والمب ث الكت ة بح ام وزارة الثقاف قي
  .بداعهمم وطرق إومسرحياته

ئون اإل . 9 ام وزارة الش اول        قي ن يتن م أو م ل معه ن يعم وقين أو م ن المع دعين م جيعية للمب نوية تش وائز س ديم ج ة بتق جتماعي
  .موضوعاتهم

  .عمل ندوات ومحاضرات ودراسات خاصة حول المعوقين بشكل دوري. 10
  .شاطات المختلفة بشكل شاملاالهتمام باألعياد الرسمية ويوم المعوق العالمي وتغطية الن. 11
  .توفير التغطية اإلعالمية ألنشطة المؤسسات والمراآز التي تعمل في حقل اإلعاقة. 12
  .مع دول العالم في مجال المعوقين Internetتطوير شبكة المعلومات . 13
ذه الجوانب والتي تساعد في أ      . 14 ل ه ه      تشجيع الدورات المهنية وحضور المؤتمرات التي تناقش مث تم التوصل إلي ا ي رشفة م
  .دوليا

  
  

  موائمة األماآن العامة للمعاقين
  

  ما المقصود بموائمة األماآن العامة للمعوقين؟  -23
هم ستخدام تصبح طبيعة هذه األماآن مالئمة إلستخدام المعاقين، بحيث مل مناسبة إلجعل األماآن العامة وأماآن العي الموائمة ه

ذا يتحقق بال  وحرآة والتنقل اآلمن للمعما يضمن يسر واستقاللية الب ة حسب      قين في األماآن العامة وه ين الجهات المعني تنسيق ب
  .ختصاصاإل
  

  م؟1999لعام  4من قانون حقوق المعوقين رقم  12ما هي األماآن العامة المقصودة في المادة   -24
ات والممرات وال      ادة الشوارع والطرق ة والخاصة   المقصود باألماآن العامة في هذه الم اني الحكومي اآن العمل    دروب والمب وأم

  .الخ...زهات واألماآن األثريةنواألسواق والمحال التجارية والمدارس والجامعات والكليات والمت
  

  هل جاء النص القانوني المتعلق بالموائمة مطلقا؟  -25
  :ثل فيعلى سبيل الحصر تتم العامة األماآنالقانون بعض  يستثني

  .األثرية للمكان العامة التي تهدد الناحية التاريخية والموائم -1
 .الموائمة التي تشكل خطرًا على أمن وسالمة المكان العام -2
 .%15إذا آانت تكلفة موائمة المكان العام الستخدام المعاقين أآثر من  -3

  .المكان العام للمعاقينولكن القانون قد ألزم الجهات المعنية بتوفير بدائل مناسبة تضمن استعمال 
  
  ألماآن العامة المرافق التعليمية؟هل تشمل موائمة ا  -26 

ة مناسبة إل  فال نعم ذه المسؤولي        وستخدام المع  دولة ملزمة بتأمين بيئ ع ه ات والجامعات بحيث تق دارس والكلي بشكل   ةقين في الم
اقين  بشكل مناسب إل ، سسات مجهزةعلى أن تكون هذه المؤ ،التربية والتعليم العالي ةخاص على عاتق وزار ى   ،ستخدام المع عل

   :النحو التالي
  .بحيث يتم استخدامها بيسر من قبل المعاقين ،وممراتها ترصف طرق هذه المؤسسا يوجب القانون -1
 .ستخدام المعاقينوجود مصعد آهربائي صالح إل -2
 .أن تكون مقاعد الدراسة مالئمة للطالب المعاق -3
 .تكنولوجية المالئمة يجب توفير األجهزة ال -4
  .ستخدامهم، والممر لها ميسر إلنمناسبة لطبيعة المعوقي يتعين وجود دورات مياه -5
 .يجب أن تكون المقاصف والساحات وغرف الرياضة مناسبة لحرآة الشخص المعاق -6
 .يجب توفيرها بشكل مناسب الستخدام المعاق ،المختبرات والمكتبات -7
  .الفصول الدراسية يجب توفير اإلنارة الكافية داخل -8
  .حسب الحاجة ،إمكانية وجود مرافق مع الشخص المعاق -9

 .الستخدام المعاقين... موائمة قاعات المؤتمرات والندوات وورش العمل  -10
 

    في الموائمة ؟ ما هو دور وزارة المواصالت  -27
وفير  ،المعوق ةإشارمن خالل استخدام  ،نمسؤولية تسهيل حرآة المعوقي ،تقع على وزارة المواصالت  في مواقف السيارات، وت

   .قيناإلى جانب توعية السائقين وتدريبهم على آيفية مساعدة المع ،قيناالمعتنقل  أثمانصة، ومنح تخفيضات على وسائل نقل خا



 

  
  ؟في بناء المرافق العامة قيناالمع ستخدامإل مواصفات مالئمةيجب مراعاة  هل  -28 

المباني الجديدة  تشملوقد  ،قينااستخدام المعتتناسب مع  ،بشروط ومواصفات معمارية ،الجهات العامة والخاصة ونيلزم القان  
ي مسؤولية  ، بحيث تتولى وزارة والقديمة على حد سواء ة والهندسية        ،الحكم المحل اء مع المواصفات الفني  ،انسجام مشاريع البن

   .بالتنسيق مع الجهات المعنية
  
  

   ؟للمعوق الحق في تسهيالت خاصة في قطاع االتصاالتهل   -29
ة   ،نعم   ات الالزم ين المع  بتم ،تلتزم وزارة االتصاالت بتوفير اإلمكاني ى جانب العمل      قين من استخدام وسائل   اك االتصاالت إل

  .قاعلى تخفيض قيمة الفاتورة للشخص المع
  انتهى،   
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