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مة  ُمقَد ِّ

 
بةً   دة  ذات أبعاد وعوامل  تَُمث ُِّل اإلعاقةُ تَْجرِّ لَْين يَُؤث ِّران  ُمتَعَد ِّ قَّةِّ بَِّمكان القَْول بِّأَْن ُهناَك عامِّ َن الدِّ لة، َولَعَلَّهُ مِّ َوُمتَداخِّ

بةِّ   في تَْشكيلِّ األكثر   ل ب  تَْجرِّ هات المجتمعية  اإلعاقة. إِّْذ يتمثل العامل األَوَّ السائدة نَْحَو األشخاص ذوي  التََوجُّ
ٍف  تتََجسَُّد بالقَوالِّب النمطية واألحكام الُمْسبَقة واألفكار الَمْغلوطة والتََوقُّعات    اإلعاقة تِّْلَك التي  التي تَتَأَْرَجُح بِّتََطرُّ

ُع  بُعَْيَد سابِّعِّ أَ واْرتِّباٍك ذي دوافَِّع عاطفيٍة بَْحتة ما بَْيَن   هات التي تَُمْوضِّ ْرٍض وقُبَْيَل السماء السابعة، هذه التََوجُّ
ا العامل الثاني فَيَتََجسَُّد  وَعالئق القُوى.  في الدرجات الَمكانات الُدْنيا للبُنى االجتماعية  األشخاص ذوي اإلعاقة   أَم 
ز   فِّق والَمْعلومات، كما تِّْلَك التي تَُحدُّ  للَمباني والَمراالتي تُعيُق عمليات إمكانية الوصول  في َمْجموعةِّ الَحواجِّ

تَحوُل دوَن التَواُصل الفَع ال، ذلك على نَْحٍو يَُؤث ُِّر َسْلباً على التََمتُّع بالحقوق والحصول على الخدمات    من أو
بعَدالة وَكرامة واستقاللية وأمان.   المجتمع  الكاملة والفَع الة في  المُ والمشاركة  العوامل  لة  َهذا ناهيَك عن  تَّصِّ

ا ُمْغفِّلة لمتطلبات تََمتُّع األشخاص ذوي اإلعاقة بجميع الحقوق،   بالسياسات والتشريعات التي غالباً ما تكوُن إِّم 
زة للقَوالب النمطية  ها وأعماقِّها   أو إقصائية، أو ُمعَز ِّ  .  على اختالفِّ أبعادِّ

، يَُؤث ُِّر ُكلٌّ من   ْنَدهُ في كثيٍر من  أعاله على اآلخر َويَتَأَثَُّر بِّهِّ  إليها  الُمشار  العَوامل  َوبِّدونِّ َشك  بَِّشْكٍل يستحيُل عِّ
فُه،  آلخر  ى الإتحديُد أَيُّها يَُؤد ي  األحيانِّ   بةُ اإلعاقةِّ  َويُضاعِّ في النَْبذ واإلقصاء والتهميش واإلهمال  فَتَتََجسَُّد تَْجرِّ

الحقوق من  الحرمان  في  ل  فُروٍق    ، والتَغَوُّ اإلعاقة من  األشخاص ذوي  لدى  ما  أساس  وأَْبعَد على  ُكلُّهُ  ذَلَِّك 
سية والحركية والذهنية والنفسية.   وفي َهذا السياق، لَعَلَّهُ من الهام التنويه  واختالفاٍت في القدرات الوظيفيةِّ الحِّ

بة    إلى أَنَّ األشخاص ذوي اإلعاقة يُعايِّشونَ  على مستوى اآلثار واالنعكاسات على الواقع الحقوقي  هذه التَْجرِّ
ها طبيعة ودرجة الصعوبة  للعديد من يعوُد بِّتَفاُوت والمعيشي   ومكان السكن والمستوى  الُمتَغَي ِّرات، وعلى َرأْسِّ

مات إمكفَْضالً عن    ، لألشخاص واألَُسرواالقتصادي  االجتماعي والثقافي   ِّ انية الوصول بأشكالها  مدى تََوفُّر ُمقَو 
ُز من فَُرص واحتماالت تََمتُّع األشخاص ذوي اإلعاقة بالحقوق وحصولهم  ، تِّْلَك التي ومستوياتها المختلفة تُعَز ِّ

 على الخدمات بعَدالة واستقاللية وكرامة.  
اإلشارةُ   تَْجُدُر  الورقة،  هذه  تُعالُِّجها  التي  بالقضية  وات ِّصاالً  ْضمار،  المِّ َهذا  ذوي  وفي  األشخاص  أَنَّ  إلى 

هُ العديد من الصعوبات ذات العالقة بمحدودية إن لم  يُْعتَبَروَن من الالصعوبات السمعية   مجموعات التي تُواجِّ
، تِّْلَك  في العدد األكبر من المؤسسات الرسمية وغير الرسميةُطُرق ووسائل التَواُصل الفَع ال  يكْن عدم تََوفُّر  

ُم الخدمات العامة للجمهور أفراد  الَحي ِّز الخاص أَي   يان لِّيَطاَل  ، ويَْمتَدُّ َهذا التََحد ي في كثيٍر من األحالتي تُقَد ِّ
لديهم صعوبة في  .  األُْسرة الذيَن  العديد من األشخاص ذوي اإلعاقة مثل األشخاص  ذات الصعوبة  هُ  ويُواجِّ

النُْطق واألشخاص الذين لديهم صعوبات في التَعَلُّم كما األشخاص ذوي الصعوبات الذهنية واألشخاص الُصم   
 وغيرهم. الَمْكفوفين  

في تََوفُّر لُغة اإلشارة وأَي  من ُطُرق  األشخاص ذوي الصعوبات السمعية  َحق   وتأخُذ هذه الورقة بالتركيز على  
ُم الخدمات العامة   وأدوات التَواُصل الفَع ال في المؤسسات الرسمية وغير الرسمية في فلسطين، تِّْلَك التي تُقَد ِّ

رة وَ ويأتي التَْركيز على َهذا الَحق  لما لَهُ من    . ية ، فَْضالً عن المؤسسات اإلعالمللجمهور في  وثيقة  َعالقة ُمباشِّ
بالُطُرق  َكفالة وتعزيز تََمتُّع األشخاص ذوي الصعوبات السمعية بجميع الحقوق وحصولهم على كافَّة الخدمات  

تقرير َمصائرهمالتي   الذاتي وحقهم في  فَْضالً عن احترام  يُراعى فيها َصْون َكرامتهم واحترام استقاللهم   ،
ع والفُروق الفردية    . التَنَوُّ
ُد العديد من الفقرات والمواد التي  ،  األمم المتحدة لحقوق األشخاص ذوي اإلعاقةولدى النظر في اتفاقية   نَجِّ

ُف َوتُقِّرُّ   ُد في  بُِّرْزمٍة من القضايا وااللتزامات  تَْعتَرِّ المتعلقة بالحق في إمكانية الوصول بجميع أشكاله. َحْيُث نَجِّ
كما  للبيئة المادية واالجتماعية والثقافية واالقتصادية  اعترافاً بأهمية إمكانية الوصول  الديباجة في الفقرة )ت(  

حقوق  جميع  ب امل  الكخدمات الصحة والتعليم واالتصال واإلعالم في تمكين األشخاص ذوي اإلعاقة من التََمتُّع  
ُد في الفقرة )ج( على الطابع العالمي لجميع حقوق اإلنسان وعدم قابليتها  .  اإلنسان والحريات األساسية َهذا َوتَُؤك ِّ



تَرابُط بِّهِّ من  ُم  تَتَّسِّ الحقوق المدنية واالجتماعية واالقتصادية  ، َكما وتُقِّرُّ في العديد من فقراتها بللتَْجزئة لما 
الفَُرص  تَكافُؤ  مبدأ  ْفَق  وِّ اإلعاقة  ذوي  لألشخاص  والسياسية  ع  والثقافية  بِّتَنَوُّ اعترافها  إلى  باإلضافة  َهذا   ،

أَنَّ هذه االتفاقية  يَقوُد للتنويه إلى  األمر الذي  .  حقهم في تحديد خياراتهم وغير ذلكو  األشخاص ذوي اإلعاقة
كانية الوصول والتََمتُّع بجميع الحقوق من جهة، وما بَْيَن الحقوق بعضها  تُقِّرُّ بالعالقة ما بَْيَن إمبدًءا بالديباجة  

ُم المادة رقم ) ببعض من جهٍة أخرى.   لة بموضوع هذه الفقرة  ( مجموعةً من التَعاريف  2َوتُقَد ِّ :  مثل ذات الصِّ
َهذا ويشتمل تعريف التمييز  والتي تشمُل "لُغة الكالم ولُغة اإلشارة وغيرها من أشكال الُغة غير الكالمية".  اللغة  

على أساس اإلعاقة أَي  استبعاد أو تقييد لَهُ أَْن يتسبَب في إِّْضعاف أو إحباط التََمتُّع بالحقوق والحريات األساسية  
ومن أهم المواد  ذلك الحرمان من الترتيبات التيسيرية الَمْعقولة.    في جميع الميادين على أساس اإلعاقة، بما في 

ْنَدها  التي يجدر   تُعالُِّج َهذا العنوان بالكثير  والتي  ( إمكانية الوصول،  9في َهذا السياق المادة رقم ) الُوقوُف عِّ
على مستوى  سواء على مستوى تَبايُن متطلبات الوصول بما في ذلك الوصول للمعلومات، أو  من الُشمولية  

الجغرافيُمراعاة   ذلك    ، التوزيع  في  بما  إليها  الوصول  الُمراد  الخدمات  طبيعة  مستوى  على  تكنولوجيا  أو 
تعميم  لُوجوب اتخاذ جميع التدابير و ، ناهيَك عن ُمعالجتها  والخدمات اإللكترونية وخدمات الطوارئ  المعلومات 

لَكفالة   الالزمة  والَمعايير  الحياتية  الميادين  جميع  في  الكاملة  من  المشاركة  األقصى  بالحد  الفَع ال  الُوصول 
كانية الوصول، إضافةً إلى  َكما تشمُل ُوجوب َرْصد التزام جميع المؤسسات والكيانات بمعايير إمستقاللية.  الا

، وُوجوب توفير  في إمكانية الُوصول لألشخاص ذوي اإلعاقة  نَْشر الوعي وبناء القدرات الالزمة لحماية الحق
مْي لُغة اإلشارة  ُم الخدمات    الموارد البشرية مثل الُمساعدين الشخصيين وُمتَْرجِّ في المؤسسات والمرافق التي تُقَد ِّ

ا المادة ).  العامة للجمهور ُم الُدَول األطراف  ( حرية التعبير والرأي والحصول على المعلومات،  21أَم  فتُْلزِّ
َوتَلَق يها واإلفصاح عنها بجميع  واألفكار  باتخاذ جميع التدابير الالزمة لَكفالة حرية التعبير كما طلب المعلومات  

ين. وتنص في سبيل ذلك على تزويد األشخاص  باآلخرالمساواة  لهم  والتي تكفل  التي يختارونَها  االتصال  وسائل  
ذوي اإلعاقة بجميع المعلومات الُمتاحة لجميع المواطنين بالوسائل التي تستجيُب لنَْوع الصعوبة التي لديهم  

إضافةً إلى قَبول وتيسير عمليات قيام األشخاص ذوي اإلعاقة في  إضافية،    وبما ال يَُرت ُِّب عليهم أَيَّة تَكاليف
بالوسائل والُطُرق التي تُناسبهم وتتالءم وخياراتهم بما في ذلك طريقة برايل ولُغة اإلشارة.  الرسمية  معامالتهم  

بما فيها خدمات اإلنترنت  َهذا وتنص على   العامة والمعلومات  الخدمات  ُم  تُقَد ِّ التي  الكيانات  التزام  ضرورة 
فَْضالً عن ذلك، تخص هذه المادة فقرة تنص على وجوب "االعتراف  بُطُرق َسْهلة المنال.  والخدمات اإلعالمية  

هناك عدد من الكلمات المفتاحية التي    ومن األهمية بمكان اإلشارة إلى أَنَّ بِّلُغة اإلشارة وتشجيع استخدامها".  
َكفالة   ُب  تُْوجِّ والتي  المختلفة،  للحقوق  الناظمة  المواد  من  األكبر  العدد  في  تضمينها  في  االتفاقية  ُل  تَْستَْرسِّ

ْعمال هذه الحقوق وفق مبدأ عدم التمييز والُمساواة  االستجابة لخصوصية نَْوع اإلعاقة والجنس والعُْمر     . إلِّ
ا قانون حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة الفلسطيني رقم   ُد على  2فنجُد المادة رقم )م،  1999لسنة    4أَم  ( منهُ تَُؤك ِّ

من المواطنين كذلك ما تترتُب عليهِّ من واجبات،    مأَنَّ حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة ال تختلُف عن حقوق غيره
تََمتُّ  يحوُل دوَن  سبباً  هِّ وال يجوُز أن تكوَن اإلعاقةُ  الحقوق.    مْ عِّ )بتِّْلَك  المادة رقم  الفقرة  10َهذا وتَنُصُّ  ( في 

التلفزيون" فضالً عن نشر الوعي  "في مجال التوعية الجماهيرية"  األخيرة   لُغةِّ اإلشارة في  على "استخدام 
ْفَق تعبير المادة  َدْمج األشخاص ذوي اإلعاقة في المجتمع بما يستجيُب الحتياجاتهم وِّ لَكفالة  وتنص  .  الالزم 

( في  (  11المادة  اإلشارة  لغة  إدخال  الَدْولة على  "تعمل  الحكومية" على:  الَمرافق  في  اإلشارة  لُغة  "إدخال 
الفلسطيني لحقوق األشخاص ذوي  للقانون  م  2004لسنة    40رقم  الالئحة التنفيذية  وتَنُصُّ  الَمرافق الحكومية".  

ْفَق خطٍة  على تعميم لغة اإلشارة قدر المستطاع  (  12م في الفقرة السادسة للمادة ) 1999لسنة    4اإلعاقة رقم   وِّ
أَْن تعمل وزارة الشؤون  ( تعميم لغة اإلشارة على  15وتنص المادة )  .قطاع التلفزيون بما في ذلك  مدروسة  

ْفَق ُخطٍَّة  االجتماعية على إدخال لغة اإلشا تقوم بوضعها بما يشمل على  رة في المؤسسات الحكومية واألهلية وِّ
والمؤسسات األهلية لتنفيذ دورات تدريبية حوَل لغة اإلشارة،  التعاون مع وزارة التربية والتعليم  سبيل المثال: 

صعوبات السمعية،  كذلك التعاون مع وزارة المواصالت لوضع إشارات دالَّة على َمْرَكبات األشخاص ذوي ال



مع   تَواُصل  كلُغة  اإلشارة  لغة  استخدام  بأهمية  الجماهيرية  والتوعية  التلفزيون  في  اإلشارة  لغة  واستخدام 
 األشخاص ذوي الصعوبات السمعية.  

ْفَق   السمعية وِّ بعدد األشخاص ذوي الصعوبات  لتَْعداد  الوفيما يتعلق  للعام  والُمْنَشآت  لسكان والمساكن  العام 
ً  نْ التعريف الَضي ِّق أي مَ وبناًء على م، 2017 فإِّنَّ   ، َعبَّروا عن أَنَّ لديهم صعوبة كبيرة أو ال يستطيعون ُمْطلَقا

إلى   التعريف  بناًء على هذا  ُل  يَصِّ نَْوُعها  كاَن  أَيَّاً  لديهم صعوبة  بَيَّنوا بأن  ويمكُن    . فردا  92,710عدد من 
لديهم صعوبات في  شخص    19,648تَْصنيفهم كما ورَد في التَْعداد َحْسَب نَْوع الصعوبة على النحو التالي:  

في  شخص    17,787والتواصل،   صعوبات  والتركيز،  كُّ َذ التَ لديهم  ذوي    47,109و ر  صعوبات  شخص 
ولعله من    بصرية.لديهم صعوبات  شخص    28,950سمعية، و لديهم صعوبات  شخص    19,811وحركية،  

ن ُمالَحظة   ْرباك الذي قد ينجم عن وجود سؤال خاص بصعوبة التَواصل وفي ذات الوقت هناك سؤال  الُمْمكِّ اإلِّ
يَّة لوجود   ْبه َحتْمِّ التَواُصل نتيجةً شِّ يرصد َمْن لديهم صعوبات في السمع، َهذا في الوقت الذي تَُمث ُِّل صعوبةَ 

مات  صعوبات في السمع أو النُْطق أو التركيز   ِّ أو غيرها لدى أشخاص يعيشوَن في بيئات ال تتوفر على ُمقَو 
وفي كل األحوال، أَي اً كان عدد إمكانية الوصول للمعلومات واألفكار سواء من َحْيث تَلَق يها أو اإلفصاح عنها.  

هم من  هناَك َحق  غير قابل للجدل يَْقضي بضرورة تمكيناألشخاص الذيَن لديهم صعوبات سمعية في فلسطين،  
، األمر  في جميع المؤسسات بما في ذلك المؤسسات اإلعالميةالوصول للمعلومات والحصول على الخدمات  

يَّاً من شأنِّهِّ َكفالة الحد من التمييز على  الذي   يتطلُب تََوفُّر ُسبُل ووسائل التَواُصل الفَع ال، ويَُمث ُِّل عامالً َجْوَهرِّ
إِّْذ تُعَدُّ  أساس اإلعاقة واحترام االستقالل الذاتي لألشخاص ذوي اإلعاقة وحقهم في تحديد خياراتهم بأنفسهم.  

ي ات   في فلسطين.  األشخاص ذوي الصعوبات السمعية  هذه القضية على َرأْسِّ أَْولَوِّ
ُف هذه الورقة إلى   لةِّ عدم تََوفُّر لُغة اإلشارة وغيرها من وسائل وُسبُل التَواُصل الفَع ال  وتَْهدِّ تَْقديمِّ َوْصٍف لُمْشكِّ

العامة   الخدمات  ُم  تُقَد ِّ التي  الرسمية  وغير  الرسمية  المؤسسات  في  السمعية  الصعوبات  ذوي  لألشخاص 
ُف  ، بما في ذلك أبرز األسباب التي  مهورللج لة. كما نَْهدِّ هِّ الُمْشكِّ يؤدي عدم تحديدها واالستجابة لَها تَْكريساً لَِّهذِّ

فُْرصةً لتَْذليل الحواجز  في هذه الورقة إلى تَْقديمِّ مجموعٍة من الَمطالِّب التي تَُمث ُِّل عمليةُ دراستها واالستجابة لَها  
الفَع ال الكائنة في غياب   التواُصل  َسْوَف    ُسبُل ووسائل  الذي  الرسمية، األمر  الرسمية وغير  المؤسسات  في 

على    يَُحق ُِّق التََمتُّع الكامل بالحقوق والوصول إلى الخدمات والمعلومات لألشخاص ذوي الصعوبات السمعية
 قدم المساواة مع اآلخرين. 

 
 التعاريف والمصطلحات  
 تي ارتأينا ضرورةً لتضمينها في هذه الورقة: فيما يلي أبرز التَعاريف ال

: تشمل لغة الكالم ولغة اإلشارة وغيرها من أشكال اللغات غير الكالمية. اتفاقية األمم المتحدة  للغةا.    1

 م. 2006لحقوق األشخاص ذوي اإلعاقة، 

 

لألشخاص ذوي الصعوبات السمعية وتعتبر اللغة األُم  لهم، تؤدى  : هي اللغة الطبيعية    لغة اإلشارة .    2

بكلتا اليدين أو بيد واحدة وهي بمثابة التعبير وحركات الجسم لتجد معاني للكلمات والمصطلحات ذات  

  داللة معينة، وهي وسيلة اتصال وتواصل تحكمها قواعد ومعايير ُمَحدَّدة.

 

األشخاص ذوي  شارية من وإلى  : هي الترجمة من اللغة المنطوقة الى اللغة اإل  شاريةالترجمة اإل.    3

سير سبل التواصل  يْ تَ ، ونقل العلم والمعلومات والمعرفة المنطوقة منها والمكتوبة ، وَ الصعوبات السمعية

شاري  المترجم اإلوقات عمل  أضمن برنامج زمني يحدد  ألوالئَك األشخاص  في المواقف الحياتية المختلفة  

 ويتماشى مع حاجة الشخص وفق منهجية علمية وتقديم خدمة ذات جودة عالية . 



 

يشمل اللغات وعرض النصوص، وطريقة برايل، واالتصال عن طريق اللمس، وحروف  : االتصال ”.   4

وأشكال االتصال  الطباعة الكبيرة، والوسائط المتعددة الميسورة االستعمال، فضال عن أساليب ووسائل  

تكنولوجيا   ذلك  في  بما  البشر،  بواسطة  والقراءة  المبسطة  وباللغة  والسمعية،  الخطية  والبديلة،  المعززة 

 م. 2006قية األمم المتحدة لحقوق األشخاص ذوي اإلعاقة،  ا" اتفالمعلومات واالتصال الميسورة االستعمال 

 

 
 وصف عام للمشكلة  

إضافية  بناًء على ُمْخَرجات النقاشات التي دارْت أثناء إعداد هذه الورقة وخالل أَي ام العمل وما تاَلها من لقاءات  
َن الَمظاهر  في فلسطين،  مع مجموعات من األشخاص الذيَن لديهم صعوبات سمعية   فقد تَمَّ َحْصر مجموعٍة مِّ

مين/ات لُغة اإلشارة في المؤسسات الرسمية وغير الرسمية واآلثار والُمَسب ِّبات   لة غياب ُمتَْرجِّ   المتصلة بُمْشكِّ
 .  في فلسطين

 
 الَمظاهر واآلثار  

لة:   فيما يَلي أهم الَمظاهر التي يمكُن تَْعداُدها في إطار َوْصف الُمْشكِّ
 

الً: مترجمين   أَوَّ المؤسسات    ات /غياب  في  اإلشارة  العامة  لغة  الخدمات  ُم  تُقَد ِّ التي  الرسمية  وغير  الرسمية 
كين/ات في مجموعات العمل كما  والمتخصصة للجمهور،   وفي َهذا السياق، وبناًء على ما ورَد عن الُمشارِّ

ُن  وبناًء على الُمشاَهدات والخبرات التي   القَْول دوَن تََحفُّظ بأَنَّ  راَكَمها العاملون/ات على إعداد هذه الورقة يُْمكِّ
مين/ات لغة اإلشارة كما أية وسائل وُسبُل لَها أن  جميع المؤسسات الرسمية وغير الرسمية تَْفتَقُِّر  لُوجود ُمتَْرجِّ
َن األشخاص ذوي الصعوبات السمعية من   ى الخدمات بالحد األقصى من  التمتع بالحقوق والحصول علتَُمك ِّ

هم  م في تحديد خياراتهم وتقرير َمصائِّرِّ ُمالحظة بعض الجهود  َهذا ال يلغي  بأنفسهم.    االستقاللية واالحترام لَِّحق ِّهِّ
تلك  بفاعلية  التي تَْرمي إلى تعزيز عمليات وصول األشخاص ذوي الصعوبات السمعية للمعلومات  ، تَْحديداً 

المؤسسات العاملة مع األشخاص ذوي اإلعاقة والتي عادةً ما تكوُن بُمبادرة من األشخاص  التي تَقوُدها بعض 
ْبه َحْصري بالفعاليات ذات العالقة بقضايا ومصالح وحقوق  ذوي الصعوبات السمعية أنفسهم ، وذات اتصال شِّ

ال الرسمية  وغير  الرسمية  للمؤسسات  يَْمتَدُّ  ال  َهذا  إِّنَّما  اإلعاقة.  ذوي  ةِّ  األشخاص  لعامَّ خدماتها  ُم  تُقَد ِّ تي 
 األمر الذي يترتُب عليهِّ عدد من اآلثار لَعَلَّ أهمها: . الُمواطنين/ات 

لُهْم عالقة  .  التبعية،  - ف واألصدقاء ممْن تَصِّ َويُْقَصد بالتبعية الحاجة شبه الدائمة لألقارب وغيرهم من الَمعارِّ
 أن لدى بعضهم الخبرة في استخدام لغة اإلشارة، ذلك  والذيَن قد يُصادِّفُ باألشخاص ذوي الصعوبات السمعية  

ه إلى المؤسسات للحصول على أي من الخدمات العامة أو المتخصصة. وفي كثيٍر من األحيان،   لدى التََوجُّ
يضطر العديد من األشخاص إلى تأجيل حصولهم على الكثير من الخدمات لحين إتاحة أي من األشخاص  

 . لُمرافَقَتِّهم 
.  عدم الحصول على الخدمات، َوُهنا أشاَر العديد من المشاركين/ات من األشخاص ذوي الصعوبات السمعية  -

إلى أَنَّ غياب استخدام لُغة اإلشارة في المؤسسات الرسمية وغير الرسمية تَُؤد ي في العديد من األحيان إلى  
هم بحقوق اإلنسان.  عدم حصولهم على الكثير من الخدمات على اإلطالق، األمر الذي يُ  َؤث ُِّر َحتْماً على تََمتُّعِّ

تَتََجلَّى العالقة التَكاُملية ما بيَن الحقوق المختلفة، َحْيُث غياب لُغة اإلشارة في المؤسسات التعليمية النظامية  َوُهنا  
بيَن األشخاص ذوي الصعوبات السمعية، وغياب لُغة اإل يَّة  إلى ارتفاع نسبة األُمِّ شارة ووسائل  تؤدي َحتْماً 

االتصال الفَع ال األخرى في الُمْنَشآت وأماكن العمل، يؤدي دوَن َشك  إلى محدودية فَُرص العمل الالئق ألوالئَك  



كين/ات في إعداد هذه  وُهنا نُشيُر إلى  األشخاص.   أَنَّ العديد من األشخاص ذوي الصعوبات السمعية الُمشارِّ
هوا إلى أَنَّ غياب لغة   الً رئيسياً  الورقة قد نَوَّ هم بالحق في العمل الالئق، كما وأَكَّدوا  اإلشارة يُعَدُّ عامِّ لعدم تََمتُّعِّ

ا األَُسر أو برامج الحماية  على أَنَّ استمرار َهذا الوضع   يعني بالضرورةِّ التبعية االقتصادية التي تتحملها إِّم 
 االجتماعية للَدْولة.  

التََمكُّن من نَْيل  الرغبة في المشاركة بأي من الميادين واألنشطة كما ضعف اإليمان بالَمْيل للعزلة وعدم  .   -
الخدمات  على  والحصول  اآلخرين   الحقوق  مع  الُمساواة  قدم  ذوي  .  على  األشخاص  من  األكبر  العدد  ُد  فنَجِّ

ا ُمْنغَلِّقين على أنفسهم في بيئاتهم األُسَ  يَّة الَضي ِّقة، أو في المؤسسات التي تَْعَمُل َحْصراً  الصعوبات السمعية إِّم  رِّ
لوَن مجتمعات صغيرة يتفاَعلوَن فيها مع بعضهم البعض   مع األشخاص ذوي الصعوبات السمعية َحْيُث يَُشك ِّ

 فقط َوقَلَّما تكوُن هذه المجتمعات ُمتاحة لغيرهم من األشخاص الذيَن يتقنوَن لغةَ اإلشارة.  
إِّْذ يُعَدُّ احترام الخصوصية ومراعاة  عدم االلتزام بالحدود الُدْنيا من مبادىء تقديم الخدمات للمواطنين/ات،  .   -

مات إمكانية الوصول بعض المبادىء الواجب تَوافُرها في عمليات التََمتُّع   ِّ الفروق الفردية والتََوفُّر على ُمقَو 
تَُمث ُِّل تَْرَجَمةً لتِّْلَك الحقوق. َوُهنا نُشيُر إلى أَنَّ عدم تََوفُّر لُغة  بالحقوق والحصول على الخدمات التي غالباً ما  

اإلشارة في المؤسسات َحْيُث تقديم الخدمات العامة والمتخصصة للجمهور وأَي طريقة أو وسيلة لَها أن تكفل  
تَُمث ُِّل ا  مي الخدمات  بيَن المواطنينمأت وُمقَد ِّ الفَع ال  نتهاكاً لخصوصية األشخاص ذوي  التَواُصل أو االتصال 

تَلَق ي العديد من هذه الخدمات إلى وسيط  وحقهم في تحديد خياراتهم  الصعوبات السمعية  قد  ، َكْونُهم يحتاجوَن لِّ
 ال يمارسوَن حقهم في اختياره أو اختيارها، وفي كثيٍر من األحيان يتعذر تََوفُّره أو تََوفُُّرها.  

 
مين/ات لُغة اإلشارة من قِّبَل الجهات الرسمية ذات االختصاص،    ثانياً: غياب الرقابة على عمل وفي هذا  ُمتَْرجِّ

إعداد  في  ُم  تُْسهِّ والتي  قِّلَّتِّها  على  والجهات  المؤسسات  من  عدد  هناَك  أَنَّ  إلى  اإلشارةُ  تجدُر  ْضمار  المِّ
ُم باالجتهادات  مين/ات لِّلُغة اإلشارة في فلسطين، ذَلَِّك في أجواء تَتَّسِّ الشخصية في بعض األحيان والتَنافُس    ُمتَْرجِّ

غير البَن اء فَْضالً عن محدودية الجهود التنسيقية والتَكاُملية التي من شأنِّها أَْن تَقوَد إلى تطوير نظام وطني  
َعْنهُ   يَْنُجُم  الذي  األمر  مين/ات.  الُمتَْرجِّ الرقابة على عمل  وأدوات  لُغة اإلشارة  ترجمة  د إلعداد معايير  ُمَوحَّ

عديد من الَمظاهر واآلثار التي يمكُن َوْصفُها كما جاَء في ُمشاَركات عدد من األشخاص ذوي الصعوبات  ال
 السمعية كما يلي: 

دة للترجمة، خاصةً عندما   دُ جَ وْ تُ .  بغض النظر عن قِّلَّة عدد المترجمين/ات لِّلُغة اإلشارة، ال - مرجعيات ُمَوحَّ
ُل َمْوضوع الترجمة   بالقضايا غير األكاديمية. يَتَّصِّ

ُق فيها مصلحة المترجمين/ات على مصلحة األشخاص ذوي الصعوبات السمعية.  هناَك حاالت تَ - ، األمر  تَفَوَّ
فُنا اإلشارة ُهنا إلى أَْن  الذي يَُؤد ي إلى الترجمة غير الدقيقة على نَْحٍو َمْقصود في العديد من األحيان  . ويُْؤسِّ

مات العَدالة مثل  مثل هذه الممَرسات تأخ ِّ ُذ بالُوقوعِّ في البيئات التي يتوجُب بِّها االت ِّسام بالحد األقصى من ُمقَو 
يَّة.    المحاكم والمؤسسة الُشَرطِّ

لِّتَْرَجمة لُغة  - .  حتى اللحظة، ال تُْوَجُد جهة رسمية تأخذُ على عاتقها مسؤولية َمْنح أذونات ُمزاَولة المهنة 
مين/ات لُغة اإلشارة على الحق في الترجمة عبر بطاقات يحصلون عليها  ، فيحصل العديد من  اإلشارة ُمتَْرجِّ

 من مؤسسات غير رسمية سواء تِّْلَك التي تتواَجُد في فلسطين أو في غيرها من البُْلدان العربية.  
 

ض للعُْنف  ثالثاً:   ُمعايَشة العديد من األشخاص ذوي الصعوبات السمعية في ظروف تتزايَُد فيها احتماالت التَعَرُّ
وسوء الُمعاَملة، وفي َهذا السياق ال بُدَّ من اإلشارة إلى أَنَّ غياب أو محدودية تََوفُّر لُغة اإلشارة في المؤسسات  

ها في المجتمع إِّنَّما تَُؤد ي َحتْماً إلى انتشار نسبة  الرسمية وغير الرسمية، كما وغياب الجهود الرامي ة إلى نَْشرِّ
وعدم أو محدودية الوصول للخدمات على اختالف أشكالِّها، األمر الذي يزيد من احتماالت  العُْزلة واالنطوائية  

ف أو غيرهم من أفراد المجتمع. حَ  ض للعُْنف سواء من قِّبَل أفراد األُْسرة أو الَمعارِّ ْيُث بَيَّنَْت نتائج الدراسة  التَعَرُّ
أَنَّ العديد من    2019فلسطين في العام  -َحْوَل العُْنف القائم على أساس نَْوع الجنس واإلعاقة في الضفة الغربية



اقتناء وسائل  النساء والفتيات ذوات اإلعاقة يتعرضَن للعُْنف بأقصى أشكاله في ظروف يتم فيها َمْنعهن من  
، َهذا في الوقت الذي تشير فيه الدراسة إلى محدودية مقومات إمكانية الوصول  و غيرهالتواصل مثل المحمول أ 

في المؤسسات العاملة في قطاع الحماية من العُْنف بما في ذلك المؤسسات غير الحكومية التي لديها الخطوط  
استخدا السمعية  الصعوبات  ذوات  والفتيات  للنساء  تُتيُح  بتقنيات  تجهيزها  دوَن  من  الساخنة  بُدَّ  َهذا وال  مها. 

د العَْزل بَِّحد ِّ ذاتِّهِّ ُهَو أحد أشكال العُْنف، إِّنَّما يأتي في العديد من األحيان للحد من إمكانيات   اإلشارة إلى أَنَّ تَعَمُّ
 الَكْشف عن العُْنف. 

 
رابعاً: َطْمص ثقافة األشخاص ذوي الصعوبات السمعية باعتبار اللُغة إحدى عناصر الثقافة، إِّْذ يتمخض عن  

َر عمليات الترويج لِّلُغة  إحباط ألَيَّة فُْرصة لَها أن  غياب لُغة اإلشارة في المؤسسات كما بيَن أفراد المجتمع   تُيَس ِّ
ع. ومن جهٍة أخ يترتب على ذلك وغيره من الَمظاهر الُمشار إليها أعاله  رى،  اإلشارة كإحدى مؤشرات التَنَوُّ

يَّة تَعوُد بالضرر على األشخاص ذوي الصعوبات السمعية وتزيُد من الفجوات ما بينَهم وبيَن سائر   آثار نَْفسِّ
 .  أفراد المجتمع بمن في ذلك غيرهم من األشخاص الذيَن لديهم صعوبات/إعاقات أخرى

 
 
 سباب  األ

مات إمكانية الُوصول للخدمات والمعلومات إلى العديد من األسباب   ِّ لة غياب لُغة اإلشارة كإحدى ُمقَو  تَعوُد ُمْشكِّ
يَْصعُُب فَْصلُها عن  كما   لة، كما  الُمْشكِّ أَي ام العمل، والتي ال يمكُن فَْصل العديد منها عن مظاهر  وردْت في 

ها البَْعض، ولَعَلَّ أهم هذه األسباب   ما يلي:  بَْعضِّ
 

الً: قلة البرامج التي تعمُل على إعداد وتخريج مترجمين/ات لِّلغة اإلشارةفي فلسطين، إِّْذ   هناك عدد قليل من  أَوَّ
لِّلُغة اإلشارة، كما ال يوجد برنامج   مين/ات  ُمتَْرجِّ المؤسسات غير الحكومية التي تعمُل على إعداد وتخريج 

ْفقاً للقانون الفلسطيني الساري لحقوق األشخاص  وطني تَقوُدهُ أَي  من المؤسسات الرسمية   ذات االختصاص وِّ
الغرض  لَِّهذا  اإلعاقة  هذه  ذوي  لديهم  تتوفر  الذيَن  الشخوص  في  كبير  نَْقص  ُوجود  َعْنهُ  ينجُم  الذي  األمر   .

ف والمهارات والخبرات ُمقاَرنةً بدرجة االحتياج في العديد من الميادين والقطاعات بما في ذلك قطاع    الَمعارِّ
كون/ات في إعداد هذه الورقة إلى أَنَّ هناك محافظات قد تكوُن  التعليم.   ل، لقد أشاَر الُمشارِّ وفي سياٍق ُمتَّصِّ

   .على األكثر يتمركُز فيها المترجمون/ات أكثر من غيرها من المحافَظات والمناطق واحدة أو اثنتَْين  
وُهنا لعله من الهام اإلشارة إلى أَنَّ المؤسسات غير الحكومية التي تعمُل على إعداد مترجمين/ات لغة   .1

لم يحدْث أن قادْت حمالت ُمنَظَّمة تَْرمي إلى الضغط باتجاه تَبَن ي المؤسسات الحكومية لَمطالِّب  اإلشارة  

أَنَّ  ُد  نَجِّ إِّنَّما  برنامج وطني،  َم في تطوير  تُْسهِّ أن  العديد من    لَها  يكوُن في  يكاُد  البَن اء  التَنافُس غير 

ل.  أَنَّ الجهة الوحيدة المخولة بمنح بطاقات الترجمة ) المترجم  ويُشاُر ُهنا إلى    الحاالت ُشْغلَها الشاغِّ

ان   ويذكر   ، الفلسطيني  الصم  اتحاد  هو  البطاقة  هذه  للحصول على  االمتحانات  واجراء   ) المعتمد 

مترجمين منذ نشأة االتحاد .    5بطاقة المترجم من خالل هذا االتحاد هم    االشخاص الحاصلين على 

في حين أن هناك مؤسسات وطنية تقوم بتنفيذ تدريبات وطنية وتأهيل وتخريج مترجمين تتوفر لديهم  

ف والمهارات الالزمة للتواصل الفَع ال مع األشخاص ذوي اإلعاقة السمعية .   الَمعارِّ

 
  ، على نَْحٍو واضح وُمْعلَن    عتماد المترجمين ناظمة المعايير  قانونية رسمية وشروط ومرجعية  غياب  ثانياً:  

مين/ات لِّلُغة اإلشارة   من قِّبَل إحدى منظمات  حتى اللحظة وكما أشرنا سابقاً، يتم احتكار عملية اعتماد الُمتَْرجِّ
نُهُ   أي وزارة العدل  -غياب الجهة الرسميةاألشخاص ذوي الصعوبات السمعية بُِّحْكم العُْرف، األمر الذي يَُشْرعِّ



لة   بتطوير وتبني المعايير والشروط والمنهجية  عن َهذا القطاع والتي يتوجب بِّها أن تكونالجهة الوحيدة الُمَخوَّ
مين/ات التي يتم من خاللها  وكما تُشيُر بعض مظاهر هذه المشكلة، يتسبب غياب هذه  .  اعتماد أوالئَك الُمتَْرجِّ

الجهة بالعديد من اإلشكاالت سواء تلك المتصلة بعدم إخضاع عملية اعتماد المترجمين/ات إلى شروط ومعايير  
دة، وغياب العَدالة في عمليات اعتماد المترجمين/ات، وعدم تنظيم عملية االعتماد بما   ومنهجيات اعتماد ُمَوحَّ

ْفَق القطاعات المختلفة.  لَهُ   أن يأخَذ بالحسبان التوزيع الجغرافي كما التوزيع وِّ
 

اعتبار   يمكُن  الذي  الوقت  التشريعي، وفي  القصور  التي تشتمُل عليها األسباب أعاله  ثالثاً:  الجوانب  بعض 
يا التي قادْت إلى فَْرز  اإلشارة إلى عدد من القضاضمن ما يمكُن تسميته بالقصور التشريعي، إِّنَّما يُْقَصُد ُهنا  

لة، والتي يمكُن تَْبيانُها على النحو التالي:   َهذا العنوان كأحد أسباب الُمْشكِّ
م  1999لسنة    4( في القانون الفلسطيني لحقوق األشخاص ذوي اإلعاقة رقم  11)يمكُن َوْصف المادة  .   -

بأنها تَْنَسُخ العنوان بإضافةِّ عبارة  والتي تنص على أن تقوم الَدْولة بإدخال لغة اإلشارة في المرافق الحكومية  
األمر الذي يتركنا أماَم العديد من عالمات االستفهام بشأن الجهة الُمْوَكل إليها مسؤولية إدخال  : "تقوم الَدْولة"،  

 خال ومفهوم المرافق الحكومية.  لغة اإلشارة، كذلك ماهية كل من مفهوم إد 
ا المادة رقم  .   - في فقرتها األخيرة َحْيُث تنص على استخدام لغة اإلشارة في التلفزيون، فيجدر التنويه    10أَم 

ْكر الجهة التي تقع على عاتقها مسؤولية تنفيذها أو متابعة  إلى أَنَّ جميع بنود هذه الفقرة  ال يأتي القانون على ذِّ
 تنفيذها. 

م لهذا القانون، نجُد بأَنَّ وزارة الشؤون  2004لسنة    40ولدى اإلشارة إلى الجهة في الالئحة التنفيذية رقم    .  -
في   وإدخالها  اإلشارة  لغة  لنشر  األخرى  الجهات  مع  بالتنسيق  لة  الُمَخوَّ الجهة  هَي  المؤسسات  االجتماعية 

زارة التربية والتعليم ووزارة المواصالت  الحكومية وغير الحكومية وفق خطة مدروسة تضعها بالتنسيق مع و
عين/ات آنَذاك بماهية لغة  األمر الذي يَُدل ُِّل على  على سبيل المثال ال الحصر.   عالمات استفهام بشأن فَْهم الُمَشر ِّ

االجتماعية الشؤون  وزارة  وَدْور  لُغة  اإلشارة  إدخال  كيفية  َحْوَل  الضبابية  من  الكثير  الالئحة  وتترك  َهذا   .
وبكلماٍت أخرى،  التي يتوجب بها أن تَقوَد هذه العملية.    تحديد المرجعيات اإلشارة، وتقُع حيَن تفسيرها في خطأ  

، وال  قطاعاتها  هناك غياب لآللية التي يتوجب ات ِّباعها لَكفالة إدخال لُغة اإلشارة في المؤسسات على اختالفِّ 
في  ، فالخطة  ُمْحَكمةبالفاعلية الالزمة التي تجعُل منها آليةً  يمكُن اعتبار عبارة "خطة مدروسة" بأنها تتمتع  

ه استراتيجي. ترجمة لسياسة أو نظام أفضل أحوالها ال تزيُد عن َكْونها   أو تََوجُّ
اقتصَر على  - إِّْذ  القوانين ذات الصلة لمفهوم إمكانية الوصول،  القانون وغيره من  َهذا  .  هناَك إهمال في 

الذي ينسحُب على التكييف العمراني لألماكن العامة لِّتُْصبَِّح قابلة لالستخدام من قِّبَل األشخاص  تعريف المواءمة  
ْنَدهُ عدد كبير من األشخاص ذوي  ، مما يَُضي ُِّق َهذا المفهوم/أَي  إمكانذوي اإلعاقة ية الوصول على نَْحٍو يُْغفُِّل عِّ

 اإلعاقة بمن فيهم األشخاص ذوي الصعوبات السمعية.  
.  هناك ضعف إْن لم يكْن غياب ألَيَّة عالقة في القانون الُمشار إليه أعاله والئحته التنفيذية ما بَْيَن إدخال لُغة  -

_إن   الحكومية  المرافق  في  بالحقوق  اإلشارة  السمعية  الصعوبات  ذوي  األشخاص  وتََمتُّع  التعبير_  َصحَّ 
بيَن لغة اإلشارة ونشر الوعي كما استخدام  وحصولهم على الخدمات المختلفة  بَْينَما يمكُن لَْحظ العالقة ما   .

، وال يمكن إهمال اإلضاءة على الوصول للمعلومات عبَر التركيز على استخدام لغة اإلشارة في  المركبات  
 التلفزيون.  

مين اللُغات األخرى- مْي لُغة اإلشارة كما ُهَو الحال بالنسبة لُِّمتَْرجِّ َم  .  عدم وجود قانون بشأن ُمتَْرجِّ ، لَهُ أَْن يُنَظ ِّ
ْفَق ُجْملٍة من األصول والَضوابِّطات  عمليات منح شهادات الترجمة للمترجمين/ . مما يقوُد إلى َطْرحِّ عالمةِّ  وِّ

حيالها  استفهاٍم َحْوَل ما إذا كاَن هناك اعتراف لدى وزارة العدل بِّلُغةِّ اإلشارة كإحدى اللغات التي يتوجب بِّها  
فل تََوفُّر الكفاءة والمهنية  بما يك   اتخاذ ما يلزم من تدابير تشريعية وإدارية لتنظيم عمليات اعتماد المترجمين/ات 

الصعوبات    واألمانة التََوفُّر لضمان حماية وتعزيز حقوق األشخاص ذوي  واجبة  مات  ِّ الُمقَو  ذلك من  وغير 



السمعية في الوصول للمعلومات واإلفصاح عنها كما للحصول على الخدمات جميعها بما في ذلك الخدمات  
 القانونية والقضائية.  

 

ضعف إِّْن لم يكْن غياب االهتمام الحكومي في اتخاذ جميع التدابير الالزمة لَكفالة توفير مترجمين/ات  رابعاً:  

ُم الخدمات للجمهور، ويتجلى َضْعف االهتمام   لغة اإلشارة في المؤسسات الحكومية وغير الحكومية التي تُقَد ِّ

 ، ومن أهم األمثلة ما يلي: األشكالَهذا في العديد من 

ْفَق منهجيات ومرجعيات ُمَحدَّدة وُمْعتََمَدة تتفق والسياق  أسيس برنامج وطني إلعداد المترجمين/ات  .  عدم ت- وِّ

 . واستجابتها للتحديات الكائنة  من حيث حساسيتها للثقافة السائدة الفلسطيني 

والتي    السمعية .  ضعف الرقابة على عمل المؤسسات األهلية التي تعمل مع األشخاص ذوي الصعوبات  -

مين/ات لُغة اإلشارة ، األمر الذي يُْبقي العديد من القضايا رهينةً لالجتهادات والمصالح  تعمُل على إعداد ُمتَْرجِّ

الناظمة لتعليم لُغة اإلشارة    ، كما يحد من الجهود الرامية إلى توحيد المرجعيات والمنهجيات والشخصية  الفردية

 في البِّالد.  

ْفَق آليات وأنظمة  .  عدم اتخاذ أية  - تدابير تُْذَكر إللزام المؤسسات على اختالفِّ قطاعاتها بتوفير لُغة اإلشارة وِّ

 ُمَحدَّدة وُمْعلَنة.  

ْكر، سواء من خالل  .  عدم بَْذل أي ُجْهد إليجاد البَدائل التي يمكُن من خاللها  - التعويض عن التقصير سابق الذِّ
نة  وضع آليات توظيف  تقديم الدعم الكافي للمؤسسات غير الحكومية التي تَقوُم بَهذا العمل، أو من خالل   َمرِّ

لألشخاص ذوي الصعوبات السمعية في القطاع العام أو تقديم ما يلزم من حوافز للقطاع الخاص في سبيل  
 وغير ذلك من الخطوات. توفير فرص عمل لهم  

 
ويتصل  لغة إشارة،    ات /بأهمية وجود مترجمينعلى اختالفِّ قطاعات عملِّها  خامساً: ضعف وعي المؤسسات  

َهذا السبب بعدم التزام المؤسسات الرسمية وعلى رأسها وزارة التنمية االجتماعية بتنظيم وتنفيذ برامج توعية  
بتمكين األشخاص  َحْوَل ماهية لُغة اإلشارة وعالقة توفيرها    تلفة تستهدُف الجمهور ُعموماً كما المؤسسات المخ 

.  ذوي الصعوبات السمعية من التََمتُّع بحقوقهم والحصول على الخدمات بَكرامة واستقاللية وَعدالة ومساواة 
هذا في الوقت الذي يتوجب بِّنا فيهِّ اإلشارة إلى أَنَّ هناك بعض المؤسسات غير الحكومية التي تقوُم بهذا الَدْور  

داٍت  ضمن ُحدوٍد  إِّنَّما   .  عادةً ما تتأثُر بقلة الموارد كما تَضاُرب المصالح ُمعَيَّنة  وُمَحد ِّ
 

، َحْيُث وكما  ذوي الصعوبات السمعيةبر من األشخاص  العدد األك تَْجَمُع  عدم وجود حركة مطلبية قوية  سادساً:  
ع العدد األكبر من  ُهَو الحال لدى العديد من الشرائح المجتمعية، هناك   العديد من المعيقات التي تَُحدُّ من تََجمُّ

عوَن على أَنَّها   أولويات كما  األشخاص ذوي الصعوبات السمعية والتفافهم َحْوَل جملٍة من المطالب التي يُْجمِّ
عوَن على منهجيات العمل المطلبي.  غلبة المصالح الشخصية لُمَمث ِّلْي  َحْيُث يمكن إرجاع هذا الواقع إلى:    يُْجمِّ

هم    أَيَّة آليات ديموقراطية بعملية التمثيل دوَن األشخاص ذوي الصعوبات السمعية على المصالح العامة وتََمسُّكِّ
واالنتخاب  التََرشُّح  للجميع  بُطُرق    تُتيُح  الُشخوص  أوالئَك  من  العديد  وتََمسُّك  العمليات،  هذه  في  والتأثير 

ومنهجيات غير فَع الة في العمل المطلبي سواء من حيث مستوى المشاركة للعدد األكبر من األشخاص ذوي  
مستوى التنسيق مع المؤسسات والمجموعات األخرى التي تعمُل  أو أصحاب الحقوق أو من حيث    المصلحة
أو من حيث  في م والمناصرة  الضغط  القضايا  جال  تُتيُح وضع  أدوات  من  يلزم  ما  على  اآلليات  هذه  تََوفُّر 

 ة على قائمة األولويات الوطنية. المطلبية بقُوَّ 



 
 
 َمطالِّب ال

السمعية  لَعَلَّهُ من الهام استهالل َهذا الجزء من الورقة باإلشارةِّ إلى أَنَّ العديد من األشخاص ذوي الصعوبات  
الذيَن ساهموا في إعداد الورقة من خالل أي ام العمل التي تَمَّ تنظيُمها لَهذا الغرض قَْد َعبَّروا وفي سياقاٍت مختلفة  

  من قِّبَل مؤسسات الَدْولة اإلهمال واإلقصاء  أَنَّهم إحدى الشرائح التي تتعرض للَحد  األقصى من  عن شعورهم ب 
. كما أَنَّهْم  عموماً ومن لديهم صعوبات/إعاقات أخرى على وجه الخصوص   ُمقارنةً بغيرهم من المواطنين/ات 

شوَن إلى   َشأْنِّها مكافحة َهذا اإلهمال والعَْزل شبه  ُمتَعَط ِّ االسترسال في تقديم المطالب والتوصيات التي من 
هم بحقوق اإلنسان  الُمَمْنَهج وحصولهم على العدد األكبر من الخدمات على نَْحٍو فيهِّ  ، والذي يحوُل دوَن تََمتُّعِّ

األمر الذي  َصْون لكرامتهم واحترام الستقاللهم الذاتي وحقهم في تقرير مصائرهم وتحديد خياراتهم بأنفسهم.  
نظيم  أن تقوَم المؤسسات الرسمية ُكل  حسب اختصاصاتها ومسؤولياتها بتيُفيُد بِّضرورةِّ  يَقوُد بالبدء بَِّمْطلَب عام  

مع مجموعات مختلفة من األشخاص ذوي الصعوبات السمعية، تهدُف إلى رصد  لقاءات أو جلسات استماع  
لكيفية االستجابة لهذه االحتياجات واألولويات.  وتحديد أولوياتهم واحتياجاتهم والتخطيط بالُمشاركة الفَع الة معهم  

َم بالجدية والمسؤولية تَتَّسِّ والمسؤولة  الحقيقية واألصيلة  وأن تتوفَر على اإلرادة    إِّْذ يتوجب بهذه الجهود أن 
عميقة ومتراكمة من العَْزل واإلهمال والقَْهر،  إيزاَء إحدى الشرائح التي عايََشْت وال تَزاُل أشكال ومستويات  

 التي تَطاُل في كثيٍر من األحيان أََدق  التفاصيل الحياتية لألشخاص. تحَت وابٍِّل من االنتهاكات 
ارتأى   التي  لة  الُمْشكِّ على  الَمطالِّب  لِّتَْركيز  ُجْهٍد  من  أمكَن  ما  ُل  نَْبذِّ َسْوَف  الورقة،  هذه  بموضوع  واتصاالً 

كون/ات أن   على ضرورة اإلشارة إلى أَنَّها في    تَتََرأََّس قائمةَ األولويات، وفيما يلي أبرز تِّْلَك الَمطالِّب الُمشارِّ
ها دوَن اآلخر. االسغاية التَرابُط، إِّْذ ال يمكُن   تجابة ألحدِّ

 
الً:   توفير لُغة اإلشارة ووسائل وُطُرق التواصل الفَع ال  لتنظيم وإعمال  استحداث َوتَبَن ي الئحة أو نظام  نُطالُِّب بأَوَّ

ةِّ المواطنين/ات  ُم الخدمات العامة والمتخصصة لعامَّ . ومن أهم  في المؤسسات الرسمية وغير الرسمية التي تُقَد ِّ
 المحتويات التي يتوجب بمثل هذه الالئحة أو النظام االشتمال عليها ما يلي: 

 .  تحديد وتعريف مجموعة من المصطلحات، ولعل أهمها:  -
نات  حيُث من الهام أن يأخذ التعريف بالحسبان  األشخاص ذوو الصعوبات السمعية ،  .    1 ِّ اإلقرار بجميع ُمَكو 

اإلعاقة، كما ضرورة أن يأخذ بالتركيز على الصعوبات السمعية بحيث  التعريف الحقوقي لألشخاص ذوي  
يشمل جميع األشخاص الذيَن لديهم محدودية أو انعدام في القدرة على السمع، دوَن أي تحديد على أساس درجة  

 الصعوبة. 
غات الُمْعتََرف  ويتوجب به أن يشمل وال يقتصر على: اإلقرار بأن لغة اإلشارة هَي إحدى الللُغة اإلشارة،  .    2

.  بها في البالد وبأنها إحدى ُسبُل إثبات التعبير عن اإلرادة واإلفصاح كما أنها إحدى ُسبُل الوصول للمعلومات 
ل والُمتَلَق ي في استخدام هذه اللُغة ، كما المعايير  ناهيَك عن ضرورة أن يشير التعريف إلى َدْور كل من الُمْرسِّ

 والمرجعيات لَها. 
َم بالمرونة  تواصل الفَع ال، وسائل ال.   3 والقابلية لالت ِّساع ألي وسيلة أو تقنية يتم  ويجدر بهذا التعريف أن يَتَّسِّ

الذي ال بُدَّ وأن يَُحق َِّق الَحد  األقصى  ابتكارها بغرض التواصل الفَع ال، ناهيَك عن تحديد ماهية التَواُصل الفَع ال  
تكفَل   أن  لها  أمكن من طرق ووسائل وآليات  ما  من معلومات وباستخدام  يُراد اإلفصاح عنهُ  لما  الفَْهم  من 
لألشخاص ذوي الصعوبات السمعية معرفة جميع التفاصيل عن الخدمة الُمراد الحصول عليها أو المعلومة  

يشتمَل على جميع  خيارات باستقاللية. باإلضافةِّ إلى ذلك، يجدر بهذا التعريف أن  وتحديد الالُمراد إيصالها  
سواء تلك التي تتطلب موارد بشرية أو معينات تقنية أو تجهيزات  فئات وتصنيفات وسائل التواصل الفَع ال  

 غير ذلك.  إلكترونية أو شراكات وشبكات تَعاُون مع أطراف أخرى أو 



التي  .    4 الالئحةالمؤسسات  هذه  عليها  التعريف  ،  تنطبُق  يشمل  أن  يجب  األدنى  وهنا  إلى  بالحد  يشير  ما 
ُم الخدمات العامة والمتخصصة في    الثالث: الحكومي واألهلي والخاص. القطاعات المؤسسات التي تُقَد ِّ

 
َكفالة إعمال الالئحة  التي تقُع على عاتِّقِّها مسؤوليات  الرسمية والجهات الواجب التنسيق معها  .  تحديد الجهة  -

أو النظام واتخاذ ما يلزم من تدابير للمتابعة والُمساَءلة والمحاسبة، والصالحيات الَمْمنوحة لَها في سبيل إعمال  
في عمليات اإلعمال والُمساءلة  ، فَْضالً عن التدابير اإلدارية واألدوات الواجب استخدامها  ومتابعة تنفيذ الالئحة
ناهيَك عن   التقنيات والوسائل  والرقابة،  القدرات وتوفير  بنشر الوعي وبناء  المتصلة  األدوار والمسؤوليات 

 الالزمة.  
 
  التَواُصل الفَع ال توفير لُغة اإلشارة والتي يتوجب بالمؤسسات اإليفاء بها في سبيل  مجموعة االلتزامات  .   -

والتي   عليها عمليات اإليفاء بهذه االلتزامات ، إضافةً للمبادىء التي تَقوُم لألشخاص ذوي الصعوبات السمعية
تُْستَقى في الغالب من المبادىء الواردة في اتفاقية األمم المتحدة لحقوق األشخاص ذوي اإلعاقة وعلى رأسها  

، فَْضالً  كما في إمكانية الوصول  َصْون كرامة األفراد واحترام استقاللهم الذاتي وحقهم في تقرير مصائرهم
 ومن أهم االلتزامات الواجب بمثل هذه الالئحة أو النظام النص عليها:  .  روق الفردية عن احترام الف

للخدمات والمتصل بشكٍل    1 العادل والفَع ال  السمعية بالوصول  . اإلقرار بحق األشخاص ذوي الصعوبات 
 والطُُرق المختلفة. وثيق بعملية التواصل الفَع ال الكائن في توفير لغة اإلشارة وغيرها من الوسائل  

لتوفير لغة اإلشارة وغيرها من الوسائل والُطُرق الرامية إلى  باتخاذ التدابير اإلدارية الالزمة  االلتزام  .    2
أوقاٍت ُمَحدَّدة وُمْنتََظمة يتم اإلعالن عنها بما يستجيب لمتطلبات األشخاص ذوي  تحقيق التواصل الفَع ال في  

 كبر من المديريات أو الفروع في محافظات الوطن. وفي العدد األ الصعوبات السمعية 
بناًء على تحديد أَيُّها أكثر فاعلية  . االلتزام بتوفير لغة اإلشارة وغيرها من وسائل وطرق التواصل الفَع ال    3

َع لتشمَل بَْذل ما  مع األشخاص ذوي الصعوبات السمعية أنفسهم  أمكن  . إضافةً على االلتزام بالمرونة َكي  تَتَّسِّ
 من الجهود الفردية للتعامل مع الفروق الفردية ما بيَن األشخاص ذوي الصعوبات السمعية. 

وتدريبهم على كيفية توفير وسائل التواصل الفَع ال كما  . االلتزام ببناء قدرات العاملين/ات في المؤسسات    4
كيفية التواصل اإليجابي مع األشخاص ذوي الصعوبات السمعية، وذلك ضمَن برامج تدريبية يقوم بالمساهمة  

ف اء ممن لديهم صعوبات سمعية.    في تيسيرها أشخاص أَكِّ
ات السمعية ومنظماتهم والمؤسسات العاملة  مع األشخاص ذوي الصعوب . االلتزام ببناء ما يلزم من شراكات    5

إعمال الحق في الحصول على الخدمات باستقاللية  التواصل الفَع ال الرامي إلى لبُلوغ الحد األقصى من معهم 
 وكرامة. 

 
الزيارات الميدانية، وإنشاء آلية  .  آليات الرقابة والمساءلة، والتي يتوجب بها أن تشمَل وال تقتصر على:  -

 ، ونظام حوافز. ، ونظام مخالفات فَع اللتقديم الشكاوى تتوفر على جميع مقومات إمكانية الوصول
 

ْنَد مسؤولياتها  يعية واإلدارية الالزمة  باتخاذ جميع التدابير التشرالفلسطينية  وزارة العدل  ثانياً: نُطالُِّب   للوقوف عِّ
مين/ات لُغة اإلشارة، وذلك بما يشتمُل وال يقتصُر على: حياَل   اعتماد ُمتَْرجِّ

إصدار قانون أو نظام خاص بتنظيم عمليات اعتماد مترجمين/ات لغة اإلشارة ومنحهم الشهادات التي  .   -
لغة   ترجمة  مهنة  لمزاولة  لُهم  من  اإلشارةتَُؤه ِّ العملية  هذه  ينضوي على  وما  و،  وشروط    إجراءات مراحل 

 وآليات للتحقق والمتابعة والرقابة.   ومرجعيات ومعايير  
وما قد يتطلبه من  تخصيص الموارد البشرية والمالية الالزمة إلعمال القانون أو النظام الُمشار إليهِّ أعاله .   -

 . واختصاصاتها تغيير على هيكلية الوزارة  



تشكيل لجنة من الُخبَراء في مجال لُغة اإلشارة والمترجمين/ات لِّلُغة اإلشارة والُخبَراء من األشخاص ذوي  .   -
لة بما فيها:  اإلشراف  لِّغََرض ومنظماتهم الصعوبات السمعية   على عدد من القضايا ذات الصِّ

 المختلفة.  عمليات تطوير القواميسالمختلفة والواجب تصنيفها َحْسَب الَمْوضوعات وقطاعات العمل.   1
ْهنة جميع عمليات  .    2 مين/ات ومنحهم الشهادات الالزمة لَِّمزاَولة المِّ إيفائهم بجميع  والتََحقُّق من    اعتماد الُمتَْرجِّ

   . المعايير والشروط الواجب تَوافُُرها
تَلَق ي الشكاوى متابعة عمل ال.  3  .  مترجمين/ات عبَر إنشاء آلية لِّ
 

لإليفاء بجميع االلتزامات الرامية إلى  باتخاذ ما يلزم من تدابير تشريعية وإدارية  مجلس الوزراء نُطالُِّب  ثالثاً: 
حماية وتعزيز حق األشخاص ذوي الصعوبات السمعية في إمكانية الوصول إلى والحصول على الخدمات  
ُمها المؤسسات الرسمية وغير الرسمية بكرامة واستقاللية وبما يكفل حقهم في تحديد خياراتهم وتقرير   التي تُقَد ِّ

بالضرورةِّ تََوفُّر اإلرادة السياسية َوتَْرَجَمتَها إلى قرارات وسياسات وُمواَزنات  األمر الذي يتطلُب  مصائرهم،  
 لما يلي: وبرامج وتدابير وإجراءات تحقيقاً 

مين/ات لُغة اإلشارة .    1 بُمشاَركة األشخاص ذوي    إنشاء برنامج أو مؤسسة وطنية تُْعنى بإعداد وتخريج ُمتَْرجِّ
، تقُع على عاتق مثل هذا البرنامج أو  الصعوبات السمعية أنفسهم في جميع مراحل اإلنشاء والعمل والتقييم

 :  مجموعة من المسؤوليات التي تشتمُل وال تقتصُر على المؤسسة
 ويم. التق  إضافةً إلى أدوات المختلفة واميس تطوير منهجيات إعداد المترجمين/ات والقَ .  -
كذلك تضمين    لغرض تضمين لُغة اإلشارة في مساقاتهم االختياريةالتنسيق مع مؤسسات التعليم العالي  .   -

   . والعلوم االجتماعية واإلدارةلُغة اإلشارة في عدد من التخصصات مثل التربية والتأهيل إلزامية لِّ مساقات 
.  نشر الوعي والترويج ألهمية لُغة اإلشارة في َضْوء عالقتها بإمكانية الوصول للخدمات بكرامة واستقاللية  -

ُم الخدمات العامة للمواطنين/ات.   فةً المؤسسات الرسمية وغير الرسمية التي تُقَد ِّ  وفاعلية، ُمْستَْهدِّ
للمؤسسات على اختالفِّ قطاعاتها من خالل توظيف األشخاص الذين  تقديم خدمات ترجمة لُغة اإلشارة  .   -

ُجهم، ذلك ضمن نظام    .  توفير الخدمة لألشخاص والمؤسسات بُطُرق مختلفة يكفل  يتم تطويره وتعميمه  تَُخر ِّ
 
وتعيين مترجمين/ات    َشْغلها في القطاع العاماعتماد وظيفة ترجمة لُغة اإلشارة كإحدى الوظائف التي يتم .  2

في جميع المؤسسات  بما في ذلك الترجمة اإللكترونية  لِّلُغة اإلشارة ومتخصصين في طرق التواصل الفَع ال  
لَها في المحافظات المختلفة التابعة  بُدَّ من الُمطالَبة بزيادة عدد   .الحكومية والمديريات  وفي هذا السياق، ال 

غة اإلشارة الموظفين في كل من وزارة التربية والتعليم ووزارة التنمية االجتماعية ووزارة  مترجمين/ات ل
إلى أجهزة الشرطة  الصحة وجميع المديريات والمؤسسات التابعة لها فَْضالً عن    .والنيابة المختلفة  ، إضافةً 

توفير   لَكفالة  الالزمة  البشرية  والموارد  الُمواَزنات  بتخصيص  نُطالُِّب  اإلشارة  ذلك،  البرامج  لُغة  في جميع 
على ضرورة تقديم هذه الخدمات بَِّجْودة وأن يتم تقييمها بشكٍل  ،  اإلعالمية التي يَبُثُّها التلفزيون الرسمي للَدْولة

 .  مستمر من قِّبَل خبراء في لغة اإلشارة واألشخاص ذوي الصعوبات السمعية أنفسهم 
 
التقنيات الالزمة  لغرض تطوير  الموارد البشرية المتخصصة في وزارة االتصاالت  وتخصيص الُمواَزنات  .    3

ُم بالفاعلية  لتحقيق ُسبُل التَواُصل الفَع ال   والَجْودة.    والكفاءةعلى نَْحٍو يتَّسِّ
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