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مقدمة
اأينما حلت الن�شاء تواجه بالكثري من التمييز، مييز �شد الن�شاء يف االأ�شرة لكونهن ن�شاء 
وميي���ز �شدهن يف العمل لكونهن ن�شاء، ومييز �شده���ن يف القانون لكونهن ن�شاء، حتمل 
غالبي���ة الت�شريعات يف طياتها تناق�شات جم���ة، وهذه التناق�شات اإمنا تعرب عن اخللفية 
الثقافية التي حتكم موازين القوى يف املجتمع، تارة جند اأن القانون منح الن�شاء حقوقا 
متقدم���ة على قدم امل�شاواة مع الرجل مثل حقها يف الرت�شح ملن�شب رئي�ص الدولة، وتارة 
حرمه���ا من اب�شط احلقوق واهمه���ا ومنها اأن تزوج نف�شها وفر�ص عليها الويل وهي غري 
ق���ادرة على االختيار، ويف احلال���ة ال�شابقة هي قادرة على اإدارة �ش���وؤون البلد، اإذ نقرا 
م���ن هذه التناق�شات حتيي���ز وحماية مل�شالح من و�شع ه���ذه الن�شو�ص لتلبي م�شاحله 
بعي���دا عن اأية حجج ميك���ن اأن ت�شاق لتربير هذا التمييز، كذلك اإجراء املعاملت املالية 
وامل�شرفي���ة، جند اأن الرجال والن�شاء يقومون باإجراء املعاملت املالية وامل�شرفية كافة 
كفت���ح ح�شابات له���م اأو فتح ح�شابات الأطفاله���م، اإال اأننا جند اأن هن���اك متييز ل�شالح 
الرج���ال دون الن�ش���اء يف فت���ح احل�شاب���ات اخلا�شة باالأطف���ال، حيث فر�ش���ت االأنظمة 
اخلا�ص���ة بذلك �صروط على من يحق ل���ه القيام بفتح احل�صابات اخلا�صة بالأطفال على 

اختلف اأنواعها.
بع���د البح���ث وجدن���ا اأن هناك �شح كبري يف تناول ه���ذه امل�شاألة، حيث ن���درة الكتابات اأو 
الدرا�ش���ات التي تطرق���ت لهذا املو�شوع، حيث اأن واقع الن�ش���اء يف املعاملت البنكية هو 
من املوا�شيع التي الزال هناك جدل بخ�شو�شها، ففي كثري من ور�شات العمل التي قمنا 
بتنفيذها يف املناطق، متت االإ�شارة اإلى هذا املو�شوع، حيث اأن الن�شاء عندما تتوجه اإلى 
اإح���دى البنوك من اجل اإجراء معاملة مالية خا�شة به���ا اأو باأحد اأبنائها، تواجه برف�ص 
البن���ك باإجراء مثل هذه املعاملة كونها امراأة ويتطلب منها اأن ياأتي اأب االأوالد لكي يقوم 
ه���و باالإجراء، ويف ه���ذا ال�شياق كان البد لنا من العمل على فه���م واقع املعاملت املالية 
وامل�شرفي���ة، لك���ي ال يبقى احلديث يف ه���ذا ال�شياق خ���ارج عن اإطار الدرا�ش���ة العلمية 
للمو�ش���وع، وذلك به���دف الوقوف حقيقا على هذا املو�شوع و اخل���روج بنتائج وتو�شيات 
ميك���ن معها تو�شي���ح اإذا ما كان هناك انته���اكات حلقوق الن�شاء يف ه���ذا املجال اأم ال و 

اقرتاح لو�شع بع�ص االليات التي من �شانها رفع هذا التباين.

وم���ن اج���ل فهم االطار العام الذي يحكم واقع الن�ش���اء يف املعاملت امل�شرفية، البد لنا 
فه���م مو�شوع االأهلية القانونية التي يجب ان يتمتع بها االأفراد بغ�ص النظر عن جن�شهم 
من اجل القيام بالت�شرفات املعتربة قانونا، حيث �شن�شتعر�ص يف التقرير املرجعية التي 
تنطل���ق منها االأنظمة اخلا�ش���ة باملعاملت امل�شرفية للإف���راد، كذلك االإطار احلقوقي 
لل�شخ�شي���ة القانونية للن�شاء، والوقوف على اأهم مكامن التمييز واالنتهاك التي تتعر�ص 

لها الن�شاء يف االأنظمة واالإجراءات التي حتكم العملية امل�شرفية يف فل�شطني.

منهجية التقرير:
مت االعتم���اد يف اع���داد هذا التقرير على اجراء جمموعة م���ن املقابلت حيث مت اإجراء 
مقاب���لت م���ع البنك العرب���ي ، وبنك القاهرة عم���ان، وبنك فل�شطني املح���دود، و�شلطة 
النق���د الفل�شطيني���ة، اإ�شافة اإل���ى اإجراء م�شح لقان���ون البنوك وامل�ش���ارف، والتعليمات 
ال�ش���ادرة عن �شلطة النق���د واملتعلقة باملو�شوع وهي التعليمات رق���م 8/ 2009،  اإ�شافة 
اإل���ى توجي���ه ر�شائل اإلى كاف���ة املوؤ�ش�شات التي تعمل يف املي���دان، وم�شمون هذه الر�شائل 
احل�ش���ول عل معلومات يف ح���ال كان هناك انته���اكات تعر�شت لها الن�ش���اء فيما يتعلق 
بالعام���لت امل�شرفية واإبلغنا بها من اج���ل القيام بتوثيق هذه االنتهاكات، ا�شافة الى 
ن�ش���ر اإعلن عرب ال�شحف والو�شائل االإعلمية االأخرى حول وجود مثل هذه االنتهاكات 
م���ن اجل توثيقه���ا وتدعيم موقفنا يف حال ثب���وت انتهاكات تتعر�ص له���ا الن�شاء يف هذا 
املج���ال. وللوقوف على كافة التفا�شي���ل اأو اجلوانب املتعلقة باملعاملت امل�شرفية، كانت 

هذه اأهم العناوين التي مت التطرق اإليها يف كافة املقابلت والبحث وهي كالتايل: 

االهلية القانونية للمراأة:
هي من اهم اخل�شائ�ص املميزة للإن�شان املكونة ل�شخ�شيته القانونية حيث يتوقف على 
تواف���ر عن�شر االأهلية يف امل���راة معرفة مدى ما ميكن اأن تتمتع به من احلقوق وما ميكن 

اأن تلتزم به من الواجبات. 
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االطار احلقوقي لالهلية املراة:
حم���ت القوانني و املعاهدات الدولي���ة حقوق املراة و�شمنت احل���د االدنى من احلماية و 
الرعاية للفئات اال�شعف و املهم�شة يف املجتمعات لذلك كان من االهمية مبكان و�شع حد 
لللنته���اكات التمييزية متعددة اجلوانب و املبنية يف االغلب على ا�شباب غري قانونية او 
مقنعة حيث ان املراة جتد نف�شها دائما حبي�شة ممار�شات �شيا�شية و اجتماعية و قانونية 
،ل���ذا حتت���اج املراة ه���ذه املواثي���ق و االتفاقيات لت�شند فيه���ا حقها ومطالبه���ا امل�شروعة 
بالقان���ون ال���دويل الذي ر�ش���م املعايري العامة لكل ح���ق نظرا خلط���ورة االنتهاكات التي 
تتعر����ص له���ا الن�شاء وللحال���ة القانونية و الواقعية للن�شاء  ولذل���ك كان ال بد من ت�شجيع 
و تعزي���ز حماية حقوق امل���راة كونها �شخ�شا من ا�شخا�ص القان���ون تتمتع بحقوق وعليها 
واجب���ات فاملراة تتمتع بامل�ش���اواة امام القانون و امل�ش���اواة يف احلماية التن�شريعية االمر 
ال���ذي يعك�ص �ش���داه على �شتى اال�شع���دة اقت�شادي���ا و اجتماعيا و �شيا�شي���ا و ثقافيا يف 
املجتم���ع عند توفري ه���ذا احلد من احلقوق. لذل���ك �شوف نتحدث ع���ن �شخ�شية املراة 
القانوني���ة وفق���ا للمعايري الدولية ال���واردة يف املعاهدات و املواثي���ق و االتفاقيات الدولية 

ومن ثم يف القوانني املحلية.
وبالرتكيز يف اهلية املراأة القانونية وا�شباغ احلماية الت�شرعية لها كان ال بد من التطرق 
مل�شاأل���ة اهلي���ة املراة القانوني���ة دوليا التي م���ا انفك���ت املمار�شات املجتمعي���ة و العادات 
و التقالي���د تلق���ي بظللها وتر�شخ قيودها عل���ى هذه االهلية للم���راة وقدرتها على اتيان 
الت�شرف���ات القانونية وهذا دعى للتحرك للحد من هذه املظاهر فنادت  اتفاقية �شيداو 
مبن���ح املراة اهلية قانوني���ة بامل�شاواة مع الرجل بن�ص امل���ادة 15 فقرة 2:« . متنح الدول 
االأط���راف امل���راأة امل�شاواة م���ع الرجل اأمام القان���ون.  2 - متنح ال���دول االأطراف املراأة 
يف ال�ش���وؤون املدني���ة، اأهلي���ة قانوني���ة مماثلة الهلية الرج���ل ونف�ص فر����ص ممار�شة تلك 
االهلي���ة وتكفل للمراأة بوجه خا�ص حقوقا م�شاوية حلقوق الرجل يف اإبرام العقود واإدارة 
املمتل���كات ، وتعامله���ا على قدم امل�شاواة يف جميع م���راح االجراءات املتبعة يف املحاكم و 
الهيئ���ات الق�شائية.3- تواف���ق جميع الدول االطراف على اعتبار جمي���ع العقود و �شائر 
ان���واع ال�شك���وك اخلا�شة التي لها اثر قان���وين ي�شتهدف تقيد االهلي���ة القانونية للمراة 

باطلة و الغية .......”1
ف���ل يج���ب تغيب اهلية املراة القانوني���ة او طريقة ممار�شتها خ�شو�ش���ا يف بع�ص االمور 
املدني���ة كاب���رام..... العقود و حقها يف التملك ومنه���ا قدرتها على احل�شول على قر�ص 
مايل او ائتمان معني و احلقوق االرثية اذ ان االجراءات و القيود التي تفر�ص على اهلية 
امل���راة ببع����ص املمار�ش���ات كحرمانها من فتح ح�ش���اب اوحق ملكية مع���ني ب�شبب املكانة 
الزوجي���ة او االجتماعي���ة امنا يعد م���ن قبيل التعام���ل معها كقا�شر و ه���ذا فيه خمالفة 
وا�شح���ة للعراف و القوان���ني الدولية وهذا الهدي الذي يج���ب ان حتذوه الت�شريعات و 
القوان���ني الوطنية لتمكني املراة م���ن احل�شول على حقها يف �شخ�شي���ة قانونية م�شتقلة 
ذات اهلي���ة م�شاوية الهلية الرجل وعدم خمالفة القوانني الدولية لي�ص ب�شن الت�شريعات 
و التوقي���ع و االن�شم���ام الى املعاهدات الدولي���ة الناظمة بل العمل عل���ى التطبيق الفعلي 
وايجاد ال�شمانات الفاعلة و االلزام اجلربي ان دعت احلاجة لتمكني املراة من ممار�شة 

حقها ب�شخ�شيتها القانونية كالرجل متاما.
و بلط���لع على الو�ش���ع احلقوقي الهلي���ة امل���راة الفل�شطينية القانوني���ة جندها لي�شت 
بحالة اف�شل من مثيلتها يف الدول املجاورة حيث مل ت�شلم من تلك الهاالت االجتماعية 
الت���ي �شاقت على متتع امل���راة الفل�شطينية باهليتها فبالرغم من م�شادقة فل�شطني على 
اتفاقية �شيداو مبوجب املر�شوم الرئا�شي رقم 19 ل�شنة2009   بتاريخ 2009/3/8 ب�شاأن 
امل�شادقة على اتفاقية الق�شاء على جميع ا�شكال التمييز �شد املراة » �شيداو« فانها حتى 
احلظ���ة امام حت���دي كبري لتعديل و ايج���اد ن�شو�ص بديلة للم���واد و القوانني التي تطال 
م���ن �شخ�شية املراة القانونية و م���ن اهليتها للقيام بالت�شرفات وم�شاواتها بالرجل و يف 

ا�شباغ احلماية القانونية للمراة.
ن���رى ان جميع املواثيق الدولية و املعاهدات �شمنت احلد اال�شا�شي من عدم التمييز بني 
الرج���ل و املراة فيم���ا يخ�ص اهليتها القانونية ب�شقيه���ا االداء و الوجوب و الزمت الدول 
االط���راف فيها ان يعدل���و و يراعو احلد االدنى يف ت�شريعاته���م اال�شا�شية مبا يتوافق مع 

هذه املعايري.

1  اتفاقي���ة الق�شاء عل���ى جميع ا�شكال التمييز �شد امل���راة »�شيداو« �شادقت عليها اجلمعي���ة العامة للمم املتحدة 
بتاريخ 1979/9/18 ودخلت حيز النفاذ 1981/9/3  
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االطار القانوين لالهلية املراة للقيام بالت�سرفات القانونية:
اأوال: مفهوم االأهلية 

ه���ي �شلحي���ة ال�شخ����ص لك�ش���ب احلق���وق والتحم���ل االلتزام���ات والقي���ام باالأعم���ال 
والت�شرف���ات القانوني���ة  و التي يرتتب عليها اما ك�شب احلق���وق اأو يرتتب عليها االلتزام 
بالواجبات و قد حدد ذلك ن�ص املادة 43 من القانون املدين االردين بقولها”كل �شخ�ص 
يبلغ �شن الر�شد متمتعا بقواه العقلية ومل يحجز عليه يكون كامل االهلية ملبا�شرة حقوقه 

املدنية  ....”و بهذا تنق�شم االهلية الى �شقني:

1. اأهلية الوجوب :
ه���ي �شلحية ال�شخ����ص للتمتع باحلقوق وحتمل االإلتزامات وه���ي تبداأ من الوالدة حتى 
الوف���اة تثب���ت يف بع����ض الأحيان قب���ل امليالد مثل اجلن���ن �صرط و لدته حي���ا و هي متر 

مبرحلتني:
املرحلةاالأول���ى: و هي مرحلة احلم���ل و يعد فيها ال�شخ�ص ذو اأهلي���ة وجوب ناق�شة الأنه 

غري �صالح للتحمل اللتزام و غري �صالح لك�صب احلقوق و تثبت له �صرط و لدته حيا. 
املرحل���ة الثاني���ة:  تبداأ بع���د والدته/ها حي���ا: حيث ي�شتطي���ع بعدها حتم���ل االلتزامات 

الكت�شاب احلقوق اإال ما منعه عنه القانون بن�ص خا�ص.   

2. اأهلية االأداء:  
هي �شلحية ال�شخ�ص ملبا�شرة الت�شرفات القانونية بنف�شه و اأهلية االأداء تفرت�ص اأهلية 
الوج���وب  اي اإن ت�شرف���ات كامل االأهلية تعد �شحيحة و ناق����ص االأهلية ت�شرفاته قابلة 

للإبطال و معدوم االأهلية ت�شرفاته باطلة بطلنا مطلقا.
فاأهلية االأداء هي عبارة عن القدرة على مبا�شرة االأعمال القانونية مبا ترتب من حقوق 
وما تولد من التزامات وبعبارة اخرى هي » �شلحية ال�شخ�ص للقيام باأعمال وت�شرفات 
يرت���ب عليها القانون االآث���ار القانونية املنا�شبة » ، كما تختلف اأهلي���ة الوجوب عن اأهلية 
الأداء من حيث املناط فمناط اأهلية الوجوب احلياة وهي تثبت لكل اإن�صان مبجرد ولدته 
حيًا بغ�ص النظر عن كونه عاقًل اأو غري عاقل �شغريًا اأم كبريًا وال يوجد على هذه االأهلية 
عوار�ض ، بينما مناط اأهلية الأداء التمييز »العقل« ويوجد على هذه الأهلية عوار�ض فقد 

يك���ون ال�شخ�ص ع���دمي االأهلية بالرغم من متتعه باحلياة كم���ا يف اجلنون وال�شبي غري 
املميز.

و تق�ش���م االعم���ال القانونية الى اعم���ال نافعة نفع حم�ص و اخرى �ش���ارة �شررا حم�ص 
وثالثة دائرة بني النفع وال�شرر.

ميكن متييز اأهلية االأداء ب�املراحل التالية: 
املرحلة االأولى: وهي مرحلة اجلنني : لي�ص له اأهلية االأداء. . 1
املرحلة الثانية: و هي مرحلة ال�شبي غرياملميز )عدمي االأهلية  اقل من 7 �شنوات(  . 2
املرحل���ة الثالثة: مرحل���ة ال�شبي املميز)ناق�ص االأهلية اقل م���ن 18(:  و هنا تكون . 3

اأهليت���ه قابل���ة للإبطال و منيزها م���ن خلل ت�شرفات���ه .فاإذا كان���ت تدخل �شمن 
ت�شرف���ات ال�شارة حم�شا فاإنها تكون باطلة، اأم���ا الت�شرفات التي تدور بني النفع 
و ال�شرر مرتوكة لل�شلط���ة التقديرية للقا�شي، اأما الت�شرفات النافعة نفعا حم�شا 

فاإنها جائزة مع امكانيه اإبطالها. 

املرحلة الرابعة: اأهلية التمييز )كامل االأهلية(: 
و هي مرحلة بلوغ �شن الر�شد و هنا تكون ت�شرفاته �شحيحة �شواء كانت نافعة او �شارة.
اما يف حالة بلوغ ال�شخ�ص  �شن الر�شد و مل تكن له اأهلية اأو انعدمت، فهنا تدخل امل�شرع 
و اوجب على �شرورة تعني ويل اأو و�شي اأو قيم وهو قانونا ال�شخ�ص الكامل االهلية الذي 
يع���ني ام���ا بقرار حمكم���ة او بحكم رابطة ال���دم و القرابة و التي تك���ون قانونا للذكور يف 

العائلة و يف حاالت نادرة ما تكون للن�شاء.
اما الوالية هي �شلحية ال�شخ�ص للقيام باأعمال قانونية تنتج اثارها يف حق الغري، . 1

مث���ل الو�ش���ى ،الوكيل ، و ت�شتم���ر الوالية بعد بلوغ �شن الر�ش���د بحالة نق�ص يف قواه 
العقلية.

جن���د اإن الوالية تثبت ل���لأب و و�شيه و الوالية هنا على مال ال�شغري و اإن انعدم الويل اأو 
الو�ش���ي انتقلت الوالية اإل���ى  اجلد و الوالية هنا هي الت�شرف يف اموال القا�شر ت�شرف 
الرج���ل احلري����ص و تنتهي الوالية بعجز الويل اأو عدم قدرته على اأداء الوالية اأو موته اأو 
احلجر عليه اأو بلوغ ال�شبي �شن الر�شد، اأما يف حالة الوالية فاإن اآثار الت�شرف القانوين 
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الذي يقوم به ال�شخ�ص اإمنا تن�شرف اإلى ذمة الغري اي ذمة القا�شر ال الويل.
الو�شاي���ة:  هو كل من متنح له الوالية على مال ال�شغري غري وليه ال�شرعي و ي�شمى . 2

بالو�ص���ي املختار لن الأب هو الذي يختاره و ي�ص���رط بان يكون بالغا م�صلما اأمينا، 
و �شلطات الو�شي هي نف�شها �شلطات الويل و تنتهي بنف�ص انتهاء �شلطات الويل .

القي���م : ه���و الذي تعينه املحكم���ة يف حالة عدم وجود ال���ويل اأو و�شي على من كان . 3
فاقد االأهلية اأو ناق�شها و ناق�ص االأهلية هو املجنون و املعتوه و ال�شفيه و ذو الغفلة . 

عوار�ض اأهلية االأداء:
ق���د تطرا امور معينة توؤث���ر �شلبا يف قدرة ال�شخ�ص على القيام بالت�شرفات ب�شكل �شليم 

اي توؤثر على اهلية االن�شان ومن تلك االمور: 
1. اجلن���ون: هو مر�ص ي�شبب ا�شطراب العقل و زواله و قد ي�شل اإلى حد اإعدام االإرادة 

ويفقده قدرته على التمييز.
2. العته: نق�ص خلقي اأو مر�ص طارئ اآو لكرب ال�شن ي�شيب االإدراك.

3.ال�شفه: ال�شفه هو تبذير املال على مقت�شى العقل.
4. الغفلة: هي ال�شذاجة اإذ ال يعرف �شاحبها ما ينفعه و ما ي�شره . 

و يرتت���ب على قيام عار�ص م���ن عوار�ص االأهلية ال�شابقة احلجر عل���ى ال�شخ�ص حماية 
حلقوق���ه ، ف���اإن احلج���ر عليه ال يك���ون اإال بحكم ق�شائ���ي بناءا على طلب اأح���د االأقارب 
اأو مم���ن له م�شلحة اأو من النياب���ة العامة وتكون ت�شرفات القانوني���ة لهذه الفئة باطلة 
بطالن���ا مطلقا ب�صرط ع���دم امل�صا�ض بحقوق الغري ومعي���ار ان الت�صرف الواقع كان قبل 

حكم احلجر ام بعده.

موانع اأهلية االأداء: وهي احد التايل 
املان���ع املادي: و هو غياب ال�شخ�ص بحيث ال ي�شتطي���ع مبا�شرة ت�شرفاته القانونية . 1

ب�شكل يعطل م�شاحله و يلحق به ال�شرر.
احلك���م بعقوب���ة جنائية :   ق���د تق���رتن العقوبة اجلنائي���ة .بعقوبة تبعي���ة تتمثل يف . 2

احلرم���ان من بع����ص احلقوق املدني���ة اأو ال�شيا�شي���ة وبذلك يع���د ال�شخ�ص ناق�شا 
للأهلية .

املان���ع الطبيع���ي اأو اجل�شماين :  قد ي�شاب ال�شخ�ص بعاهتني كاأن يكون اأ�شم اأبكم . 3
اأو اأعمى اأبكم مما مينعه عن ممار�شة مهامه لذا يعني له و�شي ي�شاعده على تاأدية 

مهامه.
كما اون االهلية تتاثر يف بع�ص االحيان بال�شن لل�شخ�ص فالتقدم بال�شن يوؤثر على قدرة 
ال�شخ����ص اجل�شدي���ة و العقلية التخاذ قرار معني او اي عمل قانوين اذ تتعطل االرادة يف 

هذه احلالة.
وعليه ونظرا ملا طرح انفا جند ان القانون �شاوى بني الرجل و املراة يف االهلية واعطاها 
ذات احلق���وق القانوني���ة املعطاة للرجل وهنا ال �شري يف ه���ذا اجلانب من القانون اال ان 
اال�شكالي���ة تكم���ن يف حرمان املراة من حقها يف كثري م���ن الت�شرفات القانونية كالوالية 
يف الزواج او الو�شاية على ابناءها الق�شر او اجراء معاملت تخ�شهم ولو طبقنا جدال 
معاي���ري االهلية القانوني���ة التي تناولناها فلن جند مانع من موان���ع االهلية يعرتى اهلية 
املراة ب�شكل عام او مثل عار�ص يعرت�ص اهليتها بل فال�شوؤال اجلوهري هنا مبا  ان اهلية 
امل���راة القانونية ح�شب القوان���ني والت�شريعات ال�شارية كاملة غ���ري منقو�شة تت�شاوى مع 

الرجل فاين مكمن العلة ؟
و اجل���واب عل���ى ه���ذا ال�ش���وؤال االزيل ال���ذي رافق امل���راة بكاف���ة جوانب حياته���ا هو ان 
�شخ�شيته���ا القانوني���ة هي التي قد اتى عليها الزمن بفع���ل االن�شان الذي تعاطى قدرات 
وامكاني���ات ومكانة املراة بطريقة خطا عك�شت �شورة �شلبي���ة على �شخ�شيتها القانونية 

وحرمتها من العديد من احلقوق �شنعر�شها كالتايل:

ال�سخ�سية القانونية للمراة:
و�ش���ع القانون خلدمة االفراد و لتنظيم امور حياتهم املختلفة من اب�شط التفا�شيل حتى 
اعق���د االو�ش���اع و االمور القانونية غري مف���رق بني هوؤالء االفراد انث���ى ام ذكر بل و�شع 
قواع���د تبني التف���اوت بني االفراد ب�ش���كل عام كال�ش���ن والقدرات العقلي���ة و املوؤهلت و 
غريه���ا و الو�شع القانوين للفرد يتبل���ور و يتحدد من هذه االمور واخرى حددها القانون 
و لنتع���رف عل���ى اهم املعايري التي حددت للفرد حتى يكون �شخ�ص ذو حقوق ومتى يكون 
قادر على حتمل االلتزامات  يجب الوقوف على ال�شخ�شية القانونية للفرد و نركز الطرح 

للحديث عن �شخ�شية املراة القانونية:
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�شخ�شي���ة املراة القانوني���ة: هي قدرة املراة عل���ى اكت�شاب احلقوق وحتم���ل االلتزامات 
وتقرر لل�شخ�ص الطبيعي مبجرد الوالدة حيا ذكرا كان ام انثى وترتب لها حقوق كاحلياة 
و اجلن�شي���ة و الن�شب وتنتهي ال�شخ�شية القانونية للن�شان بطريقتني طبيعية كالوفاة او 

حكمية بقرار ق�شائي مثل كحالة ال�شخ�ص املفقود.
نلح���ظ  ان �شخ�شية املراة القانونية تبدا لها من���ذ الوالدة حية علوة على ذلك هناك 
حق���وق تتك���ون له���ذه ال�شخ�شي���ة ميك���ن ان تقرلها وهي جن���ني كاحل���ق يف االرث، ومن 
احلق���وق االخرى احلقوق اال�شري���ة و املالية  و ال�شخ�شية و املعنوي���ة وال�شيا�شية وين�شئ 
ع���ن ال�شخ�شي���ة القانونية للمراة حقوق���ا ا�شا�شية ل�شيقة به���ذه ال�شخ�شية وهي حقوق 
بطبيعتها غري قابلة للت�شرف و التجزئة كاال�شم وهو اال�شم الذي ي�شجل به االن�شان لدى 
اجلهات احلكومية ويحدد ن�شبه وا�شله، وقد اعطى القانون حرية للمراة يف حالة الزواج 
باالحتف���اظ با�شم عائلتها اال�شلي او تغيري ا�شمها ح�شب عائلة الزوج واحلالة ال�شيا�شية 
او اجلن�شي���ة )املواطن���ة ( و هي انتماء ال�شخ�ص لدولة معين���ة واحلالة الدينية و احلالة 

العائلية و االأهلية التي ا�شتف�شنا بها �شلفا.

نطاق ال�سخ�سية القانونية احلقوقي:
ان وج���ود امل���راة على ار�ص الواقع مل�شاركته���ا للرجل يف احلي���اة بتفا�شيلها يوؤكد حتمية 
وجود �شخ�شية معرتف بها للمراة و الزامية ذلك كما متتعها باحلقوق بانواعها و حتملها 
االلتزام���ات وهو حق للمراة ل�شيق بوجودها و ب�شخ�شيتها فاحلق يف كينونة ال�شخ�شية 
القانوني���ة للم���راة هو من احلقوق اال�شا�شية واملرتبطة باالن�ش���ان وجودا او عدما هذا ما 
ن�شت عليه املادة 6 من االعلن العاملي حلقوق االن�شان » لكل ان�شان اينما وجد احلق يف 
ان يعرتف ب�شخ�شيته القانونية » 2 و املادة 16 من العهد الدويل اخلا�ص باحلقوق املدنية 
و ال�شيا�شي���ة : »ل���كل اإن�شان، يف كل مكان، احل���ق باأن يعرتف ل���ه بال�شخ�شية القانونية« 
3 و ر�شم���ت امل���ادة 4 فقرة 2 من ذات االتفاقي���ة املعايري التي تقي���د الدولة يف �شيطرتها 

وادارته���ا لهذا احلق ال�شخ�ش���ي اذ ال يجوز امل�شا�ص بال�شخ�شي���ة القانونية يف احلاالت 
اال�شتثنائية كالطوارئ و الكوارث و النزاعات امل�شلحة واحلروب حتت اي ظرف .

االعلن العاملي حلقوق االن�شان الذي اعتمدته اجلمعية العامة بتاريخ 10 اكتوبر 1948   2
22002 األف )د- 3

21( املوؤرخ يف 16 كانون/دي�شمرب1966

ومدل���والت هذه املواد تفي���د بحق املراة بالتمتع ب�شخ�شية قانوني���ة وبامل�شاواة مع الرجل 
دون اي متيي���ز لتمكينه���ا م���ن ممار�شة حقوقه���ا القانونية كافة دون قي���ود او ربط لهذه 
ال�شخ�شي���ة بالو�شع العائلي او املادي او االجتماعي واهم انها �شمنت عدم تقيدها حتى 

يف ظروف الطوارئ و الظروف اال�شتثنائية. 
حي���ث  �شمن ميثاق االم���م املتحدة وال�شرع���ة الدولية للمراة بناء عل���ى كونها �شخ�شية 
م�شتقل���ة وقانوني���ة تتحمل امل�شوؤلي���ات و لها حقوق منها حق امل�ش���اواة امام القانون و حق 
ال�شلم���ة البدني���ة والعقلية واحلق يف تكوين اال�شر و اختي���ار الزوج وغريها من احلقوق 
املدني���ة و االجتماعي���ة و ال�شيا�شي���ة  واتخاذ كافة االج���راءات االحتياطي���ة و الت�شريعية 
للح���د من التمييز بني اجلن�شني الرجل واملراة على اي ا�شا�ص وتكافوؤ الفر�ص و�شوال الى 

�شخ�شية قانونية م�شتقلة للمراة.
كم���ا ان اتفاقية جن�شي���ة املراة املتزوج���ة املوقعة بتاريخ1957 حفظت ح���ق املراة يف كل 
احل���االت للمحافظة عل���ى جن�شيتها التي اكت�شبته���ا �شواء اال�شلية او نتيج���ة الزواج لها 

والأوالدها وعدم امل�شا�ص بها او باحلقوق ال�شيا�شية املتفرعة عنها .

النطاق القانوين لل�سخ�سية القانونية للمراأة.
بعد البحث و التحليل املعمق يف ال�شخ�شية القانونية ومراجعة القوانني املحلية و املواثيق 
الدولي���ة التي ار�شت هذا احلق للمراة و و�شعت املعايري العامة و االطر املرجعية لتطبيق 
ه���ذا احلق و ممار�شت���ة ،نورد بع�ص املطالعات يف مواد قانونية نافذة نالت من �شخ�شية 

املراة واهليتها القانونية  يف بع�ص اجلوانب وهي كالتايل:
جن���د بنظرة فاح�ش���ة تدقيقية لو�شع امل���راة بو�شع �شخ�شيتها حت���ت املجهر جند انها 
اعطي���ت �شخ�شية قانونية ح�شب القانون اال�شا�شي و الت�شريعات االخرى اال انها �شحبت 
منها تدريجيا بع�ص احلقوق و امللكات القانونية التي متكنها من ممار�شة حقوقها املدنية 
و االجتماعي���ة و غريها ب�شكل م�شاو للرج���ل و بدون اي انتهاك او ق�شور حلقها فقد اقر 
القان���ون لها حقها باملرياث مثل الرجل حتى لو كانت جنني و ا�شبغ لها ال�شرعية يف باقي 
احلق���وق املدنية و قدرتها على القيام بالت�شرف���ات القانونية فت�شطتيع مبا�شرة اي عمل 
قان���وين او مادي مبا يف ذلك تقلد الوظائف احلكومية و غري احلكومية بغ�ص النظر عن 
املن�ش���ب ايا كان و ت�شتطيع القيام باعمال التجارة و احل�شول على القرو�ص و ال�شيكات 
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وادارة ح�شاب���ات يف البنوك  اال ان اهليتها تل���ك حترمها من واليتها على نف�شها يف حال 
ارادت الزواج فل ت�شتطيع تزويج نف�شها و لوكان عمرها 40 لي�ص 18 غري ان �شن الزواج 
ح�ش���ب قانون االحوال ال�شخ�شية هو 14،5 و�شن االهلي���ة ح�شب القانون املدين18  �شنة 
بن����ص امل���ادة 43 م���ن القانون املدين االردين والت���ي تن�ص عل���ى:” 1-  كل �شخ�ص يبلغ 
�ش���ن الر�ش���د متمتعا بقواه العقلي���ة و مل يحجر عليه يكون كامل االهلي���ة ملبا�شرة حقوقه 
املدني���ة  2- و�شن الر�شد هي ثماين ع�شرة �شنة �شم�شية كاملة«فهنا تق�شمت اهلية االداء 
ال���ى ق�شمني ربط امل�شرع فيها اهلية املراة بال�شن فاعطها اهلية الزواج وحتمل م�شوؤولية 
عائل���ة بكامله���ا عند �شن 14،5 اما واليته���ا على نف�شها فهي معدوم���ة مهما بلغ �شنها ما 
دام���ت بك���را ام���ا الثيب فمكنها م���ن الوالية على نف�شه���ا بحكم اخل���ربة و التجربة التي 
�صب���ق و ان م���رت بها ب�صرط ان تكون �صنها تعدت الثامنة ع�صر، من ناحية اخرى حرمها 
م���ن واليتها على اوالدها اذ ال ت�شتطيع ان تبا�شر الت�شرف���ات القانونية اخلا�شة باموال 
ابناءه���ا الق�شر اال بحجة و�شاية من املحكمة ال�شرعي���ة وهي مبثابة االذن او الرخ�شة 
له���ذه امل���راة ملبا�شرة و ادارة ام���وال القا�شر مع ان امل�شرع اعطاها ح���ق احل�شانة ل�شن 
معني اال انه مل يطلق هذا احلق بكل جوانبه فلي�ص من واجبها االعتناء باطفالها وحتمل 
م�شوؤولياتهم و امور حياتهم و يف اجلانب املايل ال �شلطة لها و ال �شلطان فهي تدير االمور 
االهم الوالدها وتواظب دائما على رعاية م�شاحلهم واختيار االف�شل لهم لذا ال ادري ما 
احلكم���ة الت�شريعية من فر�ص هكذا قي���د على االم واهليتها واناطتها بالذكور يف العائلة 

دون اال�شتناد الى �شبب منطقي او عقلين حتى .
ويف حتدي���د اهلية امل���راة للت�شرفات القانونية �شم���ن اطار قانون االح���وال ال�شخ�شية 
حي���ث تقبل ال�شهادة للمراة يف كل االمور بن�ش���اب امراتني و رجل وخ�شو�شا املعاملت 
التجاري���ة اما يف االمور الت���ي ال تطلع عليها اال الن�شاء قبل �شه���ادة املراة لوحدها و قبل 
ب�شهادتها املنفردة فرنى هنا جتزيئا الهلية املراة القانونية اهلية االداء و اهلية الوجوب.
فما احلكمة او الهدف االجتماعي الذي اوؤ�ش�ص عليه هذا التمييز ال�شلبي وحرمان املراة 
م���ن حقوقها وفر�ص قيود على اجلزء الب�شي���ط املتبقي من هذه احلقوق والذي جند انه 
اليعدو عن ا�شباغ �شخ�شية منقو�شة االبعاد للمراة التي اعطتها القوانني احلق يف خو�ص 
غم���ار احلي���اة ال�شيا�شية و الرت�ش���ح و االنتخاب و الرت�شح للرئا�ش���ة اال انها حرمت هذه  

ال�شخ�شي���ة م���ن االعتناء باطفاله���ا الق�شر او فتح ح�شاب بنك���ي با�شمهم اال من خلل 
حكم حمكمة او من خلل حجة و�شاية تخولها ذلك.

املعامالت امل�سرفية واأنواعها:
املعام���لت امل�شرفي���ة متع���ددة ومتنوع���ة  و تختل���ف من م�ش���رف الخر ح�ش���ب طبيعة 
اخلدمات التي تقدم من قبل كل م�شرف مع العلم ان جميع امل�شارف يف هذه اخلدمات 
و املعاملت تخ�شع لرقابة �شلطة النقد الفل�شطينية و تطبق التعليمات املوحدة ال�شادرة 
عن �شلطة النقد الفل�شطينية باعتبارها الهيئة امل�شوؤولة عن ا�شدار التعليمات و القرارات 
التنظيمي���ة الدارة البنوك العامل���ة يف فل�شطني وتنظيم اموره���ا وت�شويب او�شاعها مبا 
يتواف���ق و القان���ون ، فهناك من املعام���لت املتعارف عليها و املتداول���ة كفتح احل�شابات 
بانواعه���ا اجل���اري و التوفري و اجلاري مدين وم���ا الى ذلك من بطاق���ات االئتمان التي 
�شه���دت يف االون���ة االخ���رية انت�شارا وك���رة تداول ب���ني النا����ص وال�شق���وف االئتمانية و 
القرو����ص و ال�شن���دات و اال�شه���م الت���ي يتم تداولها ع���ن طريق امل�ش���ارف او من خلل 

ح�شابات تخ�ش�ص لهذه الغاية.
ونتو�ش���ع باحلديث لن�شل الى مو�شوعن���ا وهو الن�شاء يف املعاملت امل�شرفية ونقف على 
القي���ود الواردة على بع����ص املعاملت التي تاتيها الن�شاء و ن�شل���ط ال�شوء عليها ونحاول 

معرفة الهدف منها و �شببها و اذا كان من ورائها منفعة تعود على احد ما.
يوج���د هناك تعليمات موحدة للبنوك من قبل �شلطة النقد فيما يتعلق باملعاملت املالية 
والت���ي يجب على البنوك اإتباعها و حتمل رقم 8 /2009، ففيما يتعلق بح�شابات التوفري 
واالدخ���ار ف�شيا�ش���ة البنوك هي ذاتها بالن�شبة للرج���ال والن�شاء حيث ال يوجد قيود على 
الن�ش���اء اللواتي يردن فتح ح�ش���اب ادخار او توفري، اما فيما يتعل���ق بح�شابات املنفعة او 
ح�شاب���ات املعاملت التجارية كح�شاب الرواتب او ان���واع اخرى حتت نف�ص امل�شمى فهي 

اي�شا تخ�شع لنف�ص التعليمات ال�شادرة من قبل �شلطة النقد.

ح�سابات التوفري  لالأطفال:
تعت���رب ح�شاب���ات التوفري هي من احل�شابات كثري التعام���ل يف املجتمع اليوم، حيث جرت 
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الع���ادة ان تق���وم كل البن���وك بتقدمي مغري���ات للفراد م���ن اجل فتح ح�شاب���ات خا�شة 
بالتوف���ري ملا له من اهمي���ة اقت�شادية للبنوك، مما ي�شكل له���ا ارباحا جيدة، حيث تقوم 
البن���وك بت�شجي���ع االفراد على فت���ح ح�شابات توف���ري وتقدم الكثري م���ن اجلوائز املادية 

لفاحتي هذه احل�شابات.
الن�ش���اء واالطف���ال هن �شريح���ة م�شتهدف���ة للبنوك للقي���ام بفتح مثل ه���ذه احل�شابات، 
الن�شاء هن العن�شر املحرك حل�شابات االطفال، فغالبا ما تقوم الن�شاء بفتح احل�شابات 
الطفالها من باب ال�شمان للم�شتقبل وعلى ان الفوز باحدى اجلوائز التي يقدمها البنك، 
وحت���ى تقوم الن�شاء بفتح ح�شاب الطفلها هناك اج���راءات حددتها �شلطة النقد للبنوك 
للتعام���ل مع هذا النوع من احل�شابات، و�شنق���وم با�شتعرا�ص هذه االجراءات وما حتمله 

من متييز اجتاه الن�شاء على هذا النحو:
• فتح احل�شاب با�شم القا�شر: اال�شكالية تكمن يف امكانية املراة بفتح ح�شاب لطفلها 	

با�ش���م الطفل، حي���ث ترف�ص البنوك قي���ام االم بفتح ح�شاب الح���د اطفالها با�شم 
الطف���ل، وذلك باال�شتناد على على التعليمات رقم 2009/8 )اأ/8/1/3/1( والتي 
ن�ش���ت، »على ان���ه يقت�شر فتح احل�شاب با�ش���م القا�شر من قبل ال���ويل او الو�شي 
ال�شرع���ي يف حالة وجود و�شاية من املحكمة ال�شرعي���ة، وتكون �شلحية الت�شرف 
باحل�ش���اب من قبل الو�شي املعني من قبل املحكم���ة ال�شرعية مقيدة وفق الو�شاية، 

بحيث يكون القا�شر �شاحب احلق بالت�شرف يف احل�شاب بعد بلوغه �شن الر�شد«
وعلي���ه ال يجوز للن�شاء فتح ح�شاب توفري با�شماء اطفالهن، �شواء كانت العلقة الزوجية 
قائم���ة ام مل تكن، ففي احل���االت التي تكون فيها العلقة الزوجية منتهية والن�شاء لديها 
ح�شان���ة اطفله���ا وتتوجه الحد البنوك، اليقبل البنك ان تق���وم املراأة بفتح ح�شاب با�شم 
طفلها، ويطلب البنك ح�شور االب للقيام بهذا الت�شرف، باال�شتناد الى تعليمات �شلطة 
النقد انفة الذكر، مما يعني ان ال�شخ�شية القانونية للمراأة هي �شخ�شية قا�شرة حتما، 
لك���ن هي ت�شتطي���ع ان تفتح ح�شاب م���ايل باأ�شمها، لكنه���ا ال ت�شطيع فت���ح ح�شاب با�شم 
طفلها على اعتبار ان الوالية على الطفل للهي للذكور ولي�ص للن�شاء مما يعني ان التمييز 
احلا�ش���ل يف مو�شوع الوالية ميتد الى الكثري من االجراءات والقوانني التي تبقي الن�شاء 

قا�شرات امام القانون يف متييز وا�شح اجتاه الن�شاء.

• فت���ح ح�شاب ملنفع���ة او مل�شلح���ة القا�شر: يجوز ل���لب او االم فت���ح ح�شاب  وذلك 	
باال�شتناد عل���ى على التعليمات رق���م 2009/8 )ب/8/1/3/1( والتي ن�شت على 
ان���ه »يج���وز ملنفعة او مل�شلحة القا�ش���ر من قب���ل االب او االم او اأي �شخ�ص اخر له 
م�شلح���ة مبا�شرة مع القا�شر، ويف هذه احلالة يت���م �شراحة ذكر ا�شم القا�شر يف 
مل���ف فت���ح احل�شاب على ان يك���ون التعاقد ما بني امل�شرف وف���احت احل�شاب ولي�ص 
القا�ش���ر«  وه���ذا يعني ان عملية فتح احل�شاب وفق ه���ذا الن�ص تتم عن طريق فتح 
ح�ش���اب توفري فرعي بعد فت���ح ح�شاب رئي�شي با�ش���م االأم،  وذلك بهدف تليف اي 
ا�ش���كاالت مع االب وخ�شو�ش���ا ان االب �شيدعي الحقا يف حال اخللف مع االم انه 
ه���و الويل على االطفال وبالت���ايل له الوالية العامة ومن حق���ه الت�شرف بح�شابات 
اأوالده، لذلك اعتمدت  اأن يكون ح�شابات االطفال هي ح�شابات فرعية للتوفري عن 
طري���ق ح�شاب رئي�شي للم، مم���ا يعطي للبنك ح�شانة قانونية من ادعاء االب انه 
ويل عل���ى االبناء والي���ة عامة مما يعطي البنك احلق بال���رد ان هذا احل�شاب لي�ص 
ح�ش���اب �شخ�ش���ي للطفل يخ�شع الح���كام الوالية على النف�ص او امل���ال وامنا يندرج 
�شم���ن ح�شاب االم والذي يعامل معاملة احل�ش���اب امل�شتقل لل�شخ�ص الطبيعي وفق 
القان���ون مما يحرم االب ال�شلطة القانوني���ة للطلع على ح�شابات اطفاله يف مثل 
ه���ذه احلالة او الت�شرف بها ،وهذا يف نظ���ري هو اجراء جيد وذلك حماية الموال 

االطفال وكذلك عدم ا�شتغلل االب الموال الن�شاء يف مثل هذه احلالة.
• ح�شاب����ات التوف����ري للأطفال القا�شري����ن بحكم القانون: فهي تك����ون من خلل حكم 	

�شادر عن املحكمة وبالتايل تكون البنوك هنا حمكومة بهذه القرارات فهي التخ�شع 
الجراءات البنوك وامنا تخ�ش����ع للقوانني ال�شرعية وخا�شة عندما يتوفى االب ويتم 
توزي����ع الرتكة ويكون فيها قا�شرين بحي����ث ن�شيبهم من اموال الرتكة يتم و�شعه يف 
ح�شاب خا�ص بهم لدى البنوك عن طريق حكم ق�شائي �شادر عن املحكمة ال�شرعية 
بحيث يتم ال�شماح فقط بال�شحب من هذا احل�شاب للو�شي على االبناء والذي يكون 
ه����و حكما مبوجب القانون اجل����د، وتكون االم يف احلاالت ايل يتنازل فيها اجلد عن 
الو�شاي����ة للم ، ولك����ن يكون الت�شرف به����ذه االأموال حمكوم مببل����غ مقدر من قبل 

املحكمة وال ي�شمح ان يتم جتاوز هذا املبلغ اال بقرار من املحكمة املخت�شة.
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• فت���ح ح�شاب القا�ش���رات والقا�شرين اللذين يتم تزويجهم وه���م اقل من 18 عام: 	
حي���ث اأن القانون امل���دين  والقانون التجاري يعترب �شن االهلي���ة هو 18 عام، وعليه 
يف مث���ل هذه احل���االت التي تكون فيها امل���راة متزوجة وهي اقل م���ن 18 عام حيث 
ان قان���ون االح���وال ال�شخ�شي���ة ي�شمح بزواجها يف ه���ذا ال�شن ال يع���رتف القانون 
امل���دين باهليته���ا وبذلك يرف�ص البن���ك فتح ح�شاب ل�شالح ه���ذه الطفلة املتزوجة 
ويطل���ب منه���ا ان يكون فتح احل�شاب لها ع���ن طريق وليها ، وعن���د ال�شوؤال هل يتم 
التعام���ل مع الذكور بهذه الطريقة يف حال كانوا اقل من 18 عام ومتزوجني ، كانت 
االجاب���ة نعم يتم التعامل م���ع الذكور واالناث بنف�ص الطريق���ة ، كونهم اقل من 18 
ع���ام، لكن هناك ا�شتثناءات على هذا املو�شوع وخا�ش���ة يف حالة الطلبة والع�شاكر 
اللذي���ن اتق���ل اعمارهم عن 18 ع���ام وهو ال يتعار�ص مع مفهومن���ا للم�شاواة بحيث 
تكون هذه احل�شابات فقط هي للمنفعة ولي�ص الي امر اخر اي انه يتم فتح احل�شاب 
�شواء لتحويل االموال للطلبة الذين يدر�شون يف اخلارج او لرواتب للع�شاكر والذين 
اعماره���م تقل عن 18 عام، كذلك حال���ة املوؤذنني بالتجارة من قبل املحكمة. وهذا 

اإذ يعترب مادة اإ�شافية من مربرات رفع �شن الزواج .
م���ن جان���ب اخر وجدن���ا ان اال�شا�ص يف منع الن�ش���اء من مبا�ش���رة حت ح�شابات البنائهن 
والق�شر منهم هو فقط الوالية وقيودها و الو�شاية التي غالبا ما تكون للذكور املحيطني 
باالطف���ال علم���ا ان القانون العام و اخلا�ص اوجد الكثري م���ن ال�شمانات التي تكفل حق 
االطفال واموالهم من االنتهاك و اال�شتغلل و حتى القوانني و االتفاقيات الدولية و�شعت 
اط���ار حمدد حلماية االطفال من اي انتهاك فنجد امل���ادة 983 حددت م�شوؤولية الو�شي 
عن �شياع املال ال�شغري بحيث جعله �شامنا ل�شياع هذا املال، و التعليمات ال�شادرة عن 
�شلط���ة النقد بخ�شو�ص احل�شاب���ات اي�شا قيدت اال�شخا�ص الذي���ن بفتحون احل�شابات 
ملنفغ���ة االوالد يف البن���د 3/1/8 بحظر الت�شهيلت االئتماني���ة ل�شالح االبوين على هذه 

احل�شابات واو و�شعها تامينا لدين او رهنها.
ويف اتفاقية حقوق الطفل رقم 260 لعام 1990 الزمت الدول االطراف يف هذه االتفاقية 
يف امل���ادة 32 بحماية االطفال من اال�شتغلل االقت�ش���ادي و �شمان ذلك يف ت�شريعاتهم 

املحلية.

ال�سهادة على املعامالت املالية وامل�سرفية لدى البنوك:
فيم���ا يتعلق بال�شهادة ام���ام البنوك على املعاملت املالي���ة وامل�شرفية، مت تطبيق قانون 
البين���ات الفل�شطين���ي للعام 2001 والذي ن�ص يف باب ال�شه���ادة ان يكون �شاهدين �شواء 
رجلني او امراتني او رجل و امراة ، ويف هذا ال�شدد بدا وا�شحا ان هذا االجراء هو من 
االج���راءات الداخلية للبنوك ولي�ص من �شمن التعميم رقم 8 ال�شادر عن �شلطة النقد، 
لذل���ك ن�شعى للح�ش���ول على هذا التعميم م���ن اجل االطلع عليه وبالت���ايل �شوف يكون 
الحق���ا حتدي���د ما هية ال�شيا�شة املتبع���ة يف مو�شوع ال�شهادة ل���دى البنوك االخرى وهذا 
يقودن���ا الحقا يف ح���ال تبني ان هذا االمر م���رتوك الجراءات البن���وك، ان نقوم باجراء 
مقاب���لت م���ع كافة البن���وك لنتاأكد من ان كاف���ة البنوك تتبع ذات االم���ر ام ان كل بنك 

يختلف عن االخر.

�سيا�سات البنوك فيما يتعلق بالقرو�ض:
بخ�شو����ص احل�شول على القرو�ص والطلبات الت���ي ي�شرتطها البنك يف هذا اخل�شو�ص 
هي ذاتها بالن�شبة للرجال والن�شاء وال توجد قيود على الن�شاء بخ�شو�ص احل�شول على 
قرو�ص، وال توجد اجراءات متييزية يف هذا ال�شدد، ولكن هناك ت�شدد من قبل البنوك 
فيم���ا يتعلق ب�شرية املعلومات فيما يتعل���ق بالقرو�ص للن�شاء، حيث ان البنك العربي لديه 
ت�شدد يف هذا ال�شدد بحيث مينع منعا باتا اعطاء اية معلومات تتعلق باملعاملت البنكية 
وخا�ش���ة القرو�ص للزواج يف ح���ال كانت الزوجة هي التي حت�شل���ت على القر�ص مما 
يعزز مبدا �شرية املعلومات لدى البنك وبالتايل منح الن�شاء االمان يف املعاملت البنكية.

تعديل ا�سم املراأة املتزوجة بعد الزواج:
واج���ه البنك حاالت تتعلق بتعديل ا�شم الزوجة بع���د الزواج، ويف هذه احلالة قام البنك 
باتخ���اذ اج���راء يتعلق بهذا املو�شوع، ويتمثل هذا االج���راء بتعديل ا�شم الزوجة فقط يف 
احل���االت التي هي تقوم بطل���ب ذلك، ومن احلاالت التي واجه���ت البنك هي التي تتعلق 
بن�شي���ب امل���راأة املتزوجة من ترك���ة مورثها �ش���واء كان���ت االم ام االب، ويف هذه احلالة 
يك���ون ا�شم الزوجة الوارد يف ح�ش���ر االرث هو من�شوب لوالدها ويكون ا�شمها يف هويتها 
من�شوب للزوج بعد الزواج مما يخلق عدم تطابق يف اال�شماء، وبذلك اتخذ البنك اجراء 



2425

مفاده انه يف حال ورود ا�شم للزوجة يف ح�شر االرث مغاير ال�شم الزوجة بعد الزواج يتم 
اعتماد ا�شمها بعد الزواج، واعتبار ذلك ان اال�شم الوارد يف ح�شر االرث هو ذاته الوارد 
يف الهوية ال�شخ�شية كون االختلف يكون فقط يف ا�شم العائلة وان اال�شم الثاين والثالث 
متطابق���ان ما بني الهوية ال�شخ�شية وح�شر االرث، مم���ا ي�شهل على الن�شاء املتزوجات 
احل�ش���ول على ان�شبتهن االرثية مبج���رد ورود ا�شمائهن يف ح�ش���ر االرث ال�شادر عن 

املحاكم ال�شرعية.

املهر املوؤجل قبل توزيع الرتكة:
هن���اك حلت ت���رد الى البنوك للح�ش���ول على امله���ر املوؤجل قبل تق�شي���م الرتكة، ووفق 
قان���ون االحوال ال�شخ�شية النافذ يعترب املهر املوؤجل هو دين من ديون الرتكة التي يجب 
ت�شديده���ا قبل تق�شي���م الرتكة، ووفق ذلك يقوم البنك العربي يف حال مت تقدمي طلب له 
من امراأة تويف زوجها بطلب من البنك بانها تريد مهرها املوؤجل من الرتكة قبل توزيعها 
يف ح���ال كان للم���ورث اموال ل���دى البنك باعطائها هذا املال من ام���وال الرتكة املوجدة 
لدي���ه عل���ى ان تثبت عدم ح�شولها عل���ى مهرها املوؤجل وهذا من االج���راءات االيجابية 

للن�شاء املتوفى ازواجهن.

الن�ساء املنقبات:
يف احل���االت الت���ي تتجه فيها ن�شاء منقب���ات لدى البنك من اجل اج���راء عمليات �شحب 
الموالهن التي هي �شمن ح�شاباتهن، فقد تعر�ص البنك يف اكر من حالة م�شابهة لعملية 
احتيال، حيث كانت هناك ن�شاء حاولن انتحال �شخ�شية احدى اقاربهن ل�شحب اموالهن 
ل���دى البن���ك وخا�شة اأن املوظف املوجود على ال�شباك تعام���ل بح�شن نية دون التاأكد من 
�شخ�شي���ة املراأة املنقبة، مما ا�شطر البنك التخاذ اجراء يتمثل يف انه يف احلاالت التي 
تتوج���ه فيه امراأة منقبة الج���راء معاملة مالية لدى البنك ان تق���وم احدى املوظفات يف 
البن���ك من التاأكد من �شخ�شيتها يف غرفة منفردة وم�شتقلة، وذلك حفاظا على اموالها 

وموال البنك.

اال�ستنتاجات
• تخ�ش���ع كافة البنوك الى انظمة وتعليمات ت�شدرها �شلطة النقد، حيث تلتزم كافة 	

البن���وك به���ذه التعليمات، وان كاف���ة البنوك تتعام���ل مع فتح احل�شاب���ات اخلا�شة 
بالرجال والن�شاء واالطفال مبوجب هذه التعليمات.

• حمل���ت التعليمات رقم 2009/8 متييزا وا�شحا اجت���اه الن�شاء، بحيث ال يحق للم 	
فت���ح ح�شاب الطفاله���ا الق�شر �شواء كان���ت العلقة الزوجية م���ع زوجها قائمة ام 
انتهت، حيث ح�شر فتح احل�شاب با�شم القا�شر من قبل االب ويل االم، مما يعني 

ان هناك متييز يف هذه التعليمات.
• هن���اك ع���دم تو�شيح الج���راءات البن���وك للعامل���ني فيه���ا بخ�شو����ص ال�شهادة يف 	

املعام���لت امل�شرفي���ة، حيث يعتمد موظ���ف البنك على ثقافت���ه ال على االجراءات 
فيم���ا يتعل���ق بال�شهادة على اي���ة معاملة م�شرفي���ة، حيث يطب���ق يف بع�ص االحيان 

�شهادة اإمراأتني ورجل عىل هذه املعاملت وهي لي�شت باجراء قانوين.
• هن���اك ت�شدد من قبل البنوك يف فتح ح�شابات اجل���اري مدين للن�شاء، حيث تطلب 	

اثباتات مرهقة كاأن تثبت الن�شاء م�شدر دخل ثابت او عقد وظيفي، بعك�ص الرجال 
يف بع�ص االحيان.

• هناك ت�شدد يف منح الن�شاء دفاتر �شيكات، حيث ان ال�شيا�شة العامة من قبل �شلطة 	
النق���د ان ال تفرق���ة بني الرجال والن�شاء يف منح دفات���ر �شيكات، اال ان بع�ص متتنع 

عن منح الن�شاء دفاتر �شيكات دون مربر قانوين.
• ملح���ظ من التعليم���ات املعمول بها يف البن���وك الفل�شطينية انها تعم���ل ب�شيا�شات ال 	

ته���دف للم����ص باملراة او كيانه���ا او �شخ�شيتها القانونية امنا ا�شتن���اده يف اجراءاته و 
�شيا�شاته ملا ر�شمه القانون من خط مل�شي عليه جعله ي�شع حقوق املراة يف مهب الريح.

التو�سيات
• تعدي���ل التعليم���ات رق���م 2009/8 ومنح االم احل���ق يف فتح ح�ش���اب با�شم اطفالها 	

الق�شر، دون متييز بني الن�شاء والرجال يف هذا ال�شياق.
• رفع وعي العاملني يف قطاع البنك باالجراءات التي تتعلق باملعاملت امل�شرفية وان 	
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ال تبقى بع�ص االجراءات تخ�شع للثقافة العاملة للموظف.
• ا�ش���دار تعليمات وا�شحة للبنوك من قبل �شلط���ة النقد فيما يتعلق بفتح احل�شابات 	

اجل���اري مدين للن�شاء وما هي امل�شتن���دات والثائق املطلوبة وان ال تبقى االمور وفق 
�شيا�شة كل بنك لوحده.

• توحي���د اجراءات ا�شدار دفاتر ال�شيكات، ولي�ص التعامل مع كل حالة على حدة، ما 	
يتطلب ا�شدار تعميم من قبل �شلطة النقدر بهذا اخل�شو�ص.

• اعم���ال القوان���ني واالتفاقيات الدولية و مراعاة احلد ادن���ى من القيم الواردة فيها 	
باية تعليمات او قرارات ادارية يف هذا املجال.

امل�سادر واملراجع:
• االع���لن العاملي حلقوق االن�شان الذي اعتمدته اجلمعي���ة العامة بتاريخ 10 اكتوبر 	

.1948
• العه���د الدويل اخلا�ص باحلقوق املدنية و ال�شيا�شي���ة مبوجب قرار اجلمعية العامة 	

للأمم املتحدة 2200 األف )د-21( املوؤرخ يف 16 كانون/دي�شمرب1966.
• اتفاقي���ة الق�ش���اء على جميع ا�ش���كال التمييز �شد املراة “�شي���داو” �شادقت عليها 	

اجلمعي���ة العام���ة للم���م املتح���دة بتاري���خ 1979/9/18 ودخل���ت حي���ز النف���اذ 
.1981/9/3

• عبد الوهاب خالف علم ا�صول الفقه ط الثامنة مكتبة جامعة القاهرة.	
• دكت���ور �شفيق عيا�ص و دكتور حممد ع�شاف �شرح قانون االحوال ال�شخ�شية املعمول 	

به يف املحاكم ال�شرعية القد�ص 2002.
• دكتور حممود جلل حمزة و خليل م�شطفى التب�شيط يف �شرح القانون املدين. 	
• االردين القد�ص مكتبة دار الفكر للن�شر و التوزيع جزء اول.	

الن�ساء ذوات االإعاقة....
بني احلقوق واالعراف

تقرير حول واقع الن�شاء ذوات االإعاقة يف فل�شطني
اعداد املحامية روان عبيد
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“ح���ني حترم الن�ش���اء ذوات االإعاقة من احل�شول على حقوقهن االأ�شا�شية، والرعاية 
ال�شحية االأ�شا�شية مبا يف ذلك الرعاية االإجنابية، فل بد اأن نتحرك...

وح���ني ي�شتمر العنف االأ�شري، وربط عنق الرحم، وت�شوي���ه االع�شاء التنا�شلية، وغريها 
من اأ�شكال العنف يف متزيق حياة الن�شاء ذوات االإعاقة حول العامل، فل بد اأن نتحرك...
وح���ني تعمل ممار�شات التحي���ز، والتجاهل وغريها من العوائق عل���ى منع الن�شاء ذوات 
الإعاقة من احل�صول على الغذاء، والن�صاط البدين، وغريها من الدوات التي يحتجنها 

لعي�ص حياة كاملة و�شحية، فل بد اأن نتحرك...
ونح���ن لن نرك���ز طاقاتنا على مدى قتامة الو�شع بالن�شبة اإل���ى العديد من الن�شاء ذوات 
االإعاق���ة امنا �شرنكزها عل���ى حتديد احللول واجراء التغيريات الت���ي نحتاجها من اجل 

حت�شني حياتنا.”
مقتب�ص من التقرير النهائي للمنتدى الدويل حول القيادة
للن�شاء ذوات االإعاقة الواليات املتحدة االأمريكية 1997

امللخ�ض التنفيذي
ق���ام مركز املراأة للإر�ش���اد القانوين واالجتماعي باإعداد ه���ذا التقرير من اجل ت�شليط 
ال�ش���وء عل���ى ق�شية الن�شاء ذوات االإعاق���ة وما يتعر�شن له من متيي���ز مزدوج، بت�شليط 
ال�ش���وء على القوانني والت�شريع���ات وال�شيا�شات واالإجراءات الت���ي تنتهك حقوق الن�شاء 
ذوات االإعاقة، وذل���ك من اجل اخلروج بعدد من التو�شيات واال�شرتاتيجيات اإلى �شناع 

القرار واملوؤ�ش�شات ذات ال�شلة مبو�شوع االإعاقة. 
وق���د متت مراجعة االأدبيات املتعلق���ة مبو�شوع التقرير، والتي تركز على مراجعة تعريف 
االإعاق���ة، وال�شلوكي���ات املجتمعي���ة والنظ���رة اإل���ى االأ�شخا����ص ذوي االإعاق���ة، والتمييز 
امل�شاع���ف ال���ذي تع���اين منه امل���راأة ذات االإعاق���ة، باالإ�شاف���ة اإلى مراجع���ة الدرا�شات 
االإح�شائي���ة املتعلقة باملو�شوع، والو�شع اخلا�ص الذي تع���اين من املراأة ذات االإعاقة يف 
فل�شط���ني، واالإطار القانوين الناظم حلقوق االأ�شخا�ص ذوي االإعاقة بالرتكيز على املراأة 

ذات االإعاقة.
كم���ا مت عقد جمموعة بوؤرية كاأداة من اأدوات االأ�شلوب الكيفي يف البحث حيث مت توجيه 

النقا�ص بعدد من االأ�شئلة املحددة املرتبطة بالق�شايا التي تواجه الن�شاء ذوات االإعاقة.
ومت كذلك اإجراء اأربع مقابلت معمقة مع الن�شاء ذوات االإعاقة، ومت الرتكيز على حقوق 

االأ�شخا�ص ذوي االإعاقة.

اأبرز التقرير عددًا من اال�ستنتاجات، من اأهمها:
1. اأبرز ما جاء يف مراجعة االأدبيات:

• ت�ش���ري االأدبي���ات اأن الن�ش���اء ذوات االإعاق���ة يواجه���ن حرمان���ا م�شاعف���ا، كونه���ن 	
ن�ش���اء وكونهن ذوات اإعاقة حي���ث تتخذ االإعاقة اأبعادا مرتبط���ة بالنوع االجتماعي 
واأنهن«غ���ري مرئي���ات« يف �شياق التنمي���ة. وحتى عندما يتم دم���ج النوع االجتماعي 
يف م�شاري���ع التنمية، تبق���ى الن�شاء والفتيات ذوات االإعاق���ة غري مدجمات يف هذه 

اخلطط اأو نادرات الدمج.
• يع���زز م���ن واقع الع���زل واالإق�شاء الن�ش���اء ذوات االإعاقة كونهن غ���ري قادرات على 	

االإيف���اء والقي���ام بدوره���ن الرئي�شي االإجنابي. كم���ا تولد الثقاف���ة املجتمعية حتت 
م�شم���ى »العار« احلماية والرعاي���ة التي حتد من خروج الن�ش���اء ذوات االإعاقة اإلى 

احليز العام.
• م���ن اأبرز اجنازات حركة االإعاق���ة الفل�شطينية هو املوافقة على قانون ب�شاأن حقوق 	

املعاق���ني رق���م )4( للع���ام 1999 لكن عدم تطبيق ه���ذا القانون يزي���د من �شعوبة 
الواقع.

• وفقًا مل�شح االإعاقة لعام 2011، بلغت ن�شبة االإعاقة بني الذكور 2.9% مقابل %2.5 	
ب���ني االإن���اث.  ويعد تنفيذ م�شح االإعاق���ة خطوة مهمة يف تطبي���ق املنظور احلقوقي 
حي���ث ترى ااالتفاقية الدولي���ة حلقوق اال�شخا�ص ذوي االعاق���ة ان اإجراء درا�شات 
ر�شمي���ة حول االإعاقة يعترب ركي���زة اأ�شا�شية لتبني املنظور احلقوق���ي. اإال اأن امل�شح 
ق���د اغفل بعد نوع اجلن�ص يف املتغ���ريات الدميغرافية وانه مل يتم التطرق الى ن�شبة 
االن���اث يف عدة جماالت مث���ل االلتح���اق بالتعليم،واحلال���ة التعليمية،العلقة بقوة 
العمل،احلال���ة الزواجية ، مم���ا يوؤدي اإلى �شبابية البيان���ات املتعلقة باالإناث ذوات 
االإعاق���ة، وياأت���ي هذا االإغفال من�شجما مع الثقافة ال�شائ���دة القائمة على التهمي�ص 
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لذوات االإعاقة، حيث مت الرتكيز على االإعاقة ومت تغييب نوع اجلن�ص.
• اإن الن�شاء اأكر عر�شة لي�شبحن معوقات ب�شبب بع�ص املمار�شات مثل ختان االإناث 	

والعن���ف املنزيل اأو من خلل االإ�شابات املتعلقة بالعمل. كما اأن لدى املراأة احتمال 
م�شاع���ف باالإ�شاب���ة باالكتئاب االأح���ادي الذي مت و�شفه من قب���ل منظمة ال�شحة 
العاملية باأنه ال�شبب الث���اين الرئي�شي للإعاقة بحلول عام 2020. )منظمة ال�شحة 

العاملية(.
• مل يتطرق م�شح العنف يف املجتمع الفل�شطيني الذي مت يف العام 2011 لواقع العنف 	

ال���ذي تع���اين منه الن�شاء ذوات االإعاق���ة، على الرغم من املوؤ�ش���رات والدالئل التي 
تثبت حالة العنف التي تتعر�ص لها.

2. اأبرز النتائج من خالل املجموعة البوؤرية واملقابالت املعمقة:
• اأكدت امل�شاركات باأنهن يعلمن عن قانون ب�شاأن حقوق املعوقني، واأبدين اأن القانون 	

غري من�شف، وغري مطبق، وغري مف�شل، وال يلبي احتياجاتهن.
• تعت���رب قلة املواءم���ة البيئية من اأكر املعيق���ات التي حتد من و�ش���ول الن�شاء ذوات 	

االإعاقة اإلى التعليم والعمل وكافة املجاالت االأخرى.
• هن���اك متيي���ز بني الن�ش���اء ذوات االإعاق���ة والرجال م���ن ذوي االإعاق���ة يف خمتلف 	

املج���االت )العمل، التعليم، الزواج، الدمج االجتماعي، التوعية املجتمعية، النظرة 
املجتمعية، والعنف املبني على اأ�شا�ص النوع االجتماعي(.

• هناك متييز ح�شب املوقع اجلغرايف؛ فقد اأكدت معظم امل�شاركات بان هناك متييز 	
يف الو�ش���ول اإلى اخلدمات ح�شب املوقع، وان معظ���م موؤ�ش�شات االإعاقة موجودة يف 
و�ش���ط ال�شف���ة الغربية، تليها منطق���ة اجلنوب، فيما تعترب منطق���ة ال�شمال االأكر 

تهمي�شا.
• تع���اين الن�شاء ذوات االإعاقة من متييز م�شاعف ويتعر�شن اإلى اأ�شكال خمتلفة من 	

العنف اأكر من الن�شاء غري ذوات االإعاقة.
• على الرغم من تعر�شهن اإلى العنف والتمييز والتهمي�ص، فاإن الن�شاء ذوات االإعاقة 	

ال ي�شتطع���ن الو�شول اإل���ى املوؤ�ش�شات الن�شوية واحلقوقية لطل���ب اخلدمة القانونية 
واالجتماعي���ة واحلماي���ة لع���دة اأ�شباب منه���ا عدم معرفته���ن عن ه���ذه املوؤ�ش�شات 

واخلدم���ات التي تقدمها وخوفهن من ردة فعل االأه���ل واالأ�شرة حيث اأنهن يعتمدن 
على االأ�شرة يف القيام بال�شوؤون احلياتية اليومية. 

• مل تاأخذ املوؤ�ش�شات الن�شوية واحلقوقية بعني االعتبار ق�شية الن�شاء ذوات االإعاقة.	
• هناك �شعف يف اخلدمات التي يتم تقدميها من املوؤ�ش�شات الر�شمية وغري الر�شمية 	

يف عدة جماالت.

مقدمة
اهت���م مركز املراأة للإر�شاد القانوين واالجتماعي بق�شايا حقوق املراأة والتي هي جزء ال 
يتج���زاأ من حقوق االإن�شان؛ حيث داأب املركز من���ذ تاأ�شي�شه على العمل على امل�شاهمة يف 
تغيري واقع التمييز القائم �شد املراأة والعمل �شمن اإطار اأجندة ن�شوية تقوم على املعايري 
الدولي���ة حلقوق االإن�شان، وتقدمي اخلدمة القانوني���ة واالجتماعية للن�شاء �شحايا العنف 

االأ�شري واملجتمعي.
واإدراكا م���ن مركز امل���راأة للإر�شاد القانوين واالجتماعي بان امل���راأة ذات االإعاقة تعاين 
من متييز مزدوج اأوال كونها تعاين من متييز ثلثي على اأ�شا�ص االإعاقة وعلى اأ�شا�ص نوع 
اجلن�ص وعلى اأ�شا�ص الفقر، وانه من املعرتف به بان املراأة ذات االإعاقة حمرومة حرمانا 
م�شاعف���ا يف املجتمع فهي م�شتبعدة من خمتلف االأن�شطة ب�شبب النوع االجتماعي و�شبب 
اإعاقتها اأي�شا املراأة ذات االإعاقة معر�شة للوقوع �شحية اعتداء بدين اأو جن�شي اأكر من 

غريها بن�شبة �شعفني اأو ثلثة اأ�شعاف.
وعل���ى الرغم م���ن هذا الواق���ع فقد جرت الع���ادة على ا�شتبع���اد الن�ش���اء ذوات االإعاقة 
م���ن املناق�شات الن�شوية، كما مل يت���م التطرق ب�شكل ملئم لق�شايا امل���راأة ذات االإعاقة 
وهمومه���ا من قبل احلركة الن�شوية واحلقوقية واملوؤ�ش�ش���ات املعنية بذوي االإعاقة، والتي 

طاملا كانت الهيمنة عليها تقليديا من ن�شيب الرجل. 
يف الع���ام 2011، مت تنفيذ م�ش���ح العنف يف املجتمع الفل�شطيني عل���ى عينة اأ�شرية بلغت 
5،811 اأ�ش���رة يف االأرا�شي الفل�شطيني���ة، وذلك بهدف توفري بيانات �شاملة وممثلة حول 
العن���ف يف االأرا�ش���ي الفل�شطينية خ�شو�شا �شد الن�شاء وال�شب���اب وكبار ال�شن واالأزواج 

الذكور مع االأخذ بعني االعتبار خ�شو�شية املجتمع الفل�شطيني.
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ومل يتط���رق امل�شح لواقع العنف �شواء االأ�شري اأو املجتمعي الذي تعاين منه الن�شاء ذوات 
االإعاق���ة عل���ى الرغم م���ن املوؤ�شرات والدالئل الت���ي تثبت حالة العنف الت���ي تتعر�ص لها 
امل���راأة ذات االإعاق���ة يف فل�شطني اأوال كونها امراأة، وثانيا كونه���ا تعاين من اإعاقة، وثالثا 
كونها تعي�ص يف دول تعترب من دول العامل الثالث التي ما زالت تنظر اإلى االأ�شخا�ص ذوي 
االإعاق���ة النظرة الطبية التقليدية، وما يزيد الواقع �ش���وءًا االحتلل االإ�شرائيلي وتاأثريه 

على االأ�شخا�ص ذوي االإعاقة وحقوقهم.
اي�ش���ا مت تنفيذ م�شح االف���راد ذوي االعاقة للعام 2011 وال�ش���ادر عن مركز االح�شاء 
الفل�شطين���ي، هدف امل�شح اإلى توفري املوؤ�شرات والبيانات اخلا�شة باالأفراد ذوي االإعاقة 
واحلاجات غ���ري امللباة لهم، وال�شعوب���ات التي يواجهونها، واملواءم���ة التي يحتاجونها، 
بحيث ت�شاهم هذه املوؤ�شرات والنتائج يف تقييم و�شع االأ�شخا�ص ذوي االإعاقة والتخطيط 
امل�شتقبل���ي وتوجي���ه ور�ش���م ال�شيا�ش���ات واخلطط وتطوي���ر الربامج اخلا�ش���ة باالإعاقة. 
وق���د اأظهرت نتائج هذا امل�ش���ح، اأن ن�شبة انت�شار االإعاق���ة يف االأرا�شي الفل�شطينية وفقا 

للتعريف املو�شع للإعاقة بلغ حوايل %7.
ولكن عند ملحظة امل�شحني �شواء م�شح العنف االأ�شري اأو االإعاقة نلحظ انه مت تهمي�ص 
بيان���ات مهمة تتعلق بواقع العنف ال���ذي يتعر�ص له االأ�شخا�ص ذوي االإعاقة يف فل�شطني، 
اأي اأن م�ش���ح العنف مل يتطرف اإلى فئ���ة االأ�شخا�ص ذوي االإعاقة على الرغم من تعر�ص 
ه���ذه الفئة اإلى العنف اأي�ش���ا؛ يف م�شح االإعاقة مت الرتكيز على االأع���داد واالإح�شائيات 
واالحتياجات اخلا�شة للأ�شخا�ص ذوي االإعاقة، بينما ال توجد اإح�شائيات ر�شمية حول 
مو�ش���وع العن���ف الذي تتعر�ص له �شريح���ة كبرية من االأ�شخا����ص ذوي االإعاقة باملجتمع 

الفل�شطيني.
�شكر وتقدير الى كل من �شاهم يف اجناح هذا التقرير وا�شهم يف ا�شافة افادة ومعلومات 

للم�شاعدة يف و�شع التقرير بهذه ال�شورة.

اإ�سكالية الدرا�سة 
يعم���ل مرك���ز امل���راأة للإر�ش���اد القان���وين واالجتماع���ي على تق���دمي اخلدم���ة القانونية 
واالجتماعي���ة للن�ش���اء �شحايا العنف االأ�شري واملجتمعي، كم���ا يقدم خدمة احلماية من 

خلل البيت االآمن حلماية الن�شاء. وقد تبني من خلل العمل مع الن�شاء اأن هناك ق�شور 
وفجوات يف القوان���ني والت�شريعات وال�شيا�شات واالإجراءات اخلا�شة بحماية الن�شاء من 
العنف ب�شكل عام. كما واجه املركز م�شكلة التمييز والتهمي�ص �شد الن�شاء ذوات االإعاقة؛ 
فحتى لو مت تقدمي اخلدمة القانونية واالجتماعية للمراأة، فاإن املراأة ذات االإعاقة تعاين 
م���ن عدم الق���درة على الو�شول اإلى ه���ذه اخلدمات مقارنة بغريه���ا، وذلك ب�شبب عدم 
مواءم���ة املوؤ�ش�شات التي تق���دم اخلدمة للن�ش���اء ذوات االإعاقة، وعدم وع���ي املراأة ذات 

االإعاقة بحقوقها لعدم قدرتها على الو�شول اإلى التوعية القانونية واالجتماعية.
وق���د ات�شمت الدرا�شات والتقارير الت���ي تناولت مو�شوع االإعاقة يف فل�شطني وغريها من 
دول الع���امل العرب���ي باأنها ذات طاب���ع اإح�شائي وكمي، فقد ارتك���زت على االإح�شائيات 
الر�شمي���ة من حيث اأع���داد االأ�شخا�ص ذوي االإعاقة وتوزيعه���م اجلغرايف ونوع االإعاقات 
الت���ي يعانون منها، واحلالة االجتماعية واملوؤ�ش�شات التي تقدم اخلدمات اإلى االأ�شخا�ص 
ذوي االإعاق���ة، واخلدمات املقدمة من قبل املوؤ�ش�شات وا�شرتاتيجيات م�شتقبلية، ومل يتم 
التط���رق اإلى التجارب الفردية ومعاناة التمييز والتهمي�ص الذي تتعر�ص له الن�شاء ذوات 

االإعاقة.

اأهداف التقرير
جاءت فكرة اإعداد هذا التقرير من اجل ت�شليط ال�شوء على ق�شية الن�شاء ذوات االإعاقة 
وما يتعر�شن له من متييز مزدوج من اجل اخلروج بعدد من التو�شيات واال�شرتاتيجيات 
اإل���ى املوؤ�ش�شات ذات ال�شلة مبو�شوع االإعاقة و�شناع الق���رار وذلك بت�شليط ال�شوء على 
القوانني والت�شريعات وال�شيا�شات واالإجراءات التي تنتهك حقوق الن�شاء ذوات االإعاقة.

منهجية التقرير
ا�شتن���د التقرير على منهج متعدد االأ�شاليب واالأدوات النوعي���ة والكمية من اجل ت�شليط 
ال�شوء على الواقع االجتماع���ي والقانوين وال�شيا�شاتي فيما يخ�ص ق�شايا الن�شاء ذوات 
االإعاقة، وذلك من اجل اخلروج بعدد من التو�شيات واال�شرتاتيجيات و�شيا�شات التدخل 

مع ق�شايا وواقع الن�شاء ذوات االإعاقة.
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وقد مر التقرير منهجيا باملراحل التالية:
• اإج���راء م�ش���ح للقوانني واالأنظمة املعم���ول بها والتي تتعلق بحق���وق االأ�شخا�ص ذوي 	

االإعاقة، ومقارنتها مع االتفاقيات الدولية ذات العلقة.
• االطلع على جتارب دول عربية يف جمال حقوق االأ�شخا�ص ذوي االإعاقة.	
• عق���د لقاءات م���ع وزارة ال�ش���وؤون االجتماعية واالحتاد العام للمعاق���ني واملوؤ�ش�شات 	

العاملة يف هذا املجال.
• توثيق 5 حاالت للن�شاء اللواتي يعانني من متييز ب�شبب االإعاقة.	
• عقد جمموعة بوؤرية لعدد 15-20  من الن�شاء ذوات االإعاقة.	
• اإعداد ورقة اأولية تت�شمن نتائج البحث.	
• عقد ور�شة عمل مع املوؤ�ش�شات احلكومية وغري احلكومية املعنية بحقوق االأ�شخا�ص 	

ذوي االإعاق���ة والرتكي���ز على حقوق الن�ش���اء ذوات االإعاقة لعر����ص التقرير االأويل 
الأخذ التغذية الراجعة.

• اإعداد التقرير النهائي حول حقوق الن�شاء ذوات االإعاقة.	

املجموعة البوؤرية
مت عق���د جمموع���ة بوؤري���ة مع 20 ام���راأة م���ن ذوات االإعاق���ة كاأداة م���ن اأدوات االأ�شلوب 
الكيف���ي يف البح���ث، حيث مت توجيه النقا����ص بعدد من االأ�شئلة املح���ددة التي تركز على 
الق�شايا التي تواجه الن�شاء ذوات االإعاقة بهدف احل�شول على فهم اأعمق لوجهات نظر 
امل�شاركات وخربتهن وم�شاعره���ن، ومفاهيمهن، ومعتقداتهن، ومواقفهن اإزاء الق�شايا 

التي مت طرحها. 
وق���د مت اختي���ار املجموعة ب�شكل ع�شوائي دون الرتكيز على م���كان ال�شكن اأو نوع االإعاقة 
اأو التح�شي���ل العلمي اأو احلالة االجتماعية اأو العمل. وكانت معظم امل�شاركات حا�شلت 
عل���ى ال�شهادة اجلامعي���ة ولكنهن عاطلت عن العمل ويبحثن ع���ن عمل وفاقدات االأمل 

بالن�شبة حل�شولهن على فر�ص عمل.

املقابالت املعمقة:
مت عق���د اأرب���ع مقاب���لت معمقة م���ع الن�ش���اء ذوات االإعاقة من خمتل���ف املناطق: و�شط 

و�شم���ال وجنوب ال�شفة الغربية، ومن املخيمات، واملدن، والقرى، ومت الرتكيز على عدد 
من االأ�شئلة املتعلقة مبجموعة من احلقوق.

مراجعة االأدبيات 
مت حتدي���د املحاور التي �شت�شملها مراجع���ة االأدبيات واالإطار النظري والتي تركزت على 
مراجع���ة تعريف االإعاقة، وال�شلوكي���ات املجتمعية والنظرة اإلى االأ�شخا�ص ذوي االإعاقة، 
والتمييز امل�شاعف الذي تعاين منه املراأة ذات االإعاقة، ومراجعة الدرا�شات االإح�شائية 
املتعلق���ة باملو�ش���وع، والو�شع اخلا�ص الذي تع���اين من امل���راأة ذات االإعاقة يف فل�شطني، 
واالإط���ار القان���وين الناظم حلق���وق االأ�شخا����ص ذوي االإعاقة بالرتكيز عل���ى املراأة ذات 

االإعاقة، حيث متت درا�شة جتارب حملية وعربية ودولية. 
تواج���ه الن�شاء ذوات االإعاقة حرمانا م�شاعفا، كونهن ن�شاء وكونهن ذوات اإعاقة، حيث 
تتخ���ذ االإعاقة اأبع���ادا مرتبطة بالن���وع االجتماعي من حيث م�شاعف���ة القيود وا�شتلب 
احلق���وق للن�ش���اء ذوات االإعاقة خا�شة عند احلراك للحي���ز العام واخلروج من حيزهن 

.)2001 ،Coleridge( »اخلا�ص »املنزيل
وميك���ن القول ان���ه بالرغم من االأعداد الكب���رية من الن�شاء والفتي���ات ذوات االإعاقة – 
خا�شة يف البلدان النامية- فان هناك اإ�شارات تدل على اأن هوؤالء الن�شوة والفتيات “غري 
مرئيات” يف �شياق التنمية وغائبات اإلى حد كبري عن جدول اأعمال التنمية، حتى عندما 
يت���م دمج النوع االجتماعي يف م�شاري���ع التنمية تبقى الن�شاء والفتيات ذوات االإعاقة من 

حيث احتياجاتهن املحددة غري مدجمات يف هذه اخلطط اأو نادرات الدمج.4
كما تبنى العلقة الرتابطي���ة بالنوع االجتماعي واالإعاقة يف �شياق االأدوار التي ج�شدتها 
الثقافة املجتمعية، وح�شب تلك الثقافة اأن الن�شاء ذوات االإعاقة غري قادرات على االإيفاء 
والقي���ام بدورهن الرئي�ش���ي االإجنابي مما يعزز م���ن واقع الع���زل واالإق�شاء.بجانب اأن 
الثقاف���ة املجتمعية وحتت م�شمى »الع���ار« تولد احلماية والرعاي���ة والتي حتد من خروج 
الن�ش���اء ذوات االإعاق���ة اإلى احليز العام، وتقب���ع تلك الن�شوة يف عزل���ة تامة تقريبا دون 

4  درا�ش���ة بعن���وان واقع الن�ش���اء ذوات االإعاقة والتفاعل م���ع املوؤ�ش�شات احلقوقية يف االأرا�ش���ي الفل�شطينية املحتلة 
واملخيمات الفل�شطينية يف لبنان-مركز درا�شات التنمية جامعة بريزيت.
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الك�شف للعام عن هويتهن باجتاه اال�شتبعاد واالإق�شاء الكامل.5

مفهوم االإعاقة 
�شه���د مو�شوع االإعاقة والنظ���رة املجتمعية اإلى االأ�شخا����ص ذوي االإعاقة خلل الع�شور 
تط���ورًا يف النظرة اإلى املو�ش���وع والتعاطي معه، فقدميا كان ينظ���ر اإلى ال�شخ�ص املعاق 
وكاأن���ه �شخ����ص ناق�ص وعالة على املجتم���ع، وانه �شبب ال�شتنزاف امل���وارد وكانت هناك 
دع���وات للتخل�ص من املعاق���ني وقتلهم، وكان هناك اعتقادات قدمي���ة حول االإعاقة بان 
ال�شخ����ص املع���اق ت�شكنه روح �شريرة انتقلت من حياة اإلى اأخرى وان اهلل قد عاقبها بان 
و�شعه���ا يف ج�شم يعاين من اإعاق���ة، وهناك اأ�شطورة قدمية تقول ب���ان االت�شال بامراأة 
ذات اإعاق���ة ي�شفي الرجل من االيدز، وهذا ي�شع الن�شاء ذوات االإعاقة يف احللقة االأكر 
خطرا للتعر�ص اإلى االعتداء اجلن�شي والعنف النف�شي اثر االغت�شاب واالإ�شابة بفريو�ص 

االيدز.
• حملي���ا يف فل�شط���ني عرف قان���ون حقوق املعوق���ني الفل�شطيني رق���م 4 ل�شنة 1999 	

ال�شخ����ص املعوق »ال�شخ�ص امل�شاب بعجز كلي اأو جزئ���ي خلقي وب�شكل م�شتقر يف 
اأي م���ن حوا�شه اأو قدرات���ه اجل�شدية اأو النف�شية اأو العقلية اإلى املدى الذي يحد من 
اأمكاني���ه تلبي���ة متطلبات حياته العادية يف ظروف اأمثال���ه من غري االأ�شخا�ص ذوي 

االإعاقة«. 
اأما قانون العمل الفل�شطيني رقم 4 ل�شنة 2000 فقد عرف ال�شخ�ص املعاق باأنه:«ال�شخ�ص 
ال���ذي يعاين من عجز يف بع�ص قدراته اجل�شدية اأو احل�شية اأو الذهنية، نتيجة مر�ص اأو 
ح���ادث اأو �شبب خلقي اأو عامل وراثي، اأدى لعجز عن العمل اأو اال�شتمرار اأو الرتقي فيه، 
اأو �شع���ف قدرته على القيام باإحدى الوظائف االأ�شا�شية االأخرى يف احلياة، ويحتاج اإلى 

الرعاية والتاأهيل من اجل دجمه اأو اإعادة دجمه يف املجتمع«.
عن���د مقارن���ة التعريفني يف القوانني الفل�شطينية جن���د اأن تعريف املعوق يف قانون العمل 
الفل�شطين���ي تعر�ص ملو�ش���وع االإعاقة من ناحي���ة العجز وعدم الق���درة ولي�ص من ناحية 

القدرات املتوفرة والتي تتيح لل�شخ�ص ذوي االإعاقة باأداء االأعمال املختلفة.
عامليا ي�شم���ل م�شطلح االأ�شخا�ص ذوي االإعاقة كل من يعانون من عاهات طويلة االأجل: 

5   املرجع ال�شابق 

بدنية اأو عقلية اأو ذهنية اأو ح�شية، قد متنعهم -لدى التعامل مع خمتلف احلواجز- من 
امل�شاركة ب�شورة كاملة وفعالة يف املجتمع على قدم امل�شاواة مع االآخرين.«اتفاقية حقوق 

االأ�شخا�ص ذوي االإعاقة«
منظم���ة ال�شحة العاملية عرف���ت االإعاقة بطريق���ة �شمولية باأنها »ال�ش���رر الذي ي�شيب 
الف���رد نتيجة حالة الق�شور اأو العجز، ويح���د اأو يحول دون قيام الفرد الطبيعي بالن�شبة 
لعم���ره وجن�شه يف اإطار عوامل اجتماعية وثقافي���ة يعي�شها الفرد«. 6 لقد مت ربط تعريف 
االإعاقة ح�شب منظمة ال�شحة العاملية بامل�شتوى والو�شع االقت�شادي واالجتماعي للدولة 

التي يعي�ص فيها ال�شخ�ص ذوي االإعاقة.
وقد مت تطوير مفهوم االإعاقة وتعريف موحد لقيا�ص ال�شعوبات/االإعاقات يف اأي جمتمع 
وفق���ا ملنظمة ال�شح���ة العاملية وجمموع���ة وا�شنطن الإح�ش���اءات االإعاق���ة باعتبار ذوي 
االإعاق���ة هم االأ�شخا����ص اللذين يعانون من �شعوبات بدنية اأو عقلي���ة اأو ذهنية اأو ح�شية 
طويل���ة االأجل وكذلك احلواجز واملواقف والبيئ���ات املختلفة، التي حتول دون م�شاركتهم 

م�شاركة فعالة يف جمتمعهم على قدم امل�شاواة مع االآخرين.
دم���ج االإعاق���ة »ه���ي تلك العملي���ة الت���ي ت�شمن الدول���ة من خلله���ا امل�شارك���ة الكاملة 
للأ�شخا����ص ذوي االإعاقة ودعمهم للقيام بذلك باأي ن���وع من اخلدمات املوجهة للقطاع 
العام مث���ل التعليم وال�شحة والتوظي���ف واخلدمات االجتماعي���ة«. ويتطلب دمج ق�شايا 
االإعاقة يف الت�شريع وال�شيا�شات واخلدمات اندماج ذوي االإعاقة يف عملية اتخاذ القرار 
يف كافة املجاالت وعلى كافة امل�شتويات واملراحل، مبا يف ذلك التخطيط لهذه ال�شيا�شات 
وتنفيذه���ا وتقييم فعاليتها. وقد ورد يف ديباجة اتفاقي���ة حقوق االأ�شخا�ص ذوي االإعاقة 
التاأكي���د على اأهمي���ة دمج ق�شايا االإعاقة كج���زء ال يتجزاأ م���ن اال�شرتاتيجيات املت�شلة 

بالتنمية امل�شتدامة7.

منظمة ال�شحة العاملية، الت�شنيف الدويل للعاهات وحاالت العجز واالإعاقة )جنيف 1980(  6
تقري���ر بعن���وان خطوة اإلى االأمام نح���و االندماج االجتماعي للفتيات ذوات االإعاق���ات يف ال�شرق االأو�شط حتديات   7

متعددة االأوجه وا�شتجابة م�شرتكة، جمعية جنوم االأمل لتمكني الن�شاء ذوات االإعاقة 



3839

ال�سلوكيات املجتمعية والنظرة اإىل االأ�سخا�ض ذوي االإعاقة8
• املنه���ج )النم���وذج( الطبي: ينظر هذا النم���وذج اإلى االإعاقة باأنه���ا م�شكلة �شحية 	

وباملقاب���ل حتتاج اإل���ى حل فردي يرتبط مبركز �شحي وطب���ي، هذا النهج يف العمل 
ي�شتبع���د االأ�شخا����ص ذوي االإعاق���ة من املجتمع م���ن ال�شياق احلقوق���ي اإلى املنحى 

ال�شحي.
• املنه���ج )النموذج( اخل���ريي الرعوي: ينطلق ه���ذا املنهج م���ن اأن االأ�شخا�ص ذوي 	

االإعاق���ة غري قادري���ن على رعاي���ة اأنف�شهم والعي����ص ب�شكل م�شتق���ل، وهم �شعفاء 
عاجزين، وه���م بحاجة اإلى الراأفة وال�شفقة وعليه يعترب اأن ال�شخ�ص ذوي االإعاقة 

هو امل�شكلة.
وعلي���ه ينظر املنهجان �شالفا الذكر انه من الداعي اإلى عزل االأ�شخا�ص ذوي االإعاقة يف 
املوؤ�ش�شات وامل�شت�شفيات واملراكز الطبية واملنازل وبيوت االإيواء بعيدا عن اأركان العدالة 

واحلقوق.
• املنه���ج )النموذج االجتماع���ي(: يتعاطى هذا النموذج مع االإعاق���ة بان لها علقة 	

باالأبني���ة االجتماعية القائمة وينطلق اإلى اأهمية امل�شوؤولية االجتماعية امل�شاهمة يف 
خلق حواجز اأمام م�شاركة االأ�شخا�ص ذوي االإعاقة، وعلى املجتمع حتمل م�شوؤوليته 
واإزال���ة هذه العوائق والتي تتعزز ب�شب���ب املفاهيم واملمار�شات اخلاطئة وينظر هذا 
املنه���ج اإل���ى االأ�شخا����ص ذوي االإعاقة كمت�شاوين م���ع باقي اأف���راد املجتمع، ويدعو 
اإل���ى اإزال���ة كافة احلواجز االجتماعي���ة من بيئات مادي���ة واجتماعية مثل احلواجز 

القانونية والقوانني التمييزية واحلواجز املادية وحواجز االت�شاالت واللغة.
• املنه���ج القائم على حق���وق االإن�شان: ينطلق من مفاهيم حقوقي���ة وان جميع الب�شر 	

مت�ش���اوون يف الكرامة واحلق���وق دون متيي���ز، وان العوائق واحلواج���ز االجتماعية 
واالقت�شادية والثقافية وال�شيا�شية القائمة تعترب انتهاكا حلقوقهم االأ�شا�شية.

درا�ش���ة بعنوان واق���ع الن�شاء ذوات االإعاق���ة والتفاعل مع املوؤ�ش�ش���ات احلقوقية يف االأرا�ش���ي الفل�شطينية املحتلة   8
واملخيمات الفل�شطينية يف لبنان-مركز درا�شات التنمية جامعة بريزيت.

م�س��ح االأف��راد ذوي االإعاق��ة للع��ام 2011 ال�س��ادر ع��ن مرك��ز االإح�س��اء 
الفل�سطين��ي واإغف��ال ت�سني��ف االإعاق��ة بناًء عل��ى نوع اجلن���ض باملتغريات 

الدميغرافية.
مت تنفيذ م�شح االإعاقة 2011، على عينة قدرها 15.572 اأ�شرة يف االأرا�شي الفل�شطينية 
به���دف توف���ري بيانات عن اخل�شائ�ص العامة للأف���راد ذوي االإعاقة من خلل ا�شتمارة 
خا�ش���ة مت ت�شميمها بناء على احدث التو�شيات ال�ش���ادرة عن منظمة ال�شحة العاملية 
اخلا�ش���ة بت�شنيف االإعاق���ة وجمموعة وا�شنط���ن الإح�شاءات االإعاقة، م���ع االأخذ بعني 
االعتب���ار خ�شو�شي���ة املجتم���ع الفل�شطيني. ومت قيا����ص العديد من املوؤ�ش���رات املرتبطة 
بالبيئة والبنية التحتية التي يعي�شها االأفراد ذوي االإعاقة واالحتياجات امل�شتقبلية ومدى 
اندماجه���م يف املجتم���ع، وذلك من خلل قيا�ص جمموعة كب���رية من املوؤ�شرات اخلا�شة 
مبعدل انت�شار اأنواع االإعاقات ودرجة حدتها و�شدتها ومدى م�شاركة االأفراد ذوي االإعاقة 
يف التعليم والقوى العاملة والن�شاطات املجتمعية االأخرى، واأنه عند قراءة امل�شح وحتليله 
تب���ني اأن امل�شح مل يتطرق اإل���ى ت�شنيف االإعاقة بناءا على نوع اجلن�ص ومت اإغفاله والذي 
يعت���رب من اك���رب املاآخذ بالن�شبة اإل���ى مركز امل���راأة للإر�شاد القان���وين واالجتماعي بان 
يت���م اإغفال ن���وع اجلن�ص بامل�شح حيث مل يتم التطرق الى ن���وع اجلن�ص يف ن�شبة االلتحاق 
بالتعليم،والعمل،واحلال���ة الزواجية وحالة اللجوء والذي يوؤدي اإلى عدم و�شوح البيانات 
املتعلقة بالن�شاء ذوات االإعاقة يف فل�شطني وبالتايل كيف من املمكن احلديث عن ق�شية 

الن�شاء ذوات االإعاقة مع عدم وجود اإح�شائيات وبيانات ر�شمية.

اأبرز البيانات التي وردت يف م�سح االأفراد ذوي االإعاقة للعام 2011
بلغت اأعلى ن�شبة اإعاقة يف حمافظة جنني حيث بلغت4.1% تاأتي بعدها حمافظة اخلليل 

يف حني كانت اأدنى املعدالت يف مدينة القد�ص %1.4.
وبلغت ن�شبة االإعاقة بني الذكور 2.9% مقابل 2.5% بني االإناث، اأن االإعاقة احلركية هي 
اأك����ر اأن����واع االإعاقة انت�شارا بني االأفراد ذوي االإعاقة حي����ث اأن 49% من اإجمايل املعاقني 
يف االأرا�ش����ي الفل�شطيني����ة ه����م معاقون حركي����ا، اآخذين بعني االعتبار ان����ه قد يكون لدى 
املعاق اأكر من اإعاقة يف الوقت ذاته، وترتفع ن�شبة االإعاقة بارتفاع العمر حيث بلغت هذه 
الن�شبة 3.8% بني البالغني 18 �شنة فاأكر، 4.0%يف ال�شفة الغربية و3.4%يف قطاع غزة.
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اأ�ش���ار امل�شح اإلى كث���ري من التحديات التي تواجه االأ�شخا����ص ذوي االإعاقة فعلى م�شتوى 
احل���ق يف التعليم بني امل�ش���ح اإلى اأن ما ن�شبته 35.1%من االأف���راد ذوي االإعاقة 15 �شنة 
فاأك���ر مل يلتحقوا اأبدا بالتعليم وان 35.1% منهم اأميون وان ن�شبة 5.3%منهم فقط قد 

اأكملوا تعليمهم العايل، يف الوقت الذي ي�شارك فيه بقوة العمل 8.4%فقط منهم.
بني امل�شح اأن 22.2% من االأ�شخا�ص ذوي االإعاقة قد تركوا تعليمهم ب�شبب االإعاقة.وحول 
االأف���راد ذوي االإعاقة 10-17 �شن���ة امللتحقني حاليا بالتعليم وهم بحاجة اإلى مواءمة يف 
البيئة املحيطة حتى ي�شتطيعوا ا�شتكمال تعليمهم فان 38.5% من ذوي االإعاقة الب�شرية 
يحتاجون اإلى مواءمة الغرف ال�شفية واالأدوات مقابل 24.2%من ذوي االإعاقة ال�شمعية 
و50.0%م���ن ذوي االإعاق���ة احلركية، يف الوق���ت الذي عرب في���ه 50.0% اأي�شا من ذوي 
االإعاق���ة احلركية عن احلاج���ة اإلى مواءمة املوا�شلت مقاب���ل 24.5%من ذوي االإعاقة 

الب�شرية.
وح���ول امل�شارك���ة يف االأن�شط���ة املجتمعية للأف���راد 18 �شنة فاأكر ف���ان 46.2% من ذوي 
االإعاقة احلركية يواجهون �شعوبة كبرية يف اخلروج اإلى االأماكن العامة و 56.9% منهم 
ال ي�شتطيعون اإطلقا امل�شاركة بالن�شاطات املجتمعية ومن جهة اأخرى فان غري العاملني 
يحتاجون اإلى موائم���ات خا�شة ليكونوا قادرين على العمل، فما ن�شبته 34.7% من ذوي 
االإعاق���ة احلركية و31.7% من ذوي االإعاقة الب�شرية يحتاجون اإلى مواءمة املوا�شلت 
حتى ي�شتطيعون الو�ش���ول اإلى العمل كما ويحتاج 50.0% من ذوي اإعاقات التوا�شل اإلى 

دعم ب�شري مثل قارئ، مرتجم لغة اإ�شارة، وم�شاعد �شخ�شي لتمكنه من العمل.
واأم���ا بالن�شبة اإلى حقهم يف العمل حي���ث تبني من امل�شح اأن 87.3% من االأ�شخا�ص ذوي 
االإعاقة ال يعمل وال يبحث عن عمل. كما ويتجنب بع�شهم االندماج نتيجة لنظرة االآخرين 
لهم، و76.4% ال ي�شتخدمون املوا�شلت العامة ب�شبب عدم وجود البنية التحتية اللزمة 

لتمكينهم من ا�شتخدامها، و22.2% تركوا التعليم ب�شبب اإعاقتهم.
كم���ا واأنهم ال ي�شتطيعون التحرك براحة داخ���ل منازلهم، حيث يعانون من عدم مواءمة 
البنية التحتية يف املنازل كعدم توفر ال�شاحط يف املنازل واحلمامات واملطابخ وامل�شاعد 

املواءمة، وعليه فهم يعانون �شعوبات يف تاأدية ن�شاطات احلياة.
اإن اإغفال نوع اجلن�ص فيما �شبق يوؤدي اإلى �شبابية البيانات املتعلقة باالإناث ذوات االإعاقة 

االأم���ر الذي ال يخدم الهدف الذي على اأ�شا�شه مت اإجراء امل�شح، اإال وهو توفري املوؤ�شرات 
الوطنية املتعلقة بفئة ذوي االإعاقة دون متييز، بغية توجيه الربامج وال�شيا�شات الوطنية 
لتلبي���ة احتياجاتهم وحت�شني اأو�شاعهم املعي�شي���ة وتعزيز انخراطهم باملجتمع.ياأتي هذا 
االإغف���ال من�شجما مع الثقاف���ة ال�شائدة القائمة على التهمي�ص امل���زدوج لذوات االإعاقة، 
حي���ث مت الرتكي���ز عل���ى االإعاقة ومت تغيي���ب نوع اجلن����ص االأمر الذي تغي���ب معه حقائق 
تتعلق بذوات االإعاقة، وترتبط باأدوارهن االجتماعية وحاجاتهن العملية واالإ�شرتاتيجية 
وقدرته���ن على ال�شيطرة على املوارد والو�شول اإل���ى امل�شادر وبالتايل تبقى اإعاقة املراأة 
ق�شية خا�شة بها وباأ�شرتها ويبقى حق املواطنة جمن�شا يف �شياق تطبيقه على املراأة ذات 

االإعاقة.9

الن�ساء ذوات االإعاقة...اأرقام وحقائق
تفي���د االإح�شائيات واحلقائ���ق املتعلقة بالن�ش���اء ذوات االإعاقة عامليا ب���ان هناك متييز 
مزدوج تعاين منه الن�ش���اء ذوات االإعاقة عامليا وذلك ح�شب اإح�شائيات االأمم املتحدة، 
حملي���ا وللأ�ش���ف وح�شب ما مت ذك���ره م�شبقا بعدم وجود اإح�شائي���ات ر�شمية حول واقع 
الن�ش���اء ذوات االإعاق���ة والذي يعترب ج���زء من حالة التمييز واالإق�ش���اء التي تعاين منها 
الن�شاء ذوات االإعاقة يف فل�شطني هذا باالإ�شافة اإلى وجود ق�شور بالقوانني واالإجراءات 
وال�شيا�شات الوطنية التي تتعاطى مع ق�شيتهن، وانه عامليا على الرغم من انه مت اإدراك 
ق�شي���ة اأن الن�ش���اء ذوات االإعاقة تع���اين من متييز مزدوج جند انه م���ن اأولى اخلطوات 
لتح�ش���ني اأو�شاعهن هي وجود اإح�شائيات وحقائق ر�شمية ح���ددت االأعداد ونوع العنف 
الذي تتعر�ص له هذه الفئة والذي للأ�شف مت اإغفاله بق�شد اأو بدون ق�شد يف فل�شطني.

اأبرز ما جاء يف االإح�سائيات الر�سمية بناء على اإح�سائيات االأمم املتحدة:
• تفي���د االإح�شائي���ات اأن هناك اأكر م���ن 650 مليون �شخ�ص يف الع���امل يعانون من 	

االإعاق���ة وه���ذا ميثل 10%من �ش���كان العامل وي�شم���ل العدد 325 ملي���ون من الن�شاء 
والفتيات ذوات االإعاقة وكما ت�شري التقديرات بان 65-70%منهن يع�شن يف مناطق 
ريفي���ة يف دول ذات دخل متو�شط ومنخف�ص ي�شاف اإلى هذا العدد اأ�شرهم املمتدة 

9  خديجة ح�شني ن�شر، ذوات االإعاقة رعايا اأم مواطنات، مقالة من�شورة يف دورية الف�شلية الهيئة امل�شتقلة حلقوق 
االإن�شان-ديوان املظامل-العدد2011
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في�شبح عدد اللذين يعي�شون بهذه االإعاقات يوميا عدد هائل يجاوز ملياري اإن�شان، 
وي�شكل االأ�شخا�ص ذوو االإعاقة اكرب اأقلية يف العامل واأكر االأقليات حرمانا فاالأرقام 
مذهل���ة حي���ث يق���در اأن 20% من اأفق���ر النا�ص يف الع���امل هم م���ن االأ�شخا�ص ذوي 
االإعاق���ة، 98% من االأطفال ذوي االإعاقة يف البل���دان النامية ال يلتحقون باملدر�شة، 
ويق���در اأن 30% م���ن اأطفال ال�شوارع يف الع���امل هم اأطفال ذوي اإعاق���ة وتبلغ ن�شبة 
البالغ���ني امللمني بالق���راءة والكتابة من االأ�شخا�ص ذوي االإعاق���ة اإلى 3% فقط ويف 

بع�ص البلدان تنخف�ص الن�شبة اإلى 1%من جمموع الن�شاء ذوات االإعاقة10.
• يف املناط���ق الريفية من البلدان النامية، 80% من الن�ش���اء املعوقات ال يتمتعن باأية 	

و�شيل���ة م�شتقلة لك�شب الرزق، ويعتمدن كليًا على االآخرين. )االأمم املتحدة واللجنة 
االقت�شادية واالجتماعية الآ�شيا واملحيط الهادئ(11

• درا�ش���ة اأمريكية يف الع���ام 2003، اأظهرت اأن ربع الن�شاء املعوقات يع�شن حتت خط 	
الفقر. اإ�شافة اإلى ذلك، الن�شاء ذوات االإعاقة اجل�شدية تك�شب مبعدل 3000 دوالر 
اقل م���ن الن�شاء غري املعوقات، ومبعدل 7000 دوالر اق���ل من الرجال ذوي االإعاقة 

ج�شديًا. )مركز البحوث حول الن�شاء املعوقات، كلية بايلور للطب(.12
• يف ع���دة بلدان، مث���ل االأردن، الهند ورو�شيا ت�شري التقارير اإل���ى اأن التدريب املهني 	

للن�ش���اء املعوق���ات، يف حال توفر، غالبًا ما ي�شري بالن�ش���اء لوظائف ذات رواتب اقل 
من الرجال ذوي االإعاقة. )البنك الدويل(13

• منظم���ة اليون�شك���و واملنظمات الدولية االأخ���رى، تقدر ن�شبة الن�ش���اء ذوات االإعاقة 	
املتعلمات ب� 1% حول العامل، يف حني اأن معدل املتعلمني من االأ�شخا�ص ذوي االإعاقة 

عامليًا هو 3 %. )البنك الدويل(14
• درا�ش���ة ا�شتق�شائي���ة يف اوري�شا، والهند وجدت ان���ه كل الن�شاء والفتيات من ذوات 	

10  م���ن اال�شتثن���اء اإل���ى امل�شاواة –اأعمال حق���وق االأ�شخا�ص ذوي االإعاق���ة – دليل الربملانيني ب�ش���ان اتفاقية حقوق 
االأ�شخا�ص ذوي االإعاقة والربوتوكول االختياري املرتبط بها –االأمم املتحدة –املفو�شية ال�شامية حلقوق االإن�شان  
ورق���ة-  -www.riglobal.org/wp.../RI_Factsheet_PovertyDisability  11

حقائق.
12  املرجع ال�شابق 
13  املرجع ال�شابق
14  املرجع ال�شابق

االإعاق���ة تقريبًا يتعر�ش���ن لل�شرب يف املنزل، و25% من الن�ش���اء من ذوات االإعاقة 
الذهنية قد اغت�شبت و6% مت عقمهن بالقوة. )االأمم املتحدة(15

• بع�ص املعتقدات، مثل االأ�شطورة التي تقول اأن االت�شال بامراأة معوقة ت�شفي الرجل 	
من االي���دز، ت�شع الن�شاء ذوات االإعاقة يف احللقة االأكرب خطرًا للتعر�ص للعتداء 

اجلن�شي واالإ�شابة بفريو�ص االيدز. )البنك الدويل، الدكتورة نورا غرو�ص(16
• الن�شاء اأك���ر عر�شة لي�شبحن معوقات ب�شبب بع����ص املمار�شات مثل ختان االإناث 	

والعن���ف املنزيل اأو من خ���لل اإ�شابات متعلقة بالعمل. كم���ا اأن لدى املراأة احتمال 
م�شاع���ف باالإ�شاب���ة باالكتئاب االأح���ادي الذي مت و�شفه من قب���ل منظمة ال�شحة 
العاملية باأنه ال�شبب الث���اين الرئي�شي للإعاقة بحلول عام 2020. )منظمة ال�شحة 

العاملية(.17

العزلة االجتماعية والنوع االجتماعي
عن���د احلدي���ث عن مو�ش���وع االإعاقة يف فل�شط���ني والتعاطي مع ق�شاي���ا االأ�شخا�ص ذوي 
االإعاق���ة جند انه م���ن اكرب العقب���ات واملعيقات التي حت���د من و�ش���ول االأ�شخا�ص ذوي 
االإعاق���ة يف التمت���ع باحلق���وق والتزامه���م بالواجب���ات ب�شفتهم مواطن���ني/ات بالدولة 
ه���ي مو�شوع العزل���ة االجتماعية املرتبطة مبمار�ش���ات التهمي�ص واال�شتبع���اد واالإق�شاء 
املمار�ص بحقهم �شواء على م�شت���وى ال�شيا�شات واالإجراءات والقوانني وحتى املمار�شات 
االجتماعي���ة املرتبطة بثقافة العيب والعار واخلجل من االأ�شخا�ص ذوي االإعاقة بالن�شبة 

لعائلت االأ�شخا�ص ذوي االإعاقة.
ه���ذا يف ال�شياق العام فم���ا بالك عند احلديث عن مو�شوع الن�ش���اء ذوات االإعاقة والتي 
تعت���رب مواطنة م���ن الدرجة الرابعة« ح�ش���ب �شلم تق�شيم املواطن���ني بالدولة فان الرجل 
ال�شلي���م ياأت���ي بالدرجة االأولى بع���د ذلك املراأة ال�شليم���ة تاأتي بالدرج���ة الثانية ومن ثم 

الرجل ذي االإعاقة ياأتي بالدرجة الثالثة وينتهي ال�شلم بالن�شاء ذوات االإعاقة.
ولعل اأهم االأ�شباب التي توؤدي اإلى العزلة االجتماعية تقوم على �شببني: العوائق البنائية 

15  املرجع ال�شابق
16  املرجع ال�شابق
17  املرجع ال�شابق
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والنظ���رة املجتمعي���ة اإلى االأ�شخا����ص ذوي االإعاقة، »العقل ال�شلي���م يف اجل�شم ال�شليم«، 
وعلي���ه ي���رى املجتمع اأن ال�شخ�ص ذو االإعاقة هو بدون �شك غ���ري �شليم العقل اأو التفكري 
مما يعزز من النظرة الدونية اإليه كان�شان ناق�ص وغري كامل؛ حيث �شاد التدريب املهني 

واليدوي يف اأو�صاط موؤ�ص�صات التاأهيل على ح�صاب التوجه الأكادميي.
ولعل���ه من اأب���رز ممار�شات االإق�ش���اء التي ميار�شه���ا املجتمع والعائلة بح���ق االأ�شخا�ص 
ذوي االإعاق���ة هي اإق�شائهم واإبعاده���م اإلى موؤ�ش�شات خا�ش���ة للأ�شخا�ص ذوي االإعاقة 
وع���دم اعتبار الق�شية كجزء من التن���وع الطبيعي باملجتمع وان يكون من حق االأ�شخا�ص 
ذوي االإعاق���ة دجمهم يف موؤ�ش�شات الدولة حيث �شارك���ت اإحدى الن�شاء بدرا�شة اأعدتها 
عف���اف حاج علي ومنى عودة �شامل بعن���وان “اأ�شواء على حياة ن�شاء معوقات يف املجتمع 

الفل�شطيني،�شاركت بتجربتها قائلة:
“البق���اء يف موؤ�ش�ش���ة �شع���ب، كاأنه �شج���ن، هناك مثل قلة خي���ارات من ناحية 
الطع���ام التوجي���ه الرتبوي قد يك���ون فيه �شرب ومعاقب���ة للمحافظة على نظام 
مع���ني. اإن التعامل يف املوؤ�ش�شة يعني اأن الفرد ال ي�شعر باأنه اإن�شان بل ي�شعر باأنه 
لي����ص كاالآخرين، اأي غري االأ�شخا�ص ذوي االإعاقة. اإ�شافة اإلى ذلك فانا ال اأوؤيد 
اإطال���ة االإقام���ة يف اأي موؤ�ش�ش���ة الن ذلك ي�شع���ر االأهل بان الف���رد ال�شخ�ص ذو 

االإعاقة لي�ص م�شوؤوليتهم.”
و�شارك���ت اإحدى الن�شاء بتجربتها يف نف�ص الدرا�شة ال�شابقة الذكر انه بعد خروجها من 
موؤ�ش�ش���ة خا�ش���ة للأ�شخا�ص ذوي االإعاق���ة “اأنا اعرف من جتربت���ي اأن عدم الختالط 
باملجتمع االأو�شع والبقاء يف املوؤ�ش�شة ل�شنوات طويلة يجعل من ال�شعب على ال�شخ�ص ذو 
االإعاق���ة التفاعل اأو حتى التعامل مع غ���ري االأ�شخا�ص ذوي االإعاقة، اإذ ال تكون له جتربة 
�صابقة يرتكز عليها، وباملقابل فان الختالط يف مدر�صة عادية قد اأعطاين الثقة وجعلني 

اعتاد على احلياة احلرة وهو لذلك اأف�شل من الدرا�شة يف موؤ�ش�شة خا�شة”18.

التمييز على اأ�سا�ض النوع االجتماعي بني االأ�سخا�ض ذوي االإعاقة:
ظرويف” الختلفت  معاقا،  رجل  كنت  “لو 

تعترب مفاهيم الن���وع االجتماعي واالإعاقة من الق�شايا املتقاطعة والتي يتوجب اأن توؤخذ 

18  املرجع ال�شابق

يف عني االعتبار عند تنفيذ برامج التنمية وال�شيا�شات الهادفة اإلى تعزيز حقوق االإن�شان 
و�شم���ان تطبيقه���ا وانه من املعل���وم اأن مفهوم الن���وع االجتماعي يعود اإل���ى االختلفات 
غ���ري البيولوجية ب���ني الذكر واالأنثى حيث ت�شمل هذه االختلف���ات اخل�شائ�ص النف�شية 
والعقلي���ة واالجتماعي���ة واالقت�شادية والدميغرافية وال�شيا�شي���ة، اأي�شا يعرف انه مبثابة 
الهوي���ة املجتمعي���ة التي تنتجه���ا عملية التن�شئ���ة االجتماعية وهو مفه���وم ي�شف االأدوار 
االجتماعي���ة والعلق���ات ب���ني الذك���ور واالإناث يف املجتم���ع، كما انه يح���دد و�شع الرجل 
واملراأة داخل االأ�شرة واملجتمع، كما يحدد اأنواع ال�شلوكيات واالأفعال املن�شوبة اإلى كل من 

الرجال وتلك املتوقعة منهم.19
يف ح���ني تعرف االإعاقة كمفهوم متطور وينتج من التفاعل بني االأ�شخا�ص ذوي االعاقات 
وب���ني املعيق���ات واحلواج���ز يف املناطق والبيئ���ات املحيط���ة التي حت���ول دون م�شاركتهم 
م�شارك���ة كامل���ة وفعالة يف املجتمع على قدم امل�شاواة م���ع االآخرين وبالتايل فان كل من 
الن���وع االجتماع���ي واالإعاقة هي نتاج التن�شئ���ة االجتماعية والتفاعل ب���ني بع�ص العوامل 

ال�شخ�شية والعوامل البيئية التي حتدد م�شتوى االندماج االجتماعي والتهمي�ص.
فل�شطيني���ا تع���اين الن�شاء ب�شكل عام م���ن متييز مبني على الن���وع االجتماعي وان هناك 
ادوار ارتبطت بالن�شاء كالدور االإجنابي على الرغم من امل�شاركة الكبرية والفاعلة التي 
�شاركت بها الن�شاء يف فل�شطني يف �شتى جماالت احلياة وقيامها باالأدوار االأخرى كالدور 
االإنتاج���ي والدور املجتمع���ي وال�شيا�شي اإال انه ما زال ينظر على اأن الدور الرئي�شي الذي 
ارتب���ط بالن�ش���اء هو الدور االإجنابي والذي يجب اأن تقوم به���ذا الدور على اأكمل واأف�شل 
وج���ه، اأم���ا الن�شاء ذوات االإعاق���ة واللواتي يعتربن غري كفوءات به���ذا الدور كونهن غري 
قادرات ومعتمدات على الغري و«ال جن�شيات« ح�شب املنظور املجتمعي لهن فاإنهن يعتربن 
عاج���زات عن القي���ام بالدور الرئي�شي للن�ش���اء وهو الدور االإجنابي عل���ى الرغم من اأن 
هناك العديد من الن�شاء واللواتي يعانني من اإعاقات قد تزوجن واأجننب وقمن بدورهن 
عل���ى اأكم���ل وجه ويف بع�ص احل���االت اأف�شل من امل���راأة ال�شليمة ولك���ن وللأ�شف النظرة 
العام���ة للم���راأة املعاقة بقيت اأنها غري ق���ادرة على القيام بهذا ال���دور وان احلاالت التي 
ا�شتطع���ن ال���زواج واالإجناب هي ح���االت فردية ق�ش�ص جن���اح ويف العديد من احلاالت 
19  خط���وة اإل���ى االأمام نح���و االندماج االجتماع���ي للفتيات والن�ش���اء ذوات االإعاقات يف ال�ش���رق االأو�شط –حتديات 

متعددة االأوجه وا�شتجابات م�شرتكة-جمعية جنوم االأمل لتمكني الن�شاء ذوات االإعاقة.
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يق���ال عنه���ا »�شبحان اهلل م���ع اأنها معاقة قدرت تت���زوج وتخلف«. وكاأن���ه لي�ص من حقها 
القيام بهذا الدور ما دام انه ال يوجد هناك معيق �شحي.

يف درا�ش���ة »اأ�شواء على حياة ن�شاء معوقات باملجتمع الفل�شطيني« مت اإعدادها من خلل 
برنام���ج �شحة املجتمع بجامعة بريزيت اأكدت الن�شاء امل�شاركات بالدرا�شة على مو�شوع 
التميي���ز املبني على النوع االجتماعي يف عدة �شهادات فق���د اأفادت اإحدى الن�شاء ذوات 
االإعاق���ة يف الدرا�ش���ة » يجب تق�شيم املو�ش���وع اإلى درجات ففي اأعل���ى ال�شلم يكون رجل 
ب���دون اإعاقة تلي���ه املراأة بدون اإعاق���ة ثم رجل لديه اإعاق���ة ويف اأ�شفل ال�شل���م تقع املراأة 

املعاقة وهذا اأمر طبيعي يف جمتمع رجال كمجتمعنا«.
واأكدت امراأة اأخرى بالن�صبة اإلى الرجل املعاق فان اإعاقته ل ت�صبب له مانع من الرتباط 

واإقامة العلقة الزوجية وممار�شة اأدواره باملجتمع كباقي الذكور »الزملة زملة«.
»اع���رف �شابا لدي���ه اإعاقة عقلية، اأهل���ه اح�شروا له عرو�ص فتاة عمره���ا 15 �شنة وكان 
متاأخره���ا )موؤخر ال�ش���داق( 10 اآالف دينار، لها بيت م�شتقل واالأهم اأن الع�شمة كانت 
يف يدها. اأما لو كان الو�شع بالعك�ص فلما تقبل اأهل ال�شاب تزويج ابنهم من امراأة معوقة 

مهما كانت املغريات.«

العنف املبني على النوع االجتماعي والن�ساء ذوات االإعاقة
العنف املبني على النوع االجتماعي واقع تعي�شه الن�شاء اأينما كن بغ�ص النظر عن الواقع 
االجتماع���ي واالقت�ش���ادي والثقايف الذي تعي�ش���ه، حيث ت�شكل ال�شلط���ة االأبوية ال�شائدة 
اح���د اأهم االأ�شباب يف املجتمعات التي جتعل الن�شاء �شحايا العنف وان هناك معتقدات 
جمتمعي���ة وثقافي���ة يف املجتمع الفل�شطيني ت�شاه���م بزيادة ن�شبة العن���ف �شد املراأة من 
حي���ث تعزي���ز �شم���ت الن�شاء من حي���ث �شعف القوانني ب���ل وعدمها يف من���ع العنف عن 
امل���راأة، وحمدودية فر����ص الن�ش���اء ومواردهن االقت�شادي���ة يف اال�شتق���لل املايل الذي 
ق���د ي�شاعده���ن يف اتخاذ ق���رارات لوقف العن���ف، واأهمية اأن يكون هن���اك جمموعة من 
اخلط���وات عل���ى امل�شتويات املختلف���ة املجتمعي���ة و املوؤ�ش�شاتية والقانوني���ة الت�شريعية يف 

جمتمعنا الفل�شطيني التي ت�شاهم ب�شكل فعال يف احلد من ظاهرة العنف �شد املراأة.20
يف درا�ش���ة »اأ�شواء على حياة ن�شاء معوقات باملجتمع الفل�شطيني« مت اإعدادها من خلل 

20  ورقة بعنوان النوع االجتماعي والعنف املبني على النوع االجتماعي – االأخ�شائية االجتماعية رانية �شلح الدين 

برنام���ج �شحة املجتمع بجامعة بريزيت ترى الن�شاء ذوات االإعاقة اأنهن يتعر�شن للعنف 
باأ�ش���كال خمتلف���ة ب�شكل اأعلى م���ن الن�شاء االأخري���ات، حيث ي�شمل ه���ذا العنف اأ�شكاال 
خمتلف���ة �ش���واء لفظية اأو ج�شدية اأو جن�شية، وانه وح�ش���ب االإح�شاءات الوطنية اأن %37 
م���ن الن�شاء الفل�شطينيات اللواتي �شبق لهن ال���زواج، و16% من الن�شاء اللواتي مل ي�شبق 
لهن الزواج قد تعر�شن للعنف باأ�شكال خمتلفة. وح�شب نتائج هذه الدرا�شة اأ�شواء على 
حياة ن�شاء معوقات باملجتمع الفل�شطيني تقر الن�شاء ذوات االإعاقة بتعر�شهن ملمار�شات 
عنيفة ب�شكل يفوق الن�شاء بدون اإعاقة، وهذا يعني اأن العنف يت�شاعف على اعتبار اأنهن 

اأكر انك�شافا للعنف باإ�شكاله املختلفة مثال على ذلك:
• العنف اللفظي: تفيد 59% من الن�شاء ذوات االإعاقة باأنهن يتعر�شن للعنف اللفظي 	

)األف���اظ جارح���ة وا�شته���زاء و�شخرية( وبدرج���ات متفاوتة اأكر م���ن غريهن من 
الن�ش���اء ب���دون اإعاقة، واأقرت الن�ش���اء ذوات االإعاقة يف ور����ص العمل عن تعر�شهن 

ب�شكل مبا�شر لهذا النوع من العنف.
• العن���ف اجل�ش���دي: بينم���ا كان هناك لق���رار لدى 35% م���ن الن�ش���اء ذوات االإعاقة 	

بتعر�شهن للعنف اجل�شدي ب�شكل اأعلى مقارنة مع الن�شاء االأخريات.
• العنف اجلن�شي: تقر الن�شاء ذوات االإعاقة 28% بتعر�شهم اأي�شا ب�شكل اكرب للعنف 	

والتحر����ص اجلن�شي مقارنة م���ع الن�شاء بدون اإعاقة. وقد بين���ت نتائج ور�ص العمل 
اأن العن���ف باإ�شكال���ه املختلفة وخا�شة اجلن�شي يح���دث يف اأماكن عديدة وبدرجات 
خمتلف���ة، �شواء بداخ���ل االأ�شرة اأو باملجتمع املحيط اأو اأثن���اء تنقلهن يف املوا�شلت 
العام���ة اأو داخل املوؤ�ش�شات التعليمية وان العن���ف املمار�ص يتعدد يف اأ�شكاله وحدته 
كم���ا اأن هناك بع�ص الفئات وخا�ش���ة الن�شاء ذوات االإعاقة الذهنية وح�شب الن�شاء 
امل�ش���اركات بالور�ص هن ا�شد انك�شافا للعنف حت���ت ذرائع احلماية واخلوف، حيث 
ي�ش���ل حد االنتهاك العنفي ال�شتئ�ش���ال اأرحامهن حتت حجج واهية، كاخلوف من 

تعر�شهن للغت�شاب واال�شتغلل اجلن�شي.

م�سح العنف ال�سادر عن اجلهاز املركزي لالإح�ساء الفل�سطيني
مت تنفي���ذ م�شح العنف يف املجتم���ع الفل�شطيني يف العام 2011، عل���ى عينة اأ�شرية بلغت 
5،811 اأ�ش���رة يف االأرا�شي الفل�شطيني���ة، وذلك بهدف توفري بيانات �شاملة وممثلة حول 
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العن���ف يف االأرا�ش���ي الفل�شطينية خ�شو�شا �شد الن�شاء وال�شب���اب وكبار ال�شن واالأزواج 
الذك���ور مع االأخذ بعني االعتبار خ�شو�شية املجتمع الفل�شطيني. ومل يتطرق امل�شح لواقع 
العن���ف �شواء االأ�ش���ري اأو املجتمعي الذي تع���اين منه الن�ش���اء ذوات االإعاقة على الرغم 
م���ن املوؤ�ش���رات والدالئل التي تثبت حالة العنف التي تتعر�ص له���ا املراأة ذات االإعاقة يف 
فل�شطني اأوال كونها امراأة ثانيا تعاين من اإعاقة ثالثا تعي�ص يف دول تعترب من دول العامل 
الثال���ث التي ما زالت تنظر اإلى االأ�شخا����ص ذوي االإعاقة النظرة الطبية التقليدية ومما 
يزي���د والواق���ع �شوء اأي�شا االحت���لل االإ�شرائيلي وتاأث���ريه على االأ�شخا����ص ذوي االإعاقة 

وحقوقهم.

اخلط��ة الوطني��ة االإ�سرتاتيجية ملناه�سة العنف �س��د املراأة، واإق�ساء 
موؤ�س�سات االإعاقة

تعتم���د عملي���ات و�ش���ع اخلط���ط وال�شيا�ش���ات يف املج���االت االجتماعي���ة واالقت�شادية 
وال�شيا�شي���ة اأ�شا�ش���ا عل���ى البيان���ات واملعطي���ات االإح�شائي���ة الدقيق���ة، وان عدم وجود 
اإح�شائي���ات ر�شمي���ة �شادرة عن مركز االإح�ش���اء الفل�شطيني حول واق���ع الن�شاء ذوات 
االإعاق���ة وما يعانني من متييز وتهمي�ص والتي �شقطت بق�شد اأو بدون ق�شد من امل�شحني 
ال�شابقني واالأمر الذي بالتاأكيد �شيوؤثر على �شانعي القرار ورا�شمي ال�شيا�شات يف اتخاذ 
القرارات اللزمة وو�ش���ع اخلطط املنا�شبة وذلك من اجل النهو�ص بواقع الن�شاء ذوات 
االإعاق���ة من خلل اخلط���ط الوطنية، ومثال عل���ى ذلك اخلطة الوطني���ة االإ�شرتاتيجية 
ملناه�شة العنف �شد املراأة والتي كيف من املمكن اأن تتطرق لواقع الن�شاء ذوات االإعاقة 

يف ظل غياب االإح�شائيات الر�شمية حول املو�شوع.
اللجنة الوطنية ملناه�شة العنف �شد الن�شاء مت ت�شكيلها بقرار ر�شمي من جمل�ص الوزراء 
يف ع���ام 2008 وق���د ا�شندت مهمة رئي�شية له���ذه اللجنة هي �شياغة خط���ة ا�شرتاتيجية 
وطني���ة ملناه�شة العنف �ش���د الن�شاء ، من خلل تبني الهدف الع���ام الداعي الى تعزيز 
مبدا �شي���ادة القانون املن�شف للن�شاء .وحت�شني االليات املوؤ�ش�شية يف التعامل مع الن�شاء 
املعنف���ات للو�شول الى جمتمع مبني على ا�ش�ص تكفل امل�شاواة والعدالة جلميع االفراد يف 
املجتم���ع دون متيي���ز ولتحقيق هذا الهدف تبنت اخلط���ة منهجا عرب اقطاعيا من خلل 
التداخ���ل م���ع القطاعات املختلفة ،لذلك ف���ان تطبيق اخلطة يعتمد عل���ى مدى االلتزام 

احلكوم���ي بدعمها،ومن جهة اخرى الت���زام املوؤ�ش�شات غري احلكومي���ة يف االطار العام 
املط���روح يف اخلطة،�شارك مرك���ز املراة للر�ش���اد القانوين واالجتماع���ي بعمل اللجنة 
الوطني���ة ملناه�ش���ة العنف ومت متثي���ل املركز باللج���ان املنبثقة والتابعة للجن���ة الوطنية 
وخ���لل العمل �شمن اخلط���ة الوطنية اال�شرتاتيجية تبني ان هن���اك اق�شاء للموؤ�ش�شات  
الت���ي تعنى باال�شخا�ص ذوي االعاق���ة يف هذه اللجان،على الرغم من ان اخلطة الوطنية 
اال�شرتاتيجي���ة يف اهدافها اال�شرتاتيجية مت التطرق ملو�شوع الن�شاء ذوات االعاقة ولكن 
عن���د التطبيق عل���ى ار�ص الواقع مت ا�شتثنائهم،وكانت تو�شي���ة من مركز املراة للر�شاد 
القانوين واالجتماعي ان يتم م�شاركة هذه املوؤ�ش�شات والتي بالفعل نفذت الوزارة وقامت 

بادماج جمعية جنوم االمل لتمكني الن�شاء ذوات االعاقة يف اللجان.
م�شروع نظام التحويل »تكامل« مع بداية العام 2009 اطلق مركز املراة للر�شاد القانوين 
واالجتماع���ي بالتع���اون مع موؤ�ش�ش���ة جذور للمن���اء ال�شحي واالجتماع���ي م�شروع«بناء 
نظ���ام حتوي���ل خدم���ات قانوين-�شحي-اجتماع���ي م�شت���دام يف االرا�ش���ي الفل�شطينية 
املحتلة،يهدف امل�ش���روع الى حت�شني تقدمي اخلدمات القانوني���ة وال�شحية واالجتماعية 
للن�ش���اء �شحايا العنف القائم على النوع االجتماعي وذلك من خلل عدد من اخلطوات 
مثل الت�شبيك بني االطراف الوطنية واالقليمية من خلل القطاعات القانونية وال�شحية 
واالجتماعي���ة لتبادل اخلربات وتقدير االحتياج���ات وحتديد املوارد الوطنية لبناء نظام 
التحوي���ل وبعد ذلك ت�شميم من���وذج لنظام متكامل لتحويل الن�ش���اء �شحايا العنف الى 
اخلدم���ات القانوني���ة – االجتماعية- ال�شحية والربوتوك���وات التنفيذية و اختبار نظام 
التحوي���ل يف منطقة جغرافية واح���دة يف ال�شفة الغربية وتقييم���ه يف عملية م�شرتكة مع 
االطراف الرئي�شية ذات ال�شان، اال انه مل يتم التطرق الى مو�شوع الن�شاء ذوات االعاقة 
يف امل�شروع،على الرغم من انه م�شروع على م�شتوى وطني ويقدم اخلدمة جلميع الن�شاء 
الفل�شطيني���ات ولكنه ولل�ش���ف مت ا�شتثناء الن�شاء ذوات االعاق���ة وانه مت ملحظة هذا 
املو�ش���وع عند االنتهاء من العمل وعندما مت توجي���ه �شوؤال الى مديرة امل�شروع عن تناول 
ق�شية الن�شاء ذوات االعاقة يف امل�شروع اعلمتنا انه مل يتم االنتباه الى فكرة دمج الن�شاء 
ذوات االعاق���ة يف النظ���ام وان العدي���د م���ن املوؤ�ش�شات واالف���راد خلل ور�ش���ات العمل 

النهائية بامل�شروع ا�شافوا ملحظة ا�شتثناء ق�شية الن�شاء ذوات االعاقة.
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معاقو االنتفا�سة....متييز من نوع اآخر
م���ع اأن ال�شلوكي���ات الفل�شطينية جت���اه االإعاقة ت�شبه ال�شلوكي���ات يف املنطقة ب�شكل عام، 
يبق���ى هناك و�ش���ع خا�ص يف فل�شط���ني ب�شبب العن���ف امل�شتمر ال���ذي ميار�شه االحتلل 
االإ�شرائيلي، الذي اأ�شهم بوجود فهم اجتماعي م�شرتك للإعاقة كظاهرة طبيعية، وهذا 
وا�ش���ح فيما يتعلق باالهتم���ام باجلرحى وبذوي االإعاقة اجل�شدي���ة الذين اأ�شيبوا جراء 
املواجه���ة مع االحت���لل االإ�شرائيلي وهن���اك الكثري من امل�شابني وال�شه���داء يف املجتمع 
ب�شبب هذه الق�شية، ونتيجة لهذا اأي�شا قل االهتمام باالإعاقات غري اجل�شدية كاالإعاقات 
العقلي���ة وتاأخر النمو، ويف �شياق هذا الو�شع اخلا�ص للإعاقة يف فل�شطني، فان ذلك اثر 
على ق�شية االإعاقة ح�شب النوع االجتماعي الن اغلب الذين ي�شابون باإ�شابات واإعاقات 
ج�شدي���ة هم رجال ونتيج���ة لذلك حتظى الن�شاء اللواتي يعانني م���ن اإعاقة باهتمام اقل 

مما ي�شهم يف تهمي�ص الن�شاء. 
حي���ث توؤك���د �شهادات بع�ص الن�ش���اء ذوات االإعاقة يف درا�شة بعن���وان »اأ�شواء على حياة 
ن�شاء معوقات باملجتمع الفل�شطيني« على هذا املو�شوع فتقول اإحدى امل�شاركات بالدرا�شة 
»اأ�شب���ح املجتمع يعطي اهتماما اك���رب لق�شية االإعاقة بعد االنتفا�ش���ة؛ حيث تبواأ معاقو 
االنتفا�ش���ة مواق���ع واهتمامًا خا�ش���ني ومتميزين يف املجتم���ع؛ الن اإعاقتهم كانت ب�شبب 
االحتلل، وتغريت نظرة املجتمع لهم كاأبطال. فالنظرة املجتمعية اإلى معاقي االنتفا�شة 
خمتلفة متاما؛ حيث اأن ما حدث لهوؤالء هو »خ�شارة ويا حرام«.21وتقول اأخرى »نحن يف 
ال�شاب���ق مل يكن لنا اأي اعتبار حيث كان مو�ش���وع االإعاقة حم�شورا بفئات معينة وداخل 
اإطار املوؤ�ش�شات املتخ�ش�ش���ة. بينما منذ بداية االنتفا�شة اأ�شبح املجتمع باأو�شعه يطرح 
ق�شي���ة االأ�شخا����ص ذوي االإعاق���ة الن الو�شع اختلف حاليا بحيث ان���ه يف اأي مكان اأو اأي 

حلظة ممكن اأن ي�شبح ال�شخ�ص معوق«22
»من ملحظتي واختلطي م���ع معاقني االنتفا�شة وجدت انه حتى اأولئك كانوا يعتقدون 

اأن املعاق هو اإن�شان غري كامل العقل«.
وتوؤك���د م�شاركة اأخرى “اإن حظ معاقي االنتفا�شة الذك���ور اأف�شل من معاقي االنتفا�شة 

21  اأ�شواء على حياة ن�شاء معوقات باملجتمع الفل�شطيني –جامعة بريزيت برنامج �شحة املجتمع 
22  املرجع ال�شابق

االإن���اث وال�شبب هو اأن ال�شاب ينظر اإليه على اعتبار اأن �شبب اإعاقته هو ت�شحية بطولية 
يف �شبي���ل الوطن فتنظ���ر اإليه امل���راأة غري ال�شخ����ص ذو االإعاقة باح���رتام واإجلل. اأما 
الن�ش���اء اللواتي اأ�شنب باإعاقة خلل االنتفا�شة فو�شعهن متدين باملقارنة اإذ اأن ال�شورة 

البطولية تنطبق تقليديا على الذكور”23

املبحث االأول: االإطار القانوين الناظم حلقوق 
االأ�سخا�ض ذوي االإعاقة

ينبغي تعزيز حقوق االإن�شان للأ�شخا�ص ذوي االإعاقة وذلك لنف�ص املربرات التي تدفعنا 
اإل���ى تعزي���ز حق���وق االإن�شان جلمي���ع االآخري���ن الأن جميع النا����ص مت�ش���اوون يف الكرامة 

االإن�شانية. 

املطلب االأول: املعايري الدولية حلقوق االأ�سخا�ض ذوي 
االإعاقة

ال �ش���ك باأن مو�شوع حق���وق االإن�شان وما يت�شل به من حري���ات اأ�شا�شية، يعترب من اأكر 
املوا�شي���ع ال�شائك���ة، الأن مو�شوع���ه وا�شع يف م�شمون���ه، خطري يف اآث���اره. وتنبع خطورة 
مو�ش���وع حقوق االإن�شان م���ن تدخله يف حياة االإن�ش���ان اليومي���ة، ويف ن�شاطاته املختلفة، 
وعلقت���ه باالآخرين وعلقته بال�شلطة احلاكمة، ف���اأي اإنكار حلق من تلك احلقوق يعترب 

اإنكار لوجود الفرد ولكرامته ونفي ل�شرعية وجود الدولة نف�شها. 

اأوال: ال�سرعة الدولية حلقوق االإن�سان
ه���ي جمموع املواثيق الدولية التي تعترب املرجعية االأ�شا�شية حلقوق االإن�شان املعرتف بها 
دوليًا، وهي االإعلن العاملي حلق���وق االإن�شان والعهدين الدوليني حلقوق االإن�شان. ي�شكل 
االإع���لن العاملي حلق���وق االإن�شان والعهد ال���دويل اخلا�ص باحلقوق املدني���ة وال�شيا�شية 
والعه���د الدويل اخلا�ص باحلقوق االقت�شادية واالجتماعية والثقافية ما يعرف بال�شرعة 
الدولي���ة حلقوق االإن�شان، وتعرتف هذه الوثائق الثلث جمتمعة باحلقوق املذكورة اأعله 
الغري قابلة للت�شرف لكل اإن�شان، وبذلك تعرتف ال�شرعة الدولية حلقوق االإن�شان بحقوق 

23  املرجع ال�شابق 
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االأ�شخا�ص ذوي االإعاقة وحتميهم.

1. االإعالن العاملي حلقوق االإن�سان: 
يعترب االإع���لن العاملي حلقوق االإن�شان املرجعية الدولية االأول���ى لتحديد حقوق االإن�شان 
االأ�شا�شية والت���ي يجب اأن حترتم وتعزز جلميع الب�شر دون متييز.وب�شدور هذا االإعلن 
اكت�شبت حق���وق االإن�شان الطابع القانوين والدويل، حيث �شدر هذا االإعلن عن منظمة 
االأمم املتحدة مت�شمنا ملجموعة من الن�شو�ص العامة التي تتناول معظم حقوق االإن�شان 

وحرياته االأ�شا�شية.
ن�ش���ت املادة االأولى مب�ش���اواة جميع النا�ص يف الكرامة واحلقوق، وقد ا�شتقت هذه املادة 
م�شدرها من منطلق اإن�شاين يت�شاوى فيها الرجال والن�شاء يف احلرية واكت�شاب احلقوق 
والكرام���ة” يولد جمي���ع النا�ص اأحرارا و مت�شاوي���ن يف الكرامة واحلق���وق. اأي�شا ن�شت 
امل���ادة رقم )2 من االإع���لن العاملي حلقوق االإن�شان يف التمت���ع باحلقوق واحلريات دون 
موؤك���دة على حقوق االأ�شخا�ص ذوي االإعاق���ة، فقد ن�شت على اأن »لكل اإن�شان حق التمتع 
بجمي���ع احلقوق واحلريات املذك���ورة يف هذا االإعلن، دومنا متييز من اأي نوع، وال �شيما 
التميي���ز ب�شبب العن�ش���ر، اأو اللون، اأو اجلن����ص، اأو اللغة، اأو الدين، اأو ال���راأي ال�شيا�شي 
وغري ال�شيا�شي، اأو االأ�شل الوطني اأو االجتماعي، اأو الروة، اأو املولد، اأو اأي و�شع اآخر.«

2. العهد الدويل اخلا�ض باحلقوق املدنية وال�سيا�سية 1966
»تتعه���د كل دولة طرف يف ه���ذا العهد باحرتام احلقوق املعرتف به���ا فيه، وبكفالة هذه 
احلقوق جلميع االأفراد املوجودين يف اإقليمها والداخلني يف واليتها، دون اأي متييز ب�شبب 
الع���رق، اأو الل���ون، اأو اجلن�ص، اأو اللغ���ة، اأو الدين، اأو الراأي �شيا�شي���ا اأو غري �شيا�شي، اأو 

االأ�شل القومي اأو االجتماعي، اأو الروة، اأو الن�شب، اأو غري ذلك من االأ�شباب.«

3. العه��د ال��دويل اخلا�ض باحلقوق االقت�سادي��ة واالجتماعية والثقافية 
1966

»تتعه���د الدول االأط���راف يف هذا العهد ب���اأن ت�شمن جعل ممار�شة احلق���وق املن�شو�ص 
عليه���ا يف هذا العهد بريئة من اأي متيي���ز ب�شبب العرق، اأو اللون، اأو اجلن�ص، اأو اللغة، اأو 
الدي���ن، اأو الراأي �شيا�شيا اأو غري �شيا�شي، اأو االأ�شل القومي اأو االجتماعي، اأو الروة، اأو 

الن�شب، اأو غري ذلك من االأ�شباب.«

ثانيا: املواثيق الدولية الناظمة حلقوق االأ�سخا�ض ذوي االإعاقة 
ل���و كن���ا يف عامل مثايل لكانت احلقوق ال���واردة يف االإعلن العامل���ي كافية حلماية حقوق 
االإن�ش���ان، فقد اأبدت الدول ممثلة باالأمم املتحدة واملنظمات الدولية واالإقليمية اهتماما 
كب���ريا باالأ�شخا����ص ذوي االإعاقة من���ذ �شبعينيات الق���رن املا�شي، كما منح���ت املواثيق 
واالإعلنات الدولية اأبعاد عاملية حلماية حقوق االأ�شخا�ص ذوي االإعاقة، بدءًا باالإعلنني 
اخلا�شني بحقوق االأ�شخا�ص املتخلفني عقليا، وحقوق املعاقني لعامي 1971 و 1975 على 

التوايل.
ويف العقدي���ن الثامن والتا�شع من القرن املا�شي ازدادت وتعمقت النظرة الدولية باجتاه 
حق���وق االأ�شخا�ص ذوي االإعاقة ورعايتهم، حيث اعتربت االأمم املتحدة عام 1981 عاما 
دولي���ا للأ�شخا����ص ذوي االإعاقة و�شمت العق���د املمتد من عام 1982 لع���ام 1992 عقدا 
دوليا للمعوقني، ويف عام 1993 عقد موؤمتر فينا حلقوق االإن�شان الذي برز فيه االهتمام 

الوا�شح بحقوق االأ�شخا�ص ذوي االإعاقة.
ويف الع���ام 2003 اأعلن���ت اجلمعية العامة للأمم املتحدة اأن الثالث من كانون االأول يكون 

مبثابة الذكرى ال�شنوية للأ�شخا�ص ذوي االإعاقة حول العامل.

االتفاقي��ة الدولي��ة اخلا�سة بحماي��ة وتعزيز حقوق وكرام��ة االأ�سخا�ض 
ذوي االإعاقة:

اأقرت خلل اجلمعية العامة للأمم املتحدة يف 13 دي�شمرب 2006 معاهدة حقوق االإن�شان 
االأولى للقرن احلادي والع�شرين حول حقوق االأ�شخا�ص ذوي االإعاقة، وقد متت امل�شادقة 
عليها من خمتلف بلدان املنطقة والتي تعترب نقطة حتول يف الطريقة والنظرة التي تعالج 
ق�شايا االإعاقة ب�شكل عام والتي تناولت اأي�شا مو�شوع التحديات والتحيز واالإق�شاء التي 
تواج���ه الن�شاء ذوات االإعاقة واملنية على اأ�شا�ص النوع االجتماعي واالإعاقة، اأما بالن�شبة 
اإلى فل�شطني مبا اأنها بعد مل تتمتع ب�شفة الدولة ح�شب نظام االأمم املتحدة فانه ال يحق 
لها االن�شمام والت�شديق على االتفاقيات الدولة وجند اأن القانون االأ�شا�شي الفل�شطيني 
تط���رق ملو�شوع حماية حقوق االإن�شان واحلريات االأ�شا�شية يف املادة )10( والتي تناولت 
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مو�شوع التزام ال�شلطة باالن�شمام اإلى املعاهدات واالتفاقيات الدولية.
�شم���ت املفاو�ش���ات ح���ول االتفاقية الدولي���ة م�ش���اركات مل ي�شبق لها مثي���ل من املجتمع 
امل���دين وخ�شو�شا منظمات االأ�شخا����ص ذوي االإعاقة وانه حتى االآن اأبدى اأكر من 115 
بل���دا التزامهم بحق���وق االأ�شخا�ص ذوي االإعاق���ة باتخاذ اخلط���وات القانونية بالتوقيع 
والت�شديق على هذه االتفاقي���ة وو�شعها مو�شع التنفيذ يف بلدانهم.واجلدير بالذكر انه 
بع���د اأن يتم ت�شديق ع�شرين دول���ة على هذه االتفاقية وتطبيقها م���ن خلل االإجراءات 
القانوني���ة الوطني���ة، ميكن تطبيق هذه املعاه���دة وت�شيح اتفاقية ملزم���ة لكافة البلدان 

املوقعة.
ته���دف االتفاقي���ة اإلى ت�شجي���ع وحماية وكفالة متت���ع االأ�شخا����ص ذوي االإعاقة على قدم 
امل�ش���اواة بجميع حقوق االإن�شان تتكون االتفاقية م���ن 50 مادة تتناول عددا من اجلوانب 
الرئي�شي���ة حلق���وق االأ�شخا����ص ذوي االإعاقة، وق���د تناولت املادة رق���م »6« من االتفاقية 
مو�شوع الن�ش���اء ذوات االإعاقة »تقر الدول االأطراف بان الن�شاء والفتيات ذوات االإعاقة 
يتعر�ش���ن الأ�شكال متع���ددة من التمييز، واأنها �شتتخذ يف ه���ذا ال�شدد التدابري اللزمة 
ل�شم���ان متتعه���ن متتعا كام���ل وعلى قدم امل�ش���اواة بجمي���ع حقوق االإن�ش���ان واحلريات 
االأ�شا�شي���ة. 2- تتخ���ذ ال���دول االأطراف جميع التداب���ري امللئمة لكفال���ة التطور الكامل 
والتقدم والتمكني للمراأة، بغر�ص �شمان ممار�شتها حقوق االإن�شان واحلريات االأ�شا�شية 

املبنية يف هذه االتفاقية والتمتع بها.
كما مت تناول ق�شايا ذات اأهمية حيث مت االإ�شارة اإلى املخاوف املتعلقة بالنوع االجتماعي 
يف املب���ادئ العام���ة للتفاقية املادة 3 واأي�شا امل���ادة 16 مت التطرق اإلى مو�شوع “التحرر 
م���ن العن���ف واال�شتغلل و�شوء املعامل���ة”، واملادة 25 حول “احلق���وق ال�شحية” واملادة 

28 تطرقت ملو�شوع “م�شتوى معي�شة الئق” واحلماية االجتماعية.

املطلب الثاين: الت�سريعات الوطنية الناظمة حلقوق 
االأ�سخا�ض ذوي االإعاقة 

يعت���رب الو�شع القان���وين يف فل�شطني من االأو�شاع املعقدة ويع���ود ذلك اإلى تعدد اجلهات 
الت���ي حكمت فل�شطني عرب مراحل خمتلفة والذي ب���دوره اأدى وجود العديد من االأنظمة 

القانوني���ة التي تطبق يف فل�شطني مما اثر على الو�ش���ع ال�شيا�شي والقانوين يف فل�شطني 
واأدى تق�شيم فل�شطني اإلى ظهور اأنظمة قانونية مركبة وخمتلفة يف كل من ال�شفة الغربية 

وقطاع غزة والقد�ص املحتلة.
وحي���ث اأن ال�شبي���ل الوحي���د ل�شمان متتع االأ�شخا����ص ذوي االإعاقة متتع���ا كامل بحقوق 
االإن�ش���ان هو �شمان تلك احلقوق مبوجب القان���ون الوطني، ودعم ذلك الت�شريع بتدابري 
م�شتم���رة ومن�شق���ة ومتوا�شل���ة يف كافة ال���وزارات و�شم���ان املوؤ�ش�ش���ات القانونية فر�ص 
اح���رتام هذه احلقوق. فم���ن املهم التاأكيد عل���ى �شرورة وجود قان���ون، ووجود ممار�شة 
فعلي���ة للقانون الن القوانني ت�شاعد على بلورة و�شناع���ة الثقافة التي تعطي املراأة موقعا 
متدني���ًا عن الرج���ل اأو م�شاويًا ل���ه، واملفرو�ص على القوانني اأن حتم���ي املراأة من العنف 
وتوؤم���ن مرجع���ا يف الدولة يحم���ي خمتلف الفئات م���ن التمييز، وت�شاعد عل���ى ردم هوة 

التمييز بني كل �شرائح املجتمع الأنها احلامي احلقيقي واملعيار احلقيقي للدميقراطية.

اأوال: القانون االأ�سا�سي الفل�سطيني
الد�شت���ور هو اأعلى قانون يف اأي دولة، وي�شكل االأ�شا����ص للنظام القانوين ويحدد العلقة 

بني الدولة ومواطنيها، وبني املوطنني اأنف�شهم. 
اإن ان�شمام ال�شلطة الوطنية الفل�شطينية و/اأو امل�شادقة و/اأو مراعاة املواثيق واالإعلنات 
والعه���ود الدولية الناظمة حلقوق االإن�شان وحريات���ه، متلي عليها اأن تقّر بحقوق االإن�شان 
وحريات���ه يف د�شتورها )القانون االأ�شا�شي املعدل حالي���ًا(، وت�شمن بالن�شو�ص املذكورة 
ع���دم التمييز ب���ني الفل�شطينيني ذكورًا واإناثًا، وقد ُعك�ص االلت���زام باالإعلنات واملواثيق 
ت املادة )10( من القانون  والعهود الدولية املذكورة بالقانون االأ�شا�شي املعدل، حيث ن�شّ
االأ�شا�ش���ي املذكور »1. حقوق االإن�شان وحرياته ملزمة وواجبة االحرتام 2. تعمل ال�شلطة 
الوطني���ة الفل�شطيني���ة دون اإبط���اء عل���ى االن�شمام اإل���ى االإعلنات واملواثي���ق االإقليمية 
والدولي���ة التي حتمي حقوق االإن�شان«. وت�شكل ه���ذه املادة الرابط بني االلتزام مبنظومة 

حقوق االإن�شان الدولية وبني مواءمة ن�شو�ص القوانني النافذة يف فل�شطني معها.
اأي�ش���ا ن�شت املادة رقم 9 من القانون االأ�شا�ش���ي )الفل�شطينيون اأمام القانون والق�شاء 
�ش���واء ال متيي���ز بينهم ب�شب���ب العرق اأو اجلن����ص اأو الل���ون اأو الدين اأو ال���راأي ال�شيا�شي 
اأو االإعاق���ة(، كم���ا تكف���ل ال�شلط���ة الفل�شطينية احلق���وق واحلريات املدني���ة وال�شيا�شية 
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ل���كل مواطن ويتمتع���ون على قاع���دة امل�شاواة وتكاف���وؤ الفر�ص ولكن للأ�ش���ف مل يتطرق 
اإل���ى تخ�شي�ص م���اده خا�شة متكن املعاقني م���ن احل�شول على كاف���ة اإ�شكال اخلدمات 

وامل�شاركة الكاملة يف خمتلف جماالت احلياة.

ثاني��ا: قان��ون رق��م )4( لع��ام 1999 ب�س��ان حق��وق االأ�سخا���ض ذوي 
االإعاقة

اق���ر املجل�ص الت�شريعي الفل�شطيني قان���ون رقم )4( لعام 1999 ب�شان حقوق االأ�شخا�ص 
ذوي االإعاقة الذي كفل للأ�شخا�ص ذوي االإعاقة جمموعه وا�شعة من احلقوق التي ت�شمح 
ل���ه بالعي�ص بكرامه وحرية وم�شاواة مع باقي املواطنني وهو يعد االإطار القانوين ال�شامل 
املل���زم باحرتام و�شم���ان حقوق االأ�شخا�ص ذوي االإعاقة، وقد تط���رق القانون اإلى تناول 
جمموعة من احلقوق متمثلة باحلقوق االقت�شادية واالجتماعية والثقافية واملدنية والتي 

مت مراعاتها واأخذها بعني االعتبار باملواثيق واالإعلنات الدولية.
ومت التط���رق اإلى تعريف ال�شخ����ص املعاق يف املادة رقم 1 بالقان���ون: ال�شخ�ص امل�شاب 
بعج���ز كل���ي اأو جزئ���ي خلقي وب�ش���كل م�شتقر يف اأي م���ن حوا�شه اأو قدرات���ه اجل�شدية اأو 
النف�شي���ة اأو العقلية اإلى املدى ال���ذي يحد من اأمكانيه تلبية متطلب���ات حياته العادية يف 

ظروف اأمثاله من غري االأ�شخا�ص ذوي االإعاقة. 
املادة )2( ن�شت على حقوق االأ�شخا�ص ذوي االإعاقة: للمعوق حق التمتع باحلياة احلرة 
والعي�ص الكرمي واخلدمات املختلفة �شانه �شان غريه من املواطنني له نف�ص احلقوق وعليه 
نف����ص الواجب���ات يف حدود ما ت�شمح به قدراته واإمكاناته وال يجوز اأن تكون االإعاقة �شببا 

يحول دون متكن ال�شخ�ص ذو االإعاقة من احل�شول على تلك احلقوق.
اأي�شا املادة ال�شابعة فقد ن�شت على خدمات املوؤ�ش�شات احلكومية حيث ن�شت انه وبناء 
عل���ى طلب من ال���وزارة تقدم املوؤ�ش�شات احلكومية خططه���ا وتقاريرها ال�شنوية املتعلقة 

بخدماتها للمعوقني.
امل���ادة 8 خدم���ات املوؤ�ش�شات غ���ري احلكومية تعمل ال���وزارة على من���ح تراخي�ص الفنية 
اللزم���ة ملزاول���ة اخلدم���ات اأو الربامج واالأن�شط���ة التي يقدمها القط���اع غري احلكومي 

للمعوقني وكذلك االإ�شراف عليها.
امل���ادة 9 عل���ى الدولة و�شع االأنظم���ة وال�شوابط التي ت�شمن للمع���وق احلماية من جميع 

اأ�شكال العنف واال�شتغلل والتمييز.
عن���د ق���راءة ن�شو�شقانون رقم )4( لع���ام 1999 ب�شان حقوق االأ�شخا����ص ذوي االإعاقة 
جن���د ان القانون تعاطى مع ق�شي���ة اال�شخا�ص ذوي االعاقة كق�شي���ة اجتماعية ورعوية 
وتبنى املنظور الطبي واخلريي وانه على الرغم من ان القانون تناول عدة جماالت ذات 
�شل���ة باحلقوق الاقت�شادي���ة واالجتماعية واملدني���ة والثقافية لل�شخا����ص ذوي االعاقة 
وان���ه يعد املرجعي���ة القانونية اال�شمل الذي يلزم ال�شلط���ة الوطنية الفل�شطينية باحرتام 
حق���وق اال�شخا����ص ذوي اال اأن هن���اك ثمة اإ�شكالي���ات حقيقية يف عملية اإنف���اذ القانون 
�ش���واء م���ن ناحية اأداء اجله���ات املخت�شة بتطبي���ق القانون يف املج���االت املختلفة اأو من 
النظ���رة املجتمعية لق�شية اال�شخا�ص ذوي االعاقة وتوفر االإرادة ال�شيا�شية لدى ال�شلطة 

التنفيذية جلهة حماية حقوق اال�شخا�ص ذوي االعاقة.
يعت���رب قان���ون حقوق املعوق���ني لعام 1999 االط���ار القانوين الذي كف���ل لل�شخا�ص ذوي 
االعاقة جمموعة من احلقوق الذي ت�شمح له العي�ص بكرامة وم�شاواة مع باقي االفراد يف 
املجتم���ع اال انه يوؤخذ عليه جمموعة من امللحظات الهامة واجلوهرية والتي مت التطرق 

لها من خلل املراجعة االدبية واملجموعة البوؤرية ومنها:
• غي���اب ال�شف���ة االمرة يف ن�شو�ص القان���ون، كما يخلو القانون م���ن اليات امل�شاءلة 	

ونظم املراقبة.
• ع���دم و�شوح النظم واللوائح التنفيذية الت���ي ترجمت بنودها ب�شكل ي�شمن امكانية 	

تطبيقه، واجلهات التنفيذي���ة املكلفة بالرقابة عليها مما جعل ق�شية االعاقة حالة 
اجتماعية تتبع لدوائر وزارة ال�شوؤون االجتماعية .

• وج���ود تعار�ص يف بع�ص الن�شو�ص القانونية الت���ي وردت يف قانون اال�شخا�ص ذوي 	
االعاق���ة وبع�ص القوان���ني االخرى باالخ�ص قان���ون العمل وقان���ون اخلدمة املدنية 
،فبينم���ا ين����ص قانون حق���وق املعوقني وقانون العم���ل على حق ت�شغي���ل اال�شخا�ص 
ذوي االعاق���ة بن�شب���ة ال تقل عن 5% ي�صرط قانون اخلدمة املدنية يف املادة الرابعة 

والع�شرين منه خلو املتقدم لطلب وظيفة من )العاهات(واالمرا�ص واالعاقات.
• مل يتن���اول القان���ون اأي اجراءات بخ�شو����ص التقا�شي يف ق�شاي���ا اال�شخا�ص ذوي 	

االعاق���ة وعليه مل يكن هناك اأي اجراءات خا�ش���ة ت�شمن للنيابة والق�شاء مراعاة 
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التطبيق بال�شق اجلزائي ا�شتنادا الى مبدا النيابة ك�شرعية تراعي تطبيق القانون.24
• هن���اك متييز واا�ش���ح بني فئات اال�شخا����ص ذوي االعاقة بالن�شب���ة الى متتعهم يف 	

تلقي اخلدم���ات الطبية امل�شاعدة فقد جتلى ذلك يف البند )د(من املادة )2/10(
حيث اعف���ت املعاقني ب�شبب مقاومة االحتلل م���ن امل�شاهمة يف النفقات العلجية 
واالجه���زة امل�شاعدة، وذلك وفقا للم���ادة )5(من القانون والتي ح���ددت اأن املعّوق 
علي���ه امل�شاهم���ة بن�شبة ال تزيد عن 25% من تكلفة  توفري االأدوات واالأجهزة الطبية 
اللزم���ة مل�شاع���دة املعّوق، وانه اإذا كان���ت ال�شلطة مهتمة بق�شي���ة اال�شخا�ص ذوي 
االعاق���ة ب�شب���ب مقاومة للحت���لل والقيام بتق���دمي اخلدمات الطبي���ة لهم ب�شكل 
تف�شيلي عن باقي اال�شخا�ص ذوي االعاقة فاإن هذا ال يجب اأن يكون يف قانون ب�شاأن 
املعوق���ني بل يكون تنظيمه يف جم���ال اآخر �شمن قانون التاأم���ني ال�شحي وت�شمينه 
االإعف���اءات التي ترى ال�شلط���ة اأنها مطلوبة، اأما يف قانون ب�ش���اأن املعّوقني فاإن هذا 
يوؤدي اإلى متييز غري مقبول يف اال�شتفادة من اخلدمات من الناحية احلقوقية ، الأن 
القاع���دة االأ�شا�شية هو الت�شاوي يف االإعاقة بغ�ص النظر عن �شبب االإعاقة كما ورد 

يف املادة االولى من القانون.
• عدم توفر االإرادة ال�شيا�شية لدى ال�شلطة التنفيذية جلهة حماية حقوق االأ�شخا�ص 	

ذوي االإعاقة وخ�شو�شا الفئات االأكر �شعفا منهم اأي الن�شاء واالأطفال.
ملحظات املجموع���ة البوؤرية حول القانون: خلل اع���داد التقرير وعند عقد املجموعة 
البوؤري���ة مع عدد من الن�شاء ذوات االعاق���ة مت التاكيد من قبل امل�شاركات على جمموعة 

من امللحظات منها:
» اك���دت امل�ش���اركات بانهن ال يعلمن ع���ن تفا�شيل القانون وفق���ط ان هناك قانون ولكن 
غري من�شف، واي�شا غري مطبق وال يوجد فية تف�شيل يوجد متييز بني املعاقني نف�شهم«. 
»ب���دو تعدي���ل ومو�شوع ال5% بدها تعديل مو�شوع اخلم�ش���ة باملية مل يطبق والحتى واحد 
باملية وان املعاق ال يثبت ،الراتب اقل و�شاعات العمل زيادة عن املراة غري املعاقة املطالبة 

بتكافوؤ فر�ص وان يتم رفع اخلم�شة الى 10 باملية«
مقابل���ة م���ع الدكتور احمد براك رئي����ص النيابة العامة -درا�شة بعن���وان واقع الن�ش���اء ذوات االعاقة والتفاعل مع   24
املوؤ�ش�ش���ات احلقوقية يف االرا�ش���ي الفل�شطينية املحتلة واملخيمات الفل�شطيني���ة يف لبنان-مركز درا�شات التنمية 

جامعة بريزيت.

»القانون م�ص منفذ وحتى ذوي االعاقة عندهم اعاقة يف فهم القانون وتطبيقه ،القانون 
ب�ص على الورق ،ملحظات على القانون غري انه م�ص مطبق،القانون مني �شاغوا القانون 
جمموعة من ال���وزارات واملوؤ�ش�شات امل�شوؤولة عن حقوق اال�شخا�ص ذوي االعاقة يف �شنة 
1999 الروؤية يف ذلك الوقت تختلف الوعي زاد التعليم زاد تعليم اال�شخا�ص ذوي االعاقة 
زاد وع���ي املوؤ�ش�شات جتاه ق�شايا اال�شخا�ص ذوي االعاقة زاد ونحن املفرو�ص ان نطالب 

بتكافوؤ الفر�ص مع اال�شخا�ص ذوي االعاقة مغ غريهم 
»اقرتاح���ات نح���ن نوؤكد عل���ى املوؤ�ش�شات اخلا�شة وغ���ري اخلا�شة،اخلم�ش���ة باملية تكون 
باالغلب لل�شخا�ص املتعلمني من املعاقني وباقي املعاقني ال يح�شلون على فر�شة عمل.

مت عق���د اربع���ة لق���اءات فردية مع ن�ش���اء ذوات اعاق���ة من مواقع خمتلف���ة اكدت معظم 
الن�ش���اء على ما ورد اعله يف املقابلة بان القانون جيد نوعا ما ولكن ال يتم تنفيذه ،ابرز 

ما جاء يف املقابلت املعمقة :
القان���ون يف بن���ود منيحة وبنود الزم تتعدل ويف متييز �شد امل���راة يف القانون واملوؤ�ش�شات 

الن�شوية التهتم بق�شايا الن�شاء ذوات االعاقة.
»معاقني االنتفا�شة بالقانون بعاملوهم اح�شن منا احنا املعاقني العاديني »

»يف قان���ون ب�ص لي�ص ما يف تنفيذ اه قرات م���واد معينة املوائمة وال%5 القانون منيح ب�ص 
ما يف تطبيق يف متييز للمراة بالقانون كتري.«

اخدن���ا ور�شات عمل ح���ول القانون ب����ص ع�شان ال�ش���ور ويجيبوا متويل لدع���م امل�شاريع 
وبعدين ما بتعرفو علينا 10 �شنوات بناخد ور�شات عمل حول القانون وما يف تغيري .

القانون ب�شكل عام اما املراة فلم يتحدثوا عنها واملوؤ�ش�شات الن�شوية ال يوجد اول موؤ�ش�شة 
ن�شوية بتتعامل معنا هي مركز املراة جنوم االمل تتحدث عن النوع االجتماعي واالعاقة 

فقط.

ثالثا: قانون العمل الفل�سطيني
ا�شتم���ل قان���ون العمل الفل�شطيني رق���م )7( ل�شنة 2000 على ما ج���اء يف القانون ب�شاأن 
حق���وق االأ�شخا����ص ذوي االإعاقة جله���ة اإلزام �شاح���ب العمل بت�شغي���ل االأ�شخا�ص ذوي 
االإعاق���ة املوؤهلني بن�شبة ال تقل عن 5% من حجم القوى العاملة يف املن�شاأة، وبالرغم من 
ذل���ك مل يت�شمن القان���ون ما يعطي الفر�شة للمعاق احل���ق يف التدريب املهني يف مراكز 
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موائم���ة الحتياجاته���م ومل يتم اإعطاوؤهم االأولوية يف الت�شغي���ل ب�شفتهم من املجموعات 
املهم�ش���ة يف املجتم���ع يف حال ت�ش���اوي موؤهلتهم مع غريهم. كما مل تت���م مراقبة تنفيذ 
ه���ذه املادة من حيث التزام املوؤ�ش�شات بالت�شغيل. وكذلك املادة 16 حظرت اأي متييز يف 

�صروط وظروف العمل على الأرا�صي الفل�صطينية.
كم���ا يوجد تعار�ص يف بع����ص الن�شو�ص القانونية الت���ي وردت يف قانون االأ�شخا�ص ذوي 
االإعاق���ة وبع�ص القوانني االأخرى باالأخ�ص قان���ون العمل وقانون اخلدمة املدنية، فبينما 
ين�ص قانون حقوق املعوقني وقانون العمل على حق ت�شغيل االأ�شخا�ص ذوي االإعاقة بن�شبة 
ال تقل عن 5% ي�صرط قانون اخلدمة املدنية يف املادة الرابعة والع�صرين منه خلو املتقدم 

لطلب وظيفة من )العاهات( واالأمرا�ص واالإعاقات.

رابعا: قانون العقوبات االأردين املطبق باالأرا�سي الفل�سطينية
�ش���دد قان���ون العقوب���ات باجلرائم الت���ي تتعر�ص له���ا اأنث���ى ال ت�شتطيع املقاوم���ة ومنها 
االغت�ش���اب حيث ن�شت مادة 293 »يعاقب باالأ�شغال ال�شاق���ة املوؤقتة من واقع اأنثى غري 
زوجة ال ت�شتطيع املقاومة ب�شبب عجز ج�شدي اأو نق�ص نف�شي اأو ب�شبب ما ا�شتعمل نحوها 
من �شروب اخلداع« بينما العقوبة يف نف�ص اجلرمية للمراأة العادية العقوبة اأ�شغال �شاقة 

موؤقتة خم�ص �شنوات على االأقل. 
ولك���ن الن�شاء ذوات االإعاقة امل�شاركات يف التقرير اأكدن على عدم معرفتهن بهذه املواد 
يف القان���ون واأك���دن على خوف امل���راأة ذات االإعاقة. وانه حتى لو هن���اك قانون لكنه غري 
مطب���ق. كما تخ���اف املراأة ذات االإعاقة م���ن تقدمي ال�شكوى الرتباطه���ا بالعائلة وتقدمي 

الرعاية لها.

خام�س��ا: قانون االج��راءات اجلزائية الفل�سطين��ي لعام 2001 وقيود 
حتريك الدعوى 

تن���اول القان���ون م�شالة تدخل  ال�شابط���ة الق�شائية يف ق�شايا العن���ف اال�شري  وحتريك 
الدع���وى اجلزائي���ة والتي علقت على �صرط تقدمي �صكوى من قبل املعتدى عليه اذ ن�صت 
م���ادة )4( فقرة 1 »ال يج���وز للنيابة العامة اإجراء التحقي���ق اأو اإقامة الدعوى اجلزائية 
الت���ي عل���ق القانون مبا�شرته���ا على �شكوى اأو ادع���اء مدين اأو طل���ب اأو اإذن اإال بناًء على 

�شكوى كتابية اأو �شفهية من املجني عليه اأو وكيله اخلا�ص اأو ادعاء مدين منه اأو من وكيله 
اخلا�ص اأو اإذن اأو طلب من اجلهة املخت�شة.« نلحظ ان املادة علقت اجراء التحقيق او 
اقامة الدعوى اجلزائية بناءا على �شكوى من ال�شخ�ص املعتدى عليه وغري ذلك ال يجوز 

حتريك الدعوى اجلزائية .
كذل���ك املادة )6( من ذات القان���ون والتي تناولت مو�شوع تق���دمي ال�شكوى من الويل اأو 

الو�شي اأو القيم :
اإذا كان املجني عليه يف االأحوال امل�شار اإليها يف املادة )5( من هذا القانون مل يبلغ . 1

خم����ص ع�شرة �شن���ة كاملة اأو كان م�شابًا بعاهة يف عقله تق���دم ال�شكوى من وليه اأو 
و�شيه اأو القيم عليه.

اإذا تعار�ش���ت م�شلحة املجن���ي عليه مع م�شلحة من ميثل���ه اأو مل يكن له من ميثله . 2
تقوم النيابة العامة مقامه.

تناولت هذه املادة مو�شوع تقدمي ال�شكوى من الويل او الو�شي على ال�شخ�ص اذا مل يبلغ 
اخلام�شة ع�شر او كان م�شابا بعاهة يف عقله،وانه ح�شب االح�شائيات الر�شمية وكما هو 
معل���وم بان ال�شخ�ص الو�شي او ال���ويل او القيم هو يف معظم االحيان من يقوم مبمار�شة 
العن���ف على ال�صخ����ض امل�صمول برعايته وان ا�صراط ان تق���وم النيابة العامة مقامه يف 
رفع الدعوى اذا تعار�شت امل�شلحة كيف من املمكن ان تعلم النيابة العامة بوقوع العنف 
على ال�شحية مادام مت التعامل مع ق�شايا العنف اال�شري على انها من الق�شايا التي تقع 
�شم���ن احليز اخلا�ص وال يجوز الحد التدخل حفاظا على �شمعة و�شرف العائلة،نلحظ 
ان ه���ذه املادة تطرقت لق�شي���ة الن�شاء ذوات االعاقة لتناولها نوع من انواع االعاقة وهي 
االعاقة العقلية »من كان م�شابا بعاهة يف عقله...« وانه ربط حتريك الدعوى اجلزائية 
من قبل النيابة العامة اذا تعار�شت امل�شلحة مع من هي م�شموله برعايته ولكن بالواقع 
وكم���ا مت ذك���ره بان هذه الق�شايا تق���ع �شمن االطار واحليز اخلا����ص للعائلة،وانه يوجد 

الكثري من احلاالت التي مت االعتداء عليها جن�شيا من قبل من هي م�شمولة برعايته .
اي�ش���ا بالن�شب���ة الى تقدمي ال�شك���وى من قبل املعتدى عليه ويف ه���ذه احلالة عندما تكون 
املراة من ذوات االعاقة والذي يزيد من حجم العقبات يف طريقها لتقدمي ال�شكوى اكر 
م���ن املراة العادية على الرغم وانه يف ال�شياق الع���ام بالن�شبة للمراة العادية التي تواجه 
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�شعوب���ات يف تق���دمي ال�شكوى خوفا على �شمع���ة العائلة ومراعاة للنظ���رة املجتمعية،فما 
بال���ك باحلديث ع���ن ق�شية الن�ش���اء ذوات االعاقة اللواتي يواجه���ن بعنف اكرب من قبل 
العائلة واملجتمع اي�شا خوفهم يكون اكرب من املراة العادية يف تقدمي ال�شكوى الرتباطها 
بالعائل���ة التي تقوم عل���ى رعايتها ولعدم وجود اجراءات حماية تتمت���ع بها الن�شاء ذوات 

االعاقة.

املبحث الثاين: حقوق االإن�سان لالأ�سخا�ض ذوي االإعاقة 
يف فل�سطني بالرتكيز على الن�ساء ذوات االإعاقة

يق���ع على م�شوؤولي���ة الدولة تامني متت���ع اال�شخا�ص ذوي االعاقة بجمي���ع احلقوق املدنية 
وال�شيا�شي���ة واالقت�شادي���ة واالجتماعي���ة والثقافية والت���ي كفلتها املواثي���ق واالتفاقيات 
الدولية تطبيق���ا ملبدا املواطنة وامل�شاواة يف احلقوق والواجبات كباقي املواطنني بالدولة 
.وان يق���ر بقانون خا�ص لكنه لغاية االن مل يفعل لغي���اب االرادة الت�شريعية لبناء جمتمع 
قائ���م على العدالة االجتماعية والذي هو احد اهم ركائز املجتمعات الدميقراطية،حيث 
ان���ه اال�ش���ل ان يتمتع ال�شخ����ص ذوي االعاق���ة بجميع احلق���وق التي يتمتع به���ا االفراد 
االخرين بالدولة دون متييز وانه مت التطرق ملو�شوع متتع اال�شخا�ص ذوي االعاقة بكامل 
حقوققهم االن�شانية فقدن�شت املادة الثانية من من قانون حقوق املعوقني رقم )4( ل�شنة 
1999 على “للمعوق حق التمتع باحلياة احلرة والعي�ص الكرمي و اخلدمات املختلفة �شانه 
�ش���ان غريه من املواطنني،له نف�ص احلقوق وعليه واجب���ات يف حدود ما ت�شمح به قدراته 
وامكاناته،وانه ال يجوز ان تكون االعاقة �شببا حتول دون متكن املعوق من احل�شول على 

تلك احلقوق”.
ومب���ا ان حقوق االن�ش���ان متعددة ومتنوع���ة فانه كان البد من التط���رق الى احلديث عن 
عدد من احلقوق اال�شا�شية التي يجب ان يتمتع بها اال�شخا�ص ذوي االعاقة والتي متكنه 
م���ن الو�شول الى بقية احلقوق االخرى باعتبار ان حقوق االن�شان مكملة لبع�شها ،وبهذا 
�شيت���م الرتكيز على ثلثة حقوق يجب ان يتمتع بها اال�شخا�ص ذوي االعاقة وواجب على 
الدولة ان توؤمن هذه احلقوق،وهذا اليعد مبثابة ان باقي احلقوق غري مهمة ،حيث �شيتم 

احلديث عن احلق يف امل�شاواة وعدم التمييز،احلق يف حماية،احلق يف التعليم.

املطلب االأول: احلق يف امل�ساواة وعدم التمييز
»م���ن الوا�ش���ح متاما اأن االأ�شخا����ص ذوي االإعاقة على ال�شعيد العامل���ي يواجهون اأوقاتا 
ع�شيب���ة تتعلق ب�شبل احلياة اليومية، اإلى جان���ب ما يقف اأمامهم من عقبات حتول دون 

ح�شولهم على وظائف منتجة وحتقيق ذاتي “ 25 �شتيفني هوكينغ.
ح���ق امل�ش���اواة وعدم التمييز هو ح���ق اأ�شا�ش���ي يف املجتمع الدميقراط���ي، باالإ�شافة اإلى 
اأن امل�ش���اواة اأم���ام القانون وامل�شاواة يف التمتع بحماية القان���ون دومنا متييز ي�شكل مبداأ 
اأ�شا�شي���ا وعام���ا حلماية حقوق االإن�شان. حيث ت�شري الدرا�ش���ات واالإح�شائيات اإلى واقع 
التميي���ز والتهمي����ص الذي يعاين منه عدد كبري من االأ�شخا����ص ذوي االإعاقة حول العامل 
والن�شاء ذوات االإعاقة ب�شكل خا�ص بالرغم من احلقوق واحلريات التي كفلتها االإعلنات 

واملواثيق الدولية فهي تكفل امل�شاواة وعدم التمييز بني جميع الب�شر بكل اأنحاء العامل.
وحتقيق���ا لذلك يقع عل���ى م�شوؤولية الدولة تاأم���ني متتع االأ�شخا����ص ذوي االإعاقة بجميع 
احلق���وق املدنية وال�شيا�شي���ة واالقت�شادية واالجتماعية والثقافي���ة والتي كفلتها املواثيق 
واالتفاقي���ات الدولي���ة تطبيق���ا ملبداأ املواطن���ة وامل�ش���اواة يف احلقوق والواجب���ات كباقي 

املواطنني بالدولة، وان يقر بقانون خا�ص.
دولي���ا ن�شت العديد م���ن االتفاقيات الدولية عل���ى حق امل�شاواة وع���دم التمييز وحتقيق 
الكرامة االإن�شانية ب�شكل عام بني جميع الب�شر، و حظيت ق�شية االأ�شخا�ص ذوي االإعاقة 
باهتم���ام كب���ري يف االتفاقي���ات واملعاهدات الدولي���ة اأب���رز االتفاقات واملعاه���دات التي 
تناول���ت املو�شوع والفق���رة الثانية من ديباج���ة االأمم املتحدة اأكدت على مب���داأ امل�شاواة 
وع���دم التمييز �شواء على امل�شتوى الدويل اأو على م�شتوى االأفراد، اأي�شا جند ذلك جتلى 
يف االإع���لن العاملي حلقوق االإن�شان فقد ن�ص يف امل���ادة االأولى مب�شاواة جميع النا�ص يف 
الكرام���ة واحلقوق، وق���د ا�شتقت هذه املادة م�شدرها من منطل���ق اإن�شاين يت�شاوى فيها 
الرج���ال والن�ش���اء يف احلرية واكت�شاب احلق���وق والكرامة« يولد جمي���ع النا�ص اأحرارا و 
مت�شاوي���ن يف الكرامة واحلقوق. اأي�شا ن�شت املادة رقم )2( من االإعلن العاملي حلقوق 
االإن�ش���ان ن�شت عل���ى التمتع باحلقوق واحلري���ات، فقد ن�شت على اأن »ل���كل اإن�شان حق 
التمت���ع بجمي���ع احلقوق واحلريات املذك���ورة يف هذا االإعلن، دومنا متيي���ز من اأي نوع، 

االأ�شتاذ الدكتور �شتفان دبليو هاوكينغ »التقرير العاملي حول االإعاقة –منظمة ال�شحة العاملية –البنك الدويل-   25
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وال �شيم���ا التميي���ز ب�شبب العن�ش���ر، اأو اللون، اأو اجلن����ص، اأو اللغة، اأو الدي���ن، اأو الراأي 
ال�شيا�ش���ي وغ���ري ال�شيا�شي، اأو االأ�شل الوطني اأو االجتماع���ي، اأو الروة، اأو املولد، اأو اأي 

و�شع اآخر.«�ص
العه���د ال���دويل اخلا����ص باحلق���وق املدني���ة وال�شيا�شي���ة امل���ادة )3( احل���ق يف امل�شاواة 
وع���دم التعر�ص للتمييز حتمي���ه خمتلف اأحكام العهد الدويل اخلا����ص باحلقوق املدنية 
وال�شيا�شية.ومتثل املادة 26 من العهد حجر الزاوية للحماية من التمييز مبقت�شى العهد 

وتن�ص على ما يلي:
»النا����ص جميعا �ش���واء اأمام القان���ون ويتمتع���ون دون اأي متييز بحق مت�ش���اوي يف التمتع 
بحمايت���ه. وبذل���ك ج���اءت هذه امل���ادة لتوفر حقا ذاتي���ا يف امل�شاواة وحتظ���ر التمييز يف 
القان���ون اأو يف الواقع يف اأي ميدان تنظم���ه وحتميه ال�شلطات العامة اأي�شا ن�شت الفقرة 
1 م���ن امل���ادة 14 على اأن »النا����ص جميعا �شواء اأمام الق�شاء اأي�ش���ا تناول العهد مو�شوع 
االإق�ش���اء حي���ث ت�شمن املادة 25 م�شاركة كل مواطن يف �شئ���ون احلياة العامة على قدم 

امل�شاواة دون اأي وجه من وجوه التمييز املذكور يف املادة 2 وبدون قيود غري معقولة.
العهد الدويل اخلا�ص باحلق���وق االقت�شادية واالجتماعية والثقافية الفقرة 2 من املادة 
2 م���ن العهد تتعهد الدول االأط���راف بان ت�شمن جعل ممار�شة احلقوق املن�شو�ص عليها 
يف هذا العهد بريئة من اأي متييز الأي �شبب كان. اأي�شا تتعهد املادة 3 يف العهد »ب�شمان 
م�ش���اواة الذك���ور واالإناث يف حق التمتع بجميع احلقوق املن�شو����ص عليها يف هذا العهد.
اأي�شا مبوجب املادة 2 فقرة 2 من العهد تتعهد الدول االأطراف بان ت�شمن جعل ممار�شة 

احلقوق املن�شو�ص عليها يف العهد بروؤية من اأي متييز الأي من االأ�شباب.
اتفاقية الق�شاء على جميع اأ�شكال التمييز �شد املراأة 1979 و�شفت املادة 1 من االتفاقية 
تعري���ف التمييز �شد املراأة باأنه »اأي تفرق���ة اأو ا�شتبعاد اأو تقييد يتم على اأ�شا�ص اجلن�ص 
ويكون من اأثاره توهن اأو اإحباط العراف للمراأة بحقوق الإن�صان واحلريات الأ�صا�صية 
يف امليادي���ن ال�شيا�شية واالقت�شادية واالجتماعية والثقافية واملدنية اأو يف اأي ميدان اآخر 
اأو توه���ن اأو اإحب���اط متتعها بهذه احلقوق اأو ممار�صتها له���ا، ب�صرف النظر عن حالتها 
الزوجي���ة وعل���ى اأ�شا�ص امل�شاواة بينها وب���ني الرجل.ركزت اأي�ش���ا االتفاقية على االأفعال 

التمييزية املرتكبة يف نطاق احلياة اخلا�شة.

وه���ذا ما اأكدت عليه امل���ادة الثانية من قان���ون حقوق االأ�شخا����ص ذوي االإعاقة »للمعوق 
ح���ق التمتع باحلي���اة احلرة والعي����ص الكرمي واخلدم���ات املختلفة �شانه �ش���ان غريه من 
املواطنني له نف�ص احلقوق وعليه نف�ص الواجبات يف حدود ما ت�شمح به قدراته واإمكاناته 
وال يج���وز اإن تك���ون االإعاقة �شببا يح���ول دون متكن ال�شخ����ص ذو االإعاقة من احل�شول 
على تلك احلقوق«. هناك بالطبع دور ا�شا�شي للق�شاة واع�شاء النيابة العامة يف حماية 
اال�شخا�ص من التميي���ز ومتثل مهمتهم يف التاكد من احرتام القوانني واالنظمة القائمة 

التي حت�شر التمييز يف املمار�شة القانونية .
اي�ش���ا مت التط���رق والتاكيد عل���ى احلق بامل�ش���اواة االقانون اال�شا�ش���ي الفل�شطيني كحق 

د�شتوري يف الباب لثاين حول احلقوق واحلريات العامة .
حملي���ا يف فل�شط���ني وعلى اعتبار ان احلق���وق ال تتجزا وانه اأي جمتم���ع ليحقق ان�شانيته 
املتكاملة يجب ان يكون هناك ت�شاوي حقوق املراة حقوق االقليات اال�شخا�ص ذوي االعاقة 
جميعهم يف �شلة متكاملة .وانه عند التطرق الى مو�شوع احلق يف امل�شاواة وعدم التمييز 
بالن�شب���ة الى الن�شاء ب�شكل ع���ام واملراة ذات االعاقة ب�شكل خا�ص جند ان الن�شاء ذوات 
االعاق���ة تبق���ى ا�شرية لظروف العائل���ة الثقافية واملادية وتبقى مرتهن���ة لتلك الظروف، 
وجن���د ان الن�شاء العاديات الغ���ري معاقاقات يعانني من متييز وع���دم م�شاواةعلى ار�ص 
الواق���ع ويف املمار�ش���ات االجتماعية يف العديد من اال�شعدة �ش���واء االجتماعية والنظرة 
املجتمعية الى الن�شاء ب�شكل عام او القوانني او املمار�شات ومتثيل الن�شاء يف مواقع �شنع 

القرار. 
وه���ذا ما اكدت عليه الن�ش���اء يف املجموعة البوؤرية حيث اكدن ابت���داءا »ان التمييز يبدا 
يف الت�شمي���ة الن املجتمع لغاي���ة االن يطلق علينا م�شطلح اال�شخا����ص ذوي االحتياجات 
اخلا�ش���ة »وال���ذي تعد ت�شمية قدمي���ة ال تتما�شى مع النهج احلقوق���ي لق�شية اال�شخا�ص 
ذوي االعاقة الذي ن�شت عليه االتفاقية الدولية حلقوق اال�شخا�ص ذوي االعاقة،وان كل 
ان�شان يف املجتمع لديه احتياج خا�ص،واكدن على ان هذا يعد دليل عن بعد املجتمع عن 

ق�شية اال�شخا�ص ذوي االعاقة وعدم االكرتاث لها .
اي�ش���ا اكدت الن�شاء امل�ش���اركات باملجموعة البوؤرية على ان التمييز وعدم امل�شاواة يتمثل 
باملمار�ش���ات املجتمعي���ة جتاه ق�شاي���ا اال�شخا����ص ذوي االعاقة ب�شكل ع���ام واملراة ذات 
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االعاق���ة ب�ش���كل خا�ص والنظ���رة اليهن ب�ش���ورة �شلبي���ة وانهن عاجزات وغ���ري قادرات 
ومعتم���دات على الغري وغري منتج���ات وال جن�شيات،وان نظرة املجتمع تتما�شي مع مقولة 
»العق���ل ال�شليم باجل�شم ال�شليم«وانها حتى لو عانت من اعاقة ب�شيطة فانه يحكم عليها 
بانها »جمنونة« وغري مدركة ملا يح�شل حولها ،حيث �شاركت احدى الن�شاء يف املجموعة 
البوؤري���ة بتجربته���ا اخلا�شة باملو�شوع حي���ث انها فتاة يف الثلثني م���ن العمر تعاين من 
اعاق���ة ب�شري���ة  وانها من عائلة متعلمة حيث ح�شلت ه���ذه الفتاة على درجة املاج�شتري 
بالن���وع االجتماعي م���ن جامعة بريزيت وانها تعد على درجة م���ن الوعي واالدراك ولكن 
عندم���ا تعر�شت الى املر�ص توجهت ال���ى الطبيب برفقة والدتها والذي كان يوجه جميع 
اال�شئل���ة الى الوالدة ومل يتفاعل مع ابنتها فتحدثت وقالت«لقد عاملني الدكتور على اين 
غ���ري موجودة وكان يوج���ه اال�شئلة الى والدتي ب�ص انا كلتله دكت���ور انا �شحيح ما ب�شوف 

بعيوين ب�ص بقدر ا�شمع واجاوبك واميز ال�شح من الغلط«.
وتفي���د م�شاركة اخ���رى »مرة وانا بطريقي ع ال�شغل اوقفتني ام���راة م�شنة وقالت ال حول 
وال ق���وة اال ب���اهلل لي�ص طالع���ة يا خالتي م���ن بيتك فاجابته���ا رايحة ع ال�شغ���ل يا خالتي 

وحداالميك يا خلتي ازا ا�شتغلتي وال ال .
واك���دن على ان هناك متييز بني املراة ذات االعاقة والرجل الذي يعاين من اعاقة وهنا 
التميي���ز على ا�شا�ص النوع االجتماعي حيث ان الرجل املعاق ممكن ان تكون لديه فر�ص 
بامل�شارك���ة واالندم���اج باملجتمع اكر من املراة ويرجع ذل���ك الى خوف االهل على الفتاة 
من االندماج باملجتمع الن اعاقتها ت�شبب لها مانع اي�شا خوفهم على ابنتهم من املجتمع 
اخلارج���ي ومن ا�شتغلل الغرباء لها كون الن�شاء ذوات االعاقة اكر انك�شافا للعنف من 
املراة العادية والنها �شعيفة وال ت�شتطيع املقاومة والن جتربتها باالندماج باحلياة العامة 
تك���ون ب�شيطة وت���كاد ان تكون منعدمة،ويف كثري من احلاالت يوؤدي هذا العزل واالق�شاء 

االجتماعي الى عدم اكمال الدرا�شة للفتاة وحرمانها من التعليم والعمل.
» الرج���ل بيتاخ���ر يف الع���ودة ال���ى  املنزل اما امل���راة  ذات االعاقة فه���ي حبي�شة االعاقة 

والرجل يتزوج اما املراة فر�شها اقل الرجل بلقي �شغل اما املراة ال«.
» الرجل يتزوج واملراة قليل هي تعي�ص جتربة حب ولكنها ال ت�شتطيع ان تتزوج« 

متيي���ز يف املناط���ق بكل بلد فيه���ا عادات وتقالي���د الو�شط اف�شل م���ن ال�شمال واجلنوب 

اخلليلة عندهم عقلية كتري �شعبة بالن�شبة للفتيات من ان يخرجو للعمل يف الو�شط يف 
مراكز تعليمية اكر من ال�شمال واجلنوب.

العنف:بخب���وا البنت ع�شان خواتها يتزوج���وا او ب�شغلوها بالعمل بالبيت او خارج البيت، 
م���ا يف زواج وهبلة وبتعرف�ص اتخلف وبتعرف�ص تربية والد وال �شغل وبالعك�ص هي اكر من 
النا����ص التانيني بتتقن النظاف���ة والرتبية كتري ال�شبايا ال�شم بدي���روا بالهم ع االطفال 
انا بخيط وبكوي ومرت اخوي ما بتعرف تعمل ايل انا بعملو انا بكوي القبة مرتبة والكم 

الخوي اكرت من مرته.
موؤ�ش�شات بتقدم اخلدمة القانونية واالجتماعية لللن�شاء الن�شاء ما بتعرف عنها وبتخاف 

تلجا للموؤ�ش�شات .
معاقني االنتفا�شة بالقانون بعاملوهم اح�شن منا احنا املعاقني العاديني

التوعي���ة االعلمي���ة يف متييز باالع���لم فقط يف يوم املع���اق العاملي بحكو ع���ن ق�شيتنا 
اح�شول على املعلومات زي باقي النا�ص التوعية املجتمعية قليلة جدا ما يف دورات توعية 

عن موا�شيع خمتلفة غري ق�شايا االعاقة
متيي���ز املناطق مناطق ال�شمال مهم�شة ب���رام اهلل اكر التطور اما اخلليل وال�شمال فيها 

عادات وتقاليد بتحد من و�شول املراة.
نوع االعاقة يف متييز يف احل�شول على املعلومات .

بال�شارع نظرات النا�ص وكلمهم وهاي لي�ص طالعة ولوم ع االهل كيف بطلعوها .
مرة وانا بطريقي ع ال�شغل اوقفتني امراة م�شنة وقالت ال حول وال قوة اال باهلل لي�ص طالعة 

يا خالتي من بيتك رايحة ع ال�شغل يا خالتي وحداالميك يا خلتي ازا ا�شتغلتي وال ال.
امل�شوؤولني بعرفوا املعوقني ب�ص وقت االنتخابات .

النوع االجتماعي البنت بتكعد ب�ص ال�شب ممكن انو يكمل تعليمو.
تق���دمي اخلدمة من خلل املوؤ�ش�شات ال النو ه���اي املوؤ�ش�شات م�ص مهتمني وال مرة دعونا 
فقط موؤ�ش�شات االعاقة ايل تهتم بنا كن�شاء واملوؤ�ش�شات الن�شوية ال تهتم بق�شايا الن�شاء 

ذوات االعاقة.
ب���دو تعديل ومو�شوع ال5% بدها تعديل متيي���ز بالقانون معاقون االنتفا�شة واليتم العمل 

على تطبيق القانون .
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النظ���رة املجتمعية تخلف ،بح�شها مل���ا كنت اروح ع اجلامعة �شحاب املحلت ببحر وفيي 
وبقولو الاله اال اهلل والنا�ص بال�شارع نظرتهم كانه �شي غريب.

وكن���ت ااخ���ر طلعت���ي من اجلامعة ع�ش���ان ما التقي م���ع والد املدار�ص ا�ش���وا من النظرة 
الطبية نظرة املجتمع الى اال�شخا�ص ذوي االعاقة .

التوعي���ة املجتمعي���ة برام اهلل اكر م���ن عنا واغلب التدريبات ب���رام اهلل ونحن كمعاقني 
بنتعب من الذهاب الى رام اهلل .

اكدت اي�شا امل�شاركات بالدرا�شة �شواء من خلل املجموعة البوؤرية او املقابلت الفردية 
ان م�شال���ة امل�شاواة وع���دم التمييز تتجلى ب�شكل وا�شح جدا بالقان���ون �شواء بالن�شو�ص 

القانون او من خلل تنفيذ القانون،كانت عندهم الكثري من امللحظات حوله .
اي�ش���ا اك���دت بع�ص الن�ش���اء امل�ش���اركات بالتقرير على املعيق���ات الت���ي تتعر�شن لها يف 
الو�ش���ول الى املعرف���ة والتوعية �ش���واء من خلل االع���لم او امل�شاركة بربام���ج التوعية 
املوجه���ة مبو�شوعات خمتلفة  فقد اكدت بع����ص الن�شاء اللواتي يعانني من اعاقة �شمعية 
اي�ش���ا ن�شاء يعانني من اعاقة ب�شرية بان ن�شبة الربامج املهيئة واملوائمة واملرتجمة بلغة 
اال�ش���ارة قليلة جدا،اي�شا اكدن على معيق الو�شول ال���ى املعرفة ب�شبب عدم م�شاركتهن 
بور�شات عمل ولقاءات توعية حول مو�شوعات ثقافية متنوعة ويعود ذلك ل�شببني ال�شبب 
االول خوف االهل من م�شاركة بتاتهن بور�شات عمل ولقاءات كجزء من خوفهم الطبيعي 
عليه���ن م���ن ان يتم ا�شتغللهن من الغرب���اء التهن �شعيفات ،اي�شا يع���ود ال�شبب الثاين 
الى ع���دم ا�شتهدافهن يف برامج التوعية املختلفة التي تنظمها موؤ�ش�شات املجتمع املدين 
باختلفه���ا .واكدن على �ش���رورة املطالعة اخلارجية واإن قلتها ت���وؤدي الى احلرمان من 
الو�ش���ول ال���ى املعرفة االم���ر الذي يعترب مهم���ا لتو�شيع االآف���اق الذهني���ة والفكرية فقد 
�شارك���ت احدى الن�شاء يف املجموعة البوؤرية بتجربتها »اإن الكتب املدر�شية كانت متوفرة 
يل اإال اأن الكتب غري املنهجية للقراءة واملطالعة بلغة املكفوفني بريل مل تكن موجودة كان 

اكرب احلمي اقرا جملت االطفال التي يتحدثوا عنها«.
اي�شا مت التاكيد على ان املوؤ�ش�شات الن�شوية ال تقدم برامج توعية ت�شتهدف الن�شاء ذوات 

االعاقة يف برامج التوعية التي تقدمه لفئات خمتلفة باملجتمع .

املطلب الثاين: احلق يف احلماية 
»يب���داأ العنف من���ذ اللحظة االأولى لتاأ�شي�ص اأي علقة ا�شطه���اد، ا�شتغلل، ا�شت�شعاف« 

)باولو فريري، 1998(
م�شكل���ة العنف االأ�شري م�شكلة عاملية منت�شرة يف جميع اأنحاء العامل، ويف اأغلب االأحيان 
وح�ش���ب االإح�شائي���ات العاملي���ة فان العن���ف وبناًء على ع���دم توازن علق���ات القوى يف 
املجتمعات ميار�ص العنف �شد احللقة االأ�شعف واملتمثلة يف الن�شاء واالأطفال وكبار ال�شن 
واالأ�شخا�ص ذوي االإعاقة، ويف اأحيان اأخرى جند اأن العنف قد اأ�شبح مزدوجا اأو مركبًا 
نتيج���ة اجتماع عدد م���ن العوامل وامل�شببات التي توؤدي اإلى هذا االزدواج مثال على ذلك 

عندما جتتمع االإعاقة مع نوع اجلن�ص.
اب���رز املعيق���ات الت���ي حتد من الو�ش���ول الى طلب احلماي���ة  من ظاهرة العن���ف الثقافة 
االجتماعي���ة والقوانني واالجراءات والت���ي ت�شاهم ب�شكل كبري يف زيادة حاالت العنف يف 

املجتمع الفل�شطيني وحتول من و�شول الن�شاء يف طلب احلماية .  
وانطلقا من جتربة مركز املراة للر�شاد القانوين واالجتماعي يف بناء اخلربة املرتاكمة 
يف العم���ل م���ع الن�ش���اء �شحايا العن���ف اال�ش���ري واملجتمع���ي وتق���دمي اخلدمةالقانونية 
واالجتماعية لهن ك�شكل من ا�شكال احلماية،فان املركز بات مدركا ان حماية املراة من 
العنف هي حماية لل�شلم واالمن املجتمعي والذي من امل�شتحيل حتقيقهم اذا كان ن�شف 

املجتمع يعاين من التمييز على ا�شا�ص النوع االجتماعي.

الواقع االجتماعي حول العنف واالإعاقة 
لع���ل من اهم اال�شب���اب التي ت�شاعد على تكري�ص ظاهرة العن���ف يف املجتمع الفل�شطيني 
املفاهي���م االجتماعية واملبنية عل���ى ال�شلطة االبوية والذكورة وتبعي���ة الن�شاء لهم،االمر 
ال���ذي �شاهم يف زيادة ن�شبة العنف وا�شكاله املختلف���ة والتعاطي مع الظاهزة كجزء من 
االرث الثقايف واملجتمعي وان هذا يعترب »حق«للرجل« يف ممار�شة العنف لغايات خمتلفة 
اهمه���ا احلف���اظ على �شمعة و�شرف العائلة ، اي�شا من اه���م االمور التي تزيد من تعقيد 
الق�شية اعتبار ان ق�شية العنف اال�شري من الق�شايا التي تقع �شمن احليز اخلا�ص وانه 
اليج���وز البوح به العتباره ق�شية خا�ش���ة بالعائلة ،اي�شا الثقافة التي ن�شات عليها معظم 
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الن�ش���اء يف جمتمعاتنا وهي ثقاف���ة ال�شمت وعدم البوح بالعنف الذي تتعر�ص له الن�شاء 
خوف���ا من نظرة املجتمع لهن يف حال البوح عن العن���ف الذي تتعر�شن له،يرتافق جميع 
م���ا ذكر مع عدم وجود اجراءات يف املوؤ�ش�شات الر�شمية ح���ول كيفية التعامل مع ق�شايا 
العن���ف وعدم وجود قوان���ني خا�شة ملعاجلة ق�شايا العنف اال�ش���ري وانه ال يوجد تعريف 
يف القان���ون املطبق للعنف اال�شري،االمر الذي ادى الى ازدياد هذه الظاهرة يف املجتمع 
ويرتاف���ق م���ع ذلك عدم قدرة الن�شاء على التبليغ والب���وح بالعنف الذي تتعر�ص له خوفا 
م���ن النظرة املجتمعية واعدم ثقته���ا بالقوانني واالجراءات يف التعامل مع ق�شايا العنف 
اال�شري،واالم���ر ال���ذي جتلى ب�ش���ورة وا�شحة يف م�شح العنف ال���ذي مت اعداده من قبل 
مرك���ز االح�شاء الفل�شطيني يف العام 2011 والذي تن���اول مو�شوع توجه الن�شاء اللواتي 
تعر�ش���ن الى العنف لطلب اخلدمة من املوؤ�ش�ش���ات الن�شوية واحلقوقية والذي بلغ %0.7 

من اجمايل عدد الن�شاء اللواتي تعر�شن للعنف .
كما مت ذكره �شابقا بان الن�شاء ذوات االعاقة هن اكر عر�شة وانك�شافا على العنف من 
الن�ش���اء اللواتي ال يعانني من اعاقة وانه لل�شف ف���ان الن�شاء ذوات االعاقة مغيبات من 
برام���ج احلماية االجتماعية ومن اجندات عمل املوؤ�ش�ش���ات الن�شوية وهذا ما مت التاكيد 
علي���ة من خ���لل املجموعة البوؤرية واملقابلت الفردية الت���ي مت عقدها مع الن�شاء ذوات 
االعاقة واللواتي اكدن ان الن�شاء ذوات االعاقة يتعر�شن الى العنف اكر من غريهن من 
الن�شاء . اال انه  ال توجد موؤ�ش�شات خا�شة وبيوت حماية حلماية الن�شاء ذوات االعاقة..

وزي���رة ال�شوؤون االجتماعي���ة ال�شابقة ال�شيدة ماج���دة امل�شري اثن���اء م�شاركتها بور�شة 
عم���ل حول احلماية والبيوت االمنة باملجتمع الفل�شطيني والذي نظمها منتدى املنظمات 
االهلية بتاريخ 2012/5/9 اكدت ان »املو�شوع فائق االهمية وانه بحاجة الى موارد مالية 
م���ن اجل عمل بيوت امنة خا�شة بالن�شاء ذوات االعاقة«، وان فكرة الدمج التي يجب ان 
يتمتع���ن بها الن�ش���اء ذوات االعاقة غابت عن اذهان العامل���ني يف جمال تقدمي احلماية 
لللن�ش���اء ذوات االعاق���ة ومل يت���م التعام���ل مع ق�شية االعاق���ة على انها ج���زء من التنوع 
الطبيع���ي املوج���ود بالدولة،ومت التعاطي م���ع ق�شيتهن على انهن فئة اخ���رى من الن�شاء 
بحاج���ة الى بيوت امن���ة خا�شة للن�شاء ذوات االعاقة مما يتطل���ب موارد مالية وتكاليف 

عالية جدا والذي يوؤدي الى عدم ح�شولهن على احلماية كباقي الن�شاء باملجتمع .

عل���ى الرغ���م من التط���رق ملو�ش���وع  حق���وق الن�ش���اء ذوات االعاقة يف اخلط���ة الوطنية 
اال�شرتاتيجية ملناه�شة العنف �شد الن�شاء والتي تعمل على تنفيذها وزارة املراة اال انهن 
مغيب���ات يف جميع املجاالت عند التطبيق مث���ال على ذلك وبناء على جتربتنا ال�شخ�شية 
يف العم���ل �شمن اللجنة الوطنية ملناه�شة العنف �ش���د املراة وامل�شكلة من عدد كبري من 
املوؤ�ش�ش�ش���ات احلكومية وغري احلكومية والت���ي تعمل على تنفيذ ما ورد باخلطة الوطنية 
اال�شرتاتيجية ملناه�شة العنف �شد املراة وادماج ماورد باخلطة اال�شرتاتيجية يف برامج 
العم���ل اال اننا كن���ا املوؤ�ش�شة االولى الت���ي حت�ش�شت لعدم م�شارك���ة املوؤ�ش�شات التي تعنى 

بحقوق اال�شخا�ص ذوي االعاقة ب�شكل عام والن�شاء ذوات االعاقة ب�شكل خا�ص 
اي�ش���ا مل ياخذ م�شروع نظام التحويل تكامل بعني االعتبار ق�شية الن�شاء ذوات االعاقة، 
وم�ش���روع تكامل هو برنامج حماية على م�شتوى وطن���ي  للن�شاء املعنفات، مت اعداده من 
قب���ل مركز املراة للر�ش���اد القانوين واالجتماع���ي وبال�شراكة م���ع املوؤ�ش�شات احلكومية 

وغري احلكومية العاملة يف تقدمي اخلدمات للن�شاء املعنفات .
البح���ث عن امل�شاعدة لطلب احلماية:اظهرت نتائج امل�شح ال�شادرة عن جهاز االح�شاء 
املرك���زي للعام 2011 ان الن�شاء اللواتي �شبق لهن الزواج واللواتي تعر�شن الى لل�شاءة 
والعن���ف متحور ح���ول جتاهل عنف ازواجه���ن )57.6%( او ابق���اء جتربتهن مع العنف 
النف�شه���ن بحيث مل يتحدثن حول املو�شوع مع ممن حولهم 65.3%، يف حني ان %30.2 
اللوات���ي تعر�شن لعنف ازواجهن مبغادرة منازلهن والذهاب الى ا�شرهن للح�شول على 
امل�شاع���دة ،بينم���ا مل ترتك 28.8%من الن�شاء منازلهن ولك���ن كن قد حتدثن مع ابائهن 
او اقاربهن حول جتربتهن.فيما قام عدد قليل جدا من الن�شاء املعنفات اللواتي تعر�شن 
لل�شرب بطلب والتما�ص امل�شاعدة من م�شادر غري ر�شمية او م�شادر ر�شمية فعلى �شبيل 
املث���ال 10.9%التم�ش���ن اال�شت�ش���ارة وامل�شاعدة م���ن اال�شدقاء فيما قام���ت 1.6%منهن 
بطل���ب امل�شاعدة او الت�شاور م���ع �شخ�شية جمتمعية باال�شافة الى ذلك ذكرت 0.7%من 
الن�شاء اللواتي �شبق لهن الزواج انهن جلان الى طلب امل�شاعدة من املنظمات الن�شائية.
نلح���ظ من االرق���ام واملوؤ�شررات ال�شالفة الذك���ر ان نتائج امل�شح ا�شه���رت بان الن�شاء 
املتزوج���ات وغ���ري املتزوجات عادة ما يف�شل���ن ال�شمت،بل االمتناع ع���ن احلديث حول 
العن���ف املوجه �شده���ن وانهن نادرا م���ا يقمن بطل���ب احلماية وامل�شاع���دة من م�شادر 
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ر�شمي���ة وغ���ري ر�شمية ،وذلك خوفا م���ن ان يقوم ازواجهن وا�شرهن م���ن االنتقام منهن 
او ب�شب���ب ال�شع���ور امام االخرين باحل���رج،او خوفا على العلق���ات العائلية من ان تقوم 
العائل���ة بنبذها والت���ربوؤ منها،واكدت ثلثة من امل�شاركات باملقاب���لت املعمقة ان املراة 
املعاق���ة ال تتوج���ه لطل���ب احلماية ب�شبب اعتماد امل���راة ذات االعاقة عل���ى من حولها يف 
تقدمي الرعاية لها، وانه يف اغلب االحيان انه من قام مبمار�شة العنف عليها هم اقارب 

من الدرجة االولى.
 يف ه���ذا املجال مت عقد مقابلة مع ال�شي���د زياد عمر من وزارة ال�شوؤون االجتماعية اثناء 
اع���داد التقرير من اجل مناق�ش���ة ق�شية واقع الن�شاء ذوات االعاق���ة ، والذي بدوره اكد 
على ان اال�شخا�ص ذوي االعاقة يف جمتمعاتنا يتعر�شوا الى العنف والتهمي�ص واالق�شاء 
واك���د عل���ى املراة ذات االعاق���ة تعاين من متييز م���زدوج كونها امراة تع���اين من اعاقة  
ب�شكل عام بعد ذلك مت تركيز النقا�ص حول مو�شوع املراة ذات االعاقة يف حال تعر�شها 
ال���ى عنف ا�شري فانه���ا تواجه بعنف اكرب م���ن املوؤ�ش�شات املخت�ش���ة يف تقدمي احلماية 
نتيج���ة اق�شائها م���ن تقدمي اخلدمة القانوني���ة واالجتماعية واحلماي���ة لها النها حتتاج 
ال���ى اجراءات حماي���ة من نوع اخر نتيجة الحتياجاتها اخلا�ش���ة وباالخ�ص عند جلوئها 
لطل���ب احلماية يف البي���وت االمنة ا�شوة بالن�شاء العاديات يف ح���ال تعر�شهن الى عنف، 
عم���ل تدري���ب للعاملت يف البي���وت االمنة للتعام���ل مع ق�شاي���ا الن�ش���اء �شحايا العنف 
واللواتي يعانني م���ن اعاقة ،اال�شرتاتيجية العامة لقطاع التاهيل،دعوة املدراء االداريني 
للبي���وت االمن���ة لعقد موؤمتر او ور�شة عم���ل مع وزيرة ال�شوؤون االجتماعي���ة لدمج الن�شاء 
ذوات االعاق���ة وا�شتيعابهن يف البيوت االمنة كباقي الن�شاء �شحايا العنف تعديل مناهج 
التدري�ص،ان يتم عقد جمموعات دعم ذاتي للن�شاء �شحايا العنف،م�شاريع تديرها ن�شاء 
ذوات اعاق���ة ،بالن�شب���ة الى القان���ون ان يتم العمل على التوعي���ة بالقانون وتوجيه املعاق 
ال���ى حمكمة الع���دل العليا للمطالبة بحقوقه واكد ان ق�شي���ة اال�شخا�ص ذوي االعاقة يف 
فل�شط���ني بحاجة الى العم���ل �شمن اربعة حم���اور مهمة ورئي�شية وه���ي التاهيل املوائمة 
التوعي���ة ال�شيا�ش���ات وااليات والقوان���ني .خطة اولية لل���وزارات من اج���ل مراجعة كافة 
القوان���ني والعلق���ات واالنظمة وتدريب الطواق���م وو�شع االليات لتنفي���ذ القانون داخل 

الوزارة .وجود موازنة للمتابعة امليدانية .

مقابل���ة م���ع ال�شيدة عل اب���و الغيب مدي���رة جمعية جنوم االم���ل لتمك���ني الن�شاء ذوات 
االعاق���ة اك���دت ال�شيدة عل على وجود متيي���ز مزدوج تعاين منه الن�ش���اء ذوات االعاقة 
كونه���ن معاق���ات يف جمتمع ذكوري مث���ل جمتمعنا واكدت ان جمعية جن���وم االمل تقدم 
العدي���د من اخلدم���ات والربامج املوجهة للن�شاء ذوات االعاق���ة ولكنها ال تقدم خدمات 
قانوني���ة واجتماعية وحماية للم���راة ذات االعاقة يف حال تعر�شها الى العنف كونها غري 
خمت�ش���ة بذلك، وعندما توجه���ت ال�شيدة عل الى املوؤ�ش�ش���ات الن�شوية واحلقوقية التي 
تق���دم احلماية لطلب امل�شاعدة يف عدد من ح���االت العنف التي تعر�شت لها ن�شاء ذوات 
اعاق���ة توجهن الى جمعية جنوم االمل مت الرف�ص بالتعامل مع الق�شية كون املراة تعاين 
من اعاقة وان بيوت احلماية املوجودة يف فل�شطني تعاين من عدم املوائمة يف االبنية ويف 

التعامل ق�شايا خا�شة مثل ق�شايا الن�شاء ذوات االعاقة .

القوانني الفل�سطينية والعنف اال�سري:
قانون العقوبات االردين املطبق باالرا�سي الفل�سطينية

�ش���دد قان���ون اللعقوب���ات باجلرائ���م التي تتعر����ص لها انث���ى ال ت�شتطي���ع املقاومة ومنها 
االغت�ش���اب حيث ن�شت م���ادة 293 يعاقب باال�شغال ال�شاقة املوؤقت���ة من واقع انثى غري 
زوج���ة ال ت�شتطي���ع املقاومة ب�شبب عج���ز ج�شدي او نق����ص نف�شي او ب�شبب م���ا ا�شتعمل 
نحوها من �شروب اخلداع بينما العقوبة يف نف�ص اجلرمية للمراة العادية العقوبة ا�شغال 
�شاقة موؤقتة خم�ص �شنوات على االقل. ولكن لل�شف الن�شاء ذوات االعاقة امل�شاركات يف 
التقرير اكدن على عدم معرفتهن عن هذه املواد يف القانون واكدن على خوف املراة ذات 
االعاق���ة وان���ه حتى لو يف قانون ولكن���ه غري مطبق خوفها من تق���دمي ال�شكوى الرتباطها 

بالعائلة وتقدمي الرعاية لها.

قانون اجلراءات اجلزائية الفل�سطيني لعام 2001 وقيود حتريك الدعوى 
تن���اول القان���ون م�شالة تدخل  ال�شابط���ة الق�شائية يف ق�شايا العن���ف اال�شري  وحتريك 
الدع���وى اجلزائي���ة والتي علقت على �صرط تقدمي �صكوى من قبل املعتدى عليه اذ ن�صت 
م���ادة )4( فقرة 1 »ال يج���وز للنيابة العامة اإجراء التحقي���ق اأو اإقامة الدعوى اجلزائية 
الت���ي عل���ق القانون مبا�شرته���ا على �شكوى اأو ادع���اء مدين اأو طل���ب اأو اإذن اإال بناًء على 
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�شكوى كتابية اأو �شفهية من املجني عليه اأو وكيله اخلا�ص اأو ادعاء مدين منه اأو من وكيله 
اخلا�ص اأو اإذن اأو طلب من اجلهة املخت�شة.« نلحظ ان املادة علقت اجراء التحقيق او 
اقامة الدعوى اجلزائية بناءا على �شكوى من ال�شخ�ص املعتدى عليه وغري ذلك ال يجوز 

حتريك الدعوى اجلزائية .
كذل���ك املادة )6( من ذات القان���ون والتي تناولت مو�شوع تق���دمي ال�شكوى من الويل اأو 

الو�شي اأو القيم:
اإذا كان املجني عليه يف االأحوال امل�شار اإليها يف املادة )5( من هذا القانون مل يبلغ . 1

خم����ص ع�شرة �شن���ة كاملة اأو كان م�شابًا بعاهة يف عقله تق���دم ال�شكوى من وليه اأو 
و�شيه اأو القيم عليه.

اإذا تعار�ش���ت م�شلحة املجن���ي عليه مع م�شلحة من ميثل���ه اأو مل يكن له من ميثله . 2
تقوم النيابة العامة مقامه.

تناولت هذه املادة مو�شوع تقدمي ال�شكوى من الويل او الو�شي على ال�شخ�ص اذا مل يبلغ 
اخلام�شة ع�شر او كان م�شابا بعاهة يف عقله،وانه ح�شب االح�شائيات الر�شمية وكما هو 
معل���وم بان ال�شخ�ص الو�شي او ال���ويل او القيم هو يف معظم االحيان من يقوم مبمار�شة 
العن���ف على ال�صخ����ض امل�صمول برعايته وان ا�صراط ان تق���وم النيابة العامة مقامه يف 
رفع الدعوى اذا تعار�شت امل�شلحة كيف من املمكن ان تعلم النيابة العامة بوقوع العنف 
على ال�شحية مادام مت التعامل مع ق�شايا العنف اال�شري على انها من الق�شايا التي تقع 
�شم���ن احليز اخلا�ص وال يجوز الحد التدخل حفاظا على �شمعة و�شرف العائلة،نلحظ 
ان ه���ذه املادة تطرقت لق�شي���ة الن�شاء ذوات االعاقة لتناولها نوع من انواع االعاقة وهي 
االعاقة العقلية »من كان م�شابا بعاهة يف عقله...« وانه ربط حتريك الدعوى اجلزائية 
من قبل النيابة العامة اذا تعار�شت امل�شلحة مع من هي م�شموله برعايته ولكن بالواقع 
وكم���ا مت ذك���ره بان هذه الق�شايا تق���ع �شمن االطار واحليز اخلا����ص للعائلة،وانه يوجد 

الكثري من احلاالت التي مت االعتداء عليها جن�شيا من قبل من هي م�شمولة برعايته.
اي�ش���ا بالن�شب���ة الى تقدمي ال�شك���وى من قبل املعتدى عليه ويف ه���ذه احلالة عندما تكون 
املراة من ذوات االعاقة والذي يزيد من حجم العقبات يف طريقها لتقدمي ال�شكوى اكر 
م���ن املراة العادية على الرغم وانه يف ال�شياق الع���ام بالن�شبة للمراة العادية التي تواجه 

�شعوبات يف تقدمي ال�شكوى خوفا على �شمعة العائلة ومراعاة للنظرة املجتمعية،فما بالك 
باحلي���ث ع���ن ق�شية الن�شاء ذوات االعاق���ة اللواتي يواجهن بعنف اك���رب من قبل العائلة 
واملجتمع اي�شا خوفهم يكون اكرب من املراة العادية يف تقدمي ال�شكوى الرتباطها بالعائلة 

التي تقوم على رعايتها ولعدم وجود اجراءات حماية تتمتع بها الن�شاء ذوات االعاقة.

املطلب الثالث: احلق يف التعليم 
يعترب احلق يف التعليم من اهم احلقوق التي يجب ان يتمتع بها اال�شخا�ص ذوي االعاقة 
وانه يعت���رب الركيزة اال�شا�شية لباقي احلقوق الرتباط���ه مبو�شوع تاهيل االفراد للدخول 
يف �ش���وق العم���ل وامل�شارك���ة يف احلي���اة وجعلهم فئة منتج���ة يف املجتمع ،وال���ذي يتطلب 
توف���ري االمكاني���ات من خ���لل الدولة للو�شول ال���ى التعيل���م ،وتقع ه���ذه امل�شوؤولية على 
القط���اع احلكومي وموؤ�ش�شات املجتمع املدين يف توف���ري بيئة تعليمية منا�شبة لل�شخا�ص 
ذوي االعاق���ة باعتباره���م كباق���ي االفراد باملجتمع،ه���ذا احلق الذي كفلت���ه االتفاقيات 

واملعاهدات الدولية والقوانني املحلية بالدولة.
لق���د ن�ش���ت العديد م���ن املواثي���ق الدولية على ح���ق اال�شخا����ص ذوي االعاق���ة بالتعليم 
،كاالع���لن العاملي حلق���وق االن�شان فقد ورد يف املادة الثانية باالع���لن  لكل اإن�شان حق 
التمت���ع بجميع احلقوق واحلريات املذكورة يف هذا االإعلن، دومنا متييز من اأي نوع، وال 
�شيما التمييز ب�شبب العن�شر، اأو اللون، اأو اجلن�ص، اأو اللغة، اأو الدين، اأو الراأي �شيا�شيا 

وغري �شيا�شي، اأو االأ�شل الوطني اأو االجتماعي، اأو الروة، اأو املولد، اأو اأي و�شع اآخر.  
كم���ا اكد اي�شا الع���لن العاملي حلقوق االن�ش���ان على احلق بالتعليم بامل���ادة )26(والتي 

ن�شت على انه:
ل���كل �شخ�ص حق يف التعليم. ويجب اأن يوفر التعليم جمانا، على االأقل يف مرحلتيه . 1

االبتدائي���ة واالأ�شا�شي���ة. ويكون التعلي���م االبتدائ���ي اإلزاميا. ويك���ون التعليم الفني 
واملهني متاحا للعموم. ويكون التعليم العايل متاحا للجميع تبعا لكفاءتهم. 

يجب اأن ي�شتهدف التعليم التنمية الكاملة ل�شخ�شية االإن�شان وتعزيز احرتام حقوق . 2
االإن�شان واحلريات االأ�شا�شية. كما يجب اأن يعزز التفاهم والت�شامح وال�شداقة بني 
جمي���ع االأمم وجميع الفئات العن�شري���ة اأو الدينية، واأن يوؤيد االأن�شطة التي ت�شطلع 
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بها االأمم املتحدة حلفظ ال�شلم. 
للآباء، على �شبيل االأولوية، حق اختيار نوع التعليم الذي يعطى الأوالدهم.. 3

اي�ش���ا من االتفاقيات الدولية التي تناولت مو�ش���وع احلق بالتعليم اتفاقية حقوق الطفل 
فقد اكدت باملادة )23(من االتفاقية على حقوق اال�شخا�ص ذوي االعاقة عقليا وج�شديا 
اذ تن����ص عل���ى وج���وب متتع الطفل املع���اق عقليا او ج�شدي���ا بحياة كامل���ة وكرمية ،ويف 
ظ���روف تكفل له كرامته وتعزز اعتم���اده على النف�ص وتي�شر م�شاركت���ه الفعلية باملجتمع 
،كما تع���رتف للطقل املعاق يف التمتع برعاية خا�شة وت�شج���ع وتكفل للطفل املوؤهل لذلك 

وللم�شوؤولني عن رعايته تقدمي امل�شاعدة .
املادة )23(

تع���رتف الدول االأط���راف بوجوب متتع الطفل املعوق عقلي���ًا اأو ج�شديًا بحياة كاملة . 1
وكرمي���ة، يف ظروف تكفل ل���ه كرامته وتعزز اعتماده على النف����ص وتي�شر م�شاركته 

الفعلية يف املجتمع.
تع���رتف الدول االأطراف بحق الطفل املعوق يف التمتع برعاية خا�شة وت�شجع وتكفل . 2

للطف���ل املوؤهل لذلك وللم�شوؤولني عن رعايت���ه، رهنًا بتوفر املوارد، تقدمي امل�شاعدة 
التي يقدم عنها طلب والتي تتلءم مع حالة الطفل وظروف والديه اأو غريهما ممن 

يرعونه.
اإدراكًا للحتياج���ات اخلا�شة للطف���ل املعوق،توفر امل�شاعدة املقدم���ة وفقًا للفقرة . 3

2 م���ن ه���ذه املادة جمانًا كلم���ا اأمكن ذلك، مع مراع���اة املوارد املالي���ة للوالدين اأو 
غريهما ممن يقومون برعاية الطفل، وينبغي اأن تهدف اإلى �شمان اإمكانية ح�شول 
الطفل املع���وق فعًل على التعليم والتدريب، وخدم���ات الرعاية ال�شحية، وخدمات 
اإع���ادة التاأهيل، واالإع���داد ملمار�شة عمل، والفر�ص الرتفيهي���ة وتلقيه ذلك ب�شورة 
ت���وؤدي اإل���ى حتقيق االندم���اج االجتماعي للطف���ل ومنوه الفردي، مب���ا يف ذلك منوه 

الثقايف والروحي.
عل���ى الدول االأطراف اأن ت�شجع بروح التعاون ال���دويل تبادل املعلومات املنا�شبة يف . 4

مي���دان الرعاية ال�شحي���ة الوقائية والع���لج الطبي والنف�ش���ي والوظيفي للأطفال 
املعوق���ني، مب���ا يف ذلك ن�شر املعلوم���ات املتعلقة مبناهج اإع���ادة التاأهيل واخلدمات 

املهني���ة واإمكانية الو�ش���ول اإليها، وذلك بغية الدول االأط���راف من حت�شني قدراتها 
ومهاراته���ا وتو�شي���ع خربته���ا يف هذه املج���االت، وتراع���ى ب�شفة خا�ش���ة، يف هذا 

ال�شدد، احتياجات البلدان النامية .
اي�ش���ا اكد العه���د الدويل اخلا�ص باحلق���وق االقت�شادي���ة واالجتماعي���ة والثقافية على 
ح���ق اال�شخا�ص ذوي االعاقة باحل�شول على التعليم،م���ع �شمان جعل التعليم االبتدائي 

الزاميا واتاحته جمانا واكد على هذا احلق بن�ص املادة رقم )13( من العهد.

الت�سريعات الفل�سطينية واحلق بالتعليم:
تناول���ت الت�شريع���ات املحلي���ة مو�ش���وع حماية احل���ق بالتعليم لل�شخا����ص ذوي االعاقة 
باعتباره���م اف���راد ومواط���ني بالدول���ة وانه يج���ب ان يتمتع���وا بجميع احلق���وق املختلفة 
للمواط���ني بالدول���ة فقد ن�ش���ت املادة رقم 9 بالقان���ون اال�شا�شي عل���ى ان جميع االفراد 
بالدول���ة مت�ش���اوون ال فرق بينهم وذك���رت فئة اال�شخا�ص ذوي االعاق���ة ،اي�شا املادة 10 
يف القان���ون كفل���ت حتقيق حق���وق االن�شان جلمي���ع املواط���ني بالدولة واالت���زام مبا ورد 

باالتفاقيات واملعاهدات الدولية والتي حتمي حقوق االن�شان .
امل���ادة رق���م )10(من قانون حق���وق املعوقني رق���م )4( ل�شنة 1999 عل���ى جمموعة من 
احلق���وق اخلا�ش���ة يف جمال رعاي���ة وتاهيل اال�شخا����ص ذوي االعاقة يف جم���ال التعليم 
بفل�شط���ني فتناولت امل���ادة م�شوؤولية وزارة ال�شوؤون االجتماعي���ة ب�شفتها اجلهة امل�شوؤولة 
عن حقوق اال�شخا�ص ذوي االعاقة ويقع على عاتقها م�شوؤولية التن�شيق مع جميع اجلهات 

املخت�شة اال�شخا�ص ذوي االعاقة فن�شت املادة على :
�شمان ح���ق املعوقني يف احل�شول على فر�ص متكافئ���ة لللتحاق باملرافق الرتبوية . 1

والتعليمية يف اجلامعات،�شمن اطار املناهج املعمول بها يف هذه املرافق .
توفري الت�شخي�ص الرتبوي اللزم لتحديد طبيعة االعاقة وبيان درجتها.. 2
توفري املناهج والو�شائل الرتبوية والتعليمية والت�شهيلت املنا�شبة .. 3
توفري التعليم بانواعه وم�شتوياته املختلفة للمعوقني بح�شب احتياجاتهم .. 4
اعداد املوؤهلني تربويا لتعليم املعوقني كل ح�شب اعاقته .. 5

اأي�ش���ا مت التط���رق الى مو�ش���وع احلق بالتعليم بقان���ون الطفل الفل�شطين���ي رقم 7 ل�شنة 
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2004 حيث ن�شت املادة رقم )41( من القانون على 1. للطفل ذي االإحتياجات اخلا�شة 
احلق يف التعليم والتدريب بنف�ص املدار�ص واملراكز املعدة للتلميذ. 2. يف حاالت االإعاقة 
اال�شتثنائية تلتزم الدولة بتاأمني التعليم والتدريب يف ف�شول اأو مدار�ص اأو مراكز خا�شة 
�شريط���ة اأن: اأ. تكون مرتبطة بنظام التعليم العادي وملئمة حلاجات الطفل. ب. تكون 
قريبة من مكان اإقامته و�شهل الو�شول اإليها. ج. توفر التعليم باأنواعه وم�شتوياته ح�شب 

اإحتياجاتهم. د. توفر املوؤهلني تربويا لتعليمهم وتدريبهم ح�شب اإعاقتهم. 
اللئحة التنفيذية لقانون حقوق املعوقني رقم 99/4 والتي من املفرو�ص ان ت�شع اللوائح 
التنظيمي���ة القادرة عل���ى نقل ما جاء بالقانون م���ن مواد قانونية عامة اإل���ى اإجراءات و 
تنقله���ا م���ن ال�شيغ القانونية اإلى �شي���غ تنفيذية ميكن االلتزام به���ا وترجمتها اإلى واقع 
عملي،حي���ث تناول���ت اللئحة مو�شوع احل���ق بالتعليم باملادة رقم )12(كم���ا �شيتم ذكره 
ادن���اه ولكن من املاخ���ذ على هذه املادة بانها ال تفر�ص جزاءا عل���ى املوؤ�ش�شات التعليمية 

اذا رف�شت انت�شاب احد اال�شخا�ص ذوي االعاقة بها،حيث جاء باملادة مايلي:
ثالثا: يف جمال التعليم تطبق قانون التعليم االإلزامي �شمن فل�شفة وزارة الرتبية والتعليم 

مع مراعاة و�شع الطفل املعوق وقدراته الذهنية واحلركية واحل�شية والنف�شية. 
• يجب على اجلامعات واملعاهد واملراكز التعليمية اأن تعطي فر�شا متكافئة للمعوقني 	

لللتحاق �شمن اطار املناهج املعمول بها. 
• عل���ى وزارة الرتبية والتعليم دعم التعليم املتخ�ش�ص فقط للحاالت التي ي�شتع�شي 	

فيها تاأمني التعليم �شمن البيئة العادية.
•  ال ت�ش���كل االإعاق���ة يف حد ذاتها �شبب���ا يف رف�ص طلب االنت�ش���اب اأو الدخول اإلى اأي 	

موؤ�ش�شة تربوية اأو تعليمية ر�شمية اأو خا�شة. 
• عل���ى وزارة الرتبية والتعليم طرح مو�ش���وع ال�شخ�ص املعوق يف طلب برامج الرتبية 	

املدنية يف جميع املدار�ص.
• تطبيق احلم���لت االإر�شادية داخ���ل املوؤ�ش�شات التعليمية الثانوي���ة لتوجيه الطلب 	

للخت�شا�ص املطلوبة يف جمال االإعاقة. 
• عل���ى وزارة الرتبي���ة والتعلي���م موائمة املدار����ص واملراكز واملوؤ�ش�ش���ات الرتبوية مبا 	

يتنا�شب وال�شخ�ص املعوق.

• اإن�ش���اء ق�ش���م خا����ص يف وزارة الرتبية والتعلي���م للهتمام باحتياج���ات االأ�شخا�ص 	
املعوق���ني وتطوير الربامج واملناهج التعليمية اخلا�شة مبا يتلءم مع فل�شفة التعليم 

العام وحقوق االأفراد يف التعليم. 
• تطوير مراكز التدريب املهني ال�شتقبال االأ�شخا�ص املعوقني كحق لهم يف التدريب. 	
• مناهج درا�صية لل�صخ�ض املعوق مع خطوط كبرية اأو لغة برايل.	
• مهم���ة اجلامع���ات من خ���لل برامج التعلي���م امل�شتم���ر وامل�شاق���ات التعليمية و�شع 	

الربام���ج املنهجية حول االإعاق���ة والربامج التدريبية اخلا�شة للك���وادر الفنية التي 
تعمل يف هذا املجال لرفع م�شتوى اخلدمات. 

• ا�شتحداث بعثات تخ�ش�ص للكوادر املبدعة والتي تكون قادرة على التدريب والتعليم 	
للم�شتوى اجلامعي. 

نلح���ظ من خ���لل قراءة املواد القانونية واملتعلقة باحل���ق بالتعليم بان هناك جملة من 
القوانني الفل�شطينية التي تبنت مو�شوع احلق بالتعليم والزمت اجلهات امل�شوؤولة بتطبيق 
م���ا جاء بالقانون ولكن على ار����ص الواقع جند عدم وجود ن�ص قان���وين يتناول مو�شوع 
ت�ش���رب االطف���ال ذوي االعاقة من املدار����ص ويجب على القان���ون ان ي�شدد من اجرءات 
الرقاب���ة على الت�ش���رب من املدار����ص، اي�شا يلحظ ع���دم وجود ن�ص قان���وين يحا�شب 
االه���ل اللذين امتنعوا عن ار�شال اوالدهم من ذوي االعاقة للمدار�ص خا�شة يف املراحل 
اال�شا�شي���ة ،اي�ش���ا نلحظ ان قانون التعليم العايل مل يل���زم اجلامعات بتطبيق ن�شو�ص 
قانون ذوي االعاقة وانه يعترب من اكرب اال�شكاليات التي حتد من و�شول اال�شخا�ص ذوي 
االعاق���ة ال���ى الدلرا�شة اجلامعية هي عدم موائمة اجلامع���ات لل�شخا�ص ذوي االعاقة 
وه���ذا م���ا اكدت عليه الن�ش���اء امل�شاركات بالتقري���ر اي�شا اكدن عل���ى ان جامعة القد�ص 
املفتوح���ة والتي تعترب من ا�شهل اجلامعات حيث من املمك���ن الدرا�شة عن بعد وامكانية 
ع���دم ح�شور املحا�شرات اال ان ابنيتها يف معظم املحافظات غري موائمة الحتياجاتهن، 
اي�ش���ا  وعند ق���راءة املوؤ�شرات على ار�ص الواقع نلحظ ان هناك جمموعة من املعيقات 
حت���د من و�شول اال�شخا�ص ذوي االعاقة الى التعليم �شواء التعليم اال�شا�شي او اجلامعي 
حيث اأ�شار م�شح االعاقة الذي نفذه مركز االح�شاء الفل�شطيني  اإلى كثري من التحديات 
الت���ي تواج���ه االأ�شخا�ص ذوي االإعاقة فعل���ى م�شتوى احلق يف التعليم ب���ني امل�شح اإلى اأن 
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م���ا ن�شبت���ه 35.1%م���ن االأفراد ذوي االإعاق���ة 15 �شنة فاأك���ر مل يلتحقوا اأب���دا بالتعليم 
وان 35.1% منه���م اأمي���ون وان ن�شب���ة 5.3%منه���م فقط قد اأكمل���وا تعليمهم العايل، يف 
الوق���ت الذي ي�شارك فيه بق���وة العمل 8.4% فقط منهم. اي�شا بني امل�شح اأن 22.2%من 
االأ�شخا����ص ذوي االإعاق���ة قد تركوا تعليمهم ب�شبب االإعاقة.وح���ول االأفراد ذوي االإعاقة 
10-17 �شن���ة امللتحقني حاليا بالتعليم وهم بحاجة اإل���ى مواءمة يف البيئة املحيطة حتى 
ي�شتطيع���وا ا�شتكم���ال تعليمهم ف���ان 38.5% م���ن ذوي االإعاقة الب�شري���ة يحتاجون اإلى 
مواءمة الغ���رف ال�شفية واالأدوات مقابل 24.2%من ذوي االإعاقة ال�شمعية و50.0%من 
ذوي االإعاقة احلركية، يف الوقت الذي عرب فيه 50.0% اأي�شا من ذوي االإعاقة احلركية 

عن احلاجة اإلى مواءمة املوا�شلت مقابل 24.5%من ذوي االإعاقة الب�شرية.
اي�ش���ا اكدت الن�ش���اء امل�شاركات باملجموعة البوؤرية على وج���ود الكثري من املعيقات التي 
حت���د من و�شول اال�شخا�ص ذوي االاعاقة الى التمتع باحل���ق بالتعليم �شواء اال�شا�شي او 
التعلي���م اجلامعي،ابتداءا من النظرة املجتمعية مرورا باالج���راءات املتبعة يف املدار�ص 
واجلامع���ات واملوائم���ة البيئية �شواء على م�شتوى االبني���ة او املوا�شلت ،اي�شا اكدن الى 
�شعوب���ة يف فر�ص الن�شاء يف الو�شول اإلى التعليم ومواءمة املدار�ص من اجل ا�شتيعابهن، 
كذل���ك التواجد الفعلي يف املدر�ش���ة لعدد من امل�شاركات يف التقري���ر مل يكن منتظما اإذ 
ا�شطررن يف بع�ص االأحيان اإلى ترك املدر�شة من اجل اإجراء عمليات جراحية اأو ق�شاء 
ف���رتات علجية يف موؤ�ش�شات التاأهيل وكانت تعو�ص فرتة االنقطاع مبجهود فردي بعيدا 

عن املدر�شة.

م�ساركات الن�ساء باملجموعة البوؤرية واملقابالت املعمقة
وق���د �شارك���ت احدى الن�ش���اء يف املقابلت الفردي���ة بتجربته���ا اخلا�شة:در�شت لل�شف 
الثال���ث االبتدائي كن���ت اواجه عنف ونظ���رة ا�شتحقار من املعلمات وم���رة تعر�شت الى 
ال�شرب م���ن املديرة كنت اعاين من تقرحات باالرجل ف�ص حمام موائم وف�ص وعي عند 
الطالبات باملدر�شة ع�شان هيك ت�شربت من املدر�شة بال�شف الثالث وكنت اخد من كتب 
اخوت���ي وادر�ص بالبيت بعد ذلك عملت مبوؤ�ش�ش���ة وكنت بال�شر اروح ع حمو االمية وكنت 
خمبية عن عملي اين اتعلم مبحو االمية حلد وقدمت التوجيهي وح�شلت على معدل 70 

بالتوجيهي ولكن اي�شا واجهت �شعوبات يف االلتحاق باجلامعة واملوائمة.

ي�شا �شاركت احدى الن�شاء يف املقابلت املعمقة بتجربتها« توقفت عن التعليم ع�شان ما 
كن���ت افهم ع املعلمة ع�شان كانت تل���ف �شهرها وانا بفعم ع ال�شفايف االن الو�شع اف�شل 

بكثري.
التعلي���م امل���راة بت�شتحي م���ن اعاقتها انها ت���روح ع اجلامعة اما الرج���ل يختلف و هناك 

�شعوبة بالتوا�شل واملعلومات .
بال�شارع نظرات النا�ص وكلمهم وهاي لي�ص طالعة ولوم ع االهل كيف بطلعوها تتعلم. 

تق���دمي الرعاي���ة من قبل االه���ل التعليم« لو بدي ارد ع دار �شيده���ا كان ما تعلمت بالقوة 
خليته���ا تتعل���م �شيدها بحكي بل درا�شة ب���ل هم بدكم تف�شحون���ا باملنطقة خليها تكعد 
وم���ا يف موائم���ة يف بيئة التعليم وان كنت حامله���ا ع ظهري يوم يوم ع�شان تتعلم لو ردينا 

وكعدناها �شو �شار .
موائم���ة التعليم املدر�شة منيحة ب�ص ملا انتقل���ت ع مدر�شة تانية كانت طابق ثاين وتغلبت 
كت���ري بال�شعود والنزول وال�شنطة تقيلة كانت بالتوجيهي وباجلامعة ف�ص م�شعد والكتب 
ثقيل���ة باجلامع���ة املفتوحة وكن���ت اطلع طابق رابع وكن���ت امزع الكت���اب ح�شب الدرو�ص 
ع�ش���ان اق���در احمل الكت���ب واذا يف م�شعد كب�شات���ه عالية نح���ن االن ب2013 ويف نا�ص 

ق�شار وهذا تخلف.
النظ���رة املجتمعية تخلف ،بح�شها مل���ا كنت اروح ع اجلامعة �شحاب املحلت ببحر وفيي 
وبقول���و الال���ه اال اهلل والنا�ص بال�ش���ارع نظرتهم كانه �شي غريب وكن���ت ااخر طلعتي من 
اجلامع���ة ع�شان ما التقي مع والد املدار�ص النهم ب�شريوا يعلقوا علي ويلحقوين بال�شارع 

ا�شوا من النظرة الطبية نظرة املجتمع الى اال�شخا�ص ذوي االعاقة.

النتائج
اأب���رز النتائج التي مت التو�شل اإليها من خلل املجموعة البوؤرية واملقابلت املعمقة كانت 

كاالآتي:
• اأك���دت امل�ش���اركات باأنه���ن ال يعلمن عن القان���ون وتفا�شيله، فهن يعلم���ن اأن هناك 	

قانون، ولكنه غري من�شف، وغري مطبق، وغري مف�شل، وال يلبي احتياجاتهن.
• تعت���رب قلة املواءم���ة البيئية من اأكر املعيق���ات التي حتد من و�ش���ول الن�شاء ذوات 	
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االإعاقة اإلى التعليم والعمل وكافة املجاالت االأخرى.
• هن���اك متيي���ز بني الن�ش���اء ذوات االإعاق���ة والرجال م���ن ذوي االإعاق���ة يف خمتلف 	

املج���االت )العمل، التعليم، الزواج، الدمج االجتماعي، التوعية املجتمعية، النظرة 
املجتمعية، والعنف املبني على اأ�شا�ص النوع االجتماعي(.

• هن���اك متييز ح�شب املوقع اجلغرايف فقد اأكدت معظم امل�شاركات بان هناك متييز 	
يف الو�ش���ول اإل���ى اخلدمات ح�ش���ب املوقع وان معظ���م موؤ�ش�شات االإعاق���ة موجودة 
يف و�ش���ط ال�شفة الغربي���ة وبعدها منطقة اجلنوب وان منطق���ة ال�شمال هي االأكر 

تهمي�شا.
• تع���اين الن�شاء ذوات االإعاقة من متييز م�شاعف ويتعر�شن اإلى اأ�شكال خمتلفة من 	

العنف اأكر من الن�شاء غري ذوات االإعاقة.
• على الرغم من تعر�شهن اإلى العنف والتمييز والتهمي�ص، فاإن الن�شاء ذوات االإعاقة 	

ال ي�شتطع���ن الو�شول اإل���ى املوؤ�ش�شات الن�شوية واحلقوقية لطل���ب اخلدمة القانونية 
واالجتماعي���ة واحلماي���ة لع���دة اأ�شباب منه���ا عدم معرفته���ن عن ه���ذه املوؤ�ش�شات 
واخلدم���ات التي تقدمها وخوفهن من ردة فعل االأه���ل واالأ�شرة حيث اأنهن يعتمدن 

عللي االأ�شرة يف القيام بال�شوؤون احلياتية اليومية. 
• مل تاأخذ املوؤ�ش�شات الن�شوية واحلقوقية بعني االعتبار ق�شية الن�شاء ذوات االإعاقة.	
• هناك �شعف يف اخلدمات التي يتم تقدميها من املوؤ�ش�شات الر�شمية وغري الر�شمية 	

يف عدة جماالت.

التو�سيات وا�سرتاتيجيات العمل امل�ستقبلية
تعزيز م�شاركة االأ�شخا�ص ذوي االإعاقة يف عمليات �شنع القرار ذات ال�شلة.. 1
توف���ري فر����ص الو�ش���ول للمعاقني، واالإزال���ة التدريجي���ة للحواجز الت���ي حتول دون . 2

و�شوله���م اإلى البيئ���ة املادية وو�شائل النق���ل واملعلومات واالت�ش���االت، مبا يف ذلك 
تكنولوجي���ا املعلوم���ات والت�ص���الت، ك�ص���رط اأ�صا�ص���ي لتحقي���ق تكاف���وؤ الفر����ض 

للأ�شخا�ص ذوي االإعاقة وحتقيق التنمية امل�شتدامة وال�شاملة للجميع. 
تعزيز تكافوؤ الفر�ص للأ�شخا�ص ذوي االإعاقة عن طريق اتخاذ االإجراءات الرامية . 3

اإلى حتقيق املقا�شد واالأهداف امل�شرتك���ة التفاقية حقوق االأ�شخا�ص ذوي االإعاقة، 
دة ب�ش���اأن حتقيق تكافوؤ الفر�ص للأ�شخا����ص ذوي االإعاقة وبرنامج  والقواع���د املوحَّ

العمل العاملي املتعلق باملعوقني.
و�شع �شيا�شات تدعم ا�شتفادة االأ�شخا�ص ذوي االإعاقة على قدم امل�شاواة مع عموم . 4

ال�ش���كان من اخلدمات العام���ة، مبا فيها ال�شكن واخلدم���ات االجتماعية ال�شاملة، 
والتعلي���م، وال�شحة، واحلماية االجتماعية، والعم���ل والعمالة، والنقل واالت�شاالت 
عن طريق حتديد ومعاجلة الثغرات املوجودة يف القوانني وال�شيا�شات ويف تنفيذها. 

توفري دعم خا�ص للأ�شر التي ت�شم بني اأفرادها اأ�شخا�شًا ذوي اإعاقة.. 5
كفالة و�شول االأ�شخا�ص ذوي االإعاقة على قدم امل�شاواة اإلى التعليم.. 6
توفري الرعاية ال�شحية وتهيئة املراك���ز ال�شحية واملباين العامة واخلدمية وتوفري . 7

ما حتت���اج اإليه الن�شاء ذوات االإعاقة من و�شائ���ل واأدوات م�شاعدة، وتوفري التامني 
ال�شح���ي وتوعي���ة مزاويل مهنة الط���ب بكيفية التعام���ل مع الن�ش���اء ذوات االإعاقة 
وتوف���ري مرتجمني للغة االإ�شارة يف املرافق ال�شحي���ة واحلكومية واخلدمية لت�شهيل 

عمليات التوا�شل بني ذوي االإعاقة ال�شمعية ومقدمي اخلدمة .
توف���ري الربام���ج ال�شحية التي حتد من ن�شبة االإعاق���ة والك�شف املبكر للتدخل عند . 8

االقت�ش���اء، واإعط���اء الن�ش���اء ذوات االإعاق���ة االأولوية م���ن ن�شبة التوظي���ف وتنمية 
مهارات الن�شاء ذوات االإعاقة يف اجلوانب التعليمية واملهنية.

اإتاح���ة الفر�ش���ة اأمام الن�شاء ذوات االإعاقة للم�شارك���ة يف كافة االأن�شطة الرتفيهية . 9
والثقافي���ة والريا�شي���ة واملوؤمترات وور����ص العمل �ش���واء على امل�شت���وى الداخلي اأو 

اخلارجي. 
اعتم���اد �شيا�ش���ة تعليمية وطنية �شامل���ة للجميع وتعزيز ق���درة املدار�ص على توفري . 10

التعلي���م ال�شام���ل للجميع وكفال���ة تي�شري و�شول االأطف���ال املعوقني اإل���ى املوؤ�ش�شات 
التعليمية، مب���ا يف ذلك توفري خدمات النقل املدر�ش���ي املي�شرة واإدخال التعديلت 
العمراني���ة على املباين املدر�شي���ة. وت�شجيع التعليم املبك���ر وال�شامل للأطفال ذوي 

االإعاقة.
تعزي���ز اآف���اق العم���ل والعمالة والتعاون م���ع القطاع اخلا����ص ب�ش���اأن م�شائل عمالة . 11
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االأ�شخا�ص ذوي االإعاقة.
ت�شهي���ل و�ش���ول الن�شاء ذوات االعاق���ة اإلى املوؤ�ش�ش���ات الن�شوي���ة واحلقوقية لطلب . 12

اخلدمة القانونية واالجتماعية واحلماية.
رف���ع الوعي املجتمعي للتخفيف م���ن التمييز بني الن�شاء ذوات االإعاقة والرجال من . 13

ذوي االإعاق���ة يف خمتلف املجاالت )العم���ل، التعليم، ال���زواج، الدمج االجتماعي، 
التوعية املجتمعية، النظرة املجتمعية، والعنف املبني على اأ�شا�ص النوع االجتماعي(.

تنظي���م حملت وا�شعة للتوعية بالعادات ال�شائدة واملمار�شات التقليدية التي ت�شهم . 14
يف اإحداث االإعاقة وزيادة معدالتها.

تنظيم موؤمتر يتناول ق�شايا الن�شاء ذوات االإعاقة .. 15
توف���ري التدريب ب�شاأن م�شائل االإعاقة ملمار�شي الرعاية ال�شحية يف ميدان ال�شحة . 16

االإجنابي���ة ويف جم���ال اأن�شطة التوعي���ة، ويف جمال توفري الدع���م للأ�شخا�ص ذوي 
االإعاقة.

تدريب ممثلي احلكومات واملجتمع املدين يف جمال التوعية مب�شائل االإعاقة وحقوق . 17
ذوي االإعاقة و�شبل تعميم مراعاة م�شائل االإعاقة يف ال�شيا�شات والربامج املحلية.

بن����اء ق����درات وا�شع����ي ال�شيا�ش����ات والعاملني يف قط����اع التنمية ومقدم����ي اخلدمات . 18
والباحث����ني، وتزويده����م باملع����ارف وامله����ارات اللزم����ة ل�شياغ����ة وتنفي����ذ اخلطط 
اال�شرتاتيجي����ة لتعزي����ز اإدراج م�شائ����ل االإعاق����ة، ال �شيما يف املج����االت الرئي�شية، اأي 
التعلي����م وال�شحة واحلماي����ة االجتماعية والعمالة بغر�ص تق����دمي ا�شتجابة على قدر 
اأكرب من التن�شيق واالت�شاق للإعاقة وحلالة املعوقني على ال�شعيدين الوطني واملحلي.

النهو�ص بتعميم مراعاة منظور االإعاقة يف التنمية، واتخاذ التدابري الكفيلة بتعزيز . 19
جم���ع البيانات واالإح�شاءات املتعلقة باالإعاقة وتبويبها وحتليلها لدعم عملية و�شع 

ال�شيا�شات القائمة على االأدلة.
ت�شميم وتنفيذ درا�شات ا�شتق�شائية خم�ش�شة للإعاقة، وجمع معلومات اإ�شافية . 20

ع���ن االإعاقة، مث���ل الظروف ال�شحي���ة املرتبط���ة باالإعاقة، وا�شتخ���دام اخلدمات 
واحلاجة اإليها، والعوامل البيئية.

اإدراج اأ�شئل���ة متعلقة باالإعاق���ة يف الدرا�شات اال�شتق�شائي���ة الوطنية القائمة، مثل . 21

الدرا�شات اال�شتق�شائية املتعلقة باالأ�شرة وال�شحة والقوى العاملة.
اإعارة اهتمام خا�ص للنهو����ص باالأ�شخا�ص ذوي االإعاقة الذين يواجهون م�شتويات . 22

اأخرى من التهمي�ص، ومنهم االأ�شخا�ص ذوو االإعاقات العقلية اأو الذهنية اأو النف�شية 
االجتماعية، واالأ�شكال املتعددة من االإعاقات.

اإدراج حق���وق الن�شاء والفتيات ذوات االإعاقة يف جميع جوانب العمل لتنفيذ اتفاقية . 23
الق�ش���اء على جميع اأ�شكال التمييز �شد امل���راأة. وت�شمني االأعمال املتعلقة باالإعاقة 

منظورا جن�شانيا. 

مالحق
ملحق )1( اأ�سئلة املجموعة البوؤرية 

• هل هناك قانون خا�ص باملعاقني؟	
• اإذا كان اجلواب نعم، ما هو راأيكن بالقانون؟	
• ما هي املعيقات التي تواجه الن�شاء ذوات االإعاقة؟ من خلل جتربتهن ال�شخ�شية؟ 	
• هل هناك متييز بالتعامل ما بني املراأة ذات االإعاقة والرجل من ذوي االإعاقة؟	
• هل هناك اأنظمة/ �شيا�شات/ اإجراءات لت�شهيل حياة ذوي االإعاقة؟	
• هل هناك خدمات كافة لذوي االإعاقة؟	
• تو�شيات	

ملحق)2( اأ�سئلة املقابالت املعمقة مع الن�ساء ذوات االإعاقة 
التعليم:
• هل توقفت عن التعليم الأ�شباب عائلية اأو جمتمعية؟	
• وهل هناك مواءمة بيئية يف التعليم؟	

العمل:
• هل ح�شلت على فر�شة عمل؟	
• وهل هناك متييز بالعمل ب�شبب االإعاقة؟	
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النوع االجتماعي:
• هل هناك متييز بني املراأة ذات االإعاقة والرجل املعاق؟	
• ما طبيعة التمييز وجماالته؟	
• ه���ل املوؤ�ش�شات املعني���ة بق�شايا االأ�شخا�ص ذوي االإعاقة تراع���ي احتياجات الن�شاء 	

اخلا�شة؟
العنف املبني على اأ�شا�ص النوع االجتماعي:

• هل تتعر�ص املراأة ذات االإعاقة للعنف االأ�شري واملجتمعي اأكر من غريها؟	
• يف حال تعر�شها للعنف هل حت�شل على نف�ص اخلدمات القانونية واالجتماعية مثل 	

باقي الن�شاء؟
• ه���ل اأخ���ذت املوؤ�ش�شات الن�شوية ووزارة �شوؤون املراأة عل���ى عاتقها العمل على ق�شية 	

الن�شاء ذوات االإعاقة يف خططها وبراجمها؟
القانون:
• مدى املعرفة بالقانون؟	
• وهل هو قانون جيد؟	
• وهل يتم العمل على تطبيق القانون؟	
• وهل هناك متييز �شد املراأة يف القانون؟	

النظرة املجتمعية ونظرة املجتمع للأ�شخا�ص ذوي االإعاقة
• هل يتم اعتبار االأ�شخا�ص ذوي االإعاقة مواطنني ويجب اأن يتمتعوا بجميع حقوقهم 	

من املجتمع كاالأ�شخا����ص االآخرين ويقوموا بواجبات جتاه املجتمع؟ اأم اأنهم جمرد 
م�شتفيدين/ات؟

• وهل هناك متييز بالنظرة املجتمعية للمراأة ذات االإعاقة والرجل املعاق؟	
التوعية املجتمعية �شواء من خلل الدورات وور�شات العمل واالإعلم:

• ه���ل االأ�شخا�ص ذوي االإعاقة قادرين على الو�شول اإلى التوعية املجتمعية باملجاالت 	
املختلفة باحلياة )ال�شحة، القانون، التعليم،...( كاالأ�شخا�ص االآخرين؟

• هل هناك متييز �شد املراأة يف احل�شول على املعلومات اأكر من الرجل؟	
العزلة االجتماعية واالإق�شاء:

• هل يعاين االأ�شخا�ص ذوي االإعاقة من عزلة اجتماعية وما ال�شبب؟	

اإعداد
املحامية لطيفة �شحويل

تقرير حول و�سع املراأة يف اأنظمة 
التقاعد املطبقة يف اأرا�سي ال�سلطة 

الوطنية الفل�سطينية
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�سكر وعرفان
يتق���دم مركز املراأة للإر�شاد القانوين واالجتماع���ي بال�شكر والعرفان اإلى هيئة التقاعد 
الفل�شطيني���ة ممثل���ة مبعايل د. ماج���د احللو، رئي�ص الهيئ���ة العامة للتقاع���د، واالأ�شتاذ 
حممد اأبو رحمة/ ق.اأ وكيل م�شاعداملكاتب والفروع للهيئة العامة للتقاعد، على التعاون 

البّناء يف اجناز التقرير.

مقدمة
ب���رزت فكرة  تقرير “و�شع امل���راأة يف قوانني واأنظمة التقاع���د الفل�شطينية” بعد قراءة 
يف م���واد  قانون التقاعد الع���ام الفل�شطيني رقم 7 ل�شن���ة 2005 ، اأظهرت متييزًا ت�شبب 
ب���ه امل�شرع يف اأكر م���ن ن�ص قانوين، كان اأبرزها ن�ص امل���ادة التا�شعة يف فقرتها االأولى  
والت���ي ن�شت على اأنه: “ الينتفع باأحكام هذا القانون من )موظفي القطاع العام( ممن 
هم فوق )45( �شنة عند تنفيذ هذا القانون، االأمر الذي اأوجد اأكر من نظام “قانون” 
تقاعد �شاري حتى االآن، على الرغم من اأن امل�شرع اأراد اأن يوحد ج�شم جميع املوظفني/

ات العمومي���ني/ات بال�شلط���ة وكوادر منظمة التحرير وقوى االأم���ن، على اأنه ولد مبتورًا 
بن�ص املادة 9 من القانون املذكور.

و مع قراءة بع�ص املواد يف القانون املوحد رقم 2005/7 تولدت لدى مركز املراأة للإر�شاد 
القانوين واالجتماعي عدة ت�شاوؤالت:

•  مل���اذا مل ميي���ز قانون التقاع���د العام بني املوظفني م���ن حيث اجلن����ص يف الوا جبات 	
واال�شتحقاقات املالي���ة املح�شومة من راتبه/ا ل�شالح هيئة التقاعد؟ يف حني ميز ومل 
ي�ش���او بينهم���ا يف احلقوق، عندم���ا ن�ص على اأن ال���زوج ال ي�شتحق عن���د وفاة الزوجة 
معا�صًا اإل ب�صرط اإثبات عجزه ال�صحي اأو اإعالته. مثبتا بذلك باأنه مل يحفظ للمراأة ) 
املتقاعدة( حقها الطبيعي علمًا اأنه مت اقتطاع جزء من راتب املوظفة لغايات التقاعد.

• مل���اذا ميز قانون التقاع���د العام بني املوظفني/ات على حد �ش���واء من حيث ال�شن، 	
وه���ذا ما �شبق وحتدثنا عن���ه مبوجب ن�ص املادة/9 من قانون 2005/7 ، مما جعل 

تطبي���ق  اأكر م���ن قانون تقاعد يف املجتمع الفل�شطيني �ش���اري النفاذ، �شواء قانون 
التقاع���د امل���دين االأردين رق���م 1959/43 يف ال�شف���ة الغربية حي���ث كان من اأبرز 
ن�شو�ش���ه التميزية ن�ص املادة )38( التي ال جتيز اجلمع بني راتبي التقاعد ، واإذا 
م���ا اإ�شتحق اأحد اأف���راد العائلة اأكر من راتب تقاعد فيخ�ش����ص له الراتب االأكرب 
اإال اأن���ه ال يحقق العدالة حيث اأن املوظفة املتقاعدة كان يقتطع من راتبها العائدات 
التقاعدية طيلة ف���رتة عملها )مبعنى اأن كل الراتبني كانت تتم عليها االإقتطاعات 
التقاعدي���ة( وال يعقل اأن يت�شاوى من ال ي�شاهم يف �شندوق التقاعد مع من ي�شاهم. 
اأو قانون التاأمني واملعا�شات رقم 1964/8 يف قطاع غزة. مع عدم مراعاة للظروف 

االقت�شادية وغلء املعي�شة.

• ملاذا يقوم امل�شرع بتوقيف الراتب التقاعدي للمراأة عند زواجها، بالرغم اأن العدالة 	
االإن�شاني���ة تدعو اإلى كفالة حقوق املراأة بغ�ص النظ���ر عن حالتها الزوجية؟ وما هو 
الداع���ي لقط���ع الراتب عن الزوج���ات والبنات واالأمه���ات بال���زواج؟ اأم اأنه تعزيز 
ملفهوم املراأة املعالة مبعنى املراأة معالة من اإبن اأو اأب اأو زوج على الرغم من دورها 

الفعال يف جني  الدخل اأثناء حياة مورثها. واجحافا حلق املراأة.26 

ي�شع���ى ه���ذا التقرير اإلى اإلقاء ال�شوء عل���ى واقع حال امل���راأة الفل�شطينية يف ظل اأنظمة 
التقاع���د الناف���ذة يف االأرا�ش���ي الفل�شطيني���ة، لتقييم تطبي���ق هذه االأنظم���ة والقوانني، 

والتحقق من وجود متييز �شد املراأة من منظور النوع االجتماعي.

اإن نظ���ام )قان���ون( التقاعد يعترب اأه���م االأنظمة التي ت���وؤدي الى اال�شتق���رار واحلماية 
االجتماعي���ة، ويف فل�شط���ني يعت���رب بناء نظام تقاع���د موحد و�شامل للقوان���ني يف ال�شفة 
الغربي���ة وقط���اع غزة اخلطوة االأولى الإ�ش���لح اأنظمة التقاعد، وه���و القانون الذي اأقره 
املجل����ص الت�شريعي ومت ن�شره يف اجلريدة الر�شمية عدد  55 بتاريخ 27.6.2005 قانون 

التقاعد العام رقم 7 ل�شنة 2005.

م���ن هنا راأينا اأن هناك ثغ���رات يف قانون التقاعد العام فيما يتعل���ق بحقوق املراأة، مما 

موقع وكالة اخبار املراأة  26
http://www.wonews.net/ar/index.php?act=categories&id=4
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جعلها نافذة ملركز املراأة للإر�شاد القانوين واالجتماعي لتحليل نتائج تلك القراءات من 
منظ���ور النوع االجتماعي، بل و�شّكل دافعًا قويًا ل���دى املركز لفتح باب النقا�ص حول تلك 

الثغرات.

تب���ني لنا من خلل املراح���ل التح�شريية للتقرير، عدم توفر درا�شات حملية تبني وحتلل 
م���ا اإذا كانت تلك امل���واد تعرّب عن اإ�شكالي���ات يف القانون بالن�شبة لواقع امل���راأة، على اأن 
مراجعاتن���ا االأدبية تناولت جمموعة م���ن اأوراق العمل واملقاالت املحلي���ة والعربية، التي 
طالب���ت بتطوير و�شع الن�شاء يف اأنظم���ة التقاعد، ودرا�شة ل� د. وليد عبد الرحمن مزهر 
حت���ت عنوان “احلقوق التقاعدية للموظف العام” �شمن اإ�شدارات مركز الدميقراطية 
وحق���وق العامل���ني يف فل�شط���ني 2009، وكتاب “اإ�ش���لح اأنظمة التقاع���د يف فل�شطني” 

للأ�شتاذ الدكتور عاطف علونة.

وارتاأين���ا �ش���رورة اإي�ش���ال تل���ك الفك���رة اإل���ى املوؤ�ش�ش���ات املعني���ة للتاأثري عل���ى امل�شرع 
الفل�شطيني، لتعديل تلك املواد، حتقيقًا للم�شاواة وحمايًة حلقوق الن�شاء الفل�شطينيات.

يهدف التقرير اإلى مناق�شة جتربة املراأة الفل�شطينية يف ظل قانون التقاعد العام ال�شاري 
يف االأرا�ش���ي الفل�شطينية، م���ن خلل طرح بع�ص االإ�شكاليات التي نرى فيها متييزًا �شد 
املراأة، واإمكانية  تعديل تلك املواد املجحفة بحق املراأة الفل�شطينية. و�شوف يتم التطرق 

اإلى هذا املو�شوع �شمن عدة حماور:

القوانني الناظمة حلقوق املتقاعدات.. 1

املواد املتعلقة بحقوق املراأة.. 2

نتائج التقرير، وتو�شيات.. 3

منهجية التقرير
ه���دف التقرير: يهدف ركز امل���راأة للإر�شاد القانوين واالجتماعي اإل���ى اإبراز واقع حال 
الن�شاء املتقاعدات من خلل توثيق حاالت ن�شاء متقاعدات، للم�شاهمة يف تطوير البيئة 

الت�شريعية وال�شيا�شات املوؤ�ش�شاتية، التي تدعم وحتمي ومتكن املراأة الفل�شطينية.

اعتمد املركز اأ�شلوب اإجراء مقابلت مبا�شرة مع ن�شاء متقاعدات يف حمافظات ال�شمال 
واجلن���وب والو�شط، به���دف ت�شليط ال�ش���وء على الن�شو����ص القانونية الت���ي عر�شتهن 

للتمييز االجتماعي.

كم���ا اعتم���د التقري���ر عل���ى �ش���رد االأح���كام القانوني���ة الناظم���ة للتقاع���د يف االأرا�شي 
الفل�شطينية، من اأجل حتديد الثغرات التي قد ت�شكل يف اأجزائها متييزًا �شد الن�شاء. 

وقد مّر التقرير باملراحل التالية:

• اإجراء م�ش���ح للقوانني واالأنظمة املتعلق���ة بقوانني التقاعد وال�ش���ادرة عن ال�شلطة 	
الوطنية الفل�شطينية.

• مراجع���ة اأنظم���ة التقاع���د يف ال�شفة الغربية وقط���اع غزة، ما قب���ل اإقامة ال�شلطة 	
الوطنية الفل�شطينية.

• عقد اجتماعات دورية مع امل�شت�شار القانوين لهيئة التقاعد العام.	

• توثيق عدد من احلاالت لن�شاء متقاعدات يف حمافظات ال�شمال واجلنوب والو�شط، 	
وفقًا للإ�شكاليات املطروحة.

املطلب االأول
االإط���ار القان���وين  الناظم للحقوق التقاعدية للمراأة الفل�شطيني���ة وفقا للمعايري الدولية 

والقوانني املطبقة يف فل�شطني

الفرع االأول: االإطار القانوين  الناظم للحقوق التقاعدية للمراأة وفقًا 
للمواثيق واالإعالنات الدولية

اإن حق���وق امل���راأة  هي حقوق االإن�ش���ان، و�شنتعر�ص يف هذا املطلب  ال���ى حقوق املراأة يف 
ظل اأنظم���ة التقاعد النافذة يف اأرا�شي ال�شلطة الوطني���ة الفل�شطينية، ومدى ملءمتها 
للتفاقي���ات واالإعلنات الدولية اخلا�شة باملراأة، ل�شم���ان حق املراأة  واأفراد االأ�شرة يف 
م�شت���وى معي�ش���ي الئق يف ح���االت الرتمل والبطال���ة واملر�ص والعج���ز وال�شيخوخة اأو اأي 
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�شيم���ا يف ح���االت التقاعد والبطالة واملر����ص والعجز وال�شيخوخ���ة واأي �شكل من اأ�شكال 
عدم الق���درة على العمل وكذلك العه���د الدويل اخلا�ص باحلقوق املدني���ة واالقت�شادية 
ال���ذي ن����ص يف مادته 9 التا�شعة عل���ى ان “تقر الدول االأطراف يف ه���ذا العهد بحق كل 

�شخ�ص يف ال�شمان االجتماعي مبا يف ذلك التاأمينات االجتماعية”.

لق���د مت الرتكيز على التقاعد يف االإعلنات واملواثي���ق الدولية، الأن التقاعد من الق�شايا 
املث���رية للج���دل يف جميع الدول، وم���ن املو�شوعات التي ته���م �شّناع الق���رار، وتهتم بها 
�شريح���ة كب���رية من املجتم���ع خ�شو�شَا مع زي���ادة ع���دد املتقاعدين/ات ب�شب���ب ارتفاع 

معدالت عمر االإن�شان. 

الف��رع  الثاين: االإطار القانوين  الناظم للحقوق التقاعدية قبل قيام 
ال�سلطة الوطنية الفل�سطينية

�شنتح���دث فيم���ا يلي عن ال�شياق التاريخ���ي لقوانني التقاعد قبل قي���ام ال�شلطة الوطنية 
الفل�شطينية، حيث مرت فل�شطني بحقب تاريخية وورثت تركة �شخمة من الت�شريعات. 

عه���د اخللفة العثمانية ، حيث بداأ حك���م الدولة العثمانية عام 1517-1917، وقد . 1
قام���ت االإمرباطورية العثمانية بتطبيق القوانني العثماني���ة على كافة اأنحاء الدولة 
العثمانية ومنها فل�شطني، وفيما يخ�ص نظام التقاعد فقد اأ�شدرت الدولة العثمانية 

قانون تقاعد يف فل�شطني وهو قانون تقاعد ماأموري امللكية ل�شنة 1327ه�28.
عه���د االنتداب الربيط���اين، عملت حكومة االنتداب على تطبي���ق قوانني على منط . 2

القوانني االجنليزي���ة، واأ�شدرت حكومة االنتداب عددًا من قوانني التقاعد، والذي 
انتهى يف العام 1948.

عه���د االإدارة امل�شرية يف قطاع غزة،  مع قيام االحتلل اال�شرائيلي وخ�شوع قطاع . 3
غ���زة للإدارة امل�شرية منذ الع���ام 1948 وحتى احتلل اإ�شرائي���ل للقطاع يف العام 
1967، اأ�شدر احلاكم امل�شري قرار بقانون “التاأمني واملعا�شات ملوظفي وم�شتخدمي 
وعم���ال االإدارة العامة واملجال�ص البلدي���ة والقروية ودائرة االأوقاف االإ�شلمية رقم 

ورقة عمل االإ�شكاليات القانونية والد�شتورية لنظام التقاعد- القا�شي الدكتور عبدالقادر �شابر جرادة  28

ظروف اأخرى تفقدها وعائلتها اأ�شباب وو�شائل اكت�شاب رزقهم 27.

تعترب االإعلن���ات واالتفاقيات الدولية مرجعية اأ�شا�شي���ة للت�شريعات الوطنية، بل ومتثل 
�شمان���ة حقيقي���ة الإعمال احلق يف امل�ش���اواة وتكافوؤ الفر�ص للجمي���ع، خا�شة اأن ال�شلطة 
الوطني���ة الفل�شطيني���ة  وبعد اإعلن دولة فل�شطني كع�شو مراق���ب يف هيئة االأمم املتحدة 
اأ�شبحت ملزمة ب�شمان احرتام وتعزيز حقوق االإن�شان وتوفري احلماية القانونية للمراأة 
ن�ش���ًا وتطبيقًا حيث “تع���رتف فل�شطني بحق���وق االإن�شان االأ�شا�شي���ة واحلريات املقررة 
يف االإعلن���ات واملواثيق واالتفاقي���ات الدولية وتعمل ال�شلطة الوطني���ة الفل�شطينية على 
االن�شم���ام اإلى تل���ك املواثيق واالتفاقي���ات الدولية” وفق���ا لن�ص امل���ادة 11 من م�شروع 
الد�شتور الفل�شطيني،  ولهذا جاءت املادة العا�شرة من القانون االأ�شا�شي الفل�شطيني يف 
فق���رة )2( اأن ال�شلطة الوطنية تعمل دون اإبطاء على االن�شمام اإلى االإعلنات واملواثيق 
االإقليمية والدولية التي حتمي حقوق االإن�شان.وكانت املادة التا�شعة من القانون االأ�شا�شي 
ا�شا�ص للم�شاواة حيث التي ن�شت على اأن “الفل�شطينيون اأمام القانون والق�شاء �شواء ال 
متيي���ز بينهم ب�شبب العرق اأو اجلن����ص اأو اللون اأو الدين اأو الراأي ال�شيا�شي اأو االإعاقة”. 
وكذل���ك ن�شت املادة )22( يف الفق���رة االأولى على اأنه: ينظم القان���ون خدمات التاأمني 

االجتماعي وال�شحي ومعا�شات العجز وال�شيخوخة”.
 )CEDAW( وق���د ج���اءت اتفاقية الق�شاء على جمي���ع اأ�شكال التمييز �شد امل���راأة
لتدع���و اإلى كفالة احلقوق املت�شاوية للمراأة ب�شرف النظر عن حالتها الزوجية يف جميع 
امليادين من �شيا�شية واقت�شادية واجتماعية وثقافية ومدنية، وهو ما يوؤيد ت�شاوؤلنا حول 
تقيي���د القان���ون حل�شول املراأة عل���ى حقوقها  بحالتها االجتماعية. ب���ل جاءت االتفاقية 
لتن����ص على ع���دم التمييز يف التوظيف ويف االأجر، وقدمت  �شمانات للأمن الوظيفي يف 
ح���االت ال���زواج والوالدة.  حيث ن�شت املادة احلادية ع�ش���ر يف فقرتها )د( على “احلق 
بامل�ش���اواة يف االأجر، مبا ذل���ك اال�شتحقاقات واحلق يف امل�ش���اواة يف املعاملة فيما يتعلق 

بالعمل املتعادل القيمة، وكذلك امل�شاواة يف املعاملة يف تقييم نوعية العمل”.

كم���ا ن�شت املادة احلادية ع�شر يف فقرتها )ه����( على احلق يف ال�شمان االجتماعي، وال 
القا�ش���ي الدكتور عبد القادر �شابر جرادة. ورقة عمل: االإ�شكالي���ات القانونية والد�شتورية لنظام التقاعد، ورقة   27

عمل مقدمة ليوم درا�شي باجلامعة االإ�شلمية، غزة بتاريخ 2007/7/20.
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)8( ل�شنة 1964، وما زال ي�شمى ب� “قانون التاأمني واملعا�شات رقم 8 ل�شنة 1964” 
وتعديلت���ه، وه���و مازال مطبقًا عل���ى جزء كبري من املوظف���ني العاملني يف ال�شلطة 
الوطني���ة الفل�شطيني���ة وهم – حتديدًا – املوظفون الذين بلغوا  من العمر اأكر من 
)45( عامًا اأثناء تطبيق قانون رقم 7 ل�شنة 2005. قانون التاأمني واملعا�شات هو ما 
ُيعرف بقانون 10% يف حمافظات غزة.29 اأي الن�شب وامل�شاهمات يف ظل اأحكام هذا 

القانون، ون�شبة ال� 10% هي ا�شرتاكات حت�شم �شهريا من املوظف/ة من الراتب.

عه���د االإدارة االأردني���ة يف ال�شف���ة الغربية، حي���ث خ�شعت ال�شف���ة الغربية للحكم . 4
االأردين يف الع���ام 1948، ومت �ش���م ال�شف���ة الغربي���ة للمملكة االأردني���ة عام 1950  
واأ�شبح���ت �شم���ن واليته���ا القانونية، و�ش���در من احلكوم���ة االأردنية ع���دة قوانني 
للتقاع���د كان اأهمه���ا قان���ون التقاعد املدين رق���م 34 ل�شنة 1959، وه���و ما ُيعرف 
بقان���ون2%، اأي الن�ش���ب وامل�شاهمات يف ظل اأحكام هذا القان���ون، وهي املبالغ التي 

يوؤديها اخلا�شعون/ات والتي حت�شم من مرتباتهم بواقع 2% من الراتب.

عه���د االحت���لل االإ�شرائيل���ي لل�شفة الغربية وقط���اع غزة: يف الع���ام 1967 احتلت . 5
اإ�شرائي���ل ال�شفة والقطاع، واأعلنت مبوجب اأوام���ر ع�شكرية اأن القوانني التي كانت 
قائم���ة قبل ع���ام 1967 تبقى �شارية املفع���ول ما مل تتعار�ص م���ع املنا�شري واالأوامر 
الع�شكري���ة، وبالت���ايل طبق���ت االإدارة الع�شكري���ة يف ال�شفة وغزة قوان���ني التقاعد 

ال�شابقة، والتي كانت نافذة قبل االحتلل االإ�شرائيلي.

تركت املراحل التي ذكرت �شابقا اأثرًا �شلبيًا يف تطور القوانني ومواكبتها ملجريات االأمور، 
خا�شة مع ا�شتمرار �شريان مفعولها بالرغم من اأن ال�شلطة الوطنية الفل�شطينية حاولت 
اإنه���اء الرتكة الت�شريعية م���ن القوانني الإنهاء االزدواجية يف االأنظم���ة القانونية ال�شارية 
املفع���ول والت���ي ا�شتمر العمل به���ا يف كل من ال�شفة الغربية وقطاع غ���زة ، بايجاد قانون 
يوحد حق���وق املوظفني/ات املتقاعدين/ات يف جميع حمافظ���ات الوطن، بداًل من تركة 

الت�شريعات البالية التي ال تواكب التقدم يف املجتمع.

كان م���ن االأهمي���ة مبكان اأن يكون ملرحلة م���ا بعد جميء ال�شلطة الوطني���ة الفل�شطينية، 

حلقوق التقاعدية للموظف العام د. وليد مزهر  29

االأولوي���ة يف ه���ذا التقري���ر، ذل���ك اأن ال�شلط���ة الوطني���ة الفل�شطينية ورثت ع���ن االإدارة 
امل�شري���ة قانون التاأمني واملعا�شات رقم 8 ل�شن���ة 1964، وقانون التقاعد املدين رقم 34 
ل�شن���ة 1959 م���ن االإدارة االأردنية، واأتت بقانون التقاعد العام رقم 7 ل�شنة 2005 ليوحد 

ج�شم املوظفني/ات بعد تعدد عدة قوانني.  

املطلب  الثاين: اأنظمة التقاعد ال�سادرة  عن ال�سلطة 
الوطنية الفل�سطينية

الف��رع االأول: ماهية القوانني ال�سارية يف مرحلة ما بعد قيام ال�سلطة 
الوطنية الفل�سطينية

ورث���ت ال�شلطة نظامًا قانوني���ًا يعترب �شديد التعقي���د نتيجة تعدد القوان���ني والت�شريعات 
املتع���ددة ، وه���ذا ما اأكده لدى ق���دوم ال�شلطة اإل���ى اأر�ص الوطن عندم���ا اأ�شدر الرئي�ص 
الفل�شطيني القرار رقم )1( ل�شنة 1994 والذي ن�ص يف مادته االأولى “باأن ي�شتمر العمل 
بالقوان���ني واالأنظم���ة واالأوام���ر التي كانت �شاري���ة املفعول قبل الع���ام1967 يف االأرا�شي 
الفل�شطيني���ة )ال�شفة والقطاع( حت���ى يتم توحيدها. فمنذ قي���ام ال�شلطة الفل�شطينية، 
وم���ع �ش���دور قرار ا�شتمرار العم���ل بالقوانني التي كانت �شارية، قام���ت ال�شلطة الوطنية 
الفل�شطيني���ة  ب�شن عدة ت�شريعات تخ�ص نظام التقاعد باال�شافة للقوانني ال�شارية وفقا 

لقرار رئي�ص ال�شلطة الفل�شطينية رقم )1( ل�شنة 1995، من اأهم هذه القوانني :

قانون التقاعد املدين رقم 34 ل�شنة 1959، املطبق يف ال�شفة الغربية حتى االآن على . 1
فئة من هم فوق �شن )45( �شنة.

قانون التاأمني واملعا�شات رقم 8 ل�شنة 1964 وتعديلته ، املطبق يف قطاع غزة، على . 2
فئة من هم فوق )45( �شنة.

قان���ون التاأم���ني واملعا�شات لقوى االأم���ن الفل�شطينية رقم 16 ل�شن���ة 2004 ال�شادر . 3
بتاري���خ 28 دي�شم���رب 2004: وهو القانون ال���ذي ن�شر باجلري���دة الر�شمية لل�شلطة 
الفل�شطينية “ جملة الوقائع الفل�شطينية”، حيث اأن الفئة التي تخ�شع لهذا القانون 
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ه���م القادم���ون من اخلارج م���ن قوات منظم���ة التحرير، الذي���ن كان يطبق عليهم 
اأنظمة خا�شة مبنظمة التحرير الفل�شطينية.

قان���ون مكافاآت رواتب اأع�شاء املجل�ص الت�شريعي واأع�شاء احلكومة واملحافظني 11 . 4
ل�شن���ة 2004: يخ�شع لهذا القانون رئي�ص واأع�ش���اء املجل�ص الت�شريعي، لين�ص على 
مكافاآت وخم�ش�ش���ات رئي�ص واأع�شاء “املجل�ص الت�شريعي”، وحقوقهم التقاعدية 
بح���د اأق�شى ال يتجاوز 80% من املبلغ االإجمايل املحدد للمكافاأة ال�شهرية، مربوطُا 
بجدول غ���لء املعي�شة، ومكاف���اآت وخم�ش�شات رئي�ص ال���وزراء واأع�شاء احلكومة 
وحقوقه���م التقاعدية بح���د اأق�شى ال يزيد عل���ى 80% من املبل���غ االإجمايل املحدد 
للرات���ب ال�شه���ري، مربوطًا بجدول غ���لء املعي�شة، وكذلك مكاف���اآت وخم�ش�شات 
املحافظ وحقوقه التقاعدية وبحد اأق�شى ال يتجاوز 70% من املبلغ االإجمايل املحدد 

للراتب ال�شهري، مربوطًا بجدول غلء املعي�شة.

قان���ون التقاع���د الع���ام رق���م 7 ل�شنة 2005:  ج���اء هذا القان���ون موح���دا و�شامل لكافة 
املوظفني/ات العمومني/ات ال�ش���لح اأنظمة التقاعد يف فل�شطني وتوحيدها و�شنورد يف 

الفرع التايل من هي الفئات املنتفعة يف تلك االأنظمة.

الفرع الثاين: فئات املنتفعني من اأنظمة التقاعد ال�سارية، وامل�ستحقني/
ات للمعا�ض التقاعدي

1.  الفئ��ات املنتفعة مبوجب قان��ون التقاعد املدين يف ال�سفة الغربية 
34 ل�سنة 1959، وامل�ستحقني للمعا�ض التقاعدي:

يعت���رب قانون التقاعد املدين رقم 34 ل�شنة 1959 هو القانون املطبق منذ احلكم االأردين 
وامل�شمى بنظام ال� 2%، والذي ن�ص يف املادة الرابعة منه على اأن  الفئات املنتفعة من هذا 

القانون هم املوظفني التابعني للتقاعد املدين وهم:

جمي���ع موظفي احلكومة املدنيني امل�شنفني الذي���ن يتقا�شون رواتبهم من اخلزينة أ. 
العامة.

موظفو امل�شرف الزراعي االأردنيون امل�شنفون.ب. 

موظف���و احلكومة وامل�شرف الزراع���ي امل�شنفون وكانوا عن���د ا�شتخدامهم تابعني ج. 
للتقاعد.

املوظفون املعينون مبقت�شى عقود وكانوا مبوجب �شروطها تابعني للتقاعد.د. 

واعت���رب قانون التقاعد املدين اأن هناك حقوق���ًا الأفراد عائلة املوظف اأو املتقاعد املتوفى 
�ش���واء يف الراتب اأو املكافاآت اأو التعوي�ش���ات، واأن هوؤالء االأفراد امل�شتحقني/ات للمعا�ص 

التقاعدي هم:

الزوجة اأو الزوجات/ اأو الزوج.أ. 

البن���ون الذي���ن مل يكمل���وا )18( �شنة من عمره���م، واإذا تابع���وا الدرا�شة في�شتمر ب. 
اإعطائه���م ما دام���وا طلبًا لغاي���ة )25( �شن���ة، اأو اإذا كانت مقدرته���م على اإعالة 

نف�شهم معطلة تعطيًل ج�شيمًا كليًا بقرار جلنة طبية عليا.

البنات العازبات اأو االأرامل اأو املطلقات.ج. 

االأم االأرملة اأو املطلقة.د. 

يح���ق للجنة التقاعد املدين اأن ت���درج اأ�شخا�شًا غري الوارد ذكره���م اأعله وفقًا ملا ه. 
تراه منا�شبًا.

وقد ن�ص القانون املذكور على اأحكام عامة بهذا ال�شاأن تتمثل يف: 

يقط���ع راتب التقاعد ع���ن الزوجات والبنات واالأمهات عن���د زواجهن، ويعاد اإليهن أ. 
ا�شتحقاقه���ن اإذا اأ�شبحن اأرامل اأو مطلقات، ويقطع نهائيًا اإذا تزوجن مرة اأخرى، 
اأم���ا البنات واالأمهات اللواتي كن متزوجات عند وفاة اأبيهن اأو ولدهن ومل ي�شتفدن 
م���ن راتب ورثتهن ثم اأ�شبح���ن اأرامل اأو مطلقات فينلن ن�شيبهن من تاريخ الرتمل 

اأو الطلق.
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ت���وزع روات���ب التقاع���د اأو املكاف���اآت اأو التعوي�ش���ات التي يقرر دفعه���ا مبوجب هذا ب. 
القانون على الورثة امل�شتحقني بالت�شاوي.

ال يج���وز اجلم���ع بني راتبي تقاع���د، واإذا ا�شتحق اأحد اأف���راد العائلة اأكر من راتب ج. 
تقاعد فيخ�ش�ص له الراتب االأكرب.

2. الفئ��ات املنتفع��ة مبوجب اأحكام نظ��ام التاأم��ني واملعا�سات يف قطاع 
غزة رقم 8 ل�سنة 1964، وامل�ستحقني للمعا�ض التقاعدي:30

لقد حدد قانون التاأمني واملعا�شات املنتفعني اأو امل�شتفيدين باأحكامه:

موظف���و وم�صتخدمو وعمال الإدارة املدنية و�صباط و�صف واأفراد ال�صرطة املربوطة . 1
مرتباته���م مبيزاني���ة االإدارة، وكذل���ك موظف���و وم�شتخدم���و وعمال دائ���ة �شندوق 

التاأمني واملعا�شات.

موظفو وم�شتخدمو وعمال املجال�ص البلدية والقروية.. 2

موظفو وم�شتخدمو وعمال دائرة االوقاف اال�شلمية، وال يتبع باأحكام هذا القانون . 3
العمال الذبن يقومون باأعمال عر�شية.

موظف���و و م�شتخدم���و وعمال �شرك���ة توزيع الكهرب���اء وموظف���و وم�شتخدمو وعمال . 4
االإدارة املدنية يف ال�شفة الغربية.

وللمجل�ص التنفيذي اأن يقر �شم فئات اأخرى اإلى املنتفعني باأحكام هذا القانون.

لقد حدد القانون امل�شتحقني للمعا�ص التقاعدي يف املادة 26 بند 1 باأنهم:

اأرملة املنتفع اأو �شاحب املعا�ص.. 1

اأوالده وممن يعولهم من اإخوانه الذكور الذين مل يتجاوزوا احلادية والع�شرين وقت . 2
وفاته.

املادة )1( من قانون التاأمني واملعا�شات رقم 8 ل�شنة 1964  30

اأوالده وم���ن يعولهم من اإخوانه الذكور الذين مل يتجاوزوا  احلادية والع�شرين وقت . 3
وفاته وكانوا يف اإحدى مراحل التعليم التي ال جتاوز التعليم اجلامعي اأو العايل، ويف 
ه���ذه احلالة يعتربون �شمن امل�شتحقني للمعا�ص ب�شف���ة موؤقتة، اأن يبلغوا ال�شاد�شة 
والع�شري���ن اأو تنتهي درا�شتهم ) اأي التاريخني اأقرب(. وعندها يعاد ت�شوية املعا�ص 

على باقي امل�شتحقني الذين كانوا موجودين قبل الوفاة.

اأوالده وم���ن يعولهم من اإخوان���ه الذكور الذين جتاوزوا احلادي���ة والع�شرين وكانوا . 4
وق���ت وفاة املورث م�شاب���ني بعجز �شحي مينعهم عن الك�ش���ب، ويثبت حالة العجز 

وقت اال�شتحقاق بقرار طبي.

االأرامل واملطلقات وغري املتزودات من بناته واإخوانه.. 5

اأرمل���ة املنتف���ع اأو �شاحب املعا�ص، وبني القانون احلاالت التي ُيقط���ع فيها معا�ص االأرملة 
وذل���ك وفق���ًا لن�ص امل���ادة )27( باأنه “يقطع معا����ص االأرملة عند زواجه���ا، ويعود اإليها 
حقه���ا يف املعا�ص اإذا طلقت اأو ترملت الأول مرة خلل ع�شر �شنوات من تاريخ زواجها”. 
ف���اإذا كان معا�ص االأرملة اأو الوالدين ق���د رد اإلى اأوالد �شاحب املعا�ص فل يعود اإليها من 
معا�شها اإال اجلزء الباقي دون رد، وال يجوز للأرملة اجلمع بني معا�شها من زوجها االأول 
ومعا�شه���ا من زوجها االأخ���ري، ويف هذه احلالة ي�شرف لها املعا����ص االأكر فائدة.31 ويف 

ن�ص تلك املادة تقابلها ن�ص املادة )37( من قانون رقم 16 ل�شنة 200432.

الوالدي���ن: وي�صرط ل�صتحقاق الوالدة األ تكون متزوجة من غري والد املتوفى، كما . 6
يج���ب اأال يك���ون للأخوة واالأخ���وات والوالدين وقت الوفاة دخل خا����ص يعادل قيمة 
ا�شتحقاقه���م يف املعا�ص اأو يزيد عليه، ف���اإذا نق�ص عما ي�شتحقونه ربط لهم معا�ص 
مبق���دار الف���رق ويثبت عدم وجود دخل وحتدد قيمته عن وج���د باإقرار امل�شتحق مع 

�شهادة اإدارية توؤيد اقراره.

د. نافذ يا�شني املدهون. ورقة عمل حول: حقوق املراأة املتوفى عنها زوجها يف الت�شريعات الفل�شطينية: الق�شور يف   31
القواعد القانونية املنظمة الأحوال )االأرملة. كلية ال�شريعة والقانون يف اجلامعة االإ�شلمية- غزة. �شنة 2009

احلقوق التقاعدية للموظف العام: د. وليد عبدالرحمن مزهر 2009  32
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اأم���ا فئات املنتفعني وفقًا لقانون التاأمني واملعا�شات لق���وى االأمن الفل�شطيني رقم )16( 
ل�شنة 2004.

ج���اء هذا القانون ليهتم بالع�شكريني املتقاعدين، وهو ي�شبه اإلى حد كبري قانون التاأمني  
واملعا�شات رقم 8 ل�شنة 1964، وهو نظام تقاعد جاء ليلبي طموحات الفئات التي عملت 
يف �شف���وف منظم���ة التحري���ر الفل�شطيني���ة وف�شائل املقاوم���ة الفل�شطيني���ة يف اخلارج 
والداخ���ل، والت���ي ُن�شبت اإل���ى اأجهزة االأم���ن الفل�شطيني���ة الحقًا مما وق���ف عائقًا اأمام 
اإقرار وتنفي���ذ )اإ�شرتاتيجية تقاعد( �شاملة وموحدة، وذلك اأنه جاء لينطبق على جميع 

املنت�شبني لقوى االأمن الفل�شطيني، لتكون ن�شبة امل�شاركة للموظف %10.

3. الفئات املنتفعة مبوجب اأحكام قانون التقاعد العام 7 ل�سنة 2005
هذا القانون جاء ليكون موحدًا للقوانني واالأنظمة التقاعدية ال�شارية يف فل�شطني، حيث 
�شمل قانون التامني واملعا�شات رقم 8 ل�شنة 1964، و�شمل قانون التقاعد املدين رقم 34 
ل�شن���ة 1959 ، و�شمل قانون التاأمني واملعا�شات لقوى االأمن رقم )16( ل�شنة 2004، وقد 
نظ���م هذا القانون منذ الع���ام 2005 لت�شري اأحكامه على جمي���ع موظفي القطاع العام، 

وجميع موظفي الهيئات املحلية وموؤ�ش�شات العمل االأهلي واملجتمع املدين امل�شرتكني.33 

بالرغ���م م���ن �شموليته فاإن���ه جاء خمالفًا لن����ص امل���ادة التا�شعة من القان���ون االأ�شا�شي 
الفل�شطيني؛ عندما ميز موظفي القطاع العام من حيث ال�شن، يف ن�شه على اأنه ال ينتفع 
باأح���كام هذا القانون موظفي القطاع العام ممن هم فوق )45( �شنة، فقد جاء وا�شحًا 
يف ال�شن االإلزامي لتقاعد ال�شيخوخة )60( عامًا �شريطة توفر )15( �شنة خدمة مقبولة 

للتقاعد.34 وهو بذلك الن�ص مل يلغي ما قبله من قوانني.

وعلى الرغم من جميع االأنظمة املذكورة، فهي مل تختلف يف حتديد املنتفعني من الراتب 
التقاع���دي من الورث���ة، واأن فئ���ات املنتفعني وفق���ًا لن�شو�ص قانون التقاع���د العام، هم 

الفئات التي �شيقوم التقرير بتحليلها.

االأ�شتاذ الدكتور عاطف علونة اإ�شلح اأنظمة التقاعد يف فل�شطني- 2011  33
االأ�شتاذ الدكتور عاطف علونة. مرجع �شابق  34

فف���ي حال وفاة املوظ���ف املتقاعد امل�شرتك بنظام املنافع املح���ددة بعد تقاعده، يح�شل 
الورث���ة على كامل املبلغ ال���ذي كان يح�شل عليه املتوفى، ويف ح���ال وفاة امل�شرتك خلل 
اخلدمة الفعلية، يح�شب الراتب التقاعدي وفقًا للأ�ش�ص املعتمدة الحت�شاب راتب العجز 
الطبي مبعدل 2% عن كل �شنة خدمة، ويح�شب من متو�شط الراتب الآخر ثلث �شنوات35. 
وي���وزع الرات���ب التقاعدي والتاأمني عل���ى الورثة امل�شتحقني وفقًا لن����ص املادة )32( من 

قانون التقاعد العام واأن فئات املنتفعني اأو الورثة امل�شتحقني هم:

اأرملة اأو اأرامل امل�شرتك.. 1

االأوالد واالأخوة اأقل من )21( �شنة والذين كانوا يعالون من امل�شرتك قبل وفاته.. 2

االأوالد واالأخ���وة م���ا ف���وق )21( �شن���ة ودون )26( �شن���ة والذين كان���وا يعالون من . 3
امل�شرتك قبل وفاته والذين ما زالوا يكملون تعلميهم اجلامعي.

االأوالد واالأخ���وة الذي���ن كانوا يعالون م���ن قبل امل�شرتك قبل وفات���ه والعاجزين عن . 4
حت�شيل دخل الأ�شباب �شحية.

البنات واالأخوات غري املتزوجات، مطلقات اأو اأرامل.. 5

والدا امل�شرتك.. 6

زوج امل�شرتكة، اإذا كان عند وفاتها غري قادر على ك�شب الدخل من الناحية ال�شحية . 7
اأو غري قادر على اإعالة نف�شه، وفقًا لتقرير اللجنة الطبية امل�شّكلة من قبل الهيئة.

عل���ى اأن قان���ون التقاعد العام رقم 7 ل�شنة 2005، ووفق���ًا لن�ص املادة )33(،  ن�ص على 
اأن هن���اك �شروط���ًا اإ�شافي���ة للنتفاع بتقاعد الورث���ة، ومن خللها �شنق���وم بالولوج اإلى 

اإ�شكاليات القانون التي برزت لدينا والتي ال بد اأن نتوقف عندها لنقا�ص.

د. وليد مزهر. احلقوق التقاعدية للموظف العام. 2009    35
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املطلب الثالث: اإ�سكاليات املواد القانونية يف حقوق املراأة 
التقاعدية من منظور ن�سوي

عندما حدد نظ���ام التقاعد نطاق �شريانه على جميع االأ�شخا�ص الفل�شطينيني، مل يفرق 
ب���ن الرجل وامل���راأة، ولكنه ميز بينهم يف �صروط ا�صتحق���اق املعا�ض التقاعدي، ومن هنا 

تربز اإ�شكاليات الن�ص القانوين.

الف��رع االأول: ع��دم امل�س��اواة ب��ني الرجل وامل��راأة فيما يتعل��ق  بتوارث 
رواتبهما

من خلل توثيق بع�ص احلاالت ات�شح جليا ان الزوجة او الزوج الذان يعملن يف القطاع 
الع���ام وينطبق عليهما قانون التقاعد، حيث يتم اقتطاع مبالغ م�شتحقة للتقاعد من كل 
الزوجني وهي م�شاهمة اجبارية يخ�شع لها جميع املنتفعني من هذا القانون، حيث برزت 
ا�شكالي���ة توارث الرواتب التقاعدية للزوجني دومنا ا�شارة �شريحة لها يف قانون التقاعد 
الع���ام، ففي حال تويف احد الزوجني وكان ل���كل منهما راتب تقاعدي ويخ�شع للم�شاهمة 
االجباري���ة يف االقتط���اع من الرات���ب، ففي هذه احلال���ة ال ي�شتطي اأي م���ن الزوجني ان 
ينتف���ع من راتب زوجه االخر يف الراتب التقاعدي، وامن���ا يتم احت�شاب اأي من الراتبني 

التقاعديني للزوجة اأو الزوجة ايهما اكرب فيتم منحه للرمل اأو االرملة.

فلماذا ميز قانون التقاعد العام بني ا�شتحقاق االأرملة وا�شتحقاق االأرمل بالن�شبة للمعا�ص 
التقاعدي. هل ن�شتطيع مقارنتها مع قانون التقاعد املدين االأردين 34 ل�شنة 1959 الذي 
ج���اء وا�شح���ًا يف تلك احلالة عندما ن�ص يف املادة 24 عل���ى ان: املوظفة التابعة للتقاعد 
والت���ي تتقا�ش���ى راتبًا موروثًا اإذا خ�ش����ص لها راتب تقاعد عن خدمته���ا تعطى الراتب 
االأك���ر ويوقف االآخر. ين����ص امل�شرع يف ذلك البند على اإعطاء امل���راأة املوظفة )الراتب 
االأك���رب( الأنها تتقا�شى اأكر من رات���ب تقاعدي ويوقف الراتب االآخر، علمًا اأنه حق لها، 
فلم���اذا ال يج���وز لها اجلمع بني راتبني! خا�شة اأنهما حقني نا�شئني عن �شببني خمتلفني، 
فل موجب حلرمان املوظفة من اأحد احلقني �شواء ما ا�شتحق من الوظيفة اأو من االإرث. 
وكاأن امل�ش���رع قام مبكافاأة املوظفة بحرمانها من ا�شتحقاقها، وال ُيعقل اأن يت�شاوى من ال 

ي�شاهم يف �شندوق التقاعد مع من ُي�شاهم. وكانت حالة املوظفة املتقاعدة من حمافظة 
م���ن رام اهلل مثال على اجحاف الن�ص القانوين بحقه���ا عندما تويف زوجها، وللح�شول 
عل���ى اال�شتحقاق التقاعدي اأعطيت الراتب االأك���ر وتوقف االآخر رجوعا لذهنية امل�شرع 

باأن �شندوق التقاعد هو لل�شمان االجتماعي ولي�ص �شندوق للرفاهية.

وعلي���ه جند ان القانون عمد ال���ى حرمان اأي من الزوجني اخلا�شعني الى نظام التقاعد 
م���ن اال�شتفادة م���ن الراتب التقاعدي للخر، حيث كان يخ�ش���ع كل الراتبني للقتطاع 
التقاع���دي، وهذا ميث���ل اجحاف بحقوق الزوج���ني كون رواتبه���م كان تخ�شع للقتطاع 
ومل يت���م اال�شتف���ادة منه���ا عند التقاع���د، اذ كان يجب ان يتم حتدي���د العلقة الزوجية 
للموظف���ني وبناء عليها يتم حتديد الراتب االعلى منذ البداية ويخ�شع فقط هذا الراتب 

للقتطاع ال ان ي�شاهم املوظف او املوظفة يف �شندوق التقاعد دون االنتفاع به.

ن�ص اأن راتب الزوجة ينتقل مل�شتحقيه اإذا ثبت احتياجهم واأنها املعيلة الوحيدة لهم، اأي 
اأن ا�صتحقاقه���م معلق على �صرط الإعالة واحلاجة، علمًا باأنه يتم اقتطاع جزء من راتب 
املوظفة لغايات التقاعد، فمن حق ورثتها ال�شرعيني اال�شتفادة من راتبها التقاعدي دون 

قيد اأو �صرط36. 

الف��رع الث��اين: حرم��ان املراأة م��ن حقوقه��ا التقاعدية املوروث��ة تبعًا 
حلالتها االجتماعية

وهذا ما ن�شت عليه املادة)33( ببنودها 1،2،3،4،5 كما يلي:

يتوقف �شرف الراتب التقاعدي للأرملة عند زواجها، ويعود اإليها حقها يف الراتب . 1
التقاع���دي اإذا طلق���ت اأو ترمل���ت الأول مرة خلل ع�شر �شنوات م���ن تاريخ زواجها، 
واإذا كان ن�شيب االأرملة قد رد اإلى اأوالد �شاحب املعا�ص اأو الوالدين فل يعود اإليها 
م���ن معا�شها اإال اجلزء الباق���ي دون رد ؟ لقد منح القانون االأرمل احلق يف االنتفاع  
مبعا����ص زوجته املتوف���اة، اإذا كان عن���د وفاتها غري قادر على الك�ش���ب من الناحية 
ال�صحي���ة اأو كان غ���ري ق���ادر على العمل، ومل ي�ص���رط لنتفاعه م���ن معا�ض زوجته 

ورقة عمل مقدمة من املحامية رحاب القدومي، قدمت درا�شة حملت عنوان »حقوق املراأة يف الت�شريعات االأردنية«  36
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املتوف���اة باأن ل يك���ون متزوجًا بامراأة اأخ���رى، يف حن ا�صرط ع���دم زواج املنتفعة 
م���ن معا����ص زوجها التقاع���دي37. وظهر هذا اخلل���ل من خلل عدة ح���االت لن�شاء 
متقاعدات مت االلتقاء معهن يف حمافظة اخلليل، بنّي اإجحاف بحق الن�شاء االأرامل 
امل�شتحق���ات للراتب التقاعدي، عندما ن�ص القانون عل���ى توقف الراتب التقاعدي 

مبجرد زواج االأرملة.

للح�ص���ول على تقاعد الورثة، ي�صرط ل�صتحقاق الوالدة األ تكون متزوجة من غري . 2
وال���د املتوف���ى.اأي ال�شتف���ادة  االأم من راتب ابنه���ا يجب اأن تكون اأرمل���ة اأو مطلقة، 
علم���ًا باأنه من حقها اأن ترث ابنها قانونا بغ�ص النظر عن و�شعها االجتماعي �شواء 
متزوج���ة اأو اأرمل���ة اأو مطلقة، واإن كنا نتحدث عن حق قان���وين فاإنه ا�شتحقاق لها، 

طاملا ان الراتب التقاعدي كان يخ�شع لل�شتحقاق التقاعدي.

يقط���ع معا����ص البنات واالأخوات عند زواجهن على اأن���ه اإذا تطلقت اأو ترملت خلل . 3
ع�ش���ر �شنوات من تاريخ وفاة املنتفع اأو �شاح���ب املعا�ص فاإنها متنح ما كان ُي�شتحق 
له���ا م���ن معا�ص، وذل���ك دون اإخلل بحقوق باق���ي امل�شتحقني. وفق���ًا للمادة 33 يف 
البند 5 يقطع راتب التقاعد عن الزوجات والبنات واالأمهات عند تزوجهن على اأن 
يع���اد اإليهن ا�شتحقاقهن اإذا اأ�شبحن اأرام���ل اأو مطلقات. وعند زواجهن مرة ثانية 
يقطع الراتب نهائيًا. اأما البنات واالأمهات اللواتي كن متزوجات عند وفاة اأبيهن اأو 
ولده���ن ومل ي�شتفدن وقتئذ من رات���ب مورثهن ثم اأ�شبحن اأرامل اأو مطلقات فينلن 

ن�شيبهن من تاريخ الرتمل اأو الطلق وفاقًا الأحكام هذا القانون.

يف  امل�ش���اواة  حتقي���ق  تعي���ق  ت�شريعات���ه  املدني���ة:  اخلدم���ة  قان���ون  وام���راأة-  حي���اة  مقال���ة  مه���داوي.  رب���ى   37
http://www.alhayat-j.com/newsite/details. اجلن�ش���ني.  ل���كل  احلكوم���ي  القط���اع 

php?opt=3&id=166277&cid=2532 ؟ جريدة احلياة املحلية بتاريخ 19اآذار2012

ا�ستنتاجات وتو�سيات
ملا كانت غاية مركز املراأة للإر�شاد القانوين واالجتماعي من هذا التقرير ت�شليط ال�شوء 
على حقوق املراأة املتقاعدة يف قانون التقاعد العام والقوانني ال�شارية، ولتكون يف نتائجه 
ا�شتف���ادة للموظف/ة واأ�شرته/ا من بعده/ا من جميع املدخرات فكان ال بد من االإ�شارة 
اإلى عدة ن�شو�ص، راأى فيها املركز ظلمًا للمراأة، ليعمل على املطالبة باإلغائها، واأن تكون 
هن���اك درا�شة متاأنية تعود بالنفع على الدول���ة وعلى املوظفة وعلى امل�شتحقني، وذلك اأن 
تاأمني الراتب التقاعدي بعد بلوغ �شن ال�شيخوخة اأو يف حال العجز ال�شحي اأو الوفاة هو 
من اأهم �شمات اال�شتقرار االقت�شادي واالجتماعي واملايل يف املجتمعات احلديثة بغ�ص 

النظر عن اأ�شباب احلاجة.

ومب���ا اأن م�شوؤولية تاأمني هذه االحتياجات تقع على ال�شلط���ة )الدولة( ب�شفتها امل�شئولة 
عن رعاية مواطنيها وتاأمني م�شاحلهم، وعندما حتدثنا يف تقريرنا باأن فل�شطني عرفت 
اأنظم���ة التقاع���د يف العام 1959 يف ال�شفة الغربية ويف غ���زة يف العام 1964، وذلك من 
خ���لل تطبيق القوانني االأردنية وامل�شرية املنظمة لعملية تقاعد موظفي التقاعد العام، 
اإل���ى اأن جاءت ال�شلطة الوطنية الفل�شطينية وا�شتلمت تلك امل�شوؤولية عن ال�شفة الغربية 
وقط���اع غزة يف العام 1994، لياأتي امل�شرع ب�شن قانون التقاعد العام رقم 7 ل�شنة 2005 
ليك���ون الهدف من���ه توحيد القوان���ني التقاعدية يف جميع حمافظ���ات الوطن، يف الوقت 
ال���ذي وجدنا فيه اأن القوانني االأربع، والتي �شرت عل���ى املتقاعدين/ات كل ح�شب عمره 

قد خلقت حالة من عدم التوازن يف تطبيق القانون املوحد حتى االآن.

فق���د ا�شتنتجنا من خلل التقري���ر: اأن امل�شرع مل يفرق ب���ني املوظفني من حيث اجلن�ص 
يف اال�شتحقاق���ات املالية املح�شوم���ة من الراتب لهيئة التقاعد الع���ام، ولكنه مل ي�شاو يف 

احلقوق، وذلك يف عدة حاالت هي:

• ع���دم ح�ش���ول اأي من الزوج���ني اخلا�شعني لقان���ون التقاعد عند وف���اة اأي منهما 	
للراتب التقاعدي للخر اجحاف بحقوق كل الزوجني، حيث اأجمعت جميع الن�شاء 
املتقاع���دات ممن متت مقابلتهن واللواتي اأ�شرفن على التقاعد باأن يف ذلك الن�ص 
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اإجح���اف وظلم للم���راأة بالرغم من اأنه يقتط���ع من راتبها كالرج���ل، وتوؤدي عملها 
كم���ا هو مطلوب منها دون فرق لكونها امراأة. االأم���ر الذي يعني اأن القانون املطبق  
معي���ب بعدم الد�شتورية وفقًا لن����ص املادة )9( واملادة )11( من القانون االأ�شا�شي 

الفل�شطيني املعدل.

• الن����ص باأن امل�شتح���ق للتقاعد بعد وفاة املوظف هم )الورث����ة(، ، وهو ما ال يعك�شه 	
قانون التقاعد العام، واإل ملا ن�ض على �صروط اإ�صافية مرتبطة باحلالة الجتماعية 
للم���راأة، اأو مل ن�ض عل���ى �صروط تتعلق باإرث الأرمل من زوجت���ه املتقاعدة املتوفاة، 
حي���ث ينجم عن هذا خلف بني ما جاء به امل�شرع يف قانون التقاعد العام ومفهوم 

الورثة طبقًا لقانون االأحوال ال�شخ�شية.

• حرم���ان امل���راأة من حقوقها التقاعدي���ة املوروثة من زوجها اأو ابنه���ا اأو والدها عند 	
زواجه���ا. وهو لي�ص م���ن العدل يف �شيء، حيث يت�شمن حرمان املراأة من حقها ظلم 
له���ا خ�شو�ش���ًا اأن الذمة املالية للم���راأة منف�شلة عن الذمة املالي���ة للرجل، عدا اأن 
حاج���ة االأ�شرة يف الظروف االقت�شادية احلالية لدخ���ل اأكرب اأ�شبحت حاجة ملّحة 

ولي�شت رفاهية.

التو�سيات
تعديل اخللل يف القانون بحيث ي�شمن امل�شاواة بني الرجل واملراأة بتوريث رواتبهما، . 1

واعتبار اأن التقاعد لي�ص اإرثًا اإمنا هو حق للمراأة لقاء عملها.

تعدي���ل الن����ص القان���وين الذي  خل���ق متيزًا بني الرج���ل واملراأة، يف توق���ف الراتب . 2
التقاع���دي لالأرمل���ة عن���د زواجها. يف ح���ن مل ي�ص���رط العك�ض يف توق���ف الراتب 

التقاعدي للأرمل يف حال زواجه. 

 تعدي���ل  قان���ون التقاعد العام رقم 7 ل�شنة 2005 ليك���ون اأكر ان�شجامًا مع القانون . 3
االأ�شا�شي واملواثيق الدولية ذات العلقة، واأكر اإن�شافا حلقوق املراأة التقاعدية.

تعدي���ل املواد املجحفة بحقوق امل���راأة، وعدم التمييز �شد امل���راأة يف ن�شو�ص قانون . 4
التقاعد العام رقم 7 ل�شنة 2005.

اإج���راء توعي���ة جتاه قان���ون التقاع���د الع���ام للموظف���ني اأو للموظف���ات، واالهتمام . 5
باجلوان���ب االإن�شاني���ة للمتقاع���دات، كت�شاوي حقه���ا يف اال�شتحقاق���ات كما هي يف 

الواجبات.
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املراجع:
اأواًل: املراجع العامة بحاجة اىل توثيق مكان وتاريخ الن�سر:

د. عاطف علونة. اإ�شلح اأنظمة التقاعد يف فل�شطني رام اهلل-2011.. 1

د. ولي���د مزهر. احلقوق التقاعدية للموظف الع���ام – مركز الدميقراطية وحقوق . 2
العاملني يف فل�شطني 2009

ثانيًا: اأوراق العمل: 
د. عب���د القادر ج���رادة، االإ�شكالي���ات القانونية والد�شتورية لنظ���ام التقاعد، ورقة . 1

عمل مقدمة ليوم درا�شي باجلامعة االإ�شلمية، غزة بتاريخ 2007/5/20.
ملخ����ص تنفيذ – ال�شم���ان االجتماعي يف االأرا�شي الفل�شطيني���ة )الو�شع الراهن . 2

والتحدي���ات( درا�ش���ة ا�شتك�شافية 2012 /معه���د اأبحاث ال�شيا�ش���ات االقت�شادية 
الفل�شطيني – ما�ص.

مقالة بعنوان “مطالب���ات بتعديل قوانني التقاعد لتتمكن املراأة من توريث راتبها” . 3
http://www.women.jo/ar/ موقع اللجن���ة الوطنية االأردنية ل�شوؤون املراأة

news_details.php?news_id=49&f=1 4.4.2011

فاطم���ة اأب���و عاي�شة. مقالة مطالب اأردنية بتعديل قان���ون التقاعد املدين مبا ي�شمح . 4
توريث راتب املتقاعدة اإلى اأ�شرتها

رب���ى مهداوي. مقالة حياة وامراأة- قانون اخلدم���ة املدنية: ت�شريعاته تعيق حتقيق . 5
http://www.alhayat-j.com/ .امل�شاواة يف القطاع احلكومي لكل اجلن�شني

newsite/details.php?opt=3&id=166277&cid=2532؟ 
جري���دة احلي���اة املحلي���ة بتاري���خ 19اآذار2012مقالة بعن���وان: اإن�ش���اف املوظفات 
االردنيات وعائلتهن... جت�شيد ملبداأ امل�شاواة بني اجلن�شني  وعدم التمييز- وكالة 

اأخبار املراأة

د. ناف���ذ يا�ش���ني املدهون. ورق���ة عمل حول: حقوق امل���راأة املتوفى عنه���ا زوجها يف . 6
الت�شريعات الفل�شطينية: الق�ش���ور يف القواعد القانونية املنظمة الأحوال )االأرملة. 

كلية ال�شريعة والقانون يف اجلامعة االإ�شلمية- غزة. �شنة 2009.

ثالثًا: القوانني:
• قانون التقاعد العام رقم 7 ل�شنة 2005.	

• القانون االأ�شا�شي الفل�شطيني املعدل لعام 2003.	

• القانون االأ�شا�شي الفل�شطيني املعدل ال�شادر عام 2005.	

• قانون التقاعد املدين رقم 34 ل�شنة 1959.	

• قانون التاأمني واملعا�شات رقم 8 ل�شنة 1964.	

رابعًا: املقابالت:
مقابلت �شخ�شية مع العاملني يف الهيئة العامة للتقاعد.

• اأول مقابل���ة يف اآب2012 مع وكيل م�شاعد هيئة التقاعد د. ماجد احللو- مقر هيئة 	
التقاعد العام/ رام اهلل.

• اأيلول 2012 مقابلة مع د. فاروق االفرجني- مقر هيئة التقاعد العام/ رام اهلل.	

• اأيلول 2012 مقابلة مع اأ. حممد اأبو رحمة- امل�شت�شار القانوين لهيئة التقاعد - مقر 	
هيئة التقاعد العام/ رام اهلل.

• ت�شرين اأول2012 مقابلة مع اأ. حممد اأبو رحمة- امل�شت�شار القانوين لهيئة التقاعد، 	
مقر هيئة التقاعد العام/ رام اهلل.

• ت�شرين ثاين2012 مقابلة مع اأ حممد اأبو رحمة- امل�شت�شار القانوين لهيئة التقاعد، 	
مقر هيئة التقاعد العام/ رام اهلل.
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مقابالت مع ن�ساء متقاعدات:
• 23 ت�شرين اأول لقاء مع ن�شاء متقاعدات من حمافظة قلقيلة.	

• 24 ت�شرين اأول 2012 لقاء مع ن�شاء متقاعدات من حمافظة اخلليل.	

• 26 ت�شرين ثاين2012 لقاء يف حمافظة جنني مع ن�شاء متقاعدات.	
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