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مة:  ُمقَّدِّ

، بَْدء الَخليقةالعاَلئِق البشرية، ذَِلَك ُمْنذُ يُْعتَبَُر العُنْف واالستغالل واإلساءة َمظاِهر للعديد من أشكال َوطَبائع 

َحتَّى أصبَح العُنْف أحد الَظواِهر التي يتم تَناُولُها في العديد من البحوث والدراسات، كما يتم َوْضع العديد من 

والُمعاَهدات الدولية والقوانين الوطنية واألنظمة للعمل قَْدَر الُمْمِكن على االستجابة لَها والَحدّ االستراتيجيات 

 َمْعروف، ال يمكُن التََحدُّث عن قضية العُْنف الذي يُماِرُسهُ الناس بعُضهم على بَْعض دوَن َوَكما ُهوَ ِمْنها. 

ق إلى  ة َمصادر التََطرُّ وفي . ألفراد المجتمعفَْضالً عن األدوار والَمكانات في أشكال ومستويات العاَلئِق القُوَّ

َهذا السياق، وأَيَّاً كاَن الشخص الذي يتعرض للعُْنف واالستغالل واإلساءة واإلهانة وسوء الُمعاَملة، ال بُدَّ من 

رات على أَنَّنا بِأَنَّ َهِذِه الُمماَرسات َوتَْذكير أنفسنا واآلخرين التََوقُّف لِبُْرهة،   ،َكبََشر لَْسنا بَِخْيرهَي إحدى الُمَؤّشِ

ً َوإِْذالالً المعيشيةَ تَُمثُِّل الظروَف ا كما أَنَّه ، َكما أَنَّنا جميعاً األَنام الذيَن يُعايِشونَها لؤالئكاألَْكثََر بَشاعةً َوقَْهرا

ُل  مسؤولِيَّةَ ُحدوثِها واستمرارها، َهذا بِغَّض النََظر عن أَيَّة تَفاُوتات َوتَبايُنات تَْفِرُضها دوَن ودوَن استثناء نَتََحمَّ

ومستوى التمكين في َضْوء عالقتها بالقدرة على التأثير المستوى المعرفي واألدوار ُجْملة من العوامل مثل َشّك 

 . والسمات الشخصية وغيرها

إحدى الشرائح المجتمعية األكثر وامل واألسباب، يُْعتَبَر األشخاص ذوو اإلعاقة َوَكنَتيجٍة للعديد من العَ 

استضعافاً وُعْرضةً للعديد من أشكال ودرجات العُنْف وسوء الُمعاَملة واالستغالل. إِذْ تُشيُر العديد من الدراسات 

ن ثالثة إلى خمسة أضعاف النساء النساء والفتيات ذوات اإلعاقة على سبيل المثال يتعرضَن للعُْنف مإلى أَنَّ 

َهذا ويُشيُر التقرير الدولي لإلعاقة والصادر عن منظمة الصحة العالمية إلى أَنَّ والفتيات بدون إعاقة. 

ضوَن للعنف من أربع لعشر مرات أكثر من األشخاص بدون إعاقة.  َكما َوتُشيُر األشخاص ذوي اإلعاقة ُمعَرَّ

البيئات والسياقات التي يتعرض فيها األشخاص ذوو اإلعاقة للعُْنف هَي في الغالب العديد من الدراسات إلى أَنَّ 

خارج نِطاق أنظمة وآليات وأدوات الَرْصد والُمتابَعة والُمساءلة والُمحاسَبة. ومن أهم األمثلة على هذه السياقات 

مُ الخدمات الرعائية والتعليمية والتأهيلية َحْصراً لألشخاص ذوي اإلعاقة،  والبيئات المؤسسات اإليوائية التي تُقَّدِ

َحْيُث  في أُطُر العالقات العاطفية أو الَزْوجية أو من قِبَل أفراد األُْسرة ناهيَك عن أشكال العُْنف التي تَْحُدثُ 

 . األشخاص ذوو اإلعاقة يُعايِشوَن العديد من أشكال ومستويات التبعية

الُمرور على أبرز ما وردَ في االتفاقيات الدولية ذات الصلة والتشريعات الوطنية.  ارتأيناوفي َهذا الِمْضمار، 

األشخاص َحّق في مواّد ِعدَّة على  2006َدْت اتفاقية األَُمم الُمتَِّحدة لحقوق األشخاص ذوي اإلعاقة أَكَّ َحْيُث 

وسوء في الوقاية والحماية من العُْنف واالستغالل واإلساءة وكذلك حقهم العَْيش بَِكرامة وأَمان ذوي اإلعاقة ب

 14. إِْذ تُِقرُّ المادة 16والمادة رقم  15والمادة رقم  14قم كل من المادة ر. َوِمْن أبرز َهِذِه المواّد الُمعاَملة

بحرية األشخاص ذوي اإلعاقة وأمنهم، مؤكدةً على أَنَّ اإلعاقة ال يجب أن تكون وال بأَّيِ حاٍل من األحوال 

ياتهم. وتُِقرُّ المادة  و العقوبة بحق األشخاص ذوي اإلعاقة بِعدم التعرض للتعذيب أ 15سبباً لتجريدهم من ُحّرِ

والُمعاَملة القاسية أو الالإنسانية أو الُمهينة، وتخص بالِذْكر َكْفل عدم تعرض األشخاص ذوي اإلعاقة للتعذيب 
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وسوء الُمعاَملة والتَجاِرب الطبيَّة، فَْضالً عن ُوجوب اتخاذ التدابير التشريعية واإلدارية والقضائية الفَعّالة لَمْنع 

ض لالستغالل أو العُْنف  16القاسية والالإنسانية والُمهينة. أَّما المادة تعرضهم للتعذيب والمعاملة  )عدم التَعَرُّ

أو االعتداء، فتُْلِزُم الُدَول األطراف باتِّخاذ التدابير التشريعية واإلدارية واالجتماعية والتعليمية التي من شأنِها 

ض للعُنْف داخل منا ِزِلهم أو خاِرِجها. َهذا وتشتمل المادة ذاتُها على حماية األشخاص ذوي اإلعاقة من التَعَرُّ

ضرورة َكْفل اتخاذ التدابير الالزمة لَرْصد حاالت العُنْف واإلبالغ عنها وتقديم خدمات الحماية، مع األَْخذ 

ً نَْوع اإلعاقة والعُْمر ونَْوع الِجْنس،. وتَُخصُّ هذه المادة في  إحدى بالحسبان ُمراعاة الفروق الفردية تحديدا

ض األشخاص ذوي اإلعاقة لَهُ داخَل المؤسسات التي تُْعنى  فقراتِها َكْفل َرْصد العُْنف واالستغالل الُمْحتََمل تَعَرُّ

ض األشخاص ذوي اإلعاقة للعُْنف واالستغالل، تُقِرُّ  بتقديم الخدمات لألشخاص ذوي اإلعاقة. وفي حال تَعَرُّ

ة بتَلَقّي خدمات الحماية والخدمات التي لَُهْم من خاللها استعادة الفقرة الرابعة بحق األشخاص ذوي اإلعاق

هة نَْحَو تيسير عمليات إعادة انخراطهم في  عافيتهم النفسية والبدنية واإلدراكية، فَْضالً عن الخدمات الُمَوجَّ

ُز احترام الفَْرد لذاتِه وكرامته واستقالليته  وِوْفَق آليات تُراعي خصوصية المجتمع، ذَِلَك في بيئات ُمناِسبة تُعَّزِ

 العُْمر ونَْوع الِجْنس. 

قد أقرت لجنة حقوق الطفل بأن األطفال ذوي اإلعاقة قد يتعرضون ألشكال معينة من في سياٍق ُمتَِّصل، فو

سيما الفتيات؛ والعنف بدعوى العالج، على سبيل المثال العالج  العنف البدني مثل التعقيم القسري وال

 37الكهربائية واستخدام الصدمات الكهربائية عالجاً تنفيرياً لمراقبة سلوك الطفل. وتقضي المادة بالصدمات 

ض أي طفل للتعذيب أو لغيره من ضروب المعاملة أو  من اتفاقية حقوق الطفل بَِكْفل الدول األطراف أالّ يُعَرَّ

من االتفاقية التي  39باطاً وثيقاً بأحكام المادة العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو المهينة. ويرتبط هذا الحكم ارت

تنص على منح الطفل الذي يقع ضحية التعذيب أو أي شكل من أشكال المعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية 

فَْضالً عن ذلك، تَنُصُّ  أو المهينة الحق في التشجيع على تأهيله البدني والنفسي وإعادة إدماجه في المجتمع.

حقوق األطفال ذوي اإلعاقة، على "وجوب تمتع الطفل ذي اإلعاقة العقلية أو  23تفاقية ذاتُها في المادة اال

ر مشاركته الفعلية  الجسدية بحياة كاملة وكريمة في ظروف تكفل له كرامته وتعزز اعتماده على النفس وتُيَّسِ

 في المجتمع".

( 13المادة )م 2005ن األساسي الُمعَدَّل لسنة القانوتنويه لكل من: الأَّما التشريعات الوطنية، فيجدُر َكَحّدٍ أدنى 

ألي إكراه أو تعذيب، ويعامل المتهمون وسائر المحرومون من حرياتهم  أحديجوز اخضاع  ال-1فَتَنُصُّ على )

  باطالً كل قول أو اعتراف صدر بالمخالفة ألحكام الفقرة األولى من هذه المادة(. يقع-2معاملة الئقة. 

قين رقم  )ضمان حماية المعاقين من أشكال  9م، فيَنُصُّ في المادة رقم 1999لسنة  4أَّما قانون حقوق الُمعَوَّ

على الدولة وضع األنظمة والضوابط التي تضمن للمعوق الحماية من ) على:العُْنف واالستغالل والتمييز، 

 م والقرار 2004لسنة  7النظر لقانون الطفل الفلسطيني رقم  ىولد .(جميع أشكال العنف واالستغالل والتمييز

 

م، نَِجُد العديد من المواد 2004لسنة  7بشأن تعديل قانون الطفل الفلسطيني رقم م 2012لسنة  19بقانون رقم 

تَنُصُّ التي ( 42ذات الصلة بَحّقِ األطفال في الحماية والوقاية من العُنْف ومن أهم المواد ذات الصلة، المادة )
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وتعزيز لَكفالة والوقائية الالزمة على ضرورة اتخاذ جميع التدابير التشريعية واإلدارية واالجتماعية والتربوية 

اإلساءة البدنية أو المعنوية أو الجنسية أو اإلهمال أو التقصير والعُْنف جميع أشكال حق الطفل في الحماية من 

من القرار بقانون الُمشار  (5)المادة . َهذا َوتَنُصُّ االستغاللعاملة أو ال إساءة المأو التشرد أو غير ذلك من أشك

إليه أعاله على: " مع عدم اإلخالل بأية عقوبة أشد ينص عليها أي قانون آخر، يعاقب بالحبس من شهر إلى 

الحاالت على عدد من ( 44في المادة )نَصَّ القانون وقد  .ثالث سنوات كل من أهمل في طفل تحت رعايته"

تِهم البدنية أو النفسي التي يُْحَظر تعريضهم لها، َولَعَلَّ أهمها اتصاالً  ُد سالمة األطفال َوِصحَّ الصعبة التي تَُهّدِ

د، والتقصير هذه الورقة: موضوع ب الفقدان للوالِدَْين والبقاء دوَن سند عائلي، والتعريض لإلهمال والتََشرُّ

سوء المعاملة وعدم إحاطة من يقوم برعاية األطفال  واعتيادتربية والرعاية، في الالواضح/البَيِّن والمستمر 

ل بأصول التربية السليمة  . خ.... ال، االستغالل الجنسي واالقتصادي واستغالل األطفال في التََسوُّ

كما األطفال أَنَّ هناَك حقيقة َمفاُدها بِأَنَّ األشخاص ذوي اإلعاقة تَُدلُِّل على لَعَلَّ العديد من النصوص أعاله 

وتزدادُ احتماالت ُوقوع العُْنف بطبيعة الحال متى ما اجتمعَْت اإلعاقة ، ُهْم أكثر ُعْرضةً للعُنْفوالنساء والفتيات 

دُ كل مُهَو ُمالَحظ، َكما والعُْمر ونَْوع الجنس َكِسماٍت لذات الشخص. و ن االتفاقية الدولية لحقوق األشخاص تَُؤّكِ

أَنَّ المؤسسات التي تعمُل مع األشخاص ذوي اإلعاقة َكما قانون حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة الفلسطيني على 

ُِّل َحتْماً هَي بيئات يجب أَْن تَْخَضَع للرقابة َكْونُها ذوي اإلعاقة  إحدى البيئات التي يتعرض فيها األشخاص تَُمث

ناهيَك عن أَنَّ العديد من األشخاص ذوي اإلعاقة الذيَن ساَهموا في تطوير ُمْحتََوى هذه للعُْنف.  ذوو اإلعاقة

ضوا فيها قد أَكَّدوا أَنَُّهْم عايَشوا العديد من التَجاِرب السابقة الورقة  للعُْنف وسوء الُمعاَملة واالستغالل التي تَعَرَّ

تَجاِرَب كثيرةٍ لِ ، فَْضالً عن إشارةِ العديد من الُمشاِركين/ات والتأهيليةداخَل المؤسسات اإليوائية التعليمية 

سواء من قِبَل األشخاص ذوي اإلعاقة أنفسهم أو من قِبَل أحد أفراد أَُسِرهم.  ُمشابِهة َوَصلَتُْهْم في أماكن عملهم

ُمناَصرةِ حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة أَْن قامْت المؤسسات التي تعمُل في مجال َهذا في الَوْقِت الذي لم يَْسبِْق 

الَجرائم والَضْغط لِتَْسليِط الَضْوء على هذه التخطيط والتنفيذ لَحْمالت َمْطلَبِيَّة ُمنَظَّمة والنَُشطاء في َهذا الَمجال ب

 على األطراف ذات العالقة إليقافِها. 

لِة العُنْف واالستغالل وسوء الُمعاَملة التي يتعرض ُمْشكِ لِ َوتَْحليٍل تَْهِدُف هذه الورقة إلى تقديم َوْصٍف وعليِه، 

تَْقديِم ُجْملٍة ، َكما َوتَْهِدُف إلى لَها األشخاص ذوو اإلعاقِة في المؤسسات اإليوائية التعليمية والتأهيلية والرعائية

فُْرصةً للَحّدِ من استمرار هذه الُمْشِكلة تَُمثُِّل االستجابةُ لَها من قِبَل األطراف ذات العالقة ِمَن الَمطاِلِب التي 

الُمْستَْهَدفَة بِما يَُحقُِّق ِمثَْل َهِذِه الَجرائم، َكما َوتَْصويب أَْوضاع المؤسسات وُمحاَسبَِة الُشخوص الذيَن يُماِرسوَن 

يوائية بَِكرامة لألشخاص ذوي اإلعاقة الحق في تَلَقّي الخدمات التعليمية والتأهيلية والرعائية في المؤسسات اإل

 بالَحّد األَْقصى من الَجْودة.َوأَمان و

 

 

 

 المصطلحات:
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نََظراً لَكْون َهِذِه الورقة قد تكوُن األولى التي تَِقُف على ُمْشِكلة العُْنف الذي يتعرض لَهُ األشخاص ذوو اإلعاقة 

خاصةً وأَنَّ طلحات صالمفاهيم والمتَْوضيح مجموعة من في فلسطين، لَعَلَّهُ من الهام في المؤسسات اإليوائية 

 .الُشمولمتطلبات العديد منها لم تَتِّمْ ُمعالََجتُهُ في التشريعات الوطنية على نَْحٍو يأُخذُ بالحسبان التََوجُّه الحقوقي و

وعليِه، تكون للمصطلحات الواردة أدناه المعاني والتعاريف التالية ما لم يدل السياق على غير ذلك، على 

 . الورقةاإلشارة إلى أَنَّهُ قد تَمَّ تطويع هذه التعاريف ألغراض متصلة بإعداد هذه  ضرورة

لديهم فروق واختالفات في الوظائف الحسية أو الحركية األشخاص الذيَن  ماإلعاقة: هذوو األشخاص .  1

المواقف والبيئات والسياسات، هم مع المعيقات والحواجز القائمة في لة أو النفسية، والذيَن لدى تفاعأو الذهني

تنتج محدودية أو عدمية في المشاركة في الميادين الحياتية كما التمتع بالحقوق والوصول للخدمات العامة 

 على قدم المساواة مع اآلخرين.

 

الرسمية وغير اإليوائية يُْقَصد بالمؤسسات الواردة في هذه الوثيقة جميع المؤسسات  :المؤسسات.  2

مُ خدمات تعليمية أو تأهيلية أو الرسمية ت ذوي اإلعاقة، والتي لألشخاص بشكٍل َحْصري رعائية لك التي تُقَّدِ

يتم ترخيصها لدى وزارة الداخلية كما ويتم تسجيلها لدى أي من وزارة التربية والتعليم أو وزارة التنمية 

ُسها وتُد، أَْو أَّي من المؤسسات اإليوائية التي االجتماعية  .يُرها المؤسسات الرسمية لفلسطينتَُؤّسِ

 

استراتيجية عمل ُمسيئة سياسة أو قة أي سلوك أو لَْفظ أو رطلح العُْنف في هذه الوصيُْقَصد بم :العُْنف.  3

هة نحَو  ة ُمَوجَّ ذوي اإلعاقة وتتسبب لهم بالضرر إِّما الجسدي أو الجنسي أو األشخاص أو ُمهينة أو ُمِضرَّ

والحرمان واإلهمال والترهيب واإليهام االستغالل والعَْزل والَضْرب  على:النفسي، وتشمل وال تقتصر 

 َ ش واستخدام الَصْعقات الكهربائية ل األدوية ناوُ واإلرغام على ت والتجريد من األدوات الُمساِعدة والتََحرُّ

وممارسة أي سلوك على نحو ُمنافي لرغبات ومعتقدات  والحرمان من زيارة العائلة تصابواالغ

 .الُشخوص

 

: هو عملية ُشمولية تحتوي على مجموعٍة من التدابير والتدخالت التي تَْهِدُف في ُمْجَمِلها إلى التأهيل . 4

 ة عليها، وتحسين تمكين األشخاص ذوي اإلعاقة من بلوغ أقصى قدر من االستقاللية والمحافظ

 

 

إمكاناتهم البدنية والعقلية واالجتماعية والمهنية على الوجه األكمل، وكفالة إشراكهم ومشاركتهم بشكل تام 

 في جميع نواحي الحياة. 
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. التعليم: هو أحد حقوق اإلنسان األساسية ويعتبر مدخالً إلى تحقيق التنمية المستدامة على المستوى  5

الفردي والمجتمعي َكما أَنَّهُ َمْوِرد متجدد لإلنسانية والمجتمعات وازدهارها، ويشار الى التعليم بمفهومه 

تبدأ منذُ الوالدة وتستمر طوال الحياة حيث تشمل الموسع على أَنَّهُ عملية ِلتَْنمية المهارات والمعارف إِذْ 

المبادرات التعليمية على التعليم النظامي وغير النظامي وغير المنظم والمنزلي والمجتمعي والتعلم 

 مدى الحياة الذي يحصل عليه االنسان طوال حياته. 

 

 

لة  :َوْصف الُمْشكِّ

بدايةً، من الهام جداً اإلشارة إلى أن هناك العديد من العوامل التي تجعل من احتماالت تعرض األشخاص ذوي 

 يلي:اإلعاقة للعُْنف أكثر إِذا ما قوِرنَْت باحتماالت تعرض غيرهم من المواطنين. ومن أهم هذه العوامل ما 

اإلعاقة تكون في كثير من األحيان حدى السمات التي لدى األشخاص ذوي إكأو الصعوبة . اإلعاقة  -

سبباً مباشراً لزيادة احتمال تعرضهم للعُْنف لما يُناط بها من صور نمطية سلبية وأفكاٍر مغلوطة وأحكاٍم 

ُمْسبَقة، تجعُل من األشخاص ذوي اإلعاقة من وجهة نظر العديد من أفراد المجتمع محل استغالل 

ي كثيٍر من األحيان، يتبنى األشخاص ذوو اإلعاقة العديد من وإساءة وإهمال ونَْبذ وإهانة وتعنيف. وف

هذه األحكام والُصَور عن أنفسهم دوَن إدراك بالضرورة، األمر الذي يجعل فَُرص المقاومة للعُْنف 

 واإلساءة أقل، وبالتالي احتماالت التعرض للعُنْف ألوقاٍت طويلة وبأشكاٍل ُمَمْنَهجة.

ا ببعض إلى الحد الذي يحول دون تحقق االستقاللية االقتصادية والذاتية اقتران الفقر واإلعاقة بعضهم -

َوُهنا دوائر التبعية شبه الُمْطلَقة لآلخرين. في العديد من األشخاص ذوي اإلعاقة يُْبقي على األمر الذي 

اك أَّي من الحقوق ، وبالتالي فإِنَّ انتهال بُدَّ من التذكير بأَنَّ الحقوق هَي ُمتَرابِطة وغير قابلة للفَْصل

فَُرص التََمتُّع بالحقوق األخرى. واتصاالً بَمْوضوع هذه الورقة، فإِنَّ التمييز غالباً ما يَُؤثُِّر َسْلباً على 

فَُرص يؤدي َحتْماً إلى الحرمان من الوصول لِ على أساس اإلعاقة في التعليم والتدريب المهني والتقني 

انعكاسات ناهيَك عن  ،التبعية االقتصادية لألشخاص ذوي اإلعاقة األمر الذي يترتب عليهِ  ،عمل الئقة

 .السلبي والحرمان من الحقوق على مفهوم األشخاص ذوي اإلعاقة عن ذَواتهمَهذا التهميش والتمييز 

ُمكوث العديد من األشخاص ذوي اإلعاقة في مؤسسات إيوائية لتلقي خدمات التأهيل والرعاية والتعليم  -

 َك التي أبعد ما تكون عن المساحات والسياقات التي تَطالُها آليات وإجراءات المختلفة، تِلْ 

 

-  

الرقابة إِْن ُوِجَدْت. ومن الهام التنويه إلى أَنَّ العديد من األشخاص ذوي اإلعاقة الذين تلقوا الخدمات 

المختلفة في مؤسسات إيوائية قد أشاروا إلى أنهم تعرضوا للعديد من أشكال العُنْف واإلساءة في هذه 

 يُنِهم أو على مسامعهم. المؤسسات أو سبَق لهم أن شاهدوا آخرين تعرضوا للعُْنف نُْصَب أَعْ 
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حاجة العديد من األشخاص ذوي اإلعاقة للمساعدة في كثير من األمور والتي يمكن وصف بعضها  -

 على أنها غاية في الخصوصية.

محدودية البرامج والخدمات التمكينية الهادفة إلى زيادة وعي األشخاص ذوي اإلعاقة بحقوقهم وخاصةً  -

فُهم بكيفية الدفاع عن النفس وبخدمات حقهم في الحماية والحياة الكر يمة، كما قلة البرامج التي تُعَّرِ

 الحماية المتاحة وكيفية االستفادة منها.

مة لجميع المواطنين على مقومات استهداف  - عدم اشتمال سياسات وبرامج وخدمات الحماية الُمَصمَّ

والحماية من العنف على قدم األشخاص ذوي اإلعاقة وبما يكفل حقهم في خدمات الوقاية من العنف 

ضعف المنظومة القانونية ذات العالقة بَْل وإجحافها  ذلك:المساواة مع اآلخرين. ومن األمثلة على 

بحق األشخاص ذوي اإلعاقة في زوايا معينة سيتم تَْبيانها في جزٍء آخر من هذا التحليل، عدم توفر 

ُم خدمات الحماية بما المواءمة ومقومات إمكانية الوصول للعديد من المؤسس ات والمراكز التي تُقَّدِ

يستجيب لمتطلبات استهداف األشخاص ذوي اإلعاقة، عدم مراعاة اإلعاقة كخصوصية ال بد وأن 

تفرض جملة من االعتبارات لدى تصميم إجراءات الوصول لخدمات الحماية ومؤسسات أركان العدالة 

الخدمة نفسها. إذْ تفتقر العديد من خدمات الوقاية  على المستوى العمراني واإلداري كما على مستوى

والحماية والتَعافي من العُْنف آلليات الرصد التي تأخذ بالحسبان أَنَّ العديد من األشخاص ذوي اإلعاقة 

وبحكم االختالفات التي لديهم في الوظائف الحسية والحركية والذهنية والنفسية ال يمكنهم بالضرورة 

كاوى. فضالً عن ذلك، تفتقر هذه البرامج لخدمات التأهيل التي يحتاجها األشخاص المبادرة لتقديم ش

ضهم للعُْنف، كما َويُعَدُّ تَلَقّيها كإحدى ، والتي يُعَدُّ عدم تَلَقّيها باألساس أحد أسباب ذوو اإلعاقة تَعَرُّ

ل لَهُ أَْن يُْسِهَم في َمْعِرفة القدرات الجسدية وال واستعمالها بالَحّد األقصى، ذهنية خدمات الحماية تََدخُّ

 .لآلخرين مما ينجم عنهُ التقليل من أشكال ومستويات التبعية

بِغَّض النظر عن محدودية الدراسات والبُحوث التي تَْرُصُد َوتَِصُف العُنْف القائم على أساس اإلعاقة  -

المؤسسات اإليوائية في فلسطين.  مكان ُوقوع العُْنف، كما وعدم وجود أَيَّة دراسة تَْختَصُّ بالعُْنف في

فَْضالً عن ذلك، هناك ضعف في المنهجيات الُمْستَْخَدَمة في تضمين اإلعاقة واألشخاص ذوي اإلعاقة 

في الُمسوح الوطنية ذات الِصلة، ِعْلماً بأَنَّهُ قد تَمَّ َهذا التضمين في المسح األخير فقط والذي أجراه 

 َضْغط العديد من الجهات. ، ذَِلَك بكثيٍر من التََحفُّظ وبَْعَد الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني

ومن الجدير بالذكر، أَنَّ األشخاص ذوي اإلعاقة في الغالب هم أقل دافِِعيَّةً لإلبالغ عن تعرضهم للعُْنف كما 

ومن ناحيٍة وأنهم يواجهون جملة من التحديات اللوجستية واإلجرائية المتصلة بنُظُم وقنوات التقدم بشكاوى. 

أخرى، فِأنَّ هناك وكما أَْسلَْفنا الِذْكر ُشّح شديد في البيانات الرسمية التي ترصد وتَِصُف واقع تعرض األشخاص 

  يلي:ذوي اإلعاقة للعُنْف، وذلك ألسباٍب متعددة يمكُن تلخيصها بما 

صاء الفلسطيني اتصاالً . غياب اإلرادة السياسية لدى ُصنّاع وآِخذْي القرار في الجهاز المركزي لإلح -

بضرورة إدراج األشخاص ذوي اإلعاقة ضمن الشرائح التي تستهدفها المسوح المتخصصة ذات 

العالقة كذلك استخدام تعريف العُنْف الذي يأخذ بالحسبان أشكال العُْنف على أساس اإلعاقة ونوعها 

 أو على أساس الِجْنس واإلعاقة مجتمعة. 
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الحقوقية ومؤسسات المجتمع المدني على اختالف مجاالت عملها تُغَيُِّب إِنَّ العديد من المؤسسات  -

األشخاص ذوي اإلعاقة عن َمساعيها ذات الصلة برصد العُْنف ضد المواطنين والتََصّدي له. وفي 

سياقٍ متصل، فإِنَّ معظم المؤسسات العاملة في مجال اإلعاقة ال تقصد استدماج مؤشرات في استمارات 

ه ضد األشخاص ذوي اإلعاقة الذيَن تستهدفهم. التنسيب الخ  اصة بها بهدف رصد العُْنف الُمَوجَّ

معظم أفراد المجتمع يتعاملون على أَنَّ األشخاص ذوي اإلعاقة ُهْم أَقَّل قيمةً كذلك أَقَّل آَدِميَّةً، مما ينجم  .1

نَّى عنَدهُ هذه األفكار والِقيَم عن عنهُ حالة من التطبيع التي تُعايُِشها هذه الشريحة إلى الَحدّ الذي تَتَبَ 

نفسها وتنعكس على نظرتها وتقديرها لذاتها. األمر الذي وكما تُشيُر العديد من الدراسات يَُؤّدي 

باألشخاص ذوي اإلعاقة عموماً والنساء والفتيات ذوات اإلعاقة على وجه التحديد أِلَْن يعايِشون العُْنف 

تراٍت زمنية طويلة دوَن التَفَكُّر َولَْو لِلَْحَظة بأنهم يستحقوَن نوعية حياة ُمْختَِلف األشكال واألبعاد لِف

أفضل وبأن الُمعَنِّف/ة يجب أن يُعاقَب والعُْنف يجب أن يتوقف. بالتالي، نجد بأن هناك شبه غياب لما 

رصد أو توثيق  يلزم من دافعية وشجاعة وإْقبال على اإلبالغ عن العُْنف، وبالتالي استمرار العُْنف دونَ 

 أو استجابة.

هناك أسباب ثقافية تحول دوَن إقرار األشخاص ذوي اإلعاقة بالتعرض للعنف وتحديداً النساء والفتيات  -

 ذوات اإلعاقة، ذلك لما له من عالقة وثيقة بثقافة العيب والفضيحة وما يتسق به من َجْلد للذات.

محدودية الوصول لنظام ومؤسسات أركان العدالة َكنَتيجة لعدم توفره على مقومات إمكانية الوصول  -

لألشخاص ذوي اإلعاقة من الناحية المعلوماتية والبيئية واالتجاهاتية والمؤسسية، كذلك نتيجة للتحديات 

 القائمة في إمكانية التواصل والوصول. 

 

ض األشخاص ذوي اإلعاقِة للعُْنف النقاط أعاله وغيرها أهمتُبَيُِّن  والتي ، القضايا التي تُحيُط َمْوضوعةَ تَعَرُّ

ً للبَْدء بِها في تَْوصيف المشكلة  ُد القواعد التي يجب أن باعتبارها ارتَأَيْنا َضرورة تَقوَم عليها عمليات تَُجّسِ

الذي يتعرض لَهُ األشخاص ذوو اإلعاقة مشكلة العُنْف َوْصف لِ التفكير بهذه المشكلة وتحليلها َوفَْهِمها. وفيما يَلي 

ُِّل َمْوضوعَ تَْركيِز هذه الورقةوأهم َمظاهرها المؤسسات اإليوائية في   .والتي تَُمث

 

الً:  الَمفاهيم والمرجعيات والَمعايير التي تَقوُم عليها عمليات إنشاء َحْوَل هناَك العديد من عالمات االستفهام أَوَّ

ُمهاالمؤسسات ا ماهية خدمة العالمات على هذه َوتَْنعَِكُس . إليوائية بِغَّض النظر عن نَْوعية الخدمات التي تُقَّدِ

َُّب عليها من تَْكريٍس اإليواء وُشروطها وَمعايير االستحقاق  للعديد من الُصَور النمطية ومنهجيات ، وما يَتََرت

 

اتصاالً بقضايا وحقوق ومصالح األشخاص ذوي اإلعاقة. وقد أشاَر العديد من الُمشاركين/ات في لقاءات  العمل

قابٌِل أِلَْن يَْنَدِرَج في كثيٍر من الُظروف ضمَن أشكال العمل على إعداد هذه الورقة إلى أَنَّ اإليواء بَِحّدِ ذاتِِه 

رات دوَن أَيَّة اصةً في الحاالت التي يتم اللجوء لإليواء فيها العُْنف التي يُعايُِشها األشخاص ذوو اإلعاقة، خ ُمبَّرِ

، كأن يتم تقديم خدمة اإليواء للطلبة الذيَن لديهم صعوبات بصرية في تَقوُم على المصلحة الفُْضلى للشخص
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ُز اإليواء ثقافةَ إِذْ . تُْوَجد المدرسةإحدى الَمدارس، في الوقت الذي يعيش العديد منهم في نَْفس المدينة َحْيُث  يُعَّزِ

ةٍ في تَْشويه َوَخْصَخصِة التدخالت والبرامج التي تستهدُف األشخاص ذوي اإلعاقة، كما َويُساِهُم العَْزِل  بِقُوَّ

في كثيٍر من األحيان و. ناهيَك عن أَنَّ اإليواء َوَطْعِن العاَلقة ما بَْيَن األشخاص ذوي اإلعاقة وأفراِد أَُسِرِهم

ال يزيُد عن َكْونِِه إحدى الُطُرق التي يتم اللجوء إليها إلخفاء و وكأنه َحّل، َهذا في الَوْقِت الذي ُهَو فيِه يَْبد

الناجمة عن قُصور التشريعات واألنظمة والبرامج  اإليواء للُوقوِف على اآلثارَعْبَر تَقْديِم الُمْشِكالت والثغرات 

 ا. على اختالف قطاعاتها ومجاالتهوالخدمات 

 

لقد أشاَر َعَددٌ من الُمشاِركين/ات في لقاءات العمل إلى العَديِد من أشكال العُْنف وسوء الُمعاَملة واالستغالل ثانياً: 

التي يتعرض لَها األشخاص ذوو اإلعاقة في المؤسسات اإليوائية، سواء ممن عايَشوا أنفُُسهم هذه الُظروف أو 

. بُِحْكِم طبيعِة عملهم في مجال اإلعاقة أو شاَهدوها في زياراتهم ِلِمثِْل َهِذِه المؤسساتَسِمعوا عَْنها الذيَن  أولئك

 ومن أهم األمثلة على أشكال العُنْف ما يلي:

جميع أشكال العُْنف الجسدي التي يتعرض لَها األشخاص بدوِن إعاقة، مثل الَضْرب باستخدام العديد   .أ

واألحذية، والَحْرق بالسجائر وَضْرب الرأس بالحائط ربائية من األدوات كالبرابيج واألسالك الكه

 وغيرها.

، ناهيَك عن بِقَْصد اإلهانة والتجريح العُْنف اللفظي مثل الَشتائم واأللفاظ الُمْستَقاة من نَْوع الُصعوبة .ب

 .واالحترام اآلدميةالُصراخ والَزْجر والتَواُصل بِلُغٍة أَْبعَد ما تَكوُن عن 

ن والغَُرف الُمْعتِمة واستخدام كِ اباستخدام العديد من الُطُرق مثل العَْزل في األم الترهيب، وذلك .ت

واستخدام فَْوَق الُسطوح في اللَْيل والبَْرد هم دِ رْ بِطَ األشخاص وِعقاب الب والِقَطط الحيوانات مثل الكِ 

م َكِذْكَرياٍت ُمثيرةٍ اإليماءات والنظرات الصارخة التي َحَملَها العديد من األشخاص ذوي اإلعاقة معه

التَْهديد بعدم زيارة األهل أو بعدم تَناُول الطعام أو بِعََدم على َمدار َسنَواٍت ِعدَّة. ناهيَك عن للَخْوف 

 .المشاركة في النشاطات وغير ذلك

قد تَمَّ التََحدُّث من قِبَل الُمشاِركين/ات عن العديد من ، َوُهنا العُْنف الجنسي بأشكاله ومستوياته المختلفة .ث

الَسماع عن . باإلضافِة إلى أصدقائهم وصديقاتهم آنَذاكالتَجارب التي عايَشوها أو َسِمعوا عنها من 

ش وتنتهي باالغتصاب، بعض أشكال العُْنف الجنسي اآلِخذة بالُوقوع حتى يَْوِمنا َهذا، والتي  تبدأُ بالتََحرُّ

أو من قِبَل ُزَمالء وزميالت أكبر ِسنّاً ممن يَْمُكثوَن في ذات ِلَك سواء من قِبَل الُمْشِرفين والُمْشِرفات ذَ 

 المؤسسة.

ِلَضبْط النَُزالء أو المستفيدين/ات، وتَتَزايَُد االستخدام الُمْفِرط لألدوية والَحْبس والَرْبط كإحدى الُطُرق  .ج

سسات اإليوائية الرعائية التي تَْستَْهِدُف األشخاص الذيَن لديهم استخدامات مثل هذه الُطُرق في المؤ

اقتصار الخدمات على اإلبقاء على األشخاص في أقسامهم صعوبات ذهنية أو نفسية، ناهيَك عن 

غير الُمناِسب من تقديم الطعام وحرمانهم من الحركة والتَنَقُّل حتَّى إلى قِْسم آخر في ذات المؤسسة، و

طَواَل الَوْقت.  ، وعدم االهتمام في نَظافة األقسام َحْيُث يعيش األشخاصدة وفترة الصالحيةَحْيث الَجوْ 

وقد تََحدََّث بعض الُمشاِركين/ات عن أَنَّهُ كانْت تُْوَكُل إليهم أطفاالً َمْسؤولِيَّةَ تقديم الرعاية والِعناية 
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من ُمشاِركة ممن لديهن صعوبة بصرية خرين أو بأشخاص أكبر منهم ِسنّاً، إِذْ تحدثْت أكثر بأطفال آ

، األمر عن أنه كاَن يُْطلَب منهن الِعناية بأطفال وأشخاص لديهم صعوبات ذهنية في ذات المدرسة

ُِّل عالمةَ استفهام  حوَل الذي كاَن َمْدعاة لإلحباط لهن واإلرباك إيزاء بعض المواقف كما أنه يَُمث

، كما على مع األطفال من قِبَل العاملين/ات في هذه المؤسساتالمنهجية الُمْعتََمَدة في طرق التعامل 

 شروط القَبول واإلدخال.

ض ألشكال العُْنف الُمشار إليها أعاله وغيرها َمْدعاة  .ح لُمعايَشة العُْنف النفسي، َوبِدوِن َشّك، فإِنَّ التَعَرُّ

ر األشخاص ذوي اإلعاقة الكثير من االضطرابات والتحديات النفسية التي قَلَّ   ما يتمكنوَن من التََحرُّ

 ، وتَتََجلَّى انعكاسات هذا العُْنف بالَخْوف وعدم الثِقة بالنَْفس واآلخرينِمْنها بعَد ُمغاَدرة المؤسسات

ه مفهوم الذات واالضطرابات العضوية مثل آالم الَمِعدة والرأس والَمْيل للعُْزلة واالنطواء  وتَدَنّي  َوتََشوُّ

والُشعور بالنقمة على األُْسرة والحياة  لتأهيل أو التعليم أو التدريب المهني وغيرهااالستجابة لخدمات ا

 وفي العديد من األحيان ُمحاَوالت االنتحار. 

 

في سياق سعي العديد من المؤسسات للحفاظ على بَقائِها بِغَّض النظر عن أَيَّة اعتبارات للمصلحة الفُْضلى ثالثاً: 

ً الذي يُْعتَبَر بَِحّدِ ذاتِِه جريمةً َهذا الِحفاظ ، لألشخاص ذوي اإلعاقة واستغالالً، يمكُن تَْبيان َمعاِلَمهُ فيما  وانتهاكا

 يلي:

ة اتجاههم  .أ ل  أولئكعبَر استخدام استغالل األشخاص ذوي اإلعاقة وَمشاِعر العامَّ األشخاص كمادة للتَسَوُّ

عات . فعلى سبيل المثال، تستعمل العديد من ُمباِشرة ، ذَِلَك بأشكاٍل ُمباِشرة وغيرأو َجْمع التَبَرُّ

المؤسسات شهر رمضان لجمع التبرعات من المجتمعات المحلية بُِطُرق تَْمتَِهُن َكرامةَ األشخاص ذوي 

ُز فِْكرةَ أَنَّ اإلعاقة َمْدعاة للعَْطف والشفقة والتََصدُّق.  َهذا َويَتِمُّ إرغامُ العديد من األشخاص اإلعاقة َوتُعَّزِ

عاِت بأنفسهم.  فَْضالً عن ذلك، تقوُم إحدى المؤسسات ذوي اإلعاقة على َحْمِل الَصناديِق وَجْمعِ التَبَرُّ

َكما أشارْت إحدى الُمشاِركات بإجبار بعض الُمْستَفيدات السابقات من خدماتِها بالتوقيع بَِشْكٍل شهري 

، َهذا في الوقت الذي لم تَعُْد فيِه يَتَِّضُح بأنه يَِصُل المؤسسة من جهة خارجيةمالي  على تََسلُّم مبلغ

 الفتيات تستفيُد من خدمات المؤسسة.  أولئك

 

 

وعدم القيام بِأَيَّة َمساعي تُْذَكر إلعادتهم اإلبقاء على العديد من األشخاص ذوي اإلعاقة في المؤسسات  .ب

حقهم بالعَيْش الكريم، كما وُمقاَومة الُجهود الرامية إلى عبر اتخاذ ما يلزم من تدابير لَكفالة أِلَُسِرهم 

 تعزيز حقهم في تَلَقّي الخدمات التعليمية َجْنباً إلى َجْنب وأقرانهم ممن ليَس لديهم إعاقة. 

يُْمِكُن تَْفسير هذا في مجال اإلعاقة، إِْذ  المؤسسات األخرى التي تعملُ َوتََجنُّب التشبيك مع االنغالق  .ت

لحفاظ على المؤسسة سواء من َحْيث الُوجود أو من حيث منهجية العمل أو طريقة لاالنغالق بأنه 

 .طريقة لعدم إتاحِة أَيَّة فُْرصة ِلَكْشف ما يحدث داِخلَها من انتهاكات
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واآلثار، ال بُدَّ من اإلشارةِ هُنا إلى أَهَّم ما تَمَّ َحْصُره من آثار في َضْوء التَرابُط الوثيق ما بَْيَن الَمظاِهر رابعاً: 

ناجمة عن العُنْف الذي يتعرض لَهُ األشخاص ذوو اإلعاقِة في المؤسسات اإليوائية حسَب ما َوَرَد عن 

 الُمشاِركين/ات في إعداد الورقة، َوذَِلَك كما يلي:

ر ما بَيَْن األشخاصازدياد  .أ ، األمر الذي يمكُن َرْبُطهُ ذوي اإلعاقة في المؤسسات اإليوائية حاالت التَنَمُّ

بِأَنَّ العُْنف دائرة ال تَتََوقَُّف عن تَْكراِر نَْفِسها في أَْوقاٍت ُمْختَِلفة وَعبَْر شُخوٍص ُمغايِرين. كما ال بُدَّ من 

ر   من المتابعة والرقابة واإلرشاد. تَْحُدُث دوَن الحد األدنىاإلشارةِ إلى أَنَّ العديد من حاالت التَنَمُّ

ض األشخاص ذوي وردود الِفْعل غير الَمْحسوبة هناك العديد من االحتماالت الُمتََوقَّعة  .ب كنتيجة لِتَعَرُّ

قيام أَُسِرهم بحرمانهم من تَلَقّي الخدمات اإلعاقة للعُْنف، مثل ممارستهم للعُْنف على أشخاص آخرين أو 

. مثل ُمحاولة االنتحار أو أَْبعَد من ذلككما قيامهم في حاالت العُنْف الجنسي باستئصال أرحام بَناتهم 

في عمل أي ُجْهد أثر العُْنف على دافعية األشخاص ذوي اإلعاقة كما غيرهم ورغبتهم ناهيَك عن 

ُّع  بها بما في ذلك رغبتهم بالقيام بأَيَّة أدوار ُمنْتِجة سواء في سوق العمل أو للدفاع عن حقوقهم والتََمت

 غيره.

تَتََسبُُّب عاِجالً أَْم آِجالً بَِوْضع المؤسسات الرسمية في إِنَّ مشكلة العُْنف وكما تُشيُر العديد من األدبيات  .ت

َزنات عادةً ما تزيدُ تكلفتها الَدْولة أماَم ظروٍف ووقائع تتطلب َرْسم برامج وتدخالت وتخصيص ُموا

عن أَيَّة خطوات اْستِباقية تَْرمي للوقاية من العُنْف َوَرْصِدهِ في َمراِحَل ُوقوِعِه األولى واتِّخاذ ما يلزم 

وعليِه، فإِنَّ عدم اتخاذ هذه التدابير الوقائية يتسبُب َحتْماً للَحّد ِمْنهُ قَْدَر اإلمكان.  من تدابير وإجراءات

التبعية االقتصادية لألشخاص ذوي اإلعاقة والتي تَُؤثُِّر سواًء على األَُسر أو على برامج الحماية بزيادة 

 االجتماعية في فلسطين. 

 

 

 

 

 اسباب المشكلة:

بما ِوْفَق ما أفاَد بِِه الُمشاِركون/ات في إعداد هذه الورقة أسباب المشكلة الُمشار إليها أعاله يُْمِكُن تلخيص 

 يلي:

الً:  األشخاص عدم وجود آليات للرقابة والُمساءلة والرصد، في الغالب، قد تم الِعْلم بوقوع العُْنف ضد أَوَّ

المؤسسات  ضِلبَعْ ذوي اإلعاقة داخل المؤسسات إِّما عن طريق الُصَدف أو ِعْلم األهل أو الشكوى اللفظية 

ألمر الذي يقود لالستخالص بعدم وجود . االعاملة في مجال الضغط والمناصرة كما بعض وسائل اإلعالم
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األشخاص يعلم بوجودها كل من  ،آليات وإجراءات وضوابط واضحة وُمْعلَنة للرصد والرقابة والُمساءلة

ذوي اإلعاقة وذويهم والطواقم العاملة في المؤسسات. ومن ناحيٍة أخرى، ال يوجد ما يفرض على 

بمهنية األشخاص ذوي اإلعاقة زام الطواقم بالعمل مع المؤسسات اتخاذ اإلجراءات الالزمة لَكْفل الت

ومسؤولية وبما يضمن َصْون كرامتهم وحمايتهم من سوء المعاملة أو االستغالل أو اإلهانة. ومن األمثلة 

وجود  الغرض:على مثل هذه الضوابط واآلليات واإلجراءات غير المتوفرة أو غير الُمْستَْخَدَمة لهذا 

الكاميرات، نُُظم وآليات ُمْعلَنة وسهلة االستخدام والوصول لتقديم الشكاوى للجهات ذات االختصاص، 

إنزال عقوبات بالشخوص الذي ثبَت قيامهم بممارسة العُْنف، تحديد جهات ومسؤوليات وأدوار وإجراءات 

 واضحة ومتكاملة لغرض الرصد والرقابة والُمساءلة.

 

ة للكوادر العاملة في هذه المؤسسات : بناًء على دَ مَ تَ عْ مُ وشروط تَْوظيف معايير واضحة وجود  عدمثانياً: 

مالحظات العديد من الشخوص الذيَن سبَق وأن كانوا ُمْستَفيدين/ات من الخدمات التي تقدمها تلك 

مجال تقديم  العاملين/ات في أولئكالمؤسسات، فإِنَّ غالبية الطواقم العاملة في هذه المؤسسات تحديداً 

خدمات الُمساَعدة الشخصية أو العناية أو بعض خدمات التأهيل أو التعليم أو التدريب أو التمكين، غالباً ما 

َن تقديم الخدمة بكفاءة مَ ضْ يفتقروَن للسمات الشخصية والخبرات العلمية أو المهنية التي من شأنِها أن تَ 

إلعاقة وَصْون كرامتهم. وفي الغالب، يتم اختيار ذوي ااألشخاص وفاعلية ومهنية وبما يضمن حماية 

الشخوص الذيَن لديهم خيارات مهنية أقل في سوق العمل. وال بُدَّ من اإلشارة هنا إلى حقيقة أَنَّ العمل مع 

وُمتَأَثِّر بالُصَور النمطية السلبية السائدة عنهم في المجتمع، األمر الذي  ملتصقذوي اإلعاقة األشخاص 

  لجانب النفسي للعاملين/ات معهم وينعكس على ظروف العمل. يؤثر على ا

 

عدم وجود تعريف دقيق وُمفَصَّل لمفهوم العنف في التشريعات الوطنية شامل ألشكال العُْنف القائم ثالثاً: 

 حيُث أَنَّ أشكال العُْنف التي يتم تجريمها في الغالب ال تأخذ بالحسبان خصوصية  اإلعاقة:على أساس 

 

ه ضد  ذوي اإلعاقة بغض النظر عن حقيقة أنها تتسبب باالنعكاسات النفسية أو األشخاص العُْنف الُمَوجَّ

العَْزل واإلرغام على تناول األدوية والتجريد من األدوات  األشكال:الجسدية عليهم. ومن األمثلة على هذه 

كبير من أشكال العُْنف التي أََشْرنا إليها في وعدد الُمساِعدة واالستغالل لحشد الموارد المالية والعَيْنِيَّة 

 .َوْصِف الُمْشِكلة
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ُ اإليوائية هناك عدد قليل من المؤسسات  )المؤسسات(:محدودية البدائل رابعاً:  خدمات التأهيل  مُ دِّ قَ التي ت

الفلسطيني. ذوي اإلعاقة ُمقاَرنةً بحجم االحتياج لهذه الخدمات في المجتمع شخاص والتعليم والرعاية لأل

وبغض النظر عن توجهات العديد من النُشَطاء في الحركة المطلبية لحقوق األشخاص ذوي اإلعاقة نحو 

عة على هذا النَْهج َكْونه امتداد لَمْنظومة العَْزل  ً ما تكون غير ُمَشّجِ المؤسسات اإليوائية، والتي غالبا

وفي ظل غياب  ذه المؤسسات في ظروف معينةواإلقصاء، إال أننا ال يمكن أن نُْنِكَر الحاجة لبعض ه

مات المجتمع الجامع . وفي هذا الصدد، يجدر التنويه إلى أَنَّ تواجد هذه المؤسسات ال يأخذ بالحسبان ُمقَّوِ

التوزيع الجغرافي العاِدل إضافةً إلى محدوديتها االستيعابية وقِلَّتِها. ويتسبب هذا الواقع إِّما بإجبار األهل 

للعُْنف أياً كاَن شكلُه، أو بالتوجه أبنائهم ض رُّ عَ تَ من هذه المؤسسات لدى علمهم بِ أبنائهم وبَناتهم على إخراج 

لمؤسسات أخرى قد ال تتوفر على ظروف أفضل بالضرورة. وفي بعض أبنائهم وبناتهم لإلعالم ونقل 

هم للعُْنف لعدم وجود في هذه المؤسسات حيث تعرضأبنائهم وبناتهم األحيان، يضطر األهل لإلبقاء على 

 خيار آخر أمامهم. 

 

ذوي اإلعاقة كما غالبية المواطنين األشخاص إِنَّ أهالي  )الثقافة(:التوجهات السلبية لدى األهل خامساً: 

ممن لديهم إعاقة. وهناك العديد من أبنائهم وبناتهم لديهم في العادة توجهات وأفكار وأحكام َمْغلوطة عن 

ُز هذه األفكار والتوجهات أو تُغَيُِّرها لتُْصبَِح إيجابيةً وعاِدلة. ولعله من الهام اإلشارة العوامل التي قد تُعَ  ّزِ

ُل أن يكون  ممن لديهم إعاقة في مؤسسات إيوائية أياً كانت الظروف أبناُؤها وبَناتُها إلى أن هنالك أَُسر تُفَّضِ

أو َخَجِلهم أو عدم توفر المعرفة ألبنائِهم وبناتهم م المعيشية في هذه المؤسسات، ذَِلَك نتيجة لعدم تَقَبُِّله

والخبرة لديهم حوَل كيفية التفاعل معهم أو تََدنّي المستوى المعيشي االقتصادي. ونتيجة لذلك، نجد بأن 

الماكثين في المؤسسات ال يرقى للمستوى المطلوب، ويغلب عليه بأبنائهم وبناتِهم اهتمام هؤالء األُسَر 

للعُنْف في هذه المؤسسات، أبنائِهم وبَناتِهم ض رُّ عَ تَ باالة واإلهمال والَجْهل. لذا، وإِْن َعِلموا بِ طابع الالمُ 

كوَن ساكناً وقد يعتقد بعضهم بأن هذه هَي الطريقة الوحيدة لِ  والتعامل معهم، أبنائِهم  َضْبطِ نجدهم ال يَُحّرِ

يستحقون هذه المعاملة الالإنسانية. األمر الذي يتسبب باستمرار العُْنف أبنائهم بل وقد يعتقد بعضهم بأن 

 أو جهلهم أو عدم اكتراثهم. أبنائِهم وبناتِهم في ظل تَنَكُّر األهل لحقوق 

 

ذوي اإلعاقة حول مفهوم العنف وآليات التعاطي العدد األكبر من األشخاص غياب الوعي لدى سادساً: 

ن أنفسهم من عذوي اإلعاقة يكتسبوَن العديد من المعلومات األشخاص ذكير بأن وهنا ال بُدَّ من الت معه:

خالل تفاعلهم مع الشخوص والبيئات المحيطة بهم، والتي غالباً ما تَقول لهم بأشكال وُطُرق مختلفة بأنهم 

لها . وفي ذات السياق، هناك عدد قليل من البرامج التي يتم من خالاألشخاصأقل آدميةً من غيرهم من 

، وآليات الدفاع عن النفس ذوي اإلعاقة من التعرف على مفهوم العُْنف وكيفية التََصّدي لهاألشخاص تمكين 

ذوي اإلعاقة ال يدركون األشخاص وبالتالي ماهية السلوكيات التي ال يجب قَبولها. لذا، نجد بأن العديد من 
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ي تقع ضمن قائمة أشكال العُْنف هَي سلوكيات بأن السلوكيات التي يتبعها اآلخرون في التعامل معهم والت

ذوي اإلعاقة للعُنْف األشخاص خاطئة وبأنهم يستحقون ظروف معيشية أفضل. لذا، يتعرض العديد من 

دوَن إدراكهم ومعرفتهم مما ينجم عنه مرور الكثير من االنتهاكات دوَن رصد ومساءلة. ومن ناحيةٍ أخرى، 

ذوي اإلعاقة بأن ما يتعرضون إليه يندرج ضمن قائمة أشكال األشخاص  في حال كان هناك إدراك من قِبَل

العُْنف واالنتهاك، يبقى السؤال األكبر حوَل ماهية اإلجراءات التي يمكنهم اتباعها للتََصّدي لهذا العُنْف 

ِّ ؤَ دوَن أن يُ   أخرى.  يهم للخدمات من جهة وبما يضمن محاسبة الُمعَنِّفين/ات من جهةٍ قّ لَ ذلك على تَ  رَ ث

 

ِّباع النَْهج الحقوقي في التعاطي مع قضايا األشخاص ذوي اإلعاقة، وفي َهذا سابعاً: َضْعف  ومحدودية ات

السياق ال بُدَّ من التذكير بِأَنَّ من أهم المؤشرات على اتِّباع النَْهج الحقوقي تَْكُمُن في اعتماد التصميم العام 

مات إمكانية الُوصول وغيرها، والُشمول  واحترام الكرامة المتأصلة والحق في تقرير المصير وتوفير ُمقَّوِ

لَدى تصميم وتنفيذ وتقييم أي سياسة أو خطة أو برنامج أو خدمة، كما لدى تصميم المباني العامة ذَِلَك 

ُم خدمات التعليم والمعلومات والُمْنتَجات. َوال بُدَّ من القَْول هُنا بِأَنَّ العدد األكب ر من المؤسسات التي تُقَّدِ

مات الُشمول التي لَها أن تَْجعََل ِمْنها ُمتاحةً  األكاديمي والتدريب المهني والتقني تفتقُر للحد األدنى من ُمقَّوِ

وكما نُشيُر بالتفصيل في ورقة الحقوق لألشخاص ذوي اإلعاقة بَكرامة وَعدالة واستقاللية. فَْضالً عن ذلك، 

ُل من مسؤولياتها اتجاهَ خدمات التأهيل الواجب ا ً ما تَتَنَصَّ لصحية، فإِنَّ وزارة الصحة الفلسطينية غالبا

تقديمها لألشخاص ذوي اإلعاقة. ونتيجةً ِلذَِلَك، تُْصبُِح المؤسسات اإليوائية على قِلَّتِها الخيار الوحيد في 

 . يُْمِكُن لألشخاص ذوي اإلعاقة تَلَقّي هذه الخدمات، َحْيُث العديد من الظروف كما في كثيٍر من المناطق

 

لدى معالجة معظم الحواجز والمعيقات واالنتهاكات وأشكال التمييز التي  السياسية:غياب اإلرادة ثامناً: 

 يتعرض لها األشخاص ذوو اإلعاقة، ال بُدَّ من اإلشارة دَْوماً إلى أحد أبرز األسباب وراء تََرّدي 

 

يكمن في غيابها عن أجندة السياسات واألولويات والذي  ،شية والحالة الحقوقية لهذه الشريحةالظروف المعي

الوطنية، كما وغيابها عن أذهان ُصنّاع وآِخذْي القرار. وفي أحسن الظروف، قد يتم التلميح إليهم في 

اإلعاقة في وثيقة خطاب ما أبعد ما يكون عن المنظور الحقوقي، وقد يتم إدراج مصطلح األشخاص ذوي 

ما أو خطة استراتيجية ما دوَن تخصيص ما يلزم من موازنات وبرامج وكوادر ِلتَْرَجمة الصياغات إلى 

 َ  ُس إيجاباً على نوعية حياة األشخاص ذوي اإلعاقة. كِ عَ نْ وقائع وممارسات ت

 

 يلي : ويمكن تلخيص القصور التشريعي بمجموعة من المحاور كما التشريعي:قصور تاسعاً: ال
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الً: افتقار المنظومة التشريعية للنصوص القانونية التي تُِقرُّ بأشكال العُنْف القائم على اساس اإلعاقة  أَوَّ

واعتبارها ممارسات يجب تجريمها. فضالً عن افتقارها للنصوص التي تُضاِعُف العقوبة في حال كان 

اء واألشخاص ذوي اإلعاقة الذهنية. ناهيك عن الُمعَنَّف من األشخاص ذوي اإلعاقة تحديداً األطفال والنس

 افتقارها لحماية من يُبَلُِّغ عن تعرض األشخاص ذوي اإلعاقة للعُنْف. 

غياب إطار قانوني ناظم لعمل المؤسسات التي تعمل َحْصراً مع األشخاص ذوي اإلعاقة بما يضمن  ثانياً:

مة لَكْفل تقديم الخدمات بمهنية وفي ظروف الئقة توفرها على المقومات اإلدارية والبيئية والمؤسسية الالز

 وضمن معايير ُمَحدَّدة تخضع للرقابة والمتابعة والتقييم. 

غياب النصوص القانونية التي تُِقرُّ باألهلية القانونية لألشخاص ذوي اإلعاقة كما وتحدد الظروف  ثالثاً:

 التي يمكن عندها قَبول بعض التَجاُوزات بهذا الشأن.

 ً ضعف النصوص القانونية التي تؤكد على حق األشخاص ذوي اإلعاقة بالحماية من العنف واالستغالل  :رابعا

وسوء المعاملة، وإِْن ُوِجَدْت فهي ال تتجاوز المادة الواحدة التي لم يتم وضع ما يلزمها من تعليمات أو لوائح 

 للتفعيل واإلنفاذ. 

م المرجعية القانونية الوحيدة التي 1999لسنة  4قين رقم بشكٍل عام، يمثل قانون حقوق األشخاص الُمعَوَّ 

ه ضد األشخاص ذوي اإلعاقة.  ْت المادة تعرضْت لموضوعة َوْقف العُْنف الُمَوجَّ ضمان حماية  9رقم حيُث نَصَّ

على الدولة وضع األنظمة والضوابط التي تضمن ) على:األشخاص المعوقين من العنف واالستغالل والتمييز 

لعام  40بينَما ينص قرار مجلس الوزراء رقم . الحماية من جميع أشكال العنف واالستغالل والتمييز( للمعوق

 يلي:على ما  10م في المادة رقم 1999لعام  4م بالالئحة التنفيذية لقانون حقوق المعوقين رقم 2004

 

 

 

 حماية المعوقين)
والضوابط والمعايير التي تضمن  المختصة األنظمةتضع وزارة الشئون االجتماعية بالتنسيق مع الجهات 

 :والتمييز ولتحقيق ذلك للمعوقين الحماية من جميع أشكال العنف واالستغالل

سواء كانوا يعملون في مؤسسة حكومية أو غير  تتولى وزارة الشئون االجتماعية حماية المعوقين المهنية .1

 .العملقانون  حكومية أو في قطاع خاص حيث يطبق عليهم

مؤسسة حكومية يقوم  تقوم وزارة الشئون االجتماعية بلفت نظر كل صاحب عمل أو مسئول في .2

 .بحقه إذا تكرر منه نفس العمل باستغالل الشخص المعوق ويتم اتخاذ اإلجراءات القانونية الالزمة

عوقين لجميع أشكال والمعايير الالزمة لمنع تعرض الم تقوم وزارة الشئون االجتماعية بوضع الضوابط .3

لجميع المؤسسات التي ترعى اإلعاقات المختلفة وللوزارة في سبيل ذلك  العنف الجسدي واللفظي والنفسي
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النظر في المواد والنصوص أعاله، ال بُدَّ  ولدى .(المعوقين وشكاوىخاصا بها لتلقي تظلمات  أن تنشئ قسما

 رئيسيتين:من لَْفت االنتباه لقضيتين 

ً أو الئحةً تمثل مرجعيةً في وزارة التنمية  األولى، حتى اللحظة ال توجد أية وثيقة يمكن اعتبارها نظاما

سواء في  االجتماعية لتنظيم وتنفيذ عمليات حماية األشخاص ذوي اإلعاقة من العنف واإلساءة واالستغالل

ُج ألي كما أَنَّ وزارة  .المنازل أو غيرهاالمؤسسات العاملة في مجال اإلعاقة أو في  التنمية االجتماعية ال تَُرّوِ

 نظام شكاوى يمكن لألشخاص ذوي اإلعاقة التوجه إليه في حال تعرضهم للعنف في المؤسسات غير الرسمية.

وتُثْبُِت التجربة حتى اللحظة بأن معالجة أية حادثة ُعنْف أو انتهاك تحصل داخل هذه المؤسسات غالباً ما تكوُن 

 القضايا على وسائل اإلعالم فقط. لعرض مثل هذه استجابةً 

هناك تعارض ما بيَن المادة الواردة في القانون والفقرتان األولى والثانية في الالئحة من جهة، كما الثانية، 

ال تمتلُك أية صالحيات للتفتيش على تان الفقرتان مع الدور الَمنوط بوزارة التنمية االجتماعية التي اتتعارض هَ 

 لمؤسسات الحكومية األخرى سواء لرصد العنف أو لغير ذلك من األغراض.منشآت العمل أو ا

غير شاملة فهَي في الغالب أَّما القوانين واللوائح وقرارات مجلس الوزراء األخرى الناظمة لقطاع الحماية، 

شخاص ذوي اإلعاقة بالحسبان. وفي حال تم شملهم في أي من هذه األنظمة واللوائح، يأتي على نحٍو يأخذ األ

م بشأن مراكز الحماية 2011لسنة  9ُمْستَْبِعداً هذه الشريحة. ومن األمثلة على ذلك، قرار مجلس الوزراء رقم 

العُْنف في هذا النظام ال يأخذ  للنساء الُمعَنَّفات، والذي تتخلله العديد من االنتهاكات والثغرات. حيث تعريف

وانتزاع بالحسبان أشكال العُْنف القائم على أساس اإلعاقة كالعزل واستئصال األرحام والعنف االقتصادي 

األدوات الُمساِعدة وغيرها. فَْضالً عن ذلك، نجد النساء ذوات اإلعاقة الذهنية والحركية من ضمن الفئات التي 

وفي الوقت ذاتِه، ال بُدَّ من من هذا القرار. 29ذه المراكز وفق ما تنص عليه المادة يُْحظَر استقبالها في مثل ه

تأخذ بالحسبان خصوصية اإلعاقة في يَْخلو من أَيَّة نُصوص اإلشارة إلى أَنَّ قانون الطفل الفلسطيني وتعديالته 

مُ عمليات الرصد والرقابة على ى ، كما أَنَّهُ ال يَنُصُّ َصراحةً علإطار عالقتها بأشكال العُْنف المختلفة مواد تُنَّظِ

ُم خدماتها َحْصراً لألطفال ذوي  المؤسسات اإليوائية التعليمية والتأهيلية والرعائية وغيرها، تِْلَك التي تُقَّدِ

 . اإلعاقة

 

 

 الَمطالِّب:

كما ياُلَحُظ من َوْصِف الُمْشِكلة وُمحاَولة تحديد أبرز األسباب والعَوامل التي تَْجعَُل من المؤسسات اإليوائية 

َمْجموعةً من الخطوات بيئات َخْصبة للعُْنف واالستغالل وسوء الُمعاَملة، فَهناَك العديد من الَمسائل التي تَتََطلَُّب 

ُرْزمٍة من األنظمة والبرامج والسياسات، ذَِلَك َكما تُبَيِّنُهُ الَمطالُِب استحداث فَْضالً عن  ،والتدخالت والتعديالت

نظراً ألهِميَِّة ُكّلٍ منها على ِحدة، الَمطاِلب، أدناه. َوِمن الغايِة في الُصعوبِة الُمفاَضلة ما بَيَْن العديد من هذه 
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ُِّرِه بِِه وتأثيِرِه ع ً ليه، وعالقِة ُكّلٍ منها باآلخر َوتَأَث للُوقوف على العدد األكبر من العوامل واألسباب َسْعيا

 .واالستجابة لَها

 

الً:  َ نُطاِلُب بِ أَوَّ فَعّالة وُمْحَكمة وُمعْلَنة للرصد والرقابة رسمية وغير َرْسِميَّة َوَضوابِط أنظمة َوتَبَنّي طوير ت

ُم الخدمات والمساءلة على المستوى الداخلي والخارجي لعمل المؤسسات  التعليمية اإليوائية التي تُقَّدِ

ُب بِِمثِْل هذه األنظمة والَضوابط  .في فلسطين ذوي اإلعاقةلألشخاص َحْصراً والرعائية والتأهيلية  َويَتََوجَّ

 أن تَْشتَِمَل وال تَْقتَِصر على:

 

 

ُمها هذه المؤسسات معايير االستحقاق والَجْودة للخدمات اإليوائية فَْضالً عن أَيَّة خدمات .  1 أخرى تُقَّدِ

ِمثَْل الخدمات التعليمية أو التأهيلية أو الرعائية وغيرها. وفيما يتعلق بالخدمات اإليوائية بِِصفَتِها ِمْحَور 

ها:تركيز هذه الورقة، يجدُر بمعايير االستحقاق والَجْودة   تنظيم العديد من القضايا لَعَلَّ أَهَمُّ

. خاص ذوي اإلعاقة لِتَلَقّي خدمة اإليواءشوتعميم المعايير التي يتم ِوْفقاً لَها إِْدخال األتحديد َوَضبْط .  -

ومن أهم المعايير التي يُتََوقَّع إقرارها: استنفاذ جميع السُبُل لُمكوث األشخاص في أَُسِرهم في ظروف تتوفر 

مات الحياة الكريمة واآلِمنة، وعدم ُوجود أُْسرة بِقَ  رابة درجة أولى لدى األشخاص ذوي اإلعاقة على ُمقَّوِ

الحاجة ِلتَلَقّي خدمات رعائية بَِشكٍل ُمْستَِمّر في ظل عدم تََوفُّر ُشخوص سواء بسبب الوفاة أو غير ذلك، 

إْذ يرتبط َهذا الِمْعيار بطبيعة ودرجة الُصعوبة كما في الظروف /في األُْسرة بإمكانهم تقديم هذه الخدمات

في التعليمية أو التأهيلية التي يحتاُجها األشخاص ذوو اإلعاقة ، عدم ُوجود الخدمة لألَُسرالمعيشية 

 .على ضرورة َرْبط هذا الِمْعيار بجدول زيارات أسبوعية لألُْسرة/الُمحافظات التي يَسكنوَن بِها

تطوير وتَبَنّي  وهُنا ال بُدَّ من التأكيد على ضرورة ،والصحة السالمةوُمواَصفات .  معايير وشروط -

ُم خدمةَ اإليواء َسواء على مستوى  َمْنظومة معايير وُمواَصفات يجب أن تتَوفََّر عليها المؤسسات التي تُقَّدِ

، فَْضالً عن األثاث بما في الطوارئوَمخاِرج  التصميم العمراني كما تصميم الَمرافِق الداخلية والخارجية

ة والَمْفروشات َكما َوأَيَّة أنظمة تِقَنِيَّة للتَواُصل مع  ،ُمواَصفات الطعام والشرابإلى  باإلضافة ،ذلك األَِسرَّ

 ، وكاميرات الُمراقَبة وغيرها.ئالطوارالجهات الُمْختَصَّة في حاالت 

 

أنظمة وآليات الَرْصد والرقابة والُمساءلة والُمحاَسبة، إِْذ يتوجب بكل من وزارة التنمية االجتماعية .  2

ووزارة الصحة ووزارة التربية والتعليم ووزارة الداخلية واألجهزة ذات العالقة في المؤسسة الُشَرطية 

 ي:يشتمل بالَحّد األدنى على ما يلتطوير َوتَبَنّي نظام َرْصد ورقابة 
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وغيرها األدوار والمسؤوليات لكل من الجهات الرسمية ذات العالقة الُمشار إليها أعاله تحديد َوتَبَنّي .  -

ً ِلَكفالة حماية األشخاص ذوي اإلعاقة من العُْنف  في الَرْصد والرقابة على المؤسسات اإليوائية سَعْيا

رامة وأمان وَعدالة، ووضع ما يلزم من اتفاقات واالستغالل وسوء الُمعاَملة وحقهم في تَلَقّي الخدمات بكَ 

 . فيما بَْينَها لَضمان التَكاُمل والتنسيقوتَفاُهمات 

.  تصميم نظام إلكتروني َمْرَكزي للرقابة على المؤسسات اإليوائية، َحْيُث يتم َربْط كاميرات الُمراقَبة -

والوقوف على للتفعيل والمتابعة داخل المؤسسات بهذا النظام وتخصيص ما يلزم من موارد مالية وبشرية 

 أَيَّة انتهاكات يتم َرْصدُها عبر هذا النظام. 

 

نات سُلوك للعاملين/ات في المؤسسات اإليوائية واشتراط إلحاقها في عُقود التوظيف ووضع تطوير ُمَدوَّ .  -

لة لهذه المؤسسات  ما يلزم من تدابير لَضمان التزامهم بها والَرقابة على ذلك من قِبَل الجهات الرسمية الُمسَّجِ

نات السلوك أو تلَك التي عملْت على تأسيسها وقواعد  ومبادئأخالقيات هذه أن تشتمَل على . إْذ يُتََوقَّع بُمَدوَّ

بما فيِه َصْون لكرامتهم وحماية لهم من االستغالل والعُْنف واإلساءة التَعاُمل مع األشخاص ذوي اإلعاقة 

ه الحقوقي بالَحدّ األقصى الُمْمِكن. والتَواُصل الفَعّال َوتَلَقّي الخدمات   بَِشْكٍل الئق وبما يتفق والتََوجُّ

لة تطوير آلية شكاوى تتوفر على جميع مقومات إمكانية الوصول، .  - إْذ يتوجب بالجهات الرسمية الُمَسّجِ

أو الُمْنِشئة للمؤسسات اإليوائية تصميم وتفعيل آلية ِلتَلَقّي الشكاوى والتََظلُّمات من األشخاص ذوي اإلعاقة 

توفُر على جميع التدابير التي تَْكفَُل إمكانية الُمْستَفيدين/ات من خدمات المؤسسات اإليوائية َوأَُسِرهم ت

الوصول على المستوى العمراني كما على مستوى آليات تقديم الشكاوى والوصول للمعلومات بما في ذلك 

تتوفر على ُطُرق التَواُصل المختلفة مثل لغة اإلشارة واللغة َسْهلة الفهم. كما يتوجب بهذه اآلليات أن 

من َحْيث توفير أدوات المتابعة والموارد البشرية الالزمة ِلتَلَقّي ْوثوقية والمهنية مقومات الفاعلية والمَ 

لضرورة واتخاذ اإلجراءات الالزمة. ومن ناحيٍة أخرى، الشكاوى ومتابعتها والتحقيق بِها والتحويل ِعنْدَ ا

ليات وطُُرق يتوجب بالجهات الرسمية تصميم وتنفيذ برامج ترمي إلى نَْشر الوعي بُوجود هذه اآل

 وإجراءات استخدامها ُمْستَْهِدفةً األشخاص ذوي اإلعاقة َوأَُسِرهم

 

نُطاِلُب الجهات الرسمية ذات العالقة وعلى وجه التحديد وزارة التنمية االجتماعية ووزارة التربية ثانياً: 

مُ خدمات ووزارة الداخلية ووزارة الصحة والتعليم  بتطوير َوتَبَنّي وتفعيل نظام للمؤسسات اإليوائية التي تُقَّدِ

 التعليم والتأهيل والرعاية وغيرها، ويتوجب بمثل َهذا النظام أن يشتمَل وال يقتصر على: 

ترخيص المؤسسة أو تجديد ترخيصها، ونخص الُموافَقة على مجموعة الشروط التي يمكُن إِْن تََوفََّرْت .  1

هذه تََوفُّر آليات التََحقُّق من فَْضالً عن ، قِْسم للخدمات اإليوائيةْكر هُنا تلك المؤسسات التي لديها بالذِ 
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بالُشخوص القائمين على  ايتوجب توفرهالمؤهالت التي َحيُْث تشمل هذه المعايير والشروط  .الشروط

 ...الخ.في المؤسسة إنشاء الِقْسم الداخلي أو قِْسم اإليواءوَضوابط وَدوافع المؤسسة 

مات المؤسسية واإلدارية .  2 نات ُهِويَّة  ،في المؤسسةالواجب تَوافُرها الُمقَّوِ النظام الداخلي وأهم ُمَكّوِ

أنظمة َوَضوابِط شروط ومعايير التَْوظيف، وبرامجها، َمعايير اإلدخال،  ورسالة ورؤية وأهداف المؤسسة

ل وسوء الُمعاملة، منهجيات َحْشد الموارد المالية بما يكفل َصْون وإجراءات الحماية من العُنْف واالستغال

وعلى رأِسها الخدمات  ، فَْضالً عن منهجيات تقديم الخدماتكرامة األشخاص ذوي اإلعاقة واحترامهم

 اإليوائية.

والحركة إِْذ يتوجب أن تَْخَضَع لمتطلبات إمكانية الوصول الشروط والُمواَصفات إلنشاء المؤسسة، .  3

ن ، والتَنَقُّل لألشخاص ذوي اإلعاقة، كذلك متطلبات السالمة والشروط الصحية سواء من َحيْث الُمَكّوِ

قَِطع األثاث وتَْوزيعها، أو من َحْيث األجهزة اإللكترونية العمراني للَمباني والَمرافِق الداخلية، أَْو من َحْيث 

والتأهيل ريض والتربية الخاصة مْ التخصصات الالزمة بما في ذلك التَ الُمْستَْخَدَمة، أو من َحْيث تََوفُّر جميع 

َهذا باإلضافة إلى اشتراط والصحة النفسية، أو من َحْيث نَظافة وَسالمة األطعمة والَمْشروبات وغيرها. 

 وضع كاميرات للُمراقَبة وَربِْطها بالنظام الوطني الخاص بهذا الغرض.

المؤسسات والرقابة عليها، وتسجيل وإنشاء ِلَضْبط عمليات ترخيص بَعة . التدابير واإلجراءات الُمتَّ  4

التي تقوم بتسجيل ومن األمثلة على هذه الضوابط: تشكيل ِلجان متخصصة داخل الجهات الرسمية 

للتحقق من تََوفُّر الشروط والمعايير والُمواَصفات التي تُلَبّي الحد  وترخيص هذه المؤسسات أو إنشائها

األقصى من متطلبات الحماية والسالمة لألشخاص ذوي اإلعاقة، فَْضالً عن الرقابة والمتابعة لعمل هذه 

 المؤسسات. 

هات الرسمية ذات . الحاالت والُمخالَفات التي يتم بناًء عليها اتخاذ إجراءات ضد المؤسسة من قِبَل الج 5

، بما في ذلك آليات التفتيش والرقابة والمراحل التي تَُمرُّ بِها الُمخالَفات ُوصوالً إلى إغالق المؤسسة العالقة

وفي َهذا السياق، ال بُدَّ أَْن تترأَس سالمة وصحة األشخاص ذوي اإلعاقة البدنية والذهنية ِعْنَد الضرورة. 

ً للمخالفة في حال عدم التزام المؤسسة بذلك أو في حال والنفسية قائمة القضايا التي لَ  َِّل سببا ها أن تَُمث

اإلثبات بأَنَّ العاملين/ات في المؤسسة يمارسوَن العُْنف واالستغالل وسوء الُمعاَملة ضد األشخاص ذوي 

مؤسسة التي الَحّد من البيروقراطية قَْدَر اإلمكان في اتخاذ ما يلزم من إجراءات ضد الاإلعاقة. ويتوجب 

 ُوقوع مثل هذه اإلشكاالت فيها.يتبين 

وبناء القدرات، الدعم المالي والتقني، التزامات َدْولة فلسطين اتجاهَ المؤسسات اإليوائية، بما في ذلك .  6

الواجب على الَدْولة مستمر، وغير ذلك من االلتزامات  الرقابة والمتابعة والتقييم بشكلوشراء الخدمات، و

بِها لتمكين هذه المؤسسات من القيام بَِدْوِرها إلى حين بُلوغ الَحّد الذي تَِصُل فيِه فلسطين بجميع اإليفاء 

ناتها المؤسسية والمجتمعية إلى الُشمول َحْيُث يمكُن االستغناء عن المؤسسات اإليوائية.  ُمَكّوِ
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ان الفتوى والتشريع والمجلس يوَود ثالثاً: نُطالُِب جميع الجهات الرسمية وعلى رأِسها مجلس الوزراء

بُمراجعة وتعديل جميع القوانين واألنظمة والوزارات ذات االختصاص التشريعي ووزارة العدل 

ظمة للوقاية والحماية من العُنْف، سواء تِْلَك التي تُْعنى بالنساء والفتيات أو تِْلَك التي تُْعنى الناوالقرارات 

تُْصبُِح جميع هذه السياسات والقوانين يع الُمواطنين ُعموماً، بَِحْيث ، أو تِْلَك التي تُْعنى بجمباألطفال

 ُمْستَجيبة لمتطلبات وقاية وحماية األشخاص ذوي اإلعاقة من العُْنف في جميع واألنظمة والقرارات 

 

وفي سبيِل البيئات والظروف والسياقات ُعموماً ومن منهم في المؤسسات اإليوائية على وجه الُخصوص. 

ُب بالجهات الُمْختَصَّة النظر فيها  في السياسات ذَِلَك، هناَك مجموعة من الَمسائل والقضايا التي يَتََوجَّ

آليات وتدابير ، أو استحداث سياسات ناظمة لَها، من َشأْنِها َكفالِة ُشمول األشخاص ذوي اإلعاقة في الحالية

ل والخدمات القانونية وخدمات مؤسسات أركان العَدالة. ومن والتحوي الوقاية من العُْنف وخدمات الحماية

 أََهّم هذه القَضايا والَمسائل ما يلي:

دُ ونبدأُ بالتعريفات باعتباِرها ، . التعريفات 1 نات السياسات العامة التي تَُحّدِ ماِهيَّةَ ُكّلِ َمْفهوٍم إحدى أهم ُمَكّوِ

مدى فاعلية َوُشمول على وما لذلك وغيره من انعكاسات  َويُغَطّيها عَلَْيهاوالسياقات التي يَنْسِحُب َونِطاقَهُ 

تتطلُب التغيير أو نُطالُِب بإضافَتِها كما تِْلَك التي السياسات والقوانين واألنظمة. ومن أهم التعريفات التي 

 التعديل ما يلي:

اإلعاقة، وذلك بما يضمن اشتماله  تعريف األشخاص ذوياألشخاص ذوو اإلعاقة، إِذْ يجدر بأية سياسة .  -

نات التالية:  الُمتَِّصل بالفروق واالختالفات في القدرات اإلقرار باآلدمية والُمواَطنة، تحديد الِشّق على الُمَكّوِ

اإلقرار بالمعيقات والحواجز البيئية والسياساتية والمؤسسية الوظيفية الحسية والحركية والذهنية والنفسية، 

اإلعاقة تحدث نتيجةَ التفاعل ما ، اإلقرار بأَنَّ تلك المتصلة بالمعلومات والتواصلوالسلوكية ووالمجتمعية 

بَيَْن األشخاص والمعيقات والحواجز، اإلقرار بأَنَّ َهذا التَفاعُل ُكلَّما كاَن َسْلبِيّاً تََسبََّب بعدم أو بمحدودية 

كتهم الكاملة والفَعّالة في المجتمع بَكرامة وَعدالة تََمتُّع األشخاص بالحقوق وحصولهم على الخدمات ومشار

 واستقاللية. وُمساواة

تستدعي الوقاية والحماية وما ينضوي عليِه من أشكال ورَد مفهوم العُْنف يتوجب َوَحْيثما .  العُنْف، -

سات ذات الصلة ، والتي وكما تُشيُر الدراأشكال العُْنف القائم على أساس اإلعاقةوالتجريم أَْن يشتمَل على 

والَحْبس، ، والتقييد، االحتجاز، واستئصال األرحام: األشكال التالية في فلسطين على قِلَّتِها تتضمن

إجراء التدخالت الِطبّيَة بما في ذلك العمليات وواإلهمال، والتجريد من األدوات الُمساِعدة أو تدميرها، 

ة  الجراحية أو تعطيل بما في ذلك تغيير َمسار  األشخاص دوَن موافقتهمبصحة وَسالمة واإلجراءات الُمِضرَّ
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والنَبْذ والترهيب واإليهام، كاألعضاء التَناُسلية والجهاز البَْولي وغيرها،  أعضاء الِجْسمعدد من وظائف 

ياته المختلفة.  واالستغاللعلى أساس اإلعاقة،   بأشكاله وُمَؤدَّ

للوقاية من العُْنف أن يتضمَن الطُُرق والتَدابير التي تأخذُ بالحسبان .  الوقاية، َحْيُث يتوجب بأَّي تعريف -

، سواء على مستوى اتخاذ التدابير المتصلة بعمليات الَرْصد التي يجدر الفروق الفردية بَيَْن الُمواطنين/ات

ً واستباقياً، أو على ُمْستَوى  ً استقصائيا إعدادها وُطُرق محتوى المعلومات التي يتم بها أن تَأُْخذَ طابعا

 التي تُغَطّيها عمليات الوقاية.، أو على مستوى السياقات والبيئات تصميمها وصياغتها وإيصالها للجمهور

 

مات التي لَها  المصطلحَكما .  الحماية، - أعاله، يتوجب بتعريف الحماية من العُْنف أن يشتمَل على الُمقَّوِ

واالختالفات الفردية، وعلى وجه التحديد الفروق واالختالفات في أكثَر استجابةً للفروق أن تجعَل ِمْنهُ 

على ، َكما يتوجب بِِه أن يشتمَل على ما يَُدلُِّل الوظائف والقدرات الحسية والحركية والذهنية والنفسية

مول االستجابة لمتطلبات الشُ ، فَْضالً عن ُشمولية خدمات الحماية بما في ذلك خدمات التأهيل وإعادة التأهيل

 والعَدالة وَصْون الكرامة في عمليات التخطيط والتنفيذ والمتابعة والتقييم لبرامج وخدمات الحماية. 

ن تَتِمَّ إضافةُ مصطلح إمكانية الوصول وعلى وجه التحديد في .  إمكانية الوصول، هناَك ضرورةً أل-

 يث تشمل توفير مقومات إمكانية ، بحاألنظمة والقرارات الناظمة لخدمات الوقاية والحماية من العُْنف

 

 

الوصول للبيئات والمعلومات والبرامج والخدمات من قِبَل الجميع دوَن استثناء، عبَر تصميمها ِوْفقاً لمعايير 

 وبما يستجيُب للفروق واالختالفات الفردية.التصميم العام 

 

البرامج والخدمات: يتوجُب بأي سياسة أو قانون أو نظام أو قرار ناظم لبرامج وخدمات وتدخالت .  2

واتصاالً بمتطلبات تََمتُّع األشخاص ذوي اإلعاقة بالحق في الوقاية والحماية الوقاية والحماية من العُْنف 

 : علىشتملَ تأن من العُْنف، 

خدمات الوقائية والحمائية لألشخاص ذوي اإلعاقة بعَدالة وكرامة .  االلتزام بتصميم وتقديم وتقييم جميع ال-

 وأُْسوةً بغيرهم من المواطنين.

التي تَْفِرُضها خصوصية اإلعاقة ضمن دخالت المتخصصة تم بإقرار مجموعة من الخدمات وال.  االلتزا-

ذات الطابع واالستقصاء  جملة الخدمات التي تشتمُل عليها الخدمات الوقائية والحمائية، مثل خدمات الرصد

وخدمات رفع الوعي  ،، وخدمات الرعايةاالستباقي والتفتيشي والرقابي، وخدمات التأهيل وإعادة التأهيل
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بموضوعة الوقاية والحماية من العُْنف لألشخاص ذوي اإلعاقة وذويهم بجميع الطُُرق التي تستجيُب للفروق 

والنفسية، وخدمات بناء قدرات العاملين/ات في المؤسسات واالختالفات الحسية والحركية والذهنية 

 .اإليوائية كما في المؤسسات العاملة في مجال الوقاية والحماية من العُْنف وغير ذلك من الخدمات

مات إمكانية الوصول إلى والحصول على جميع الخدمات الوقائية والحمائية- ، .  االلتزام بتوفير جميع ُمقَّوِ

تأمين سُبُل استخدام وسائل النَْقل والُمواَصالت، تصميم المباني والَمرافِق، وعلى مستوى  ذلك على مستوى

 الوصول للمعلومات واستخدام جميع ُطُرق التَواُصل، فضالً عن توفير كما على مستوى 

 

 

الً عاِدالً وغير ذلك من المقومات التي لَها أَْن تُتيَح ُوصو الدعم الالزم للحصول على المساعدة القانونية

 َوفَعّاالً وكريماً للمواطنين/ات ممن لديهم إعاقة.

.  االلتزام بإقامة الشراكات وإنشاء كل ما يلزم من تَحالُفات وشبكات تنسيقية سواء ما بيَن المؤسسات -

والرصد الحكومية، أو ما بينَها وبيَن مؤسسات المجتمع المدني العاملة في مجال اإلعاقة والتأهيل 

رة، َهذا واإلقرار بَِدْور هذه المؤسسات كجهات داِعمة لَها أن تُْسِهَم في تعزيز إمكانية وصول والمناص

 األشخاص ذوي اإلعاقة للخدمات الوقائية والحمائية بفاعلية وكرامة.

 

البيئات والسياقات التي تَْشَملُها عمليات الرصد والوقاية والحماية من العُنْف كما الُمساءلة والُمحاَسبة: .  3

بَِدْور َهذا َوُهنا نُطاِلُب بإقرار جميع السياسات ذات العالقة والناظمة لقطاع الحماية من العُنْف أن تُِقرَّ 

ذوو اإلعاقة من قِبَل ُمقَدَّمْي الخدمات في المؤسسات القطاع في رصد العُْنف الذي يتعرض لَهُ األشخاص 

. َهذا ويتوجب بِها اإلقرار بَِدْوِرها في رصد جميع أشكال العُنْف داخل هذه المؤسسات واتخاذ اإليوائية

انونية جميع التدابير الالزمة للحد ِمْنهُ كما تِْلَك الواجب اتخاذها للُمساءلة والُمحاسبة بما في ذلك الُمحاَسبة الق

 التي تَْقضي بالتحقيق في حاالت العُْنف وتجريمه ومعاقبة القائمين/ات به. 

 

 

 

  



                                           

  23   
 

 

 

 الَمراِجع 

 

 م.2006اتفاقية األمم المتحدة لحقوق األشخاص ذوي اإلعاقة،  .1
 م. 1989اتفاقية األمم المتحدة لحقوق الطفل،  .2
 م.2005القانون الفلسطيني األساسي الُمعَدَّل لسنة  .3
 م.2004لسنة  (7)قانون الطفل الفلسطيني رقم  .4
قين الفلسطيني رقم ) .5  م1999( لسنة 4قانون حقوق الُمعَوَّ
 م.2004لسنة ( 7م بشأن تعديل قانون الطفل الفلسطيني رقم )2012( لسنة 19قرار بقانون رقم ) .6
( لسنة 4ن رقم )م لقانون حقوق المعوقي2004( بالالئحة التنفيذية لسنة 40قرار مجلس الوزراء رقم ) .7

 م 1999
 م بشأن مراكز الحماية للنساء الُمعَنَّفات.2011لسنة  9قرار مجلس الوزراء رقم  .8
 (: التقرير الدولي حول اإلعاقة.2011منظمة الصحة العالمية والبنك الدولي) .9

10. Frohmader, Dowse, and Didi 2015. Preventing Violence against 

Women and Girls with Disabilities: Integrating A Human Rights 

Perspective. Think Piece Document for the Development of the 

National Framework to Prevent Violence Against Women. 

-against-sheets/detail/violence-room/fact-int/ar/newshttps://www.who.
.women 

https://www.who.int/ar/news-room/fact-sheets/detail/violence-against-women
https://www.who.int/ar/news-room/fact-sheets/detail/violence-against-women

