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تقدمي:
يهتم “مركز شئون املرأة” -منذ بداية عمله عام -1991 بإنتاج األبحاث اخلاّصة بقضايا املرأة الفلسطينية، ومتّيز اإلنتاج البحثّي للمركز كّماً ونوعاً؛ وذلك 
بهدف املساهمة في حتسني عملية اتخاذ القرارات املبنّية على املعرفة؛ واخلاّصة باملرأة واملساواة اجلندرية. لذلك؛ يُركّز على الفئات املهّمشة من النساء؛ 
ودراسة مشكالتهّن املتنّوعة، والوقوف على التحديّات التي تعترض حياتهّن وحتدُّ من مشاركتهن االجتماعية، ومن ثّم؛ تقدمي توصياٍت تفيد صنّاع القرار 

في اجملتمع الفلسطيني.
 

وفي هذا السياق؛ نّفذ “مركز شئون املرأة” بالتعاون مع UN WOMEN مشروع “تعزيز الوصول إلى العدالة واألمن للنساء والفتيات ذوات اإلعاقة في قطاع 
غزة- سواسية” ومن خالل هذا املشروع؛ عمل “املركز” على إعداد هذه الدراسة البحثّية بعنوان “وصول ذوات اإلعاقة في قطاع غزة إلى نظام العدالة 

الرسمّي وغير الرسمّي” خالل مايو 2016.

حيث رََصَد البحث التوّجهات املرتبطة بواقع حقوق ذوات اإلعاقة في اجملاالت اخملتلفة، ومن حيث اخلدمات األساسية؛ ومدى توافرها، ومستوى التعرّض 
للعنف والتمييز. كما تناول  البحث واقع مؤسسات نظام العدالة وأدوارها وإمكانية الوصول إليها؛ من حيث معرفة ذوات اإلعاقة بالقانون والتشريعات 
اخلاّصة باألشخاص ذوي اإلعاقة. كما سّلط الضوء على التحديّات التي تواجه وصول ذوات اإلعاقة لنظام العدالة، وأظهر استراتيجيات تعزيز وصولهّن 

لنظام العدالة الرسمّي وغير الرسمّي.

ونود التعبير هنا عن خالص الشكر لـبرنامج األبحاث خصوصاً في مركز شؤون املرأة- الذي أتاح الفرصة إلجناز هذا البحث. كما نشكر كّل من ساهم 
في إجناح هذا العمل؛ وفي مقدمتهم النساء ذوات اإلعاقة؛ اللواتي شاركن بكّل صدٍق ووضوٍح للتعبير عن واقعهّن املعيشّي؛ حيث كانت مساهمتهّن 
األساس الذي بُنيت عليه الدراسة؛ من حيث التصميم والتخطيط والتنفيذ وتطوير األدوات وحتليل النتائج والوصول إلى القرارات والتوصيات. كما 
نقدم شكرنا لفريق البحث؛ والذي كان يضمُّ عدداً من النساء ذوات اإلعاقة، الباحثات امليدانيات؛ اللواتي كان لهّن جهداً مميزاً في التنّقل من مكاٍن آلخر، 

واستسقاء املعلومات بدقٍة متناهيٍة، والباحث الدكتور “حسام الزعالن” والذي عمل بجديٍّة إلظهار النتائج اإلحصائية.

كما نتقدم بالشكر والتقدير لكّل املؤسسات واألفراد واخملتصني؛ الذين لم يبخلوا علينا باملعلومات، وتعاونوا معنا إلجناح هذا العمل؛ خصوصاً مؤسسات 
اجملتمع املدنّي، مؤسسات العدالة الرسمية، الشرطة الفلسطينية، النيابة العامة، القضاء الشرعّي، القضاء النظامّي، وزارة الشئون االجتماعية، 
مؤسسات العدالة غير الرسمية، جلان اإلصالح واخملاتير، ولكّل من كان له بصمًة في هذا العمل بالقول أو يالفعل، ونقَل معلومًة من أجل توصيل صوت 

ذوات اإلعاقة؛ للوصول حلقوقهّن في العدالة.
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مصطلحات ومفاهيم البحث
تعريف اإلعاقة: يوجد تعريفاٌت متعددةٌ لإلعاقة؛ حيث يتّم إطالق كلمة )معّوق( أو )ذو إعاقة( على الفرد الذي يُعاني من خلٍل جسديٍّ يُعيق حركته، أو 

خلٍل عقلٍي أو نفسيٍّ. وقد يكون هذا اخللل مؤقتاً أو دائماً. وقد اعتاد الناس على مصطلحاٍت دارجٍة يتّم  تداولها على النحو التالي:
- اإلعاقة من اجلانب النفسّي: شعورٌ بالذنب، واخلجل من اآلخرين.

- اإلعاقة من اجلانب الطبّي: مشاكل لدى الشخص حتتاُج للعالج من قبل األطباء واخملتصني كي يشفى أو تتحّسن حالته.
- اإلعاقة من اجلانب العالجّي: حاجة الشخص خلدمات متخّصصني.

العاملية” و”مجموعة واشنطن  لـ “منظمة الصحة  أّي مجتمٍع وفقاً  لقياس الصعوبات/اإلعاقات في  وقد متّ تطوير مفهوم “اإلعاقة” وتعريٌف موّحدٌ 
إلحصاءات اإلعاقة” باعتبار ذوي اإلعاقة: هم األشخاص الذين يعانون من صعوباٍت بدنيٍة أو عقليٍة أو ذهنيٍة أو حّسيٍة طويلة األجل، كذلك؛ احلواجز 

واملواقف والبيئات اخملتلفة؛ التي حتول دون مشاركتهم مشاركًة فّعالًة في مجتمعهم على قدم املساواة مع اآلخرين.
واقترحت “مجموعة واشنطن إلحصاءات اإلعاقة” 6أسئلًة محورية لقياس انتشار اإلعاقة؛ هي: )صعوبة: البصر، السمع، التواصل، التذكّر والتركيز، 
احلركة واستخدام األطراف العلويّة، صعوبة التعّلم، والصحة النفسية( واشتمل كّل سؤاٍل على 4فئات إجابٍة على النحو اآلتي: ال يوجد صعوبة، بعض 

الصعوبة، صعوبٌة كبيرةٌ، وال يستطيع مطلقاً.

وقد أوصت “مجموعة واشنطن إلحصاءات اإلعاقة”1 الدول التي تقوم بقياس انتشار اإلعاقة )من خالل التعداد أو املسوح األُسرية( باعتبار الفرد الذي 
يُعاني من “صعوبٍة كبيرٍة” أو “ال يستطيع مطلقاً” على أنه فردٌ ذو إعاقٍة.

مصطلح اإلعاقة: هي الصعوبة طويلُة األجل التي يعاني منها األشخاص، وتتمثّل في صعوباٍت بدنّيٍة أو عقليٍة أو ذهنيٍة أو حّسية. كذلك؛ احلواجز 
واملواقف والبيئات اخملتلفة؛ التي حتول دون مشاركتهم مشاركًة فّعالًة في مجتمعهم على قدم املساواة مع اآلخرين. 

تصنيف اإلعاقة وفق تصنيفات “منظمة الصحة العاملية”:2
إعاقة البصر: األشخاص الذين لديهم بعُض اإلشكاليات الصعبة في الرؤيا؛ والتي حتدُّ من قدرتهم على أداء واجباتهم اليومية. على سبيل املثال؛ قد ال 
يستطيع القراءة، مثل قراءة اإلشارات على الالفتات في الشوارع أثناء قيادة السيارة، وقد ال يستطيع الرؤيا بعنٍي واحدٍة بشكٍل جيد. أو قد ال يستطيع 
الرؤيا إال ما هو أمامه وليس على اجلوانب، مبعنى أّن؛ أيّة مشكلة في الرؤيا يعتبرونها صعبًة يجب حتديدها وحصرها، ويجب أن يسأل جلميع األفراد؛ سواء 

أكان الفرد يلبس نظارةً أم ال، ويجب تذكير من يلبس نظارةً أو عدساٍت طبيًة إذا كان يُعاني من صعوباٍت في الرؤيا.
إعاقة السمع: األشخاص الذين لديهم بعض اإلشكاليات الصعبة في السمع؛ والتي تساهم في احلّد من قدرتهم على أداء أّي جزٍء وجانٍب في أدائهم 
اليومّي؛ مثل: صعوبة سماع شخٍص يتكلم في مكاٍن مزدحٍم وفيه ضجيج، أو ال يستطيع أن يسمع شخصاً يتكّلم معه مباشرةً وبصوٍت عاديٍّ )دون 

صراخ، أو صوت مرتفع( وحتديد من ال يستطيع السمع بأذٍن واحدٍة أو كليهما.
أدائهم لألنشطة  أو ال حتُدُّ من  والتي قد حتُدُّ  األقدام؛  والتجّول على  التنّقل  الذين لديهم بعض اإلشكاليات الصعبة في  إعاقة احلركة: األشخاص 
اليومية، فمثالً؛ قد يجد صعوبًة في قطع مسافٍة قصيرٍة، أو مشكلًة في الصعود والهبوط على الساللم والدرج واملناطق الوعرة، أو ال يستطيع قطع 
أيّة مسافٍة دون استراحٍة أو توقٍّف، أو ال يستطيع املشي دون االعتماد على عصاً أو عكازٍ أو أجهزة املشّي، أو ال يستطيع الوقوف على القدمني ألكثر من 
دقيقٍة، أو يحتاج كرسياً بعجالٍت للتنّقل من مكاٍن آلخر، وتشمل هذه اإلعاقة األفراد الذين لديهم صعوباٌت في التحرّك داخل املنزل أو خارجه، وكذلك 
املشي لفتراٍت تزيد عن 15دقيقًة، كذلك استخدام األيدي واألصابع ملسك األدوات أو الكتابة.. وغيرها، ورفع 2لتر ماء على مستوى النظر مستخدماً 

األيدي.
إعاقة التذكّر والتركيز: تشمل الصعوبة في األمور التالية: التذكّر والتركيز، اتخاذ القرارات، فهم الكالم، قراءة شيٍء مكتوب، التعرّف على األشخاص، 
االستدالل على املناطق واستخدام اخلريطة، العمليات احلسابية والقراءة والتفكير، مثل األشخاص الذين يجدون صعوبًة في الفهم واإلدراك للقيام 
باألنشطة اليومية، مثالً؛ أن يجد صعوبًة في االستدالل على املنزل واألماكن في احمليط، ال يستطيع التركيز فيما يعمل، أو ينسى أين هو، أو تذكّر الشهر 
أو الذي قبله، عدم فهم ما قاله شخٌص ما، نسيان تناول األدوية أو عدم تناول الطعام، عدم فهم ومعرفة ما يدور حوله. كما تشمل عدم قدرة الشخص 

على فهم األشياء أو التعامل مع اآلخرين.
إعاقة التواصل: عدم قدرة الشخص على تبادل املعلومات واألفكار مع اآلخرين والتعامل معهم من خالل استخدام النطق أو اإلشارة أو احلركة أو 
الكتابة للمعلومات التي يرغبون بتبادلها مع اآلخرين، وقد يكون ذلك ناجتاً عن عجٍز في السمع أو الكالم، أو عدم القدرة الذهنية على تفسير وإدراك ما 

يقوله اآلخرون من إشاراٍت وكلماٍت وحركات.

1   توصية اجتماع واشنطن الذي ُعقد في نوفمبر 2010.

2   تعريف منظمة الصحة العاملية ومجموعة واشنطن  املعتمدة يف تقرير مسح اإلعاقة – الجهاز املركزي لإلحصاء 2011.
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إعاقة بطء التعّلم: عدم قدرة الشخص على فهم األشياء أو التعامل مع اآلخرين، ويشمل ذلك: األفراد الذين يعانون من صعوباٍت في الوظائف الذهنية 
املرتبطة بظروف إصابة الدماغ مبرٍض أو خلل ما. كذلك األفراد الذين يعانون من مرض التوّحد، واألفراد الذين يجدون صعوباٍت في تعّلم مهارات احلياة 

اليومية؛ مثل القراءة والكتابة واستخدام أدواٍت بسيطة.
اإلعاقة النفسية: األشخاص الذين يعانون من التوتّر والقلق والشّك والعصبية الزائدة، كذلك لديهم صعوباٌت في أداء نشاطاتهم اليومية؛ بسبب 

تعاطي اخملّدرات واإلدمان وتناول املشروبات الكحولّية. 

ذوات اإلعاقة: هّن النساء والفتيات املصابات بعجٍز كليٍّ أو جزئيٍّ، َخلقيٍّ أو غير َخلقيٍّ، وبشكٍل مستقٍر في أيٍّ من حواسهّن أو قدراتهّن اجلسدية أو 
النفسية أو العقلية؛ إلى املدى الذي يحدُّ من إمكانية تلبية متطّلبات حياتهّن العادية في ظروف نظيراتهّن من النساء والفتيات العاديات. 

األشخاص ذوو اإلعاقة: كّل من يعانون )من اجلنسني( من عاهاٍت طويلة األجل بدنيٍة أو عقليٍة أو ذهنيٍة أو حسّيٍة؛ قد متنعهم -لدى التعامل مع مختلف 
احلواجز- من املشاركة بصورٍة كاملٍة وفّعالٍة في اجملتمع على قدم املساواة مع اآلخرين.

التعريف الضّيق لإلعاقة: اعتبار الفرد ذي اإلعاقة هو الفرد الذي يُعاني من صعوبٍة كبيرٍة أو ال يستطيع مطلقاً.
التعريف املوّسع لإلعاقة: اعتبارُ الفرد ذي اإلعاقة هو الفرد الذي يُعاني من بعض الصعوبة أو صعوبٍة كبيرٍة أو ال يستطيع مطلقاً. 

اإلعاقة املركّبة: من املمكن أن يكون لدى الفرد ذي اإلعاقة أكثر من صعوبٍة/إعاقٍة في نفس الوقت.
بطاقة املعّوق: هي البطاقة التي حُتّدد رزمة اخلدمات التي يحقّ للمعّوق احلصول عليها ضمن برنامٍج منّظٍم.

الطفل: هو كّل إنساٍن لم يتجاوز الثامنة عشرة من عمره؛ بحسب القانون األساسّي الفلسطينّي وقانون الطفل الفلسطينّي.
حقوق اإلنسان: حقوٌق أصيلٌة جلميع البشر، بغّض النظر عن جنسيتهم، أو مكان إقامتهم، أو نوع جنسهم، أو أصلهم الوطنّي أو العرقّي، أو لونهم، 

أو دينهم، أو لغتهم، أو أّي وضٍع آخر، وجميع هذه احلقوق مترابطٌة وغير قابلٍة للتجزئة. 
االنتهاك: هو فعٌل ميّس بأحد حقوق اإلنسان املتعارف عليها دولياً، أو امتناٌع عن فعٍل يحافظ على حقوق اإلنسان، أو تشريٌع يُخّل بأحد حقوقها. 

حقوق ذوات اإلعاقة: هي احلقوق املكفولة لإلنسان الفلسطينّي؛ والتي تضّمنتها سّلة التشريعات والقوانني الوطنية العامة واخلاصة، وتشمل: احلقوق 
السياسية واملدنية واالجتماعية واالقتصادية والثقافية؛ والتي يجب أن تتمّتع بها النساء والفتيات ذوات اإلعاقة. باإلضافة للحقوق الواردة في القانون 

اخلاّص بشأن ذوي اإلعاقة رقم )4( لسنة 1999.
التمييز والعنصرية: هو االعتقاد بأّن هناك فروقاً وعناصر موروثًة بطبائع الناس و/أو قدراتهم وعزْوها النتمائهم جلماعٍة أو لعرٍق ما؛ بغّض النظر عن 
كيفية تعريف مفهوم العرق، وبالتالي؛ تبرير معاملة األفراد املنتمني لهذه اجلماعة بشكٍل مختلٍف اجتماعياً وقانونياً. كما يُستخدم املصطلح لإلشارة 
إلى املمارسات التي يتّم من خاللها معاملة مجموعٍة معّينٍة من البشر بشكٍل مختلٍف، ويتّم تبرير هذا التمييز في املعاملة باللجوء للتعميمات 

املبنّية على الصور النمطية، وباللجوء إلى تلفيقاٍت علمّية. 
العنف ضد النساء: سلوٌك أو تصرٌّف موّجٌه ضد املرأة بجميع أشكاله: اجلسدّي، النفسّي، اجلنسّي، اللفظّي، احلرمان االجتماعّي واالقتصادّي، التهديد 
بهذه األعمال، اإلكراه، وسائر أشكال احلرمان من احلريّة؛ وذلك بسبب كونها أُنثى، سواء أكان بشكٍل مباشٍر أو غير مباشر، ويؤدّي إلى إحلاق ضررٍ أو ألٍم 

جسديٍّ أو نفسيٍّ أو جنسيٍّ أو عقليٍّ أو اجتماعيٍّ أو اقتصاديٍّ بها، سواء أحدث ذلك في احلياة العاّمة أو اخلاصة.
العنف األسرّي: كل فعٍل أو امتناٍع عن فعٍل يقوم به فردٌ من أفراد األسرة جتاه فردٍ آخر منها، وينطوي على إيذاٍء جسدٍي أو جنسيٍّ أو نفسيٍّ أو تهديٍد 
بإيذاٍء جسدٍي أو جنسٍي أو نفسٍي أو يُولُّد خوفاً. كما ويشمل احلرمان من احلقوق األساسية؛ كاملأوى واملأكل واملشرب وامللبس والتعليم وحرية احلركة 

وتقرير املصير وفقدان األمان على نفسه.
اتفاقية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة: اتفاقيٌة دوليٌة صادرةٌ عن “اجلمعية العامة لألمم املتحدة”: جاءت لتؤكد من جديٍد الطابع العاملّي جلميع حقوق 
اإلنسان واحلريات األساسية، وعدم قابليتها للتجزئة، وترابطها وتعاضدها، وضرورة ضمان متّتع األشخاص ذوي اإلعاقة بهذه احلقوق بشكٍل كامٍل ودون 
متييز، اعُتمدت ونُشرت على املأل وُفتحت للتوقيع والتصديق واالنضمام مبوجب قرار “اجلمعية العامة لألمم املتحدة” رقم611/61، املؤرخ في 13 كانون األول/

ديسمبر 2006.
العدالة: يُقصد بها حتقيق االحترام الكامل الحتياجات كلٍّ من الرجال والنساء، بحيث يتضّمن ذلك تعامالٍت عادلًة تعتمد على املساواة في احلقوق 

واملكتسبات واحلريّات املدنّية والسياسية، كذلك؛ توزيعاً متساوياً للمقّدرات االقتصادية والفرص.
نظام العدالة الرسمّي: يتكّون من ثالثة أركان: األول: التشريعات والقوانني. الثاني: القضاء النظامّي )احملاكم على اختالف درجاتها( والقضاء الشرعّي 

)احملاكم الشرعّية على اختالف درجاتها(. الثالث: السلطة التنفيذيّة: الوزارات والهيئات الرسمية ذات العالقة، الشرطة، النيابة.
نظام العدالة غير الرسمّي: اجلهات املؤثّرة في اجملتمع، ويلجأ إليهم األشخاص لالستشارة أو حلّل مشكالتهم وفق النظام العرفّي وأركانه: اخملاتير 

والوجهاء ودواوين العشائر وجلان اإلصالح ومؤسسات اجملتمع املدنّي.
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ملّخص البحث:
تواجه النساء في قطاع غزة بشكٍل عاٍم وذوات اإلعاقة بشكل خاص؛ تواجهن حتدياٍت كبيرةً للوصول لنظام العدالة الرسمّي أو غير الرسمّي على كافة 

املستويات؛ سواًء جلهة تلبية احتياجاتهّن اخملتلفة أو جلهة التمّتع بحقوق اإلنسان الكاملة.
يهدف هذا البحث إلى التعرّف على مدى وصول النساء والفتيات ذوات اإلعاقة في قطاع غزة لنظام العدالة الرسمّي وغير الرسمّي، وذلك من خالل 
التعرّف على واقع النساء والفتيات ذوات اإلعاقة، والكشف عن مدى معرفتهّن بأنظمة العدالة الرسمية وغير الرسمية، وتفاعلهّن معها، وحتديد أهم 
الصعوبات والتحديّات التي تواجههّن للوصول إلى نظام العدالة، ومن ثّم؛ اخلروج مبجموعٍة من التوصيات التي من شأنها أن تساهم في حصول النساء 

والفتيات على حقوقهّن ووصولهّن إلى نظام العدالة الرسمّي وغير الرسمّي.
وقد اشتمل البحث على خمسة فصوٍل رئيسية؛ تناولت: اإلطار النظرّي للبحث، واإلطار العام واملنهجّي، ثم حتليل البيانات، وواقع حقوق النساء ذوات 
اإلعاقة، وأهم التحديّات التي تواجههّن للوصول إلى نظام العدالة، ثم؛ االستراتيجيات والسياسات لتعزيز وصولهن لنظام العدالة الرسمّي وغير 

الرسمّي، ومن ثّم؛ تناول االستنتاجات وتوصيات البحث وامللحقات.
وقد استخدمت الباحثة املنهج الوصفّي التحليلّي، وذلك من أجل حتليل وضع النساء والفتيات ذوات اإلعاقة في قطاع غزة بصورٍة متكاملٍة من حيث 

مدى وصولهّن لنظام العدالة الرسمّي وغير الرسمي.
وحفاظاً على الدقّة واملوضوعية؛ متّ استخدام األدوات التالية: استبانًة جلمع البيانات، متّ توزيعها على )988( امرأةً وفتاةً ذوات إعاقٍة من محافظات قطاع 

غزة اخلمسة، عدد 14 مقابلًة فرديًة معّمقًة ومهيكلًة، عدد )6( مجموعات عمل مركّزة متخّصصة.
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وقد خلص البحث إلى مجموعٍة من النتائج من أهمها: 
• توّصل البحث وبتحليل بيانات ومعلومات األدوات الكمّية والنوعّية للمبحوثات ذوات اإلعاقة من مختلف مناطق قطاع غزة، توّصل إلى ما يلي:  

- أّن سبب اإلعاقة للنسبة األكبر من املبحوثات كان سبباً َخلْقياً وبنسبة 64 %.
- كما تبنّي أّن احلالة االجتماعية لغالبية املبحوثات وبنسبة 81.8 % عزباء.

-  وأنّه يوجد نقٌص كبيرٌ وبوزٍن نسبيٍّ عاٍم يصل إلي 65.4 % لكّل مجاالت اخلدمات األساسية.
- كما تبنّي أّن 59 %  من املبحوثات سبق وتعرّضن لشكٍل من أشكال العنف.

-  وجلهة املعرفة القانونية: أكّّدت حوالي ثلث املبحوثات أّن لديهّن معلوماٌت بدرجاٍت متفاوتٍة حول قانون املعاق الفلسطيني، وحوالي 21.3 % لديهّن 
معلوماٌت عن االتفاقيات الدولية اخلاّصة باألشخاص ذوي اإلعاقة.

وحول املعرفة عن املؤسسات الرسمية وغير الرسمية: 
تُشير النتائج في هذا البحث أنه يوجد تباينٌ في املعرفة املتاحة لدى النساء ذوات اإلعاقة حول مؤسسات نظام العدالة الرسمية وغير الرسمية؛ 
جلهة ارتباط النساء ذوات اإلعاقة مبصلحٍة ما مع املؤسسة، سواء أكانت تلك املصلحة خدماتية أو حقوقية، كما ينحصر حجم املعرفة بحجم 

التعامل والتعاطي معها؛ إذ كان واضحاً أّن ارتباط املعرفة باملؤسسة اخلدماتية أعلى من املؤسسة احلقوقية، وذلك كما يلي:
-  اتضح أّن 48 % من املبحوثات لديهن معرفٌة بوزارة الشئون االجتماعية ودورها وطبيعة عملها، في حني أّن 40.2 % منهّن لديهن معلوماٌت عن 
“وكالة الغوث” و39.3 % لديهن معلوماٌت عن دور اخملاتير والوجهاء، و38.5 % لديهن معلوماٌت عن جهاز الشرطة املدنّية، و36.5 % لديهّن معلوماٌت 
عن جلان اإلصالح ودورها، و28.9 % لديهّن معلوماٌت عن املنظمات غير احلكومية، و23.2 % لديهن معلوماٌت عن النيابة العامة، و20.9 % لديهن 
معلوماٌت عن القضاء الشرعي،ّ وعن وزارة العدل بنسبة 18.6 %، وعن القضاء النظامّي بنسبة 17.5 %، وعن “الهيئة املستقلة حلقوق اإلنسان” 

بنسبة لم تتجاوز 16 %.

وحول املعرفة بأدوار مؤسسات نظام  العدالة الرسمّي وغير الرسمّي:
-  تنسجم نتائج البحث الكمّية والكيفّية فيما بينها جلهة أّن نصف املبحوثات تقريباً ال يعرفن عن أركان نظام العدالة الرسمية وغير الرسمية،  
وبنسٍب متقاربٍة حول دور )الشرطة، النيابة العامة، القضاء النظامّي، القضاء الشرعّي، دور احملامي( حيث أنهّن لم يتواصلّن مع هذه األجهزة 
لتتشكّل لديهّن املعرفة الكافية عن هذه األدوار. ومن الواضح أنهّن لم يتلّقني التوعية الكافية في مجال آليات الوصول للعدالة، ومثال ذلك: 
أفادت 30.9 % من املبحوثات أّن دور الشرطة مزيٌج من استقبال الشكاوى واحلماية من العنف، وفقط 19.9 % من املبحوثات أفدن أّن دور النيابة هو 

مساعدتهن في تقدمي شكاوي وحتريك الدعاوى واحلفاظ على حقوقهّن.
 -  بالرغم من أّن أكثر من نصف املبحوثات تعرّضن ألشكاٍل مختلفٍة من العنف منها: العنف اللفظّي واجلسدّي واجلنسّي واالقتصادّي واحلرمان 
من الزواج أو اإلهمال والعزل.. وغير ذلك من أشكاٍل متعددة، هذا وتبنّي أّن 89 % من املبحوثات لم يسبق لهّن أن تعرّضن أو اسُتدعني من قبل 

مؤسسات أركان العدالة الرسمية.
-  وفقط 5.4 % من املبحوثات تواصلن مع مؤسسات العدالة الرسمية، وممن تواصلن؛ تبنّي أّن 49.5 % منهّن كان تواصلهّن مع الشرطة املدنية، و  

32.1%  تواصلن مع احملاكم الشرعية، و9.2 % تواصلن مع احملاكم النظامية، و5.5 % تواصلن مع النيابة العامة، و3.7 % تواصلن مع وزارة العدل.
أنّهن سيتوّجهن لألصدقاء  أنهّن لن يتّوجهن ألحٍد في حال واجهن خالفاٍت ونزاعات، في حني 40.3 % منهن يرين  -  أكّدت 22.7 % من املبحوثات 

واألقارب، وأّن 21.1 % يُفضلن التوّجه للشرطة املدنية، و8 % يفضلن التوّجه لكبير العشيرة، و4.6 % يُفضلن التوجه ملؤسسات اجملتمع املدنّي.
-  وعن أهم الصعوبات التي تُعيق النساء عن تقدمي شكاوى: عّبرت 61.6 % من املبحوثات أّن السبب هو العادات والتقاليد والنظرة لذوات اإلعاقة، 
و61.4 % يرين أّن عدم كفاية الوعي لديهن بحقوقهن وآلية وصولهن ملؤسسات نظام العدالة، أما 55 %؛ فيرين أن رسوم احملاكم وتكاليف احملامي، 

و51.3 % يرين أّن عدم مواءمة مباني ومرافق مؤسسات العدالة لذوات اإلعاقة، و48.8 % يرين أّن عدم مواءمة وسائل املواصالت والتنّقل.
-  وترى 42.3 % من املبحوثات عدم جدوى احملاكم؛ بسبب إطالة إجراءات التقاضي، و38.9 % يعتقدن أّن لدى العاملني في مؤسسات أركان العدالة 

انطباعاٌت سلبيٌة عن ذوات اإلعاقة، وأن 30.3 % يرون أّن الشرطة ليس لديها القدرة الكافية حلمايتهّن.
25 %؛ فأشرن لعدم  26 % من املبحوثات أّن القضاء غير الرسمّي أو القبلّي غير فعاٍل، واألحكام الصادرة عن هذا القضاء ال تُنّفذ، أما  -  وتعتقد 

العدالة في القضاء القبلّي أو غير الرسمي.
-  وجاءت وجهة نظر عائالت ذوات اإلعاقة في اجملموعات املركّزة  حول التحديّات التى تواجه النساء ذوات اإلعاقة ومتنُع وصولهّن إلى نظام العدالة 

على النحو التالي: 
-  العادات والتقاليد واخلوف من اجملتمع  متنع النساء  من اإلفصاح عن مشكالتهن - ضعف ثقة النساء ذوات اإلعاقة بالنفس واخلجل من إعاقتهّن 

9وصول ذوات اإلعاقة لنظام العدالة الرسمي وغير الرسمي



-  قّلة وعي النساء ذوات اإلعاقة وعائالتهّن بحقوقهّن وقّلة الوعي  بدور مؤسسات العدالة الرسمية وغير الرسمية - ضعف اإلمكانيات املاديّة 
للنساء ذوات اإلعاقة وعائالتهّن - قّلة اخلبرة من قبل احملامني/ات  والقضاة  واخملاتير للتعامل مع ذوات اإلعاقة - عدم مواءمة مباني مؤسسات 

العدالة الستقبال ذوات اإلعاقة.

أشارت النتائج عن استراتيجيات تعزيز وصول النساء ذوات اإلعاقة للعدالة: 
-  أّن 75.5 % يرين أهمية تفعيل القوانني اخلاّصة بحقوق األشخاص ذوي اإلعاقة، وأشارت 56 % من املبحوثات إلى أهمية توفير خٍط تليفونٍي مجانٍي 
للتواصل مع مؤسسات العدالة الرسمية، و54 % يرين توفير وحدٍة خاصٍة لذوي اإلعاقة، و50.5 % يرين إنشاء أو تطوير نظام شكاوى خاٍص بهن، 

في حني أن 50.8 % منهّن يرين ضرورة مواءمة مرافق مؤسسات العدالة لتسهيل وصول ذوات اإلعاقة حلقوقهن.
-   كما أضافت النساء ذوات اإلعاقة وعائالتهن في اجملموعات املركزة عدداً من املقترحات لتعزيز وصولهّن لنظام العدالة  أهمها: العمل على تعزيز 
ثقة  ذوات اإلعاقة بأنفسهّن - توعية النساء ذوات اإلعاقة وعائالتهّن بحقوق املرأة وحقوق ذوات اإلعاقة الواردة سواء في االتفاقيات الدولية أو 
القوانني والسياسات الوطنية - توعية اجملتمع  والعاملني في نظام العدالة بأليات التعامل مع ذوات اإلعاقة – وضع خطٍط ملواءمة  مؤسسات 

العدالة حلاجات ذوات اإلعاقة. 

التوصيات:
هذه  أهم  ومن  املدنّي،  اجملتمع  ومؤسسات  التنفيذية،  والسلطة  التشريعية،  للسلطة  موّجٌه  هو  ما  منها  التوصيات؛  من  جملموعٍة  البحث  توّصل   

التوصيات: 
الرادعة عند مخالفة •  العقوبات  وتضمينه  اإلعاقة،  ذوات  للنساء  واملساواة  العدالة  مبا يضمن حتقيق  املعّوقني؛  بشأن حقوق  القانون  تعديل 

الرعائية، وتضمينها متييزاً  التعليم( مبا يكفل اخلدمات  العالي،  التعليم  ) قوانني الصحة،  العالقة؛ وخصوصاً  القوانني ذات  القانون، وتعديل 
إيجابياً لصالح النساء واألطفال ذوي اإلعاقة.

مطالبة وزارة الشئون االجتماعية بإصدار بطاقة املعّوق، وتضمينها بيانات احلالة االجتماعية كاملًة وبيانات احلالة الصحّية واحلالة االقتصادية • 
واحلالة التعليمية والهوايات وباقة اخلدمات.

مطالبة الوزارات اخملتلفة )الصحة – التعليم – العمل –احلكم احمللّي( القيام مبسئولياتها باجتاه تنفيذ سياسات تقدمي اخلدمات بسهولٍة ويُسٍر • 
لذوات اإلعاقة.

تطوير الهياكل املؤسساتية وسياساتها وآليات عملها وتواصلها مع النساء ذوات اإلعاقة، لتكون متوائمًة مع أنواع اإلعاقات اخملتلفة؛ لتحقيق • 
نتائج مبنيًة على العدالة واإلنصاف.

تطوير السياسات واألنظمة واللوائح املعمول بها؛ لتكون أكثر نفاذاً وتطبيقاً، وتُسرّع وتُسّهل عملية التقاضي أمام احملاكم اخملتلفة.• 
له •  يتعرض  الذي  العنف  وأمناط  أشكال  بشأن  والقضاة  العامة  النيابة  وأعضاء  القانون،  بإنفاذ  املكّلفني  للموظفني  الكافي  التدريب  توفير 

هؤالء  قدرات  وتطوير  ضدهّن  التمييزيّة  املمارسات  ملنع  اإلعاقة؛  ذوات  النساء  مع  التعامل  أساليب  على  وتدريبهم  اإلعاقة،  ذوو  األشخاص 
العاملني/ات لتمكني النساء ذوات اإلعاقة من حتصيل حقوقهّن.

تطوير آلياٍت عمليًة واضحًة وشّفافًة تضمن وصول النساء ذوات اإلعاقة ملؤسسات العدالة، وتوفير حمايٍة لهّن، وتطوير نظام شكاوى واضٍح؛ • 
كي يستطعن الوصول ألنظمة العدالة.

تنظيم حمالت تأهيٍل وتوعيٍة لذوات اإلعاقة وألسرهّن حول دور مؤسسات العدالة الرسمية وغير الرسمية وحقوقهّن التي كفلها القانون • 
لهّن.

تنظيم حمالت مناصرٍة وضغٍط لتوعية اجملتمع؛ بهدف تغيير النظرة االجتماعية إزاء ذوات اإلعاقة، وتعزيز االحترام لهّن.  • 
مساندة املؤسسات اخلاصة بذوات اإلعاقة وتقوية قدراتها؛ لتسهيل وصول النساء ذوات اإلعاقة للخدمات اخملتلفة.• 
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اإلطار النظرّي للبحث

11 وصول ذوات اإلعاقة لنظام العدالة الرسمي وغير الرسمي



املبحث األول
مراجعة األدبيات ذات العالقة

مبراجعة ما متّ نشره من تقارير أو دراساٍت بشأن ذوات اإلعاقة؛ تبنّي لنا أّن غالبية األدبيات املنشورة هي عبارةٌ عن تقارير إحصائيٍة رسميٍة أو جلمعياٍت 
أهليٍة أو مؤسساٍت صحّية منها في قطاع غزة ومنها في الضفة الغربية، حيث رصدت هذه التقارير -من الناحية الكمية- نسب اإلعاقات وأنواعها 
واحتياجات ذوات اإلعاقة للخدمات أو األجهزة املساعدة، وتبنّي لنا قّلة الدراسات واألبحاث التحليلية التي عاجلت قضية ذوات اإلعاقة في فلسطني 
إثر تكرار  البحثّي؛  أّن هذه الشريحة –لألسف- احتّلت  فقط في السنوات األخيرة اهتماماً في العمل  وفي قطاع غزة خصوصاً، وتبنّي أيضاً  عموماً 
العدوانات العسكرية اإلسرائيلية على قطاع غزة، حيث أّن بعض التقارير تناولت االنتهاكات التي يتعرض لها األشخاص ذوو اإلعاقة على يد قوات 
االحتالل اإلسرائيلي، أو تقارير إحصائيٍة اهتّمت بنسبة ما خّلفه العدوان من إعاقاٍت، وبالغت في نسب ذوي اإلعاقة املكتسبة بسبب اإلصابات واجلراح؛ 

على حساب العدد األكبر من ذوي اإلعاقة اخلَلقية منذ الوالدة، وهو األمر الذي يترك فجوةً في املعرفة العلمية في هذا اإلطار.
ولم جند أيّة أبحاٍث أو دراساٍت تتعّلق مبوضوع هذا البحث، جلهة تسّليط الضوء حول مدى متّتع النساء والفتيات ذوات اإلعاقة في قطاع غزة بحقوقهّن، 
واملعيقات التي حتول دون حصولهّن على هذه احلقوق، والوصول لنظام العدالة؛ سواًء الرسمّي أو غير الرسمّي، سوى دراسٍة واحدٍة تناولت موضوع هذا 

البحث، ميكن أن تُشكّل مدخالً لم تتطرق إليه الدراسات السابقة بشكٍل مباشر؛ أال وهو مدخل حقوق اإلنسان واالتفاقات املتعّلقة بذوي اإلعاقة.
• مسح اإلعاقة الفلسطينّي للعام 2011: والصادر عن “اجلهاز املركزّي لإلحصاء الفلسطيني”1  متّ تنفيذه وفق معايير “منظمة الصحة العاملية” وهدف 
إلى توفير املؤشرات والبيانات اخلاصة باألفراد ذوي اإلعاقة، واحلاجات التي لم يتّم تلبيتها لهم، والصعوبات التي يواجهونها، واملواءمات التي يحتاجها 

هؤالء األفراد من البنّية التحتّية والبيئة الكفيلة باندماجهم في اجملتمع.

ويظّل هذا املسح هو املرجعية األساسية إلحصاءات اإلعاقة في فلسطني، وقد أكّد ذلك البيان الرسمّي الذي صدر عن “اجلهاز املركزّي” مبناسبة يوم 
املُعاق العاملّي بتاريخ 3/12/2015 والذي تضمن ذات األرقام والنتائج الواردة في مسح اإلعاقة عام 2011 دون أيّة تعديالت، وستظّل هذه النتائج ُمعتمدةً 

حتى تصدر نتائُج املسح اجلديد؛ والذي أعلن “اجلهاز املركزّي لإلحصاء” عن عزمه على إجنازه في بداية العام 2017 2.
وبّينت نتائج املسح أن نسبة انتشار اإلعاقة في األراضي الفلسطينية -وفقاً للتعريف املوّسع لإلعاقة- بلغ حوالي 7  %، وهي النسبة ذاتُها في كٍل 
من الضفة الغربية وقطاع غزة، أّما وفقاً للتعريف الضّيق؛ فقد بلغت النسبة في األراضي الفلسطينية 2.7  %، 2.9  % في الضفة الغربية و2.4  % في 

قطاع غزة، وتُعدُّ هذه النسب من أعلى النسب في العالم؛ للعديد من األسباب؛ منها ممارسات االحتالل اإلسرائيلي.

وتبنّي أّن نسبة انتشار اإلعاقة ترتفع  بارتفاع العمر، حيث ياُلحُظ أن النسبة األعلى بلغت بني األفراد الذين أعمارهم 75 سنًة؛ حيث تصل إلى 28.9  % 
بني الذكور مقابل 34.1  % بني اإلناث، يليها النسبة في املراحل األدنى تدريجياً؛ لتكون نسبة انتشار اإلعاقة بني األطفال بني سّن 17-0 سنة 1.8  % 
بني الذكور و1.3  % بني اإلناث. كما بنّي املسح أنه في محافظة غزة تتركّز أعلى نسبًة النتشار اإلعاقة في القطاع؛ وتبلغ 2.5  %، كما اتضح أن نسبة 
اإلعاقة  بني الذكور بلغت 2.9  % مقابل 2.5  % بني اإلناث، وأّن اإلعاقة احلركية هي أكثر أنواع اإلعاقة انتشاراً؛ بنسبة 49  % من إجمالي ذوي اإلعاقة في 
األراضي الفلسطينية، كما تّبني أّن نسبة اإلعاقة ترتفع  بارتفاع العمر، حيث بلغت هذه النسبة 3.8  % بني البالغني 18 سنًة فأكثر، 4.0  % في الضفة 

الغربية  و3.4  % في قطاع غزة. 

وجلهة وصول ذوي اإلعاقة ألنظمة العدالة؛ فإّن مسح اإلعاقة يُثير العديد من اخملاوف حول احلقوق األساسية جملموع األشخاص ذوي اإلعاقة في اجملتمع 
الفلسطينّي؛ والذين من املفترض أنهم يتمّتعون بكامل حقوق املواطنة التي ضمنها لهم القانون، لهم ذات احلقوق وعليهم في املقابل واجباٌت في 
احلدود التي تسمح قدراتهم بالوفاء بها، فقد بّينت املؤشرات  مدى افتقار ذوي اإلعاقة حلقوق املواطنة، وللحقوق اإلنسانية؛ كالتعليم والصحة والعمل 
واخلدمات، إضافًة إلى ما يعيشونه من تهميٍش وُعزلٍة مفروضٍة عليهم؛ نظراً لعدم توّفر اخلدمات الضرورية لهم، ولعدم توّفر البنية التحتّية الالزمة 
العامة واملواصالت  املنازل واملؤسسات واألماكن  البيئة املالئمة الستخداماتهم في  العام، بدًء من تهيئة  ملشاركتهم وتفاعلهم على مستوى احلّيز 
العامة، وصوالً إلى استيعابهم في املؤسسات والوزارات بنسبة 5  %، كما نّص عليه القانون بشأن حقوق املعاقني، حيث تبنّي من املسح أّن 87.3  % من 

األشخاص ذوي اإلعاقة ال يعمل وال يبحث عن عمل، كما يتجنّب بعضهم االندماج؛ نتيجًة لنظرة اآلخرين لهم.

املكفولة  اإلعاقة حلقوقهّن  ذوات  دون وصول  التي حتول  املشكالت  من  اإلعاقة في قطاع غزة”3  عدداً  ذوات  والفتيات  النساء  واقع  “دراسة  أوضحت   •
في القانون، حيث يوجد ضعٌف في اخلدمات املقّدمة من اجلهات الرسمّية للمبحوثات في مختلف اجملاالت؛ مبا يضمن حياةً كرميًة لهن، وأّن 85  % من 

1   عشية يوم املعاق العاملي الذي يصادف يوم 3/12/2011،

2   وفق تصريح وزيرة املرأة د. هيفاء األغا أن اتفاقيًة متّت مع »اجلهاز املركزي لإلحصاء« بهذا اخلصوص.

3   زينب الغنيمي، مركز األبحاث واالستشارات القانونية للمرأ ة ، واقع النساء والفتيات ذوات اإلعاقة في قطاع غزة – املركز الوطني للتأهيل اجملتمعي فبراير 2012.
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املبحوثات وأسرهّن يقعن حتت خّط الفقر؛ مبتوسط دخٍل أقّل من 1000شيقل، وأنهّن يعانني من نقص اخلدمات الصحّية واألدوات املساعدة. وتعاني 
غالبية ذوات اإلعاقة من مشكالٍت نفسيٍة بسبب الظروف احمليطة بهّن، ويعانني من العزلة وعدم القدرة على التواصل االجتماعّي، وتعاني نسبٌة غير 

قليلٍة منهّن من أنواٍع مختلفٍة من العنف اجملتمعّي والعنف األسرّي والعنف النفسّي بسبب اإلعاقة.
من جهٍة ثانيٍة؛ بّينت الدراسة أّن غالبية عائالت املبحوثات ال يشعرون أن القانون رقم 4 لسنة 1999 بشأن حقوق املعّوقني ساهم بحّل مشكالت ذوات 
اإلعاقة، وأوصت الباحثة “زينب الغنيمي” بأن تقوم املؤسسات احلكومية -خصوصا وزارة الشئون االجتماعية- من أجل تفعيل القوانني التي تكفل 

حقوق ذوات اإلعاقة على كافة مستوياتها، واإلسراع في إجناز بطاقة ذوي اإلعاقة.
• في دراسة بعنوان “العنف األسرّي ضد النساء ذوات اإلعاقة في قطاع غزة”:4 أكّدت الباحثة “أمال صيام” أّن “غالبية املبحوثات تتعرّضن ألنواٍع مختلفٍة 
من العنف؛ حيث أّن 85  % منهّن أجنب بأنهّن يتعرّضن للعنف، و65.3  % يتعرضن للعنف اجلسدّي، و92.3  % منهّن يتعرّضن للعنف النفسّي، و13.3  % 

منهّن يتعرّضن للعنف اجلنسّي، بينما 85.3  % منهّن يتعرّضن للعنف االقتصادّي”.

وأشارت أّن “غالبية املبحوثات ذوات اإلعاقة عندما تتعرضن للعنف تلجأن إلى الوالدين -األم أو األب- مبا نسبته 42.3  %، بينما تلجأ ما نسبته 17.0  % 
لألقارب من جهة األم أو األب،  16.7  % منهّن يلجأن إلى املؤسسات التي تُعنى باإلعاقة، و6.3  % فقط منهّن يلجأن للمؤسسات النسوية”.

ومن الالفت أنّه بالرغم من الواقع السيئ لذوات اإلعاقة؛ فقد تبنّي أّن 82.3  % من املبحوثات لم يسبق لهّن أن تقّدمن بالشكوى ملؤسسٍة عندما يتعرّضن 
للعنف، 28.3  % منهّن ذكرن بأّن السبب هو أنهّن ال يعرفن هذه املؤسسات، بينما 23.9  % منهّن ال يثقن بجدوى التوّجه للمؤسسات، في حني أّن  %18.2  
منهّن ال يستطعن الوصول للمؤسسات، في حني أّن 39  % من املبحوثات يعتقدن أّن اجلهة التي يجب أن حتمي املرأة ذات اإلعاقة هي احلكومة، تليها في 

الترتيب العائلة؛ بنسبة 35.0  %، فاملؤسسات األهلية ومؤسسات اجملتمع املدنّي بنسبة 24.7  %.
ومن بني التوصيات العديدة في الدراسة التي أوصت بها الباحثة من أجل حتقيق سهولة وصول ذوات اإلعاقة لنظام العدالة: “ضمان توفير التدريب 
الكافي للموّظفني املُكلفني بإنفاذ القانون وأعضاء النيابة العامة والقضاة؛ بشأن أشكال وأمناط العنف الذي يتعرّض له األشخاص ذوو اإلعاقة، مبن 

فيهم النساء والفتيات، وينبغي إتاحة الترجمة بلغة اإلشارة في إجراءات الشرطة واحملاكم”.

• وفي دراسٍة بعنوان “وصول النساء ذوات اإلعاقة ألركان العدالة الرسمية”5: جاء االستنتاج الرئيسّي للباحث “أمين عبد اجمليد” أنه: “ما زالت السياسات 
املرتبطة بقضايا النساء ذوات اإلعاقة ووصولهّن ألركان العدالة واحلماية والتقاضي على الصعيد الرسمّي؛ غائبًة إلى حٍد كبير، وان وجدت -وبشكٍل 
طفيٍف- فهي ال تأخذ بعني االعتبار الهياكل االجتماعية والسياسية واالقتصادية والثقافية والفكرية القائمة؛ سواًء داخل تلك املؤسسات أو خارجها، 

ال؛ بل هناك حديٌّة داخل تلك الُبنى والهياكل تُساهم في إقصاء النساء ذوات اإلعاقة وإعاقتهّن عن احلصول أو في الوصول للعدالة وأركانها بحريّة”. 
وخلصت الدراسة الستنتاٍج آخر؛ أن: “احلديث عن املساواة واحلقوق؛ ال ميكن أن يتّم دون التمكني للمشاركة والوصول إلى جميع مجاالت احلياة العامة 
واخلاصة، ومن خالل تعميم منظور احلقوق والنوع االجتماعّي واإلعاقة في جميع السياسات وعلى جميع املستويات وفي جميع املراحل من قبل اجلهات 

الفاعلة”.
أما جلهة البيئة والُبنى املؤسساتّية املادية؛ فقد خلص إلى أنه “بالرغم من نصوص قانون األشخاص ذوي اإلعاقة رقم 4 لسنة 1999، واملرتبط بعملية 
النيابة  الشرطة ومقرّات  )احملاكم ومراكز  الرسمّية  العدالة  النساء ألركان  زالت غالبية وصول  العامة؛ ما  واالجتاهاتية للمؤسسات  البيئية  املواءمة 
العامة والقضاء( غير موائمٍة وليس من السهل وصول النساء ذوات اإلعاقة لها، كما ال يتوّفر أيّة مناذٍج أو متغّيراٍت خاصٍة بقضايا النساء ذوات اإلعاقة 

في مضامني عمل مؤسسات العدالة الرسمية”.

• دراساٌت خاصٌة بحقوق ذوي اإلعاقة في العمل:  أنتجت “الهيئة املستقلة حلقوق اإلنسان – ديوان املظالم” وفي إطار برنامجها املتخّصص لتلّقي 
شكاوى ذوي اإلعاقة.. دراستني ارتباطاً بحقوق ذوي اإلعاقة في العمل6 من منظورٍ حقوقٍي، وقد أوصت الدراسات: “شمول برامج إعادة التأهيل لألسر 
واجملتمعات احمللّية؛ لتهيئة اجملتمع احمللّي لتقّبل الشخص ذي اإلعاقة وإعاقته؛ ملا لذلك من أهميٍة في تسهيل املشاركة والتفاعل، إنشاء مراكز للتأهيل 
والتدريب لألشخاص ذوي اإلعاقة ولإلعاقات اخملتلفة، وتدريب كوادر مؤهلني للتدريب والتأهيل في الداخل واخلارج، خصوصاً لإلعاقات الشديدة، ضرورة 
قيام دائرة الرقابة والتفتيش في وزارة العمل بالتأكد من التزام مؤسسات القطاع اخلاّص التي يزيد عدد العاملني فيها عن )20( عامالً بتشغيل 5  % من 

مجموع العاملني لديها من األ شخاص ذوي اإلعاقة”.

4   أمال صيام – مركز األبحاث واالستشارات القانونية للمرأة، العنف األسري ضد النساء ذوات اإلعاقة في قطاع غزة – املركز الوطني للتأهيل اجملتمعي ، نوفمبر 2012.

5    أمين عبد اجمليد )دراسة باملشاركة لواقع لنساء ذوات اإلعاقة في األراضي الفلسطينية احملتلة وفي اخمليمات الفلسطينية في لبنان والتأطير الستراتيجيات تدخل( إصدار مركز دراسات التنمية – جامعة 

بيرزيت 2013.

6    إصدارات »الهيئة املستقلة حلقوق اإلنسان«: حق ذوي اإلعاقة في العمل الالئق  في فلسطني – دراسة ميدانية – 2013، مراجعة حقوقية حلق األشخاص ذوي اإلعاقة في العمل – الباحث إسالم التميمي 

.2013
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املبحث الثاني
اإلطار القانونّي العام حلقوق ذوي اإلعاقة

انطالقاً مما جاء في  املبادئ األساسية حلقوق اإلنسان؛ فإّن لكّل إنساٍن حقّ التمّتع بحقوقه كاملًة، وبغّض النظر عن جنسه أو عرقه أو لونه أو معتقده 
السياسّي أو الدينّي أو ثروته، وفي حال فقِد اإلنسان جزًء من قدراته البدنّية أو الذهنّية؛ وأدّى ذلك إلى إعاقٍة لديه؛ فإنه وعمالً مببدأ املساواة وعدم التمييز 

وبغّض النظر عن كّل الظروف؛ يجب أال يكون هذا اإلنسان مضطهداً بسبب اإلعاقة، أو أن تكون هذه اإلعاقة مبرراً حلرمانه من حقوقه.

أوالً:  حقوق ذوي اإلعاقة ووصولهم لنظام العدالة على املستوى الدولّي:
وتُّوج هذا االهتمام بإصدار اإلعالن اخلاّص بحقوق األشخاص  الدولية واإلقليمية بذوي اإلعاقة،  “األمم املتحدة” واملنظمات  العالم وكذلك  اهتّمت دول 
املتخّلفني عقلياً في عام 1971 7 ويُعتبرُ هذا اإلعالن األول من نوعه الذي يختّص بحقوق األشخاص ذوي اإلعاقة، وأكّد على احلقوق التي نّص عليها 

اإلعالن العاملّي حلقوق اإلنسان، كما يلي:
- لذوي اإلعاقة نفس ما لسائر البشر من حقوق.

-  لذوي اإلعاقة احلقّ في احلصول على الرعاية والعالج الطبيعيني واملناسبني، وعلى قدرٍ من التعليم والتدريب والتأهيل والتوجيه، مبا ميكّنهم من إمناء 
قدراتهم وطاقاتهم إلى أقصى حٍد ممكن. 

-  لذوي اإلعاقة احلقّ في التمتع باألمن االقتصادّي، ومبستوى معيشٍة الئٍق بهم، إلى أقصى مدىً تسمح به قدراتُهم، كما لهم احلقّ في العمل املُنتج، 
أو مزاولة أية مهنٍة أخرى مفيدة.

 كما صدر اإلعالن اخلاص بحقوق املعّوقني في العام 1975 8 ويُعتبرُ هذا اإلعالن هو األهّم فيما يتعّلق بحقوق ذوي اإلعاقة على مستوى القانون الدولّي، 
وفيما يلي أبرز احلقوق الواردة فيه:

• يتمّتع ذوو اإلعاقة بجميع احلقوق الواردة في هذا اإلعالن.
• لذوي اإلعاقة حقٌ أصيٌل في أن حُتترم كرامُتهم اإلنسانية.

• لذوي اإلعاقة نفس احلقوق املدنّية والسياسية التي يتمّتع بها سواهم من البشر.
• لذوي اإلعاقة احلقّ في التدابير التي تستهدف متكينهم من بلوغ أكبر قدرٍ ممكٍن من االستقالل الذاتّي.

وأكّد اإلعالن على كاّفة احلقوق األخرى؛ كالصّحة والتعليم والسكن واملشاركة في احلياة العاّمة والعمل، والتدابير واخلدمات التي تكفل إنفاذ هذه 
احلقوق. 

أّما في العقدين الثامن والتاسع؛ تعّمقت أكثر النظرة الدولية في اجتاه حقوق ذوي اإلعاقة ورعايتهم، حيث اعتبرت “األمم املتحدة” عام 1981 عاماً دولياً 
للمعّوقني، كما ومتّت تسمية العقد املمتد من عام 1992-1982 عقداً دولياً للمعّوقني، وانعكس هذا االهتمام أيضاً عام 1993 في مؤمتر “فينّا” حلقوق 

اإلنسان؛ الذي برز فيه االهتمام الواضح بذوي اإلعاقة.

ومع بداية األلفية الثالثة؛ أعلنت “اجلمعية العاّمة لألمم املتحدة” أّن الثالث من كانون األول لعام 2003 يكون مبثابة الذكرى السنوية للمعّوقني حول 
العالم، إالّ أّن األبرز في هذا السياق كان إصدار “األمم املتحدة” في عام 2006 ألول اتفاقيٍة دوليٍة حلماية وتعزيز حقوق ذوي اإلعاقة وكرامتهم، والتي تسعى 
إلى تغيير نظرة اجملتمع لألشخاص ذوي اإلعاقة؛ من قضيٍة خيريٍة إلى قضيٍة حقوقيٍة للتعامل معهم كأعضاء فاعلني يشاركون مشاركًة حقيقًة في 

مجتمعاتهم.
وقد نّصت املادة 5 9 املتعلقة باملساواة وعدم التمييز على: 

1.  تُقرّ الدول األطراف بأّن جميع األشخاص متساوون أمام القانون ومبقتضاه، ولهم احلقّ دون أّي متييٍز وعلى قدم املساواة في احلماية والفائدة اللتني 
يوّفرهما القانون.

2.  حتظر الدول األطراف أّي متييٍز على أساس اإلعاقة، وتكفل لألشخاص ذوي اإلعاقة احلماية املتساوية والفّعالة من التمييز على أّي أساس.
3.  تتخذ الدول األطراف -سعياً لتعزيز املساواة والقضاء على التمييز- تتحذ جميع اخلطوات املناسبة لكفالة توافر الترتيبات التيسيرية املعقولة 

لألشخاص ذوي اإلعاقة.
4. ال تُعتبرُ التدابير احملّددة الضرورية للتعجيل باملساواة الفعلية لألشخاص ذوي اإلعاقة أو حتقيقها متييزاً مبقتضى أحكام هذه االتفاقية.

7  اإلعالن اخلاص بحقوق املتخلفني عقلياً، وثيقة دولية، اعتمد ونشر على املأل مبوجب قرار »اجلمعية العامة لألمم املتحدة« 2856 )د26-( املؤرخ في 20 كانون األول/ ديسمبر 1971.

8  اإلعالن اخلاص بحقوق املعوقني، وثيقة دولية، اعتمد ونشر على املأل مبوجب قرار »اجلمعية العامة لألمم املتحدة«  3447  )د30-( املؤرخ في 9 كانون األول/ ديسمبر 1975.

9   من اتفاقية األمم املتحدة لألشخاص ذوي اإلعاقة لعام 2006 ، مت التوقيع على االتفاقية خالل العام األول على اعتمادها )118( دولة  )مركز أنباء األمم املتحدة 2007(.
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حقوق ذوات اإلعاقة في االتفاقية الدولية10: أفردت االتفاقية خصوصيًة لذوات اإلعاقة في الديباجة في فقرتني؛ حيث جاء فيهما: “وإذ تعترف بأّن النساء 
والفتيات ذوات اإلعاقة غالباً ما يواجهن خطراً أكبر )سواًء داخل املنزل أو خارجه( في التعرّض للعنف أو اإلصابة أو االعتداء، واإلهمال أو املعاملة غير 

الالئقة، وسوء املعاملة أو االستغالل”.
واحلريات  اإلنسان  الكامل بحقوق  اإلعاقة  ذوي  إلى تشجيع متتع األشخاص  الرامية  اجلهود  إدماج منظورٍ جنسانٍي في جميع  إلى  احلاجة  تؤكد  “وإذ   

األساسية”.
وجاءت املادة 6: بعنوان -النساء ذوات اإلعاقة في بندين:

تُقرّ الدول األطراف بأّن النساء والفتيات ذوات اإلعاقة يتعرّضن ألشكاٍل متعددٍة من التمييز، وأنّها ستتخذ في هذا الصدد التدابير الالزمة لضمان . 1
متّتعهن متتعاً كامالً وعلى قدم املساواة بجميع حقوق اإلنسان واحلريات األساسية.

تتخذُ الدول األطراف جميع التدابير املالئمة لكفالة التطّور الكامل والتقّدم والتمكني للمرأة، بغرض ضمان ممارستها حقوق اإلنسان واحلريات . 2
األساسية املبّينة في هذه االتفاقية والتمّتع بها.

ووضعت االتفاقية أيضاً املبادئ التوجيهية املتعّلقة باتفاقية األشخاص ذوي اإلعاقة املؤشرات التي يجب أن تتضّمنها تقارير الدول األطراف، ال سّيما 
بشأن املادة 5 من االتفاقية املذكورة، وهي: 

هل يتمكن األشخاص ذوو اإلعاقة من االستعانة بالقانون من أجل حماية أو متابعة مصاحلهم؛ على قدم املساواة مع الغير.• 
التدابير الفّعالة املتخذّة لضمان توفير احلماية القانونية الفّعالة على قدم املساواة لألشخاص ذوي اإلعاقة من كّل أنواع التمييز؛ مبا يشمل توفيراً • 

لترتيباٍت تيسيريٍة معقولة.
السياسات والبرامج، مبا فيها تدابير العمل اإليجابّي، لتحقيق املساواة بحكم الواقع لألشخاص ذوي اإلعاقة، مع أخذ تنّوعهم في االعتبار.• 

ووفقاً ملبادئ حقوق اإلنسان؛ فإنّه وانطالقاً من مبدأ عدم التمييز على أساس اجلنس؛ من حقّ ذوات اإلعاقة التمّتع بكامل حقوق اإلنسان، وهذا ما يتوافق 
مع اهتمام “األمم املتحدة” أيضاً بتبنيها حماية حقوق النساء، وعدم التمييز ضّدهّن على أساس اجلنس، حيث اعتمدت في عام 1979 “اتفاقية القضاء 
على كافة أشكال التمييز ضد املرأة” ) سيداو(11 وهي تعتبر االتفاقية إعالناً عاملياً حلقوق املرأة، جتمع جميع التعّهدات التي أقرّتها مواثيق “األمم املتحدة” 

في مضمار التمييز على أساس اجلنس، وتُعتبرُ االتفاقية:
أداةً للقضاء على التمييز ضد املرأة فيما يتعلق بالتمّتع باحلقوق املدنّية والسياسية واالقتصادية والثقافية.• 
تُرّسخ االتفاقية برنامجاً من اإلجراءات يجب أن تتبعها الدول من أجل حتقيق املساواة بني الرجال والنساء في احلياة العامة واحلياة اخلاصة )ضمن • 

العائلة(.
ولتطبيق االتفاقية؛ فإّن الدول عليها اتباع سياسات التمييز اإليجابي؛ من أجل حتقيق املساواة بني الرجل واملرأة. • 

ثانياً: حقوق ذوي اإلعاقة ووصولهم لنظام العدالة على املستوى الوطنّي: 
احتّلت قضية ذوي اإلعاقة في اجملتمع الفلسطينّي خصوصيًة جلهة التعامل معها وتقُبل اجملتمع لهم، وذلك ألّن أسباب اإلعاقة ال تتوقّف عند كون 
غالبية أنواع اإلعاقات لدى األشخاص هي َخلقيٌة؛ أّي منذ الوالدة أو وراثيٌة، أو ألسباٍب تعود إلى أمراٍض عند وما بعد الوالدة؛ والتي تؤدي إلى اإلعاقة، لكن؛ 
يوجد نسبٌة من األفراد سبب إعاقتهم ناجتٌ عن اإلصابة بجراٍح نتيجة العدوانات العسكرية اإلسرائيلية املستمرة على الشعب الفلسطيني على مدار 
عقودٍ طويلٍة، حيث أُصيب اآلالف بهذه اجلراح، ومن ثّم؛ حتّولت إصابات الكثيرين منهم إلى إعاقٍة دائمٍة؛ سواًء جزئيًة أو كليًة، وهو ما فرض مسئوليًة 
الفلسطينّي أساسها احترام تضحيات هؤالء األشخاص ونضاالتهم في مواجهة االحتالل، واعتبار  الثقافة اجلمعية للشعب  وطنيًة وأخالقيًة في 

إعاقاتهم شهادةً نضاليًة تستحقّ الفخر واالعتزاز.

وقد لعبت مؤسسات اجملتمع املدنّي دوراً جيداً لدعم ذوي اإلعاقة على املستوى اخلدماتي، حيث تشكّلت العديد من اجلمعيات اخلاصة بذوي اإلعاقة 
)الصمم، البصر، احلركية، العقلية... الخ( مما ساهم في تعديٍل إيجابٍي في النظرة لإلنسان ذي اإلعاقة، كما استطاعت املؤسسات العاملة في قطاع 
اإلعاقة أن تفتح حواراً بناًء وجريئاً حول آليات التعامل مع اإلعاقة باملعنى الوطنّي، وقد بُذلت -والزالت تُبْذَُل- جهودٌ حثيثٌة لتعزيز وجتذير الستخدام 
الكشف عن  متّ  وتدريجياً؛  العجز،  وليس من منظار  القدرة  اإلعاقة من منظار  لذوي  يُنظرُ  وبات  الفلسطينّي،  اجملتمع  التنموّي في  النموذج احلقوقّي 
القدرات اخلاّصة لذوي اإلعاقة ومهاراتهم وإظهارها، ومساندتهم وفتح اآلفاق أمامهم للتمّتع بالفرص املتاحة في اجملتمع لتنمية  وتطوير هذه القدرات.
وشكّلت جهود هذه املؤسسات اجملتمعية أداةً مهمًة للضغط على أصحاب القرار وواضعي السياسات في السلطة الوطنية، وكان لها كبير األثر في 

10 اتفاقية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة ) رقم 16/611( املؤرخة في 13/12/2006.

11  تبنت “اجلمعية العامة لألمم املتحدة” في شهر كانون األول/ ديسمبر 1979 اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد املرأة وأصبحت نافذة املفعول في 3 أيلول/سبتمبر 1981، ويبلغ عدد الدول 

املنضمة إليها 160 دولة من أصل 185 دولة عضواً في األمم املتحدة.
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تطوير اخلدمات املقّدمة لألفراد ذوي اإلعاقة؛ لتشمل مختلف اجلوانب التعليمية والصحّية واالقتصادية واالجتماعية، وتتّوج اهتمام “السلطة” بقضية 
ذوي اإلعاقة؛ باعتبارها قضيًة مجتمعيًة بصدور القانون رقم )4( لسنة 1999 بشأن حقوق املعّوقني. وتُعتبر فلسطني سّباقًة على املستوى العربي في 

مضمار إجناز التشريعات اخلاصة لضمان حقوق األشخاص املعّوقني؛ مبا يعكس املوقف اإليجابّي منهم عموماً.

 القانون األساسّي الفلسطيني12: نّص القانون األساسّي الفلسطينّي على عدم التمييز، ومساواة ذوي اإلعاقة أسوةً بغيرهم من املواطنني، وجاء في 
املادة )9( منه على أّن: )الفلسطينيون أمام القانون والقضاء سواء، ال متييز بينهم بسبب العرق أو اجلنس أو الدين أو الرأي السياسّي أو اإلعاقة( وجاءت 
املادة )10( من القانون األساسّي لتؤكّد على حماية حقوق اإلنسان، إذ نّصت على: “أ. أّن حقوق اإلنسان وحريّاته األساسية ملزمٌة وواجبة االحترام. ب. 

وتعمل دولة فلسطني دون إبطاٍء على االنضمام إلى اإلعالنات واملواثيق اإلقليمية والدولية التي حتمي حقوق اإلنسان”. 

وفور قبول فلسطني دولًة مراقباً في “األمم املتحدة” سارعت على املستوى العملّي لتطبيق ما جاء في املادة )10( لتنفيذ االنضمام للمواثيق الدولية، 
وانضّمت دولة فلسطني إلى اتفاقية األمم املتحدة لألشخاص ذوي اإلعاقة لعام 2006، بتاريخ 2 نيسان/ابريل 2014 دون أيّة حتّفظات.

ومع نفاذ االتفاقية على املستوى الوطني في 2 أيار/مايو 2014؛ أصبحت فلسطني ملزمًة بتنفيذ االتفاقية في أراضيها، واخلضوع للمساءلة أيضاً أمام 
اللجنة اخلاّصة في “األمم املتحدة” عن مدى التزامها بهذه االتفاقية.

كما نّصت املادة )22/2( من القانون بوضوٍح على التزامات السلطة إزاء ذوي اإلعاقة، حيث جاء فيها أّن )رعاية أُسر الشهداء واألسرى ورعاية اجلرحى 
واملتضرّرين واملعاقني واجٌب يُنّظم القانوُن أحكامه، وتكفل “السلطة الوطنية” لهم خدمات التعليم والتأمني الصحّي واالجتماعّي(.

وفي هذا اإلطار؛ تبنّت دولة فلسطني االستراتيجية الوطنية لألشخاص ذوي اإلعاقة النموذج احلقوقي التنموّي في تعريف اإلعاقة، ووفقاً للمفهوم 
اخلاّص باإلعاقة، كما جاء في اتفاقية األمم املتحدة حلقوق األشخاص ذوي اإلعاقة 2006، وهو ما انعكس في اخلطط والسياسات واإلحصاءات الرسمية.

قانون الطفل الفلسطينّي رقم )7( لسنة 2004:  اشتمل القانون على نصوٍص واضحٍة بشأن حماية ورعاية األطفال املعّوقني في التعليم والصّحة 
والتأهيل، حيث نّصت املادة )3( على ضمان حقّ األطفال بالتمّتع بكاّفة احلقوق الواردة في هذا القانون دون متييٍز بسبب جنسه أو لونه أو جنسيته أو 
دينه أو لغته أو أصله القومّي أو الدينّي أو االجتماعّي أو ثروته أو إعاقته أو مولده أو والديه، أو أّي نوٍع آخر من أنواع التمييز، وأن تتخذ الدولة كافة التدابير 

املناسبة حلماية األطفال من جميع أشكال التمييز؛ بهدف تأمني املساواة الفعلية واالنتفاع بكافة احلقوق الواردة في هذا القانون.
وحلماية األطفال من األمراض التي قد تُسبُب لهم اإلعاقة والضعف الصحّي؛ فقد صدر قرارٌ رسميٌ بضرورة الفحص الطبّي للخاطبني من التالثيميا، 

والزالت جهود املؤسسات من أجل الفحص من األمراض الساريّة والوراثية أيضاً. 
قانون العمل الفلسطينّي رقم )7( لسنة 2000: أكّد قانون العمل على ما جاء في القانون بشأن حقوق املعّوقني؛ جلهة إلزام صاحب العمل بتشغيل 

املعّوقني املؤّهلني بنسبٍة ال تقّل عن 5  % من حجم القوى العاملة في املنشأة.
القانون رقم )4( لسنة 1999 بشأن حقوق املعّوقني: 

يُعتبر هذا القانون من رزمة القوانني األولى وذات األولوية؛ التي أنشأتها “السلطة الوطنية الفلسطينية” حيث متّ على أساسه الحقاً تنظيم حقوق ذوي 
اإلعاقة في باقي القوانني ذات العالقة، في إطار رزمٍة من احلقوق لذوي اإلعاقة؛ أبرزها أنها جاءت على قاعدٍة من العدالة ودون متييٍز على أساس اجلنس، 
حيث أوضح القانون -وبشكٍل تفصيلٍي- ضرورة عدم خضوع األشخاص ذوي اإلعاقة ألّي متييٍز ناجٍم عن اإلعاقة في شّتى مجاالت احلياة االقتصادية 

واالجتماعية والثقافية واملدنية.
ونّصت املادة )2( من ذات القانون على أّن “للمعّوق حقّ التمّتع باحلياة احلرّة والعيش الكرمي واخلدمات اخملتلفة؛ شأنُه شأُن غيره من املواطنني، له نفس 

احلقوق وعليه واجباٌت في حدود ما تسمح به قدراتُه وإمكاناته، وال يجوز أن تكون اإلعاقة سبباً يحول دون متكّن املعّوق من احلصول على تلك احلقوق”. 
في حني أكّدت املادة )9( على أنه: “على الدولة أن تضع األنظمة والضوابط التي تضمن للمعّوق احلماية من جميع أشكال العنف واالستغالل والتمييز”. 
كما نّصت املادة )10( أّن “وزارة الشئون االجتماعية” هي اجلهة اخملّولة بإصدار بطاقة املّعوق، وقد أكدت الالئحة التنفيذية في املادة )19( على ما جاء في 
القانون بشأن هذه البطاقة، وهي البطاقة التي حُتّدد رزمة اخلدمات التي يحقّ للمعّوق احلصول عليها ضمن برنامٍج منّظٍم، وذلك ضمن التعريف الوارد 

في القانون في املادة )1(.
حقوق ذوات اإلعاقة في القانون رقم )4( لسنة 1999: تتمّتع ذوات اإلعاقة باحلقوق املكفولة في القانون اخلاّص بشأن املعّوقني رقم )4( لسنة 1999 دون 
متييز، إالّ أّن املالحظة على القانون في أكثر من بنٍد ال تؤّسس بدرجٍة كافيٍة لتمتع ذوات اإلعاقة بهذه احلقوق، بل؛ وقد يؤثّر بصورٍة سلبيٍة على حرمانهّن 

من بعض احلقوق؛ وذلك ضمن ما يلي:
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تعريف املعّوق: جاء التعريف في املادة )1( من الفصل األول بعنوان )تعاريف وأحكام( باعتباره: )الشخص املُصاب بعجٍز كّلٍي أو جزئٍي أو َخلقٍي أو غير 
ه أو قدراته اجلسدية أو النفسية أو العقلية؛ إلى املدى الذي يحّد من إمكانية تلبية متطلبات حياته العادية في ظروف أمثاله  َخلقٍي في أيٍّ من حواسِّ

من غير املعّوقني(.
بالرغم من أّن تعريف املعّوق واإلعاقة جاء شامالً وواضحاً في القانون والالئحة التنفيذية، ومتّ استخدام كلمة “الشخص” للداللة على أنه يُقصد به 
الرجل واملرأة دون متييز؛ إالّ أننا نرى أّن  قانوناً بشأن حقوق املعّوقني يُعتبر من القوانني اخلاّصة، لذلك؛ فإنه من الدقّة استخدام التعريف املباشر بلغة 
التذكير والتأنيث، وذلك: ألّن اخلدمات الصحّية واالجتماعية والتعليمية واملستندة للقوانني ذات العالقة تقوم على مسئولية الرجل عن املرأة باعتباره 
مكّلفاً باإلنفاق واإلعالة، وبالتالي؛ يتمّتع باالمتيازات والتأمينات واإلعانات االجتماعية، في حني أّن املرأة ال تتمتع بقسٍم مهٍم من هذه االمتيازات، لذلك؛ 
فإّن حتديد أّن الشخص يشمل املرأة والرجل في التعريف؛ سيمكّن املرأة ذات اإلعاقة من االستفادة من كافة احلقوق الواردة في نصوص القانون بشكٍل 

مستقٍل ارتباطاً بنوعية اخلدمات اخلاّصة التي حتتاجها. 

غياب التمييز اإليجابي لصالح ذوات اإلعاقة: لم يراِع القانون الواقع االقتصادي لذوات اإلعاقة، وأنهّن خارج سوق العمل، وال يحصلن على دخٍل كاٍف 
لتغطية تكاليف اخلدمات الصحّية التي يحتجنها )عالج – أدوات طبية مساعدة( ومتّ إحلاقهّن بالتأمني الصحّي احلكومي؛ الذي يتعامل معهّن كما 

يتعامل مع جميع املنتفعني في دفع نسبٍة من قيمة اخلدمات الصحية؛ وهّن ال ميلكن تغطية هذه النفقات.

أيضاً؛ لم يكفل القانون أّي متييٍز إيجابٍي لصالح ذوات اإلعاقة؛ جلهة التعليم واملنح اجلامعية وفرص العمل؛ خصوصاً وأّن الواقع يشير إلى املعيقات أمام 
املرأة بوجٍه عاٍم في احلصول على تلك الفرص، وبالتأكيد؛ فإّن التحّدي سيكون أعلى أمام املرأة أو الفتاة ذات اإلعاقة.

أيضاً؛ لم يكفل القانون حمايًة خاصًة لذوات اإلعاقة من العنف املبنّي على النوع االجتماعي، ولم يُرتّب عقوباٍت في حال انتهاك أّي حٍق من حقوق 
النساء.  

ل تطبيقه، حيث أنه من حيث الشكل واملضمون؛ أقرب إلى الئحٍة تنفيذيٍة،  كما نرى؛ أّن صياغة نصوص القانون ال ترتقي لصفة اإللزام، مما ال يُسهِّ
وال يُسهم في التزام اجلهات التنفيذية املكّلّفة بتنفيذ اللوائح املرتبطة به، والواقع يُشير إلى أّن هناك ثّمة إشكالياٍت حقيقية في عملية إنفاذ هذا 
القانون؛ سواًء من الناحية الواعية في ظّل االنقسام السياسي الداخلي، وعدم متكّن اجلهات اخملتّصة في السلطة من األداء جلهة مراقبة تطبيق القانون 
في اجملاالت اخملتلفة، أو جلهة الوعي اجملتمعّي بوجٍه عاٍم،  وضعف توّفر اإلرادة السياسية لدى السلطات التنفيذية جلهة حماية حقوق املعّوقني؛ خصوصاً؛ 

الفئات األكثر ضعفاً منهم، أّي النساء واألطفال.

من جهٍة ثانية؛ فإنه؛ وفي مقابل هذه النصوص الواضحة التي تؤكد على عدم التمييز على أساس اإلعاقة، ما زالت هناك بعض النصوص التي تكرّس 
بعض أشكال التمييز ضد األشخاص ذوي اإلعاقة، والتمييز بني أنواع اإلعاقة ذاتها، فاملادة رقم 23 قانون اخلدمة املدنّية حتتوي في مضمونها تفريقاً 
ومتييزاً واضحاً وغير مبررٍ بني األشخاص ذوي اإلعاقة؛ حيث تُعطي فرصة التوظيف إذا كان السبب في اإلعاقة مقاومُة االحتالل، وال يتمّتع بهذه الفرصة 

األشخاص ذوو اإلعاقة ألسباٍب أخرى.
كما اشترط قانون اخلدمة املدنية رقم 4 لسنة 1998 أن يكون املوّظف “خالياً من األمراض والعاهات البدنية والعقلية التي متنعه من القيام بأعمال 
الوظيفة التي سُيعنّي فيها، مبوجب قرارٍ من املرجع الطبّي اخملتّص” )مادة 24/3( مما يضع العراقيل أمام توظيف األشخاص ذوي اإلعاقة على قاعدة تكافؤ 

الفرص. 
ومّيزت املادة ذاتُها ذوي اإلعاقة بشكٍل إيجابٍي، حيث أشارت إلى أنه “يجوز تعيني الكفيف في عينيه أو فاقد البصر في إحدى عينيه أو ذوي اإلعاقة 
تتوفر فيه  أن  الطبّي اخملتّص، على  املرجع  التي سيعنّي فيها، بشهادٍة  الوظيفة  بأعمال  القيام  أيٌّ من تلك اإلعاقات متنعه من  إذا لم تكن  اجلسدية، 

الشروط األُخرى للياقة الصحّية”. 

إال أّن صياغة هذه املادة توحي بأّن األصل عدم تعيني الشخص الذي يُعاني من إعاقة، كما أنها ال تعطي أّي متييٍز إيجابٍي له في التعيني، خالفاٌ للمادة 
10 من قانون حقوق املعوقني رقم 4 لسنة 1999، التي تُلزُم “املؤسسات احلكومية وغير احلكومية باستيعاب عددٍ من املعّوقني ال يقّل عن 5  % من عدد 

العاملني بها، يتناسب مع طبيعة العمل في تلك املؤسسات، مع جعل أماكن العمل مناسبًة الستخدامهم”.
الالئحة التنفيذية للقانون: صدرت الالئحة عن مجلس الوزراء بالقرار رقم )4( للعام 2003، وجاءت في نصوصها وبنودها متطابقًة مع نصوص القانون 

نفسه، فيما عدا بعض اجملاالت التي متّ فيها قدرٌ أكبر من التفصيل في الالئحة.
املقصود  حتديد  في  لِلَّبس  مجاالً  يدع  ال  مبا  تفصيلٍي،  بشكٍل  ودرجاتها  اإلعاقات  أنواع  و4(  و3  و2   1( املواد  في  للقانون  التنفيذية  الالئحة  -  أوضحت 

بالشخص املعّوق من خالل طبيعة اإلعاقة.
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-  أّما املادة )5( من الالئحة؛ ففّسرت بدرجٍة عاليٍة من الوضوح كيف حتّد اإلعاقة الشخص عن تلبية متطلبات حياته اليومية في ظروف أمثاله من غير 
املعاقني، واعتبار املّعّوق هو من تدنّت أو انعدمت قدراته عن ممارسة نشاٍط حياتٍي يوميٍّ، وذلك جلهة:  

تأمني مستلزمات حياته الشخصية مبفرده.. 1
املشاركة في النشاطات االجتماعية على قدم املساواة مع اآلخرين.. 2
االتصال مع اجملتمع واالندماج فيه.. 3
ضمان حياٍة شخصيٍة أو اجتماعيٍة كرميٍة بحسب معايير مجتمعه السائد.. 4

-  وتضّمن الفصل الرابع من الالئحة التنفيذية املواد )28 حتى 32( شرحاً تفصيلياَ حول تسهيل حركة املعّوقني في التنّقل واالتصال، ولم تُغفل الالئحُة 
باالستناد للقانون أيّاً من البنود الهاّمة التي من شأنها أن مُتكّن املعّوقني من حرية احلركة؛ لتسهيل إدماجهم في اجملتمع.

-  لكن؛ من املهم اإلشارة إلى أّن تطبيق هذه الالئحة يحتاج إلى ميزانيِة ماليِة من أجل: توفير رزمة اخلدمات التي متّ النّص عليها في القانون والالئحة؛ 
والتي يجب أن يتّم توثيقها في بطاقة ذوي اإلعاقة. أيضاً؛ أن يكون ملراقبي ومفتشي وزارة الشئون صفة الضبطية القضائية إزاء اخملالفات ملا ورد في 

الالئحة، توّفر اإلرادة السياسية واجملتمعية لدى السلطات والبلديات إللزام املنشآت العامة واخلاصة على املواءمة البيئية. 
وبالنتيجة؛ نرى أنّه بالرغم من الدور الرئيسّي الذي تلعبه التشريعات حالياً في تكوين القواعد القانونية، وترسيخ ثقافة احترام حقوق اإلنسان بصفٍة 
عامٍة وذوي اإلعاقة بصفٍة خاصٍة، وأنه بالرغم من أن “السلطة الوطنية الفلسطينية” تُعتبرُ سّباقًة في إجناز التشريعات اخلاصة بحقوق ذوي اإلعاقة؛ 
إالّ أّن هذه القوانني وأكثرها دقًة تُصبُح عدمية الفعالية ما لم تقترن باإلرادة السياسية، واالجتاهات اإليجابية لتفعيلها وتطبيقها عملياً، وما لم يُبذل 

اجلهُد املطلوُب جلعلها مقبولًة اجتماعياً.

املبحث الثالث
التدابير والسياسات الرسمية املُرزة إلنصاف ذوي اإلعاقة

 تُعتبر الالئحة التنفيذية بالقرار رقم )4 للعام 2003( والصادرة عن مجلس الوزراء هي بداية السياسات الرسمية لتوفير احلماية واخلدمات لذوي اإلعاقة، 
وفقاً للقوانني الوطنية؛ واملتعّلقة بحقوق هؤالء األشخاص: كالتعليم والعمل والصحة والرفاه ومحاولة توفير حياٍة كرميٍة لهم.

وانطالقاً من االلتزام مبا ورد في التشريعات )القوانني واللوائح التنفيذية( فإنه كان على وزارات “السلطة” أن ترسم السياسات الضامنة لتقدمي اخلدمات 
الرعائية واالجتماعية لذوي وذوات اإلعاقة، وذلك على النحو التالي:

 وزارة الشئون االجتماعية: أطلقت الوزارة في العام 2014 استراتيجية قطاع احلماية االجتماعية لألعوام 2016-2014، والتي شّددت على أهمية توّفر 
الدين  أو  العمر  أو  أّي متييٍز على أساس اجلنس  العدالة واملساواة لكّل االفراد في اجملتمع دون استثناء، وبدون  الكرمية وتعزيز  األمان االجتماعّي واحلياة 
أو غيرها، وقد حّددت االستراتيجية ثالثة حتديّات ملواجهتها: مكافحة الفقر والتهميش واإلقصاء االجتماعّي، من خالل عّدة مرتكزاٍت وهي: الوقاية، 

والتمكني، واحلماية، والتأهيل.
بالدرجة  باحلماية في قطاع غزة  السياسّي ال يخدم من تستهدفهم هذه االستراتيجية  االنقسام  واقع  أّن  إلى  السياق  املهّم اإلشارة في هذا  ومن 

املطلوبة، حيث املشكالت الفعلية القائمة في العالقة بني مركزي الوزارة في كٍل من رام اهلل وغزة.
وجتدر اإلشارةُ إلى أّن نظام احلماية في قطاع غزة يعمل في اجتاه معاجلة حالة الفقر للفئات املستهدفة، حيث يقتصر فقط على توفير املساعدات 
النقدية لألشخاص ذوي اإلعاقة في قطاع غزة )برنامج مساعدات وزارة الشئون االجتماعية( حيث يستفيد نحو )30,581( مستفيداً فقط من ذوي 
اإلعاقة من برنامج احلماية االجتماعية، علماً أّن برنامج مساعدات الشئون االجتماعية يُقّدم خدماٍت لنحو )77,176( شخصاً من بينهم ذوي إعاقٍة 

وحاالت األرامل واأليتام. 
 %   54.3 وجتدر اإلشارة إلى أّن املسّجلني لدى وزارة الشئون االجتماعية من ذوي اإلعاقة )39,877( شخصاً من اجلنسني، منهم )21,638(  ذكوراً بنسبة 
45.7  %، أما الذين متّت مقابلتهم منهم بعمر 18 سنًة فأكثر فيبلغ عددهم )27,597( شخصاً، أما األطفال أقل من 18 سنًة؛  )18239( إناثاً بنسبة 

فيبلغ عددهم )12,096( شخصاً.  
وتتلخص خدمات البرنامج ولكافة الفئات املستهدفة ومن ضمنها ذوي اإلعاقة كالتالي:

املساعدات النقدية: حيث يُقدُم مبلٌغ يتراوح ما بني )750(  شيكل إلى )1800( شيكل كّل ثالثة شهور، وذلك حسب املعادلة احملوسبة للبرنامج • 
اخلاّص باحلماية االجتماعية )املرض – نوع السكن إيجار أو ملك – عدد أفراد األسرة – عدد طالب اجلامعات واملدارس – متغّيرات املدخالت واخملرجات(.

برنامج املساعدات التموينية: يُقدُم حلاالت احلماية االجتماعية دورةً متوينيًة بواقع كّل 45 يوماً، وبدعٍم من “برنامج الغداء العاملي”. • 
برنامج التامني الصحّي: يُغّطي تكلفة التأمني الصحّي لألشخاص ذوي اإلعاقة، وبالتنسيق مع وحدة التأمني في وزارة الصحة الفلسطينية، • 

ضمن حاالت احلماية االجتماعية. 

19وصول ذوات اإلعاقة لنظام العدالة الرسمي وغير الرسمي



باملدارس •  امللتحقني/ات  اإلعاقة  ذوي  للطلبة  الرسوم  إعفاء  واجلامعات، ويشمل  والتعليم  التربية  وزارة  بالتنسيق مع  يتّم  التعليمّي:  البرنامج 
احلكومية، التنسيق مع اجلامعات من خالل توفير القروض واملنح حلاالت اإلعاقة كحاالٍت اجتماعية. 

األدوات املساعدة: حيث يتّم توزيع األدوات املساعدة ملن ي/تتقدم بطلٍب إلى “وزارة الشئون االجتماعية”. كما يتم توجيه احلاالت إلى املؤسسات • 
اخلاّصة بالتأهيل لالستفادة من اخلدمة. 

برنامج املشاريع الصغيرة: وهذا البرنامج يهدف للتمكني االقتصادّي وتوفير الدخل لذوي اإلعاقة القادرين على العمل. • 
التنسيق والتشبيك مع مؤسسات التأهيل في قطاع غزة.• 
 • – النرويجي  اجمللس   – )األوتشا  الدولية  املؤسسات  مع  وبالتعاون  واالزمات،  احلروب  وقت  اإلعاقة  ذوي  لألشخاص  االجتماعية  احلماية  برنامج 

اليونيسيف(.
العمل علي زيادة أعداد االشخاص ذوي اإلعاقة من خدمات برنامج الرعاية االجتماعية.• 
املواءمة البيئية لألشخاص ذوي اإلعاقة؛ بالتنسيق مع البلديات ووزارة احلكم احمللّي واملؤسسات التي تُعنى بالتأهيل.• 
اإلعفاء اجلمركّي لألشخاص ذوي اإلعاقة؛ بالتنسيق مع وزارة املالية ووزارة النقل واملواصالت ووزارة الصّحة إلعفاء األشخاص ذوي اإلعاقة من • 

جمرك السيارة حسب بنود القانون.
شراء اخلدمة: كانت تقوم بها وزارة الشئون االجتماعية سابقاً بشراء اخلدمات املعروفة باملساعدات احلكومية بإنفاٍق من األمانة العامة جمللس • 

الوزراء السابق، وهو يشمل احلاالت االجتماعية؛ وبضمنها ذوي اإلعاقة.

وهذه اخلدمات تتمثل في: شراء األدوية – زراعة األنابيب – شراء األدوات املساعدة – املساعدة في مصاريف العالج في اخلارج - العمليات الطبّية التي ال 
يتّم إجراؤها في مستشفيات وزارة الصحة. 

كما أّن وزارة الشئون االجتماعية )وهي اجلهة املكّلفة وفق القانون بتجهيز بطاقة املعّوق( لم تقم بإجنازها، وهي البطاقة التي حُتّدد رزمة اخلدمات التي 
يحقّ لذوي اإلعاقة احلصول عليها ضمن برنامٍج منّظٍم، وذلك ضمن التعريف الوارد في القانون في املادة )1( كما جاء في املادة )10( من القانون أّن وزارة 
الشئون االجتماعية هي اجلهة اخملّولة بإصدار هذه البطاقة، وقد أكّدت الالئحة التنفيذية في املادة )19( على ما جاء في القانون بشأن البطاقة، ألّن 
أهمية وجود بطاقٍة خاصٍة باملعّوق سوف تُسّهل على ذوي اإلعاقة التزوّد باخلدمات املناسبة لهم، وتسّهل -في نفس الوقت- على مقدمي اخلدمات 
التعامل معهم دون صعوبة، وهذا يقتضي وجود برنامٍج محوسٍب إلصدار هذه البطاقة وربطها ببرامج الوزارات ذات العالقة. ويجب أن تتضمن بطاقة 

املعّوق بيانات احلالة االجتماعية كاملًة وبيانات احلالة الصحية واحلالة االقتصادية واحلالة التعليمية والهوايات وباقة اخلدمات.

 وزارة الصّحة: تقوم وزارة الصحة على تنفيذ اخلطة االستراتيجية للوزارة 2018-2014 والتي تولي فيها األشخاص ذوي اإلعاقة اهتماماً خاصاً وتعمل 
الوزارة على تطبيق هذه اخلطة واملستندة في اخلدمات املقدمة لذوي اإلعاقة من اجلنسني مبا هو وارد في القانون بشأن ذوي اإلعاقة والئحته التنفيذية، 

ومبا هو واردٌ في قانون الصحة العامة والسياسات الصحّية للوزارة في الرعاية األولّية وصّحة املرأة والطفل على النحو التالي: 
- الوقاية من اإلعاقة: التطعيم – التغذية - الصحة املدرسية.

-  الرعاية الصحية: التشخيص، العالج، الرعاية األولية، العالج الطبيعي، التأمني الصحي اجملاني، القومسيون الطبّي وحتديد نسب العجز، تقدمي أدواٍت 
مساعدٍة وأجهزٍة طبية، املشاركة في اإلعفاء اجلمركّي.

شراء اخلدمات الصحية: العالج التخصصّي خارج مستشفيات الوزارة، تأهيل املبيت، ويتّم التنسيق مع الوزارات اخملتلفة لتأمني مثل هذه اخلدمات لذوي 
اإلعاقة.

وزارة العمل: تُنّفذ وزارة العمل خّطتها االستراتيجية؛ حيث تتقاطع اخلدمات التي تُقّدمها الوزارة لذوي اإلعاقة من اجلنسني -ضمن برنامج تشغيل 
البطالة- مع برنامج احلماية االجتماعية في وزارة الشئون االجتماعية جلهة االعتماد على إحصاءات “برنامج أفقر الفقراء” والذي يندرج حتته ذوو اإلعاقة؛ 
11 شهراً )حلاالٍت خاصٍة ارتباطاً بالكفاءة وحاجة  حيث تقوم وزارة العمل بتنظيم دورات تشغيٍل مؤقتٍة تتراوح ما بني شهرين وسّتة شهورٍ وأحياناً 

املؤسسات احلكومية( وكانت الوزارة تخّصص نسبًة لذوي اإلعاقة ليستفيدوا من هذا البرنامج، وخصوصاً اخلريجيني/ات اجلامعيني/ات.
وجتدر اإلشارة إلى أّن الوزارة لديها خطة تشغيٍل طارٍئ ومبا يسمى خططاً تدريبيًة، خصوصاً للجامعيني وحملة الدبلوم، وسبق أن نفذّت برنامج )جدارة( 
لكنه توقّف بعد تشكيل حكومة الوفاق في عام 2014، وال شك أّن استمرار حالة االنقسام السياسّي حتول دون تفعيل خطط التشغيل والتدريب 

املهنّي؛ بالنظر لعدم توّفر امليزانيات لذلك.
كما ياُلحُظ أن واقع االنقسام؛ هناك خطٌط تشغيليٌة مؤقتٌة تتّم في قطاع غزة، وتُدارُ من مكتب رئيس السلطة في رام اهلل دون التنسيق مع قاعدة 
بيانات وزارة العمل بغزة، ومبا يطال أيضاً الفرص التي تُتيُحها وزارة العمل برام اهلل، وهو ما يؤثّر على حقوق ذوي اإلعاقة في االستفادة من هذه الفرص.
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اإلطار العام للبحث
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املقدمة:
 تتعدد أسباب اإلعاقة، منها خلقيٌ منذ الوالدة ألسباٍب وراثيٍة كضمور الدماغ؛  وغيرها من األمراض الوراثية، أو أمراٍض أثناء الطفولة؛ كشلل األطفال 

أو التهابات السحايا الدماغية أو الفيروسات، أو احلوادث اخملتلفة. 

كما نشأت إعاقاٌت في فلسطني بشكٍل عاٍم وفي قطاع غزة بشكٍل خاص مكتسبٌة بسبب اإلصابات من العدوانات العسكرية اإلسرائيلية املتكررة، 

باعتبارها  اإلعاقة؛  لتقّبل  االجتماعّي  الوعّي  تعزيز  في  السياق  هذا  ساهم  ولقد  اإلسرائيلي.  االحتالل  جيش  ومقاومة  املباشرة  املواجهة  وعمليات 

استحقاقاً وطنياً، سواًء من خالل االهتمام باجلرحى عند اإلصابة؛ ومن ثّم االهتمام بالذين أصبحوا ذوي إعاقٍة جسديٍة بسبب جراحهم وإصاباتهم، 

أو من خالل تقّبل الظاهرة والتعامل معها بشكٍل مباشٍر، في الوقت الذي قّل فيه االهتمام باإلعاقات غير اجلسدية كاإلعاقات الذهنية وتأّخر النمو 

والنساء ذوات اإلعاقة بشكٍل خاص.

وأيّا ما تكون أسباب اإلعاقة؛ فإّن أثرها يشتّد على املرأة ذات اإلعاقة؛ حيث تواجه حتدياٍت أكثر بكثيٍر من الرجل ذي اإلعاقة في اجملتمع الفلسطينّي، إذ 

يُنظرُ إلى املرأة  بوجٍه عاٍم نظرةً دونيًة تختلف عن النظرة التي يحملها اجملتمع للرجل، حيث تعيش النساء )في قطاع غزة بشكٍل عاٍم والنساء ذوات 

اإلعاقة بشكٍل خاٍص( أوضاعاً معيشيًة سيئًة جداً، بسبب الظروف احمليطة بهّن؛ كنتيجٍة للواقع السياسّي الصعب واملعّقد الذي يعيشه الشعب 

الفلسطينّي حتت وطأة االحتالل االسرائيلّي، حيث احلصار األمنّي واالقتصادّي، وزيادة معدالت الفقر والبطالة، وما يترتّب على ذلك من انتهاٍك حلقوقهّن 
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على كاّفة األصعدة، وارتفاع معدالت العنف األسرّي واجملتمعّي، وملا لذلك من أثٍر سلبيٍّ مضاعٍف على املرأة ذات اإلعاقة؛ ارتباطاً بحجم مسئولياتها 

العائلية، ومبا يُؤثّر في سير حياتها الطبيعية في التعليم والعمل والزواج وبناء العائلة، وبالتالي؛ فإّن املرأة ذات اإلعاقة تبقى أسيرة احلاجة، ومرتهنًة 

بظروف العائلة الثقافية واملاديّة، وطبيعة منط العيش في اجملتمع احمليط بها.

والنساء من ذوات اإلعاقة مهّمشاٌت، فبالرغم من إعاقاتهّن؛ يُطلُب منهّن ليس فقط خدمة أنفسهّن والقيام بحاجاتهّن كما يُطلُب من الرجل، بل؛ 

يُطلُب منهّن أيضاً القيام بالعناية مبن حولهّن، وأحياناً؛ تقوم بعض ذوات اإلعاقة بكّل أعباء البيت، وخدمة جميع أفراد األسرة، في حني يتّم إنكارُ وجودها 

من قبل ذويها؛ في إطار العالقات االجتماعية، وفي أمر الزواج؛ حتى ال تؤثر على باقي أفراد األسرة من الفتيات. كما تتعرّض النساء ذوات اإلعاقة إلى 

عنٍف مضاعٍف؛ إضافًة إلى عمليات اإلقصاء والعزل اجملتمعّي، وهذا مرتبٌط ارتباطاً مباشراً بالعوامل التي تزيد من اعتمادهّن على اآلخرين، أو بتلك التي 

جُتردّهم من إمكانياتهّن، وحترمهّن من حقوقهّن، وتشمل تلك العوامل عدم وجود وسائل مساعدٍة على التنّقل أو أجهزٍة مساعدٍة، وعدم توّفر التدريب 

الالزم الستخدامها، وتُفضي الكثير من احلاالت إلى ظاهرة إفالت األشخاص الذين ميارسون العنف ضد ذوات اإلعاقة من العقاب، وإلى تغييب القضية. 

كما ياُلحُظ أّن األوضاع القانونية في قطاع غزة -واخلاّصة بذوات اإلعاقة- قاصرةٌ عن أداء احلقوق، فالقوانني جُتيزُ حرمان األشخاص ذوي اإلعاقة من األهلية 

بالنيابة عنهم/ن، مما يزيد التحديّات أمام النساء والفتيات ذوات  القانونية، وقد يؤدي ذلك إلى تعيني وصيٍّ قانونٍي يقوم باتخاذ قراراٍت ملزمٍة قانونياً 

اإلعاقة في قطاع غزة؛ لوصولهّن لنظام العدالة؛ بالرغم من حاجتهّن املاّسة للجوء للعدالة إلنصافهّن.

وهذه التحديّات؛ تكمن في االصطدام بدايًة بالظروف االجتماعية الصعبة التي تعيشها النساء بشكٍل عاٍم وذوات اإلعاقة بشكٍل خاّص، كما تُعاني 

هذه الفئة من اإلهمال والشعور باحلرمان؛ لضعف قدرتهّن على التواصل االجتماعّي، فمنهّن من يُحجنب عن األنظار؛ إّما برغبتهّن أو قسراً، فتتكرّس 

النظرةُ لهّن باعتبارهّن عالًة على األسرة، مما يتيح انتهاك حقوقهّن اخلاّصة ومصادرتها؛ سواء أكانت حقوقاً ماليًة؛ كامليراث أو املصروف اليومّي أو إعانات 

املؤسسات ووزارة الشئون االجتماعية، أو انتهاكاً حلقوقهّن االجتماعية كاحلرمان من احلقّ في الزواج، وإن كانت متزوجًة وأُصيبت باإلعاقة بعد الزواج؛ 

تتعرّض للعنف األُسرّي والتمييز في املعاملة، وتشعر بالضعف واإلهانة.

هذا باإلضافة إلى ضعف فرص احلصول على املعلومات واخلدمات اإلرشادية للنساء ذوات اإلعاقة، واخلوف من اإلبالغ عن اإلساءة؛ خشية فقدان الرعاية 

الالزمة، واخلوف من زيادة التعرّض النتهاك احلقوق في؛ حال اإلبالغ عن اإلساءات في البيئة املنزلية؛ خصوصاً لعدم توّفر مؤسسات الرعاية ومراكز اإليواء 

اخلاّصة بذوات اإلعاقة، والعامل اآلخر واملهّم الذي يُسهُم في جعل العنف غير مرئٍي؛ هو عدم قدرة املؤسسات الرسمية وغير الرسمية على إدراك 

الظروف الناشئة عن العنف؛ ألنها كثيراً ما تُعتبر مالزمًة لإلعاقة.

وفي نظرٍة مقارنٍة بسيطٍة بني النساء ذوات اإلعاقة والرجال ذوي االعاقة؛ جند تعرّض النساء ذوات اإلعاقة للعنف والفقر والعزلة واإلهمال والتجنّي 

-إن لم تكن شبه معدومة- وفي األجور العمالية جنُد النساء ذوات  وانتهاك احلقوق بشكٍل أكبر بكثيٍر، وفي التمثيل اجملتمعّي نسبتهّن قليلٌة جداً 

اإلعاقة األقّل أجوراً؛ مقارنًة بالرجال؛ رغم امكانية مضاعفة عملها؛ لعدم االحساس بالنقص.

ومع كّل هذه العوامل احمليطة بالنساء ذوات االعاقة؛ إاّل أنّه ما زال يخّيم الصمُت الرهيُب، والذي مينعهّن من اإلفصاح عن مدى معاناتهن، فيتعرّضن 

أو  احلقوق،  االجتماعّية،  العالقات  التعليمّية،  الصحّية،  الصعد:  كافة  على  سواًء  لها،  يتعرّضن  التي  املعاناة  حجم  عن  احلديث  أو  اإلدالء  من  للمنع 

حاجاتهّن اخلاّصة باملساعدة من قبل اآلخر، فهي ال تقّلل بتاتاً من حّقه كإنساٍن في احلياة الكرمية، وفي التعلم واملشاركة، وألّن املرأة -وبغّض النظر فيما 

لو كانت ذات إعاقٍة أم ال- تُعتبرُ عماد األسرة، ومتتلك الرغبة والطاقة كي تكون إنسانًة منتجًة ومعطاءةً، لذلك؛ يجب حماية حقوق املرأة ذات اإلعاقة، 

ووضع االستراتيجيات السليمة لتمكينها؛ لتكون عضواً فاعالً في بناء األسرة وبناء اجملتمع. 

وانطالقاً من مفهوم سيادة القانون؛ بأن يكون جميع املواطنني أمام القانون والقضاء سواًء ودون متييٍز بسبب اجلنس أو العرق أو اللون أو الدين أو املعتقد 

أو الرأي السياسّي أو اإلعاقة، وأّن تطبيق ذلك يعني التزام النظام السياسّي بكّل مكّوناته التشريعية والتنفيذية والقضائية باحترام هذا املبدأ ودعمه، 

وأن يكون جميع املواطنني في نفس الكّفة دون متييٍز.. سعينا من خالل هذا البحث للتعرّف على مدى وصول النساء والفتيات ذوات اإلعاقة في قطاع 

غزة لنظام العدالة الرسمّي وغير الرسمّي، والتعرّف على املُعيقات والتحّديات التي تواجههّن للوصول لنظام العدالة، ومن ثّم؛ مناقشة أهّم فرص 

التعزيزات التي مًيكن أن تدعمهّن للوصول لنظام العدالة.  
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املبحث األول

مشكلة البحث:
تُعاني املرأة الفلسطينية في قطاع غزة بوجٍه عاٍم من ضعف وصولها للعدالة ونظام العدالة؛ بسبب مشكالٍت عديدٍة تتعّلق بانتهاك حقوقها، وذلك 
بسبب التمييز ضّدها على املستوى االجتماعي؛ حيث النظرة الدونّية ملكانة املرأة، وغياب مفهوم املساواة في امتالك احلقوق بينها وبني الرجل، مما يضع 
املرأة في مركٍز قانونيٍّ أدنى من الرجل؛ كونه ميلك وفق القوانني مثالً: احلقّ الكامل في إبرام الزواج وفسخه، أو الوالية على املرأة والوصاية على األبناء. 
ووفق مفهوم تكليف الرجل باإلنفاق اجتماعياً وقانونياً؛ أصبح ميلك احلقّ في التسّلط على ممتلكاتها وأموالها اخلاّصة؛ سواًء ما اكتسبته من العمل 

أو من امليراث.
وارتباطاً باملشكالت واملعاناة التي تواجه النساء بوجٍه عاٍم في قطاع غزة؛ تتضاعف املشكلة بالنسبة لذوات اإلعاقة، فباإلضافة للتمييز املبنّي على 
النوع االجتماعّي؛ هناك انتهاٌك إضافيٌ بسبب اإلعاقة تتعرض له ذوات اإلعاقة بوجٍه خاٍص جلهة التهميش واإلقصاء االجتماعّي من ناحيٍة ومن ناحيٍة 
ثانيٍة؛ انتهاك حقوقهّن املكفولة بالقانون؛ سواًء جلهة عدم تطبيق  القانون رقم )4( لسنة 1999 بشأن حقوق املعّوقني أو الالئحة التنفيذية للقانون 

الصادرة عن مجلس الوزراء بالقرار رقم )4( للعام 2003.
أّن الدراسات واألبحاث املعّمقة قليلٌة جداً حول واقع ذوات اإلعاقة، وكّل ما يتعّلق بهّن وبحقوقهّن، ومدى قدرتهّن على الوصول لهذه  ومن املالحظ 
احلقوق، وفيما عدا التقارير اإلحصائية املسحّية لذوي اإلعاقة في قطاع غزة1 يوجد دراساٌت محدودةٌ منها حول واقع ذوات اإلعاقة2 وأخرى حول العنف 
ضّد ذوات اإلعاقة3 ودراسٌة حول واقع ذوات اإلعاقة خالل العدوان األخير على قطاع غزة4 وبالتالي؛ يوجد نقٌص في معرفة الواقع االجتماعّي واالقتصادّي 
إذا كانت هناك مشكالٌت تعاني منها ذواُت اإلعاقة، لذلك؛ فإّن  لهذه الشريحة، ومعرفة مستوى حتصيلهّن حلقوقهّن، ومدى توّفر احتياجاتهّن، وما 
الدراسة ستسّلط الضوء على القضايا الرئيسية التي تتعّلق بالنساء والفتيات ذوات اإلعاقة في قطاع غزة، والتحديّات والفرص نحو الوصول لنظام 

العدالة الرسمّي وغير الرسمّي.

أهداف البحـــث:
التعرّف على واقع حقوق النساء والفتيات ذوات اإلعاقة في قطاع غزة؛ من خالل مستوى اخلدمات األساسية املقّدمة للنساء ذوات اإلعاقة، ومدى . 1

توافرها.
 التعرّف على مستوى متّتع ذوات اإلعاقة بحقوقهّن، ومدى تعرّضهّن للعنف والتمييز.. 2
التعرّف على مدى معرفة ذوات اإلعاقة بالقوانني واالتفاقيات الدولية ذات العالقة.. 3
التعرّف على مدى معرفة النساء والفتيات ذوات اإلعاقة مبؤسسات العدالة الرسمية وغير الرسمية.. 4
 التعرّف على التحديّات التي تواجه ذوات اإلعاقة في الوصول لنظام العدالة الرسمّي وغير الرسمّي.. 5
 حتديد املسئوليات املؤسساتية لتلبية االحتياجات املعرفية والتواصلية للنساء والفتيات ذوات اإلعاقة للوصول حلقوقهّن.. 6
تقدمي االقتراحات والتوصّيات من أجل حتسني الواقع احلقوقّي والقانونّي لذوات اإلعاقة في قطاع غزة، وحتسني وصولهّن لنظام العدالة.. 7

أهمية البحـــث:
تكمن أهمية البحث في أنه يعالج قضية النساء والفتيات ذوات اإلعاقة، وهّن من الفئات االجتماعية التي كانت دائماً حتتّل موقعاً هامشياً في العمل 
البحثّي، حيث لم حتَظ هذه الفئة باهتماٍم يُعطيها ما تستحقه؛ بالقياس ملا تُشكّله من ثقٍل في ميزان القوى االجتماعية؛ سواًء على املستوى النسوّي 
أو على مستوى حالة اإلعاقة، وما تستحقه أيضاً من قيمٍة معرفيٍة في البحث العلمّي واالجتماعّي. ومن املالحظ أنه حديثاً؛ وخالل األعوام األربعة 

األخيرة.. بدأ ينشأ بعض االهتمام بدراسة واقع ذوات اإلعاقة من قبل الباحثني االجتماعيني واملؤسسات النسوية5.
وجاءت أهمية هذا البحث في كونه يُسّلط االهتمام حول واقع ومدى متّتع النساء والفتيات ذوات اإلعاقة في قطاع غزة بحقوقهّن، واملعيقات التي 

تواجههّن؛ لتحول دون حصولهّن على هذه احلقوق، والوصول لنظام العدالة الرسمّي أو غير الرسمّي.

1 اجلهاز املركزي لإلحصاء الفلسطيني ووزارة الشئون االجتماعية، مسح األفراد ذوي اإلعاقة، 2011 – تقرير النتائج الرئيسية – ديسمبر 2011.

2  زينب الغنيمي، مصدر سبق ذكره. - إسالم التميمي، حقّ األشخاص ذوي اإلعاقة في العمل الالئق في فلسطني دراسة ميدانية – الهيئة املستقلة حلقوق اإلنسان – ديوان املظالم ، 2013. تقرير عدد 81، 

ومراجعة حقوقية تقرير عدد 83.

3 أمال صيام – مصدر سبق ذكره.

4 أمين عبد اجمليد، وصول النساء ذوات اإلعاقة ألركان العدالة الرسمية – 2013 – جامعة بيرزيت مصدر سبق ذكره. ، -2 جمعية جنوم األمل – غزة، التقرير اإلحصائي للنساء ذوات اإلعاقة في  قطاع غزة 2015 .

5 متت اإلشارة لهذه الدراسات والتقارير في مبحث مراجعة األدبيات السابقة.
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إّن قيمة هذا البحث؛ تتمثّل في محاولة متكني هؤالء النساء والفتيات؛ اللواتي يُشكّلن موضوع الدراسة؛ بإتاحة الفرصة لهّن ليكّن طرفاً إيجابياً في 
البحث؛ لكون آرائهّن كمبحوثاٍت تعطي أهميًة علميًة وعمليًة في مسار الدراسة امليدانية، كما يُعطيهّن اإلحساس بأهميتهّن الفردية واالجتماعية 

معاً، والوقوف على آرائهّن والتعرّف على تفاعلهّن واستجاباتهّن فيما يُقّدُم لهّن من خدماٍت ومساعداٍت مختلفة.
 وتبرز أهمية البحث في أنه سيتناول موضوعاً من املواضيع الهامة في اجملتمع في قطاع غزة، وتتضح هذه األهمية فيما يأتي:

التعرّف على واقع النساء والفتيات ذوات اإلعاقة، ومدى تفاعلهّن واستجابتهّن فيما يواجهّن من مشكالٍت وانتهاكاٍت حلقوقهّن، وفيما يُقّدم . 1
لهّن من خدماٍت ومساعداٍت مختلفة، وحول مدى إمكانية وصولهّن لنظام العدالة الرسمّي وغير الرسمّي.

متكني النساء والفتيات ذوات اإلعاقة من التعبير عن آرائهّن بشكٍل صريٍح وواضٍح، واخلروج من الصمت، وإعطاؤهّن إحساساً باألهمية الفردية . 2
واالجتماعية معاً، وكي تُعطي آراؤهّن أهميًة علميًة وعمليًة للدراسة.

ستساعد هذه الدراسة في سّد بعٍض من النقص الواضح في ميدان البحث العلمي؛ الهتمامها بشريحٍة مهمٍة في اجملتمع البد أن يتم إيالؤها . 3
الرسمّي وغير  العدالة  لنظام  ودراسة مدى وصولهّن  القانونية،  الناحية  واقعهّن من  والتعرّف على  اإلعاقة،  ذواُت  النساء  عنايًة خاصًة، وهي 

الرسمّي.
محاولة توجيه أنظار الباحثني/ات واملؤسسات البحثية إلجراء املزيد من األبحاث والدراسات حول األوضاع القانونية واحلقوقية لذوات اإلعاقة.. 4
حاولت الدراسة جاهدةً اإلجابة على تساؤالٍت كثيرٍة مطروحٍة على املستوى املؤسساتي؛ حول الواقع احلقوقّي والقانونّي لذوات اإلعاقة، وعالقته . 5

باملسئوليات املترتّبة على املؤسسات الرسمية واألهلية إزاء تلبية احتياجاتهّن. 
ستوجه هذه الدراسة انتباه اخملتّصني وذوي العالقة في اجلهات احلكومية واألهلية ومؤسسات اجملتمع املدنّي التخاذ ما يلزم؛ ملواجهة التزاماتهم . 6

إزاء ذوات اإلعاقة من النساء والفتيات؛ لسّد ثغرات القانون والوقوف إلى جانبهّن للوصول إلى احلقوق كاملًة.
ستساعد نتائج الدراسة صانعي القرار في رسم السياسات، وصياغة اخلطط التي تتالءم واحتياجات ذوات اإلعاقة، ومتكينهّن من الوصول لنظام . 7

العدالة الرسمّي وغير الرسمّي.

تساؤالت البحـــث:
السؤال الرئيسّي:

ما مدى وصول الفتيات والنساء ذوات اإلعاقة في قطاع غزة لنظام العدالة الرسمّي وغير الرسمّي، وما هي املعيقات التي تواجه وصولّهن؛ إن وُجدت. 
وكيف ميكن تعزيز وصولهّن لنظام العدالة؟

األسئلة الفرعية:
ما مدى معرفة ذوات اإلعاقة مبؤسسات نظام العدالة الرسمية وغير الرسمية؟. 1
ما هو دور مؤسسات نظام العدالة الرسمية وغير الرسمية من وجهة نظر ذوات اإلعاقة؟. 2
ما مدى تواصل النساء والفتيات ذوات اإلعاقة مع مؤسسات نظام العدالة الرسمية وغير الرسمية؟. 3
ما هي أهم التحديّات التي تواجه النساء والفتيات ذوات اإلعاقة للوصول إلى نظام العدالة الرسمّي وغير الرسمّي؟. 4
ما هي أهم االستراتيجيات -من وجهة نظر النساء والفتيات ذوات اإلعاقة- لتعزيز وصولهّن إلى نظام العدالة الرسمّي وغير الرسمّي؟. 5

أخالقيات البحث:
جميع من شارك في البحث من النساء والفتيات ذوات اإلعاقة؛ شاركن برغبتهّن الكاملة دون ضغٍط أو إكراٍه من أحد، وقد اهتم فريق البحث مبراعاة 
التنسيق املسبق معهّن عبر املؤسسات اخملتّصة ذات العالقة؛ والتي تتواصل معهّن باستمرارٍ حول  اخلصوصية التاّمة والسريّة للمبحوثات، فقد متّ 
تعبئة  عند  األسماء  كتابة  وضرورة  أهمية  عدم  على  والتأكيد  لهّن،  البحث  أهداف  وتوضيح  شرح  متّ  كما  البحث.  إلجناز  االستبانات  تعبئة  مواعيد 

االستمارة. كذلك احلال؛ عند عقد اجملموعات املركزة واملقابالت الفردية.
مبحوثٍة  لكّل  الكافية  الفرصة  امليدانيات  للباحثات  أتيح  فقد  الدراسة،  في  الالتي شاركن  املبحوثات  وأفكار  آراء  احترام  على  البحث  فريق  وحافظ 
للحديث بحريٍة مطلقٍة واالستجابة ألسئلة االستبانة، والتأكّد من عدم وجود أّي ضغٍط يؤثّر على اإلجابات. كما متّ تطبيق مبدأ العدالة واملساواة بني 

املبحوثات؛ من حيث اختالف اإلعاقات لدى كّل مبحوثة، خاصًة خالل اجملموعات املركزّة التي متّ عقدها.

حدود البحث:
العدالة •  لنظام  وصولهّن  مدى  على  للتعرّف  فوق؛  فما  15عاماً  عمر  من  اإلعاقة  ذوات  والفتيات  النساء  على  البحث  اقتصر  البشرية:  احلدود 

الرسمّي وغير الرسمّي.
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احلدود املكانية: اقتصر البحث على قطاع غزة.• 
احلدود املوضوعية: ركّز البحث على مؤسسات العدالة الرسمّية وغير الرسمّية، ومدى وصول النساء والفتيات ذوات اإلعاقة لتلك املؤسسات• 
احلدود الزمانّية: عام 2016.• 

تقرير البحث:
اشتمل تقرير البحث على:

املقّدمة – مصطلحات البحث – ملّخص البحث
وينقسم تقرير البحث إلى خمسة فصول:

الدولية،  اإلتفاقيات  مراجعة  اإلعاقة:  ذوات  حلقوق  القانونّي  اإلطار  وتصنيفاتها،  اإلعاقة  مفهوم  )يشمل  للبحث  النظرّي  اإلطار  األول:  -  الفصل 
القوانني الفلسطينية ومدى مساهمتها في  تسهيل وصول ذوات اإلعاقة لنظام العدالة الرسمّي وغير الرسمي(.

   الفصل الثاني: يشمل اإلطار العام للبحث )مقدمة، مشكلة البحث وأهميته وتساؤالته وأهدافه وأخالقيات البحث، باإلضافة ملكّونات التقرير، 
واإلطار املنهجي للبحث )يشمل منهجّية وخطوات وأدوات البحث(.

-  الفصل الثالث: حتليل البيانات )جمع املعلومات وحتليلها ومناقشتها جلهة البيانات الشخصّية للمبحوثات، ونوع اإلعاقة وطبيعة االحتياجات 
اخلاّصة لهّن وواقع حقوق ذوات اإلعاقة(.

- الفصل الرابع: مؤسسات نظام العدالة، أدوارها، وحتديّات الوصول إليها.
- الفصل اخلامس: االستنتاجات والتوصيات واملراجع واملالحق.

املبحث الثاني
 اإلطار املنهجّي للبحث

منهجية البحث
يستند هذا البحث على منهٍج متعّدد األساليب واألدوات، النوعية والكمّية، ومتّ استخدام املنهج الوصفّي التحليلّي القائم على وصف وحتليل 
الظواهر كما هي؛ للوصول إلى هدفها، وهو: ما مدى وصول الفتيات والنساء ذوات اإلعاقة في قطاع غزة لنظام العدالة الرسمّي وغير الرسمّي؟ 

وما هي املُعيقات التي تواجه وصولهّن إن وُجدت؟ وكيف ميكن تعزيز وصولهّن لنظام العدالة؟

املقّدمة لهّن، واجلهات  آراء ذوات اإلعاقة- على طبيعة اخلدمات  البحث؛ للتعرّف -من خالل  ومتّ تصميم استبانٍة تتضمن احملاور املطروحة في أسئلة 
الداعمة لهّن، ومحاولة الوقوف على مدى متّتع النساء ذوات اإلعاقة في قطاع غزة بحقوقهّن، ومدى تعرّض ذوات اإلعاقة للعنف والتمييز بأشكاله 
اخملتلفة. وتناولنا واقع مؤسسات العدالة وأدوارها والوصول إليها، وذلك بقياس مدى معرفة النساء ذوات اإلعاقة مبؤسسات العدالة وأدوارها والتواصل 
معها، وتناولنا أهّم وأكثر التحديّات التي تواجه النساء ذوات اإلعاقة؛ للوصول إلى مؤسسات العدالة. وحاولنا -من خالل املنهج الوصفّي التحليلّي- أن 

نقارن ونفّسر النتائج للتعرّف على أهّم أولويات النساء ذوات اإلعاقة؛ لتعزيز وصولهّن لنظام العدالة الرسمّي وغير الرسمّي.

مراحل البحث:
مرّ البحث منهجياً مبراحل مختلفٍة على النحو التالي:

1-  مراجعة أبحاٍث وأدبياٍت متعلقٍة مبوضوع الدراسة، ودراساٍت سابقٍة تناولت واقع النساء ذوات اإلعاقة، وقد استخدمت تلك الدراسات في تطوير 
مؤّشراٍت للدراسة، وانعكست نتائج تلك الدراسات على النقاش مع املؤّسسات والنساء ذوات اإلعاقة، وتغطية اجلوانب النظريّة واملعلوماتية 

للدراسة.
2- عقد لقاءاٍت واتصاالٍت تشاوريٍة مع املؤسسات ذات الصلة بالتعامل مع ذوي اإلعاقة، ومع الناشطني ومقّدمي اخلدمة:

 متّ االجتماع األول مع املؤسسات العاملة في مجال ذوات اإلعاقة، وحضره ممثلو 20 مؤسسًة من كّل محافظات قطاع غزة )ملحق )1( جدول • 
بأسماء املؤسسات( حيث متّ التعريف باملشروع.

متّ التنسيق مع )9( مؤسساٍت أهليٍة على مستوى قطاع غزة وجميع هذه املؤسسات تستهدف ذوي اإلعاقة؛ وذلك من أجل تعبئة االستبانات • 
)ملحق رقم2(.

 متّ التنسيق مع 14 جهًة رسميًة وغير رسميٍة إلجراء مقابالٍت، والتنسيق أيضاً لعقد مجموعاٍت مركّزة.• 
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3-  متّ عقد عدد )6( لقاءاٍت مع اجملموعات البؤرية ذات العالقة؛ تناولت واقع النساء ذوات اإلعاقة، ومستوى وصولهّن لنظام العدالة الرسمّي وغير 
الرسمّي؛ على النحو التالي:

مجموعة )2( مع ذوات اإلعاقة –مبا فيهّن بعد -2014  للتعرّف على املشكالت التي يُعانني منها، وعلى طبيعة املُعيقات التي قد حتول دون • 
وصولهّن لنظام العدالة.

مجموعة )2( مع أهالي الفتيات والنساء ذوات اإلعاقة.• 
مجموعة )2( مع مقّدمي اخلدمات لألشخاص ذوي اإلعاقة واحملامني.• 

4-  تنفيذ عدد )14( مقابلًة فرديًة معّمقة ومهّيكلًة مع مسئولني/ات من اجملتمع املدنّي والرسمّي مقّدمي اخلدمات ومع ذوات إعاقة؛ إللقاء املزيد من 
الضوء على قدرة ذوات اإلعاقة للوصول لنظام العدالة الرسمّي وغير الرسمي، وكانت على النحو التالي:

عدد )2( محامي/ة في مؤسساٍت ساعدت على وصول النساء للعدالة - عدد )2( مع القضاة )القضاء الشرعّي – القضاء النظامّي( - عدد 
)2( من  النساء ذوات اإلعاقة توّجهتا للقضاء في قضايا حقوقّية - عدد )2( من  النساء ذوات اإلعاقة توّجهتا للقضاء العشائرّي في قضايا 
حقوقيٍة - عدد )1( مع مسئوٍل في وزارة الشئون االجتماعية - عدد )1( مع احتاد املعاقني - عدد )1( مع  مدير مؤسسة تُقدُم اخلدمات لذوات 

اإلعاقة.
5- تشكيل فريق البحث امليدانّي:

يتكّون فريق العمل من باحثٍة رئيسيٍة وخبيٍر إحصائٍي ومنّسقٍة ومشرفٍة ميدانيٍة، باإلضافة إلى عدد )19( من الباحثات امليدانيات.• 
جميع الباحثات اللواتي عملن؛ ميتلكن خبرةً في إجراء بحوٍث ميدانيٍة؛ حيث سبق وأن شاركن في إجراء أبحاٍث إحصائيٍة ميدانيٍة في هذا • 

اخلصوص.
على •  تدريبهّن  متّ  ذلك؛  وبعد  االستبانة،  مناقشة  متّت  ومبشاركتهم  الدراسة،  وأهداف  فكرة  لشرح  الباحثات؛  بشراكة  عمٍل  ورشة  عقد  متّ 

استخدامها.
متّ عقد ورشٍة مع الباحثات امليدانيات بعد تسليم االستمارات وتعبئتها، وفحص ومراجعة كاّفة االستمارات املعبأة، واملتبعة مع الباحثات في • 

الصعوبات واملشاكل التي واجهنها أثناء العمل امليدانّي.
5-  متّ تنفيذ البحث امليدانّي في كاّفة مناطق قطاع غزة مع عدد )988( امرأةً ذات إعاقة، وذلك من خالل تعبئة االستبيان اخلاّص بالبحث؛ لقياس مدى 

وصول ذوات اإلعاقة لنظام العدالة الرسمّي وغير الرسمّي.
6-  عقد ورشتّي عمٍل مع مسئولني/ات من اجملتمع املدنّي والرسمّي مقّدمي اخلدمات ومع ممثلي هيئة األمم املتحدة للمرأة ومبشاركة الباحثني/ات 

امليدانيني؛ ملناقشة وفحص النتائج الكمّية واملؤشرات األولية لتقرير البحث والتوصيات، واحلصول على وجهات نظرهم وتوصياتهم.

حتديّات العمل امليدانّي:
كعادة معظم األبحاث؛ واجه العمل امليدانّي مجموعًة من التحديّات، لكن؛ في هذا البحث؛ كانت تلك التحديّات مختلفًة حلساسية موضوع البحث، 

ومن أهّم تلك التحديّات ما يلي:
عدم استجابة بعض األُسر للسماح للفتيات والنساء ذوات اإلعاقة داخل تلك األسر مبقابلة الباحثات والتحّدث إليهّن، رغم توضيح الباحثات أّن . 1

هذه املقابالت ألغراض البحث، وسوف يتّم احملافظة على سريّة املعلومات.
بعض العائالت لم تسمح بإجراء املقابالت وتعبئة االستبيان إالّ بحضور فردٍ من العائلة.. 2
بعض النساء ذوات اإلعاقة رفضن بإرادتهّن دون ضغط العائلة؛ من املشاركة في اإلجابة على أسئلة االستبيان دون ذكر السبب.. 3
واجهت الباحثات صعوبًة في ترتيب مواعيد مع النساء والفتيات املبحوثات؛ بسبب ظروف إعاقتهّن.. 4
استغرق إجراء استمارة االستبيان فترةً طويلًة، نظراً النعقاد اللجنة االستشارية عّدة مرات.. 5
واجهت الباحثات صعوباٍت أثناء تعبئة االستبيان؛ حيث استغرق وقتاً أطول مع بعض املبحوثات اللواتي كّن بحاجٍة إلعادة تكرار األسئلة أكثر . 6

من مرٍة نتيجة بطء االستيعاب.
إلى لغة . 7 ترجمة االستمارة  بالتنسيق لذلك: ومتّت  البحث  اإلعاقة، حيث قامت منسقة  نوع  ملالءمة االستمارة للمبحوثات حسب  بُِذل جهدٌ 

“برايل” لذوات اإلعاقة البصرية، ومتّ الترتيب واالستعانة مبترجم لغة إشارٍة لذوات اإلعاقة السمعية، ومتّت مراعاة وجود مقّدمات خدمة لذوات 
اإلعاقة الذهنية؛ لتسهيل فهم األسئلة اخلاّصة باالستمارة.

قّلة الدراسات واألبحاث السابقة؛ التي تناولت موضوع ذوات اإلعاقة عموماً، ومدى وصولهّن لنظام العدالة خصوصاً. . 8
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مجتمع البحث:
يتكّون اجملتمع األصلّي للدراسة من جميع الفتيات والنساء ذوات اإلعاقة؛ اللواتي يُعانني من صعوبٍة كبيرٍة أو ال يستطعن مطلقاً حسب التعريف 

الضيق لإلعاقة والقاطنني في قطاع غزة.
ويشمل ذلك كّل الفتيات والنساء اللواتي يُعانني من إعاقٍة واحدٍة أو أكثر، لكن يتّم التركيز بالدرجة األساسية على اإلعاقة الرئيسية لدى املبحوثة.

نسبة  بلغت  فقد  الفلسطينية”..  الطبّية  اإلغاثة  و”جمعية  املعوقني”  لتأهيل  الوطنية  “اجلمعية  تُصدره  الذي   2015 لعام  اخلامس  التقرير  بحسب 
اإلعاقة في قطاع غزة 2.4 % من مجمل السكان، منهم 55 % ذكور، 45 % إناث.

ومن خالل التقرير؛ رصدت “اجلمعية الوطنية” و”جمعية اإلغاثة الطبية الفلسطينية” في شهر يوليو من العام 2015م عدد ذوي اإلعاقة في قطاع غزة 
حوالّي 43,642 فرداً، يكون منهم 19,639 أنثي، بواقع ما نسبته 45 % من ذوي اإلعاقة في محافظات غزة، وهو ما ميثل اجملتمع اإلحصائّي لعينّة الدراسة.

عّينة البحث: 
متّ حساب حجم عّينة الدراسة باملعادالت اإلحصائية اخلاّصة بذلك عند مستوى ثقة 99 %، وخطأ هامشّي مسموح به )فترة الثقة( 0.04± ، سيكون 

حجم العّينة املقّدر هو:   .
ويتّم تصحيح حجم العّينة في حالة اجملتمعات اإلحصائية النهائية )احملددة( ليصبح حجم العّينة املَُعّدل باستخدام املعادالت االحصائية اخلاصة بذلك 

هو:  ، وهو حجم العّينة املناسب لهذه الدراسة.

توزيع عّينة البحث: 
متّ أخذ عّينٍة من مجتمع الدراسة، حيث متّ اختيار هذه العّينة بطريقة العّينة الطبقّية العشوائّية املنتظمة، وقد متّ تقسيم محافظات قطاع غزة إلى 
خمس مناطق، كذلك متّ تقسيم العّينة على مناطق كّل محافظٍة؛ كٍل حسب الوزن النسبّي لعدد النساء والفتيات ذوات اإلعاقة داخل كّل جتّمٍع، فقد 
متّ اختيار 19 منطقًة عشوائيًة من مدن وقرى ومخّيمات قطاع غزة، أما بالنسبة الختيار املستجيبات؛ فقد كان االختيار عشوائياً, وكان حجم العّينة 

الكلّية املستهدفة )988( من النساء والفتيات من ذوات اإلعاقة في قطاع غزة.

يعطي اجلدول )1( صورةً تفصيليًة عن التمثيل النسبّي للفتيات والنساء ذوات اإلعاقة في قطاع غزة حسب توزيعهم اجلغرافّي حملافظات غزة اخلمس:
جدول)1(

حجم العينة حسب املافظةنسبة ذوات االعاقةاملافظة

15.3151 %محافظة الشمال

28.1278 %محافظة غزة

22.4221 %محافظة الوسطى

23.6233 %محافظة خان يونس

10.6105 %محافظة رفح

100988 %اجملموع
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يوضح اجلدول )2( التمثيل النسبي للفتيات والنساء ذوات اإلعاقة في قطاع غزة وتوزيعهم حسب نوع اإلعاقة الرئيسية:
جدول)2(

حجم العينة حسب اإلعاقةنسبة ذوات اإلعاقةنوع اإلعاقة

152%15.4بصرية

96%9.7سمعية

85%8.6تواصل )نطق(

483%48.9حركية

61%6.2تذكّر وتركيز

111%11.2بطء تعّلم

988%100اجملموع

ويوضح اجلدول )3( التمثيل النسبّي للفتيات والنساء ذوات اإلعاقة في قطاع غزة، وتوزيعهن حسب فئة العمر:
جدول)3(

نسبة ذوات اإلعاقةفئة العمر

ً %30.5أقل من 18 عاما

%1869.5 عاماً فأكثر

من خالل تلك املعلومات واجلداول سابقة الذكر؛ فقد متّ اختيار عّينٍة طبقيٍة تستند إلى ثالثة عوامل: احملافظة، نوع اإلعاقة الرئيسية، فئة العمر. وتوزّعت 
العّينة حسب تلك العوامل على احملافظات اخملتلفة.

واجلدول )4( التالي يوّضح توزيع حجم العّينة التفصيلّي في كّل محافظٍة حسب نوع اإلعاقة وفئة العمر:
جدول )4(

العددفئة العمرالعددنوع اإلعاقةحجم العينةاملافظة

151محافظة الشمال

7حتت2318بصريّة

1816 فأكثر

5حتت1518سمعّية

1810 فأكثر

4حتت1318تواصل

189 فأكثر

23حتت7418حركّية

1851 فأكثر

3حتت918تذكر وتركيز

186 فأكثر

5حتت1718بطء تعّلم

1812 فأكثر
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العددفئة العمرالعددنوع اإلعاقةحجم العينةاملافظة

278محافظة غزة

13حتت4318بصريّة

1830 فأكثر

8حتت2718سمعّية

1819 فأكثر

7حتت2418تواصل

1817 فأكثر

41حتت13618حركّية

1895 فأكثر

5حتت1718تذكر وتركيز

1812 فأكثر

9حتت3118بطء تعّلم

1822 فأكثر

العددفئة العمرالعددنوع اإلعاقةحجم العينةاملافظة

221الوسطي

10حتت3418بصريّة

1824 فأكثر

6حتت2118سمعّية

1815 فأكثر

6حتت1918تواصل

1813 فأكثر

33حتت10818حركّية

1875 فأكثر

4حتت1418تذكر وتركيز

1810 فأكثر

8حتت2518بطء تعّلم

1817 فأكثر
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العددفئة العمرالعددنوع اإلعاقةحجم العينةاملافظة

233خانيونس

11حتت3618بصريّة

1825 فأكثر

7حتت2318سمعّية

1816 فأكثر

6حتت2018تواصل

1814 فأكثر

35حتت11418حركّية

1879 فأكثر

4حتت1418تذكر وتركيز

1810 فأكثر

8حتت2618بطء تعّلم

1818 فأكثر

العددفئة العمرالعددنوع اإلعاقةحجم العينةاملافظة

105محافظة رفح

5حتت1618بصريّة

1811 فأكثر

3حتت1018سمعّية

187 فأكثر

3حتت918تواصل

186 فأكثر

16حتت5118حركّية

1835 فأكثر

2حتت718تذكر وتركيز

185 فأكثر

4حتت1218بطء تعّلم

188 فأكثر
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أداة البحث: 
متّ تصميم استبانٍة من قبل فريق البحث وبإشراف ومتابعة مديرة “مركز شئون املرأة” وبرنامج األبحاث واملعلومات التابع للمركز، اشتملت على خمسة 
نُفذّت قبل تصميم  التي  النساء ذوات اإلعاقة، وتكرّرت في مجموعات العمل  التي ركزّت عليها  التركيز فيها على أهّم القضايا  محاور رئيسية؛ متّ 
االستبانة مع املؤسسات ذات الصّلة ومقدمي اخلدمة، وقد متّ التقّيد مبالحظات مجموعات العمل من حيث الشطب والتعديل أو اإلضافة على فقرات 

األداة؛ حتى ظهرت بصورتها احلالية؛ لتحقيق أهداف الدراسة، فكان أهّم ما اشتملت عليه تلك احملاور ما يلي:
ركّز احملور األول فيها على املتغّيرات أو اخلصائص الدميوغرافية للمبحوثة، فقد تناول البيانات الشخصية لها، وكّل ما يتعّلق باإلعاقة لديها، • 

وتناول جزٌء خاٌص من هذا احملور احلديث عن البيانات الشخصّية للزوج ملن هّن متزوّجات. 
وقد تناول احملور الثاني واقع حقوق النساء ذوات اإلعاقة، من حيث اخلدمات األساسية املقّدمة لهّن ومدى توافرها، التعرّض للعنف والتمييز كونها • 

ذات إعاقة.
 وتناول احملور الثالث مؤسسات نظام العدالة الرسمّي وغير الرسمّي من حيث القانون والتشريع اخلاّص باألشخاص ذوي اإلعاقة، ومعرفة النساء • 

ذوات اإلعاقة بتلك املؤّسسات، ودور مؤسسات نظام العدالة والتواصل معها والوصول إليها.
 فيما اختّص احملور الرابع بأهّم التحديّات التي تواجه النساء ذوات اإلعاقة؛ للوصول إلى نظام العدالة الرسمّي وغير الرسمّي؛ من حيث التكاليف • 

واملواءمة والعادات والتقاليد والتعامل اجلّدي من قبل مؤسسات العدالة مع قضايا ذوي اإلعاقة، ومتابعة وتنفيذ األحكام الصادرة، وغيرها من 
التحديّات األخرى. 

وفي النهاية؛ تناول احملور اخلامس واألخير آليات التدّخل والسبل املناسبة -من وجهة نظر النساء ذوات اإلعاقة- لتعزيز وصولهن لنظام العدالة • 
الرسمّي وغير الرسمّي.

املعاجلة اإلحصائية:
لتحقيق أهداف البحث؛ فقد متّت املعاجلة اإلحصائية للبيانات باستخدام احلاسوب؛ وذلك بعد أن متّ ترميز البيانات في االستبانة وإدخالها في احلاسوب 
من خالل برنامج احلقيبة اإلحصائية للعلوم االجتماعية واملعروف بالرمز اخملتصر SPSS، فقد متّ فحص البيانات املُدخلة للتأكّد من اكتمالها وصّحتها؛ 
وذلك من أجل حتليلها بشكٍل مناسٍب، حيث يهدف التحليل إلى استيضاح بياناٍت وصفيٍة حلالة املبحوثات في صورة نِسٍب مئويٍة؛ استناداً إلى مجاالت 
البحث كما يُحّددها االستبيان، وتفسير النتائج وربطها باإلطار النظرّي، ومقارنتها بنتائج ودراساٍت سابقٍة في هذا اجملال. وقد مت استخدام األساليب 

اإلحصائية املناسبة حلساب التكرارات والنسب املئوية لكّل فقرٍة وربط املتغّيرات بفقرات ومحاور االستبانة اخملتلفة.
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املبحث األول: 
اخلصائص الدميوغرافية للمبحوثات

متّ توزيع االستبانات باالستعانة بالباحثات امليدانيات على مجموعٍة من النساء حسب املعايير احملددة للعّينة، وذلك حسب نسبة النساء ذوات اإلعاقة 
في كّل محافظٍة من محافظات قطاع غزة، ونسبة ما متثّله كّل إعاقٍة من تلك اإلعاقات في قطاع غزّة كامالً، والفئة العمرية املقّسمة لفتيات )أقل 

من 18 عاماً( ونساء )18 عاماً فأكثر( في كّل محافظة. 
وقد متّ احلصول على نتائج من جميع املبحوثات املستهدفات حسب عدد العّينة احملّدد وهو )988( استبانة، وقد تناول هذا احملور مجموعًة من اخلصائص 

اخلاّصة باملبحوثات وهي كالتالي:
أ: البيانات الشخصية للمبحوثة:

اشتملت االستبانة على عددٍ من األسئلة ملعرفة البيانات الشخصّية للمبحوثات، وسنتناول فيما يلي خلفيًة عامًة اجتماعيًة ودميغرافيًة حول النساء 
ذوات اإلعاقة؛ والتي اشتملت عليها عّينة الدراسة:

1. عمر املبحوثات احلالي:
متّ توزيع عّينة الدراسة حسب متغّير العمر لفئتني، حيث خّصصنا من العّينة ما نسبته 30.5 % لفئة العمر أقّل من 18عاماً، وقسمنا سؤال الفئة 

الثانية 18عاماً فأكثر إلى فئاٍت عمريٍة مختلفة.
34-18 عاماً، وهذا ساهم بوجود هامش أكبر لتلّمس قضايا  كشفت النتائج بأّن العّينة احتوت على ما نسبته 46.8 % للفئة العمرية الشابّة من 
بالقياس  العمريّة  الفئة  هذه  نسبة  أّن  إلى  اإلشارة  العدالة. جتدر  نظام  إلى  الوصول  في  أهم مشكالتهّن  عند  والوقوف  اإلعاقة  ذوات  من  الشابات 
للمجموع الكلّي لذوي اإلعاقة 1.5 % تقريباً حسب البيانات اإلحصائية، في حني أّن أعلى نسبة إعاقة تتركز في الفئة العمرية 75سنة فأكثر، وتبلغ 33 

%، يليها الفئة العمرية من 75-65 سنة، وتبلغ ما نسبته 19.4 %.
كما اتضح أّن حوالّي ربع العّينة تركّزت في باقي فئات العمر املتمثّلة من 35عاماً فأكثر، وذلك كما يوّضحه اجلدول التالي:

جدول )5(

توزيع أفراد العّينة حسب العمر 

اجملموع60 فأكثرمن59-45من44-35من34-18أقل من 18فئة العمر

3014621426023988العدد

2. منطقة السكن:
كشفت النتائج أّن نصف العّينة تقريباً كانت من سكان املدن؛ بنسبة 49.7 %، والنصف اآلخر من سكان القرى واخملّيمات، بواقع 37.2 % لسكان اخمليمات، 

13.1 % لسكان القرى. وذلك كما يوضحه اجلدول التالي:
جدول )6(

توزيع أفراد العّينة حسب منطقة السكن

اجملموعمخيمقرية مدينةمنطقة السكن

491129368988العدد

3. التعليم:
من حيث الواقع التعليمّي للمبحوثات في العّينة تبنّي أّن 44.4 % تعليمهّن جيد ثانوية عامة فما فوق، وأّن 41.3 % مستوى ابتدائي واعدادي، أّي يقرأن 
21 %، ثّم  الثانوي بنسبة  ويكتنب، كانت النسب إلى حٍد كبيٍر متقاربة، لكّن النسبة األكبر منهّن مستوى إعداداي؛ بنسبة 22.6 %، تلتها مستوى 
االبتدائي بنسبة 18.7 %، وبنسبة ليست قليلًة 14.3 % أميات1 وبنسبة 12.3 % جامعيات، 11.1 % من حملة الدبلوم، وذلك كما يوّضحه اجلدول التالي:

جدول )7(

توزيع أفراد العّينة حسب التعليم

اجملموعجامعيةدبلومثانويإعداديابتدائيأميةاملستوى التعليمي

141185223207110122988العدد

1 تبلغ نسبة من لم يلتحقوا بالتعليم من ذوي اإلعاقة في قطاع غزة %42.2 وأن نسبة األميني %56.3. )اجلهاز املركزي لإلحصاء – مسح اإلعاقة 2011(.
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كما كشفت النتائج أنه يوجد عالقٌة بني نوع اإلعاقة واملستوى التعليمّي لذوات اإلعاقة، حيث نالحظ أّن نسبة األمية لدى ذوات إعاقة التذكرّ والتركيز 
بنسبة 29.5 %، تليها ذوات إعاقة بطء التعّلم بنسبة 27.9 %، في حني أّن غالبية ذوات هاتني اإلعاقتني حصلن على التعليم االبتدائي بنسبة 42.6 % 

و38.7 % على التوالي، وتدنّت في املراحل التعليمّية األخرى.
في حني أّن نسبة التعليم ترتفع وسط ذوات اإلعاقة إذا توّفر االهتمام والفرص الداعمة لهّن؛ سواًء على مستوى توّفر املدارس املتخّصصة لذلك2 وتوّفر 
طرق ووسائل التعليم واخلبرة في التعامل مع نوع اإلعاقة، لذلك؛ كانت النتائج وسط ذوات اإلعاقة البصرية )15.4 % من املبحوثات( لديهّن  نسبٌة جيدةٌ 
من التحصيل العلمّي من بني من في العّينة )نسبة األمية األقل 3.3 %، املستوى االبتدائي 3.3 %، املرحلة اإلعدادية 14.5 %، وتصل إلى 31.6 % في املرحلة 

الثانوية، وبنسبة 19.1 % ملستوى الدبلوم وبنسبة 28.3 % للمستوى اجلامعي فأكثر(.
املراحل اخملتلفة، إما بسبب الشعور باخلجل والنظرة  التعليم، وأحياناً؛ احلرمان، خصوصاً في  التمّتع بفرص  وتشكو ذوات اإلعاقة عموماً من ضعف 
للوصول  املاديّة  التكلفة  وارتفاع  الفقر  بسبب  أو  اإلعاقة،  ذوات  الستقبال  التعليمية  املؤسسات  تأهيل  عدم  بسبب  أو  لهّن  السلبية  االجتماعية 
مخّصصها  االجتماعية  والشئون  متوفي   أبي  سيئ،   االقتصادي   وضعنا  ألّن   مدرسة  أكّمل  قدرت  ما  “أنا  “نظيرة”:  قالت  التعليمية:  للمؤسسة 
املالي 700شيكل كّل 4شهور ال يكفي إيجار سيارة لتوّصلني للمدرسة، املدرسة غير موائمة، املعلمات تفتقد ألسلوب التعامل معي  بخصوصّية، 
والطالبات كانت تسخر مني، وإدارة املدرسة لم تكن متقّبلة لي”. أما “منى” فقالت: “الناس بيّضلهم يحكوا عنّي العرجة طلعت ونزلت، كرّهوني أطلع  
وانزل، اجلامعة بيدّفعونا رسوم مثل أّي طالبة بدون إعاقة، أنا كان نفسي أكّمل جامعة”. أما “آمنة” فقالت: “أنا بنتي معاقة، نّشفوا ريقي حلتى قبلوها 

باملدرسة، ّضليت رايحة جايّة من  مديرية ملديرية ومن  وزارة لوزارة حلّتى أحّطها مبدرسة واطلع من  خطّيتها”.

4. العمل:
من حيث واقع عمل املبحوثات؛ فقد تبنّي من خالل العّينة أّن 85.7 % منهّن ال يعملن، وفقط 14.3 % لديهّن عمل. جتدر اإلشارة أّن هذه النسبة تتوافق 

مع نسبة وجود النساء بصفٍة عامة في سوق العمل3. 
وبّينت النتائج أن من بني من يعملن 29.1 % يعملن عمالً خاصاً، 24.8 % يعملن في مؤسسات اجملتمع املدنّي، 22.7 % لديهّن مشاريع صغيرة، 20.6 % 

يعملن في القطاع احلكومّي، وفقط 2,1 % يعملن في األونروا، 0.7 % يعملن في مؤسساٍت دوليٍة، وذلك كما يوّضحه اجلدول التالي:
جدول )8(

توزيع أفراد العّينة حسب العمل وقطاع العمل

النسبةالعددقطاع العملالنسبةالعددالعمل

20.6 %29حكومي14.3 %141تعمل

29. %411خاص85.7 %847ال تعمل

مؤسسات 100 %988اجملموع
اجملتمع املدني

35% 24.8

2.1 %3األونروا

0.7 %1مؤسسات دولية

22.7 %32مشاريع صغيرة

100 %141اجملموع

وبالربط ما بني التعليم والعمل؛ نالحظ أّن العامالت املبحوثات في الوظائف الرسمّية والتي حتتاج ملؤهٍل تعليمٍي تبلغ نسبتهّن 46 % تقريباً، وهو يتوافق 
مع نسبة املتعّلمات من حملة الثانوية العامة فما فوق. 

وبالتدقيق في بيانات وجود املرأة في سوق العمل وفي اجملاالت اخملتلفة في سوق العمل؛ نالحظ أّن نسبة وجود ذوات اإلعاقة في سوق العمل محدودةٌ؛ 
ارتباطاً باإلشكالية العاّمة اخلّاصة باملرأة عموماً في قطاع غزة؛ جلهة قدرتها على احلصول على العمل؛ بسبب املعيقات العاّمة السياسّية واالقتصاديّة 

واالجتماعّية؛ هذا من ناحية.
 ومن ناحيٍة ثانيٍة؛ يُضاف لألسباب املعيقات املرتبطة بذوات اإلعاقة؛ خصوصاً بسبب من إعاقتهّن. “فاطمة” خريجٌة جامعيٌة قالت: “بعد أن تخرّجت؛ 

2 مركز النور لتأهيل املعاقني بصريا والتابع لوكالة غوث وتشغيل الالجئني ) أنروا( ، مدارس للصم وتعليم لغة اإلشارة .

3 تبلغ نسبة النساء العامالت في قطاع غزة %13.9 )مسح القوى العاملة تقرير الربع الثاني 2016 – اجلهاز املركزي لإلحصاء(.
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صرت أبحث عن فرص عمل، بس باخاف أعبي بطلبات الوظائف ألني ُمعاقة يرفضوني في الشغل بسبب إعاقتي”. أما “عزيزة” فقالت: “ال امتّتع بحقوقي 
في العمل والتوظيف، ولم استفد إال من فرصة بطالة ملرة واحدة”. 

5. مصدر الدخل:
تبنّي من خالل إفصاح النساء ذوات اإلعاقة املشاركات في عّينة الدراسة عن مصادر دخلهّن، حيث أّن حوالّي نصف العّينة يعتمد دخلهّن الشهرّي على 
الشئون االجتماعية بنسبة 49.2 %، وجتدر اإلشارة إلى أنه يستفيد نحو 30 ألف و581 مستفيداً فقط من ذوي اإلعاقة من اجلنسني من برنامج احلماية 

االجتماعية، 
في حني أّن حوالي 8.9 % يعتمد دخلهّن على املساعدات، فيما كان ما نسبتهّن 36.3 % بدون أّي دخٍل، وذلك كما يوضحه اجلدول التالي:

جدول )9(

توزيع أفراد العّينة حسب مصدر الدخل

اجملموعأخرىبدون دخلمساعداتشئونعملمصدر الدخل

1414868826013988العدد

6.الدخل الشهري للمبحوثة ودخل أسرتها:
ومن حيث واقع الدخل الشهرّي للمبحوثة ودخل أسرتها الشهري؛ أكّدت املبحوثات وملن لديهّن دخٌل شهرٌي أّن النسبة األكبر 82.3 % دخلهّن أقّل من 

1000 شيكل، في حني أّن 16.4 % دخلهّن في الفئة الثانية من 2000-1001 شيكل، أما ما نسبتهّن 1.3 % فقط دخلهن يزيد عن 2000 شيكل.
 ولم يتغّير احلال كثيراً بخصوص دخل أُسرهّن التي يعشن معها، إذ أّن 74.4 % من األسر دخلها أقّل من 1000 شيكل، و20.5 % دخلهم من 1001-2000 

شيكل، وفقط حوالي 5 % دخلهم يزيد عن 2000 شيكل، وذلك كما يوضحه اجلدول التالي:
جدول )10(

توزيع أفراد العّينة حسب دخلهم الشهرّي ودخل أسرهم

اجملموع60 فأكثرأكثر من 30003000-20002001-1001أقل من 1000الدخل الشهري

0.323988 %1.0 %16.4 %82.3 %النسبة للمبحوثة

وبربط مصدر الدخل مبستوى الدخل؛ فإّن النتائج أوضحت أن النساء ذوات اإلعاقة غالبيتهّن فقيراٌت وأّن دخلهّن ال يرتقي إلى مستوى احلّد األدني لألجور4 
نظراً ألّن نصف العّينة يعتمدن في دخلهّن على وزارة الشئون االجتماعية، حيث أّن مخّصص وزارة الشئون االجتماعية يتراوح ما بني 750 شيكل إلى 
1800 شيكل كّل ثالثة شهور( وذلك حسب املعادلة احملوسبة للبرنامج اخلاّص باحلماية االجتماعية )املرض – نوع السكن إيجار أو ملك – عدد أفراد 
األسرة – عدد طالب اجلامعات واملدارس – متغّيرات املدخوالت واخملرجات( وهو ما يُبرّر أّن 82.3  % من املبحوثات دخلهّن الشهرّي أقّل من 1000شيكل، وهو 

أيضاً ما ينطبق على دخل نحو 74.4 % من أُسر ذوات اإلعاقة، ألّن الكثير من األُسر تعتمد في دخلها على اخملّصصات املالّية لذوي اإلعاقة من الوزارة.
وتقول والدة إحدى املبحوثات أّن دخل ذوات اإلعاقة غير كاٍف لتغطية احتياجاتهّن: “املعاقني مش ماخدين حّقهم  بشئ، الكّل  بيعتمد إنهم بياخدوا 
مخّصص مالي من الشئون االجتماعية، والشئون االجتماعية بتعطيهم  700شيكل كل 4شهور. الـ700 شيكل بالـ 4شهور بدها تغّطي صّحة وال 

تعليم وال ترفيه وال شو؟”.
وتقول “هدى”: “إحنا 4معاقني من أصل 9بالبيت، أمي بتصرف شيك الشئون يّلي بيطلع النا إحنا الـ4 كل 4شهور، 1800شيكل على إخواتي األسوياء 

أيضاً”. 

7.نوع األسرة التي تعيش معها املبحوثة، ونوع السكن، ومساحة البيت:
تبنّي من خالل عّينة الدراسة أّن 70 % من النساء املبحوثات يعشن في أسرٍة نوويٍة، بينما 30 % منهن يعشن في أسرٍة ممتدة، ومن حيث نوع السكن؛ 

فإّن 42.8 % يعشن في بيٍت ملك.
وهذه النتائج تتوافق مع أّن أكثر من نصف العّينة من الُقرى واخملّيمات، وغالبية العائالت في هذه املناطق إما يتمتعون مبلكية املنزل )القرى( أو ملكية 

حقّ االنتفاع به )اخملّيمات( و40.3 % يعشن في شقٍة في بيت العائلة، وحوالي 8 % إيجار، وفقط 0.5 % يعيشون في كرافانات.
 وأما عن مساحة البيت الذي تعيش فيه املبحوثة؛ فأكثر من النصف وبنسبة 56 % يعشن في بيٍت مساحته أقّل من 100متر، 37 % يعشن في بيٍت 

4 احلد األدنى لألجور )1450 شيكل( .وفق قرار احلكومة .
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مساحته من 200-100 متر، وفقط 7 % يعشن في بيٍت مساحته أكبر من 200 متر، و6.2 % لديهم غرفٌة فقط في بيت العائلة.
 وعن الواقع املعيشّي للمبحوثة في سؤالنا إن كان لديها غرفٌة خاصٌة أم ال، فقد تبني أّن 35 % ميلكن غرفًة خاصًة، 65 % ال ميلكن غرفًة خاصًة بهن، 

وذلك كما يوضحه اجلدول التالي:
جدول )11(

توزيع أفراد العّينة حسب نوع األسرة ومتتلك غرفًة خاّصة

اجملموعممتدةنووية نوع األسرة

692296988العدد

اجملموعالنعملديك غرفة خاصة

346642988العدد

جدول )12(

توزيع أفراد العّينة حسب نوع السكن ومساحة البيت

كرافاناتإيجارغرفة في بيت العائلةشقة في بيت العائلةدار ملكنوع السكن

42339861785العدد

أكثر من200م101-200م51-100مأقل من50ممساحة البيت

7148236768العدد

8.سبب اإلعاقة:
وراثياً وبنسبة 64 %، بينما 13.2 % بسبب مرٍض تعرضن له، 10.4 % بسبب  تبنّي أّن النسبة األكبر من املبحوثات كانت سبب اإلعاقة لديهّن خلقياً 
اإلهمال الطبّي، 6.5 % تعرضن حلادٍث كان سبباً في اإلعاقة لديهن، فيما 5.3 % من املشاركات إعاقتهّن بسبب االحتالل، 0.8 % بسبب حدوث شجارٍ 

عائلٍي عرّضهّن لإلعاقة، وذلك كما يوّضحه اجلدول التالي:
جدول )13(

توزيع أفراد العّينة حسب سبب اإلعاقة

اجملموعحادثمرضيإهمال طبيشجار عائلياالحتاللخلقي وراثيسبب االعاقة

63152810313064988العدد

9. احلالة االجتماعية:
تبنّي أّن النسبة األكبر 81.8 % من املبحوثات عزباوات، وأّن 15.3 % متزوّجات، بينما ما نسبتهّن 1.8 % مطّلقات، و1.1 % أرامل. وذلك كما يوضحه اجلدول 

التالي:
جدول )14(

توزيع أفراد العّينة حسب احلالة االجتماعية

اجملموعأرملةمطلقةمتزوجةعزباءاحلالة االجتماعية

8081511811988العدد

وتعكس هذه النتائج مستوى التمييز اجملتمعّي ضّد ذوات اإلعاقة وفق الثقافة الذكوريّة السائدة، والتي تشترط لتقّبل الفتاة للزواج مقاييس اجلمال 
ارتباطاً بلون البشرة وتضاريس الشكل واملظهر العام، أيضاً احلالة الصحّية اجلّيدة؛ في إشارٍة لصالحية الزوجة املستقبلية لكامل األدوار اإلجنابية.
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10. العمل وقطاع العمل للزوج:
من حيث واقع عمل أزواج املبحوثات؛ فقد تبنّي من خالل العّينة أّن 54.6 % ال يعملون، 45.4 % لديهم عمٌل، وتبنّي أّن 37.8 % من األزواج الذين لديهم عمٌل؛ 
يعملون في القطاع احلكومّي، 25.9 % لديهم مشاريع صغيرة، 27.0 % يعملون في القطاع اخلاص، وبنسٍب قليلٍة جداً منهم يعملون في مؤسسات 

اجملتمع املدنّي أو األونروا، وذلك كما يوضّحه اجلدول التالي:

جدول )15(

توزيع أفراد العّينة حسب عمل وقطاع عمل الزوج

النسبةالعددقطاع العملالنسبةالعددالعمل

37.8 %28حكومي45.4 %74يعمل

27.0 %20خاص54.6 %89ال يعمل

مؤسسات 100 %163اجملموع
اجملتمع املدني

4% 5.4

2.7 %2األونروا

0 %0مؤسسات دولية

27.0 %20مشاريع صغيرة

100 %74اجملموع

املبحث الثاني 
واقع حقوق النساء ذوات اإلعاقة

تُؤكّد مؤشرات مسح  اإلعاقة  الذي أجراه “اجلهاز املركزي لإلحصاء الفلسطيني” للعام 2011 -والتي الزالت تُعتبر البيانات الرسمية حتى اآلن– على 
أّن  الكثير من التحديّات تواجه ذوات اإلعاقة على كاّفة املستويات، وجلهة احلصول على حقوقهّن األساسية  كمواطناٍت في التعليم والعمل والصّحة 
والوصول للخدمات وضمان العيش الكرمي. وال شّك أّن نتائج هذا املسح؛ والتي تتقاطع معها نتائج التقارير والدراسات1 الصادرة عن املؤسسات ذات 
العالقة؛ تُثير في مجملها الكثير من اخملاوف حول عدم متّتع ذوات اإلعاقة بكامل رزمة حقوق املواطنة التي ضمنها لهن  قانون حقوق املعّوقني للعام 

1999، ومبا يُحّقق دمج ذوي اإلعاقة في اجملتمع على قاعدة املساواة.

إدارة  املُلّحة -حسب طبيعة إعاقتهّن- لألدوات املساندة ومختلف اخلدمات؛ ملساعدتهّن على  وتفتقر الغالبية من ذوات اإلعاقة إلى تلبية حاجاتهّن 
شئون حياتهّن، وفي توفير املستلزمات األساسية؛ ملواءمة البيئة جلعل حياتهّن أقّل صعوبة. 

والالزمة  لهّن،  الضرورية  تلك اخلدمات  توّفر  اإلعاقة؛ بسبب عدم  ذوات  املفروضة على  والعزلة  التهميش  إلى حالة  املُعطيات  ثانية؛ تشير   من جهة 
ملشاركتهّن وتفاعلهّن على مستوى احلّيز العاّم، وفي مقدمتها؛ تهيئة البنية املالئمة الستخداماتهّن؛ سواًء في املنازل  واملصاعد واملؤسسات واألماكن 
العاّمة واملواصالت العاّمة، ولتكون موائمًة الحتياجاتهّن، ولتخفيف الصعوبات التي يُعاننيّ منها عند أداء  نشاطات احلياة اليومّية خارج املنزل؛ كزيارة 

األهل واألصدقاء، وتأدية املناسبات االجتماعية، والتنّقل في البيئة احمللّية، واحلصول على اخلدمات العاّمة، والوصول إلى مكان العمل.

كما تتعرّض ذوات اإلعاقة للعنف بكاّفة أشكاله ومستوياته، األمر الذي يزيد من انتهاك حقوقهّن اإلنسانية األساسية، ومما يتوّجب معه أن  تتوّفر 
لديهّن املعرفة والقدرة والثقة لليحث عن العدالة واإلنصاف؛ من خالل اللجوء ملؤسسات العدالة الرسمّية وغير الرسمية.

ولقد تأكّد لنا -من خالل هذا البحث- أّن حتّدياٍت حقيقيًة تواجه ذوات اإلعاقة في قدرتهّن على التمتع باحلقوق اإلنسانية، والوصول للخدمات بشكٍل 
منصٍف، وهو ما يتّضح فيما يلي:

1 متت اإلشارة للدراسات والتقارير في اإلطار النظري  من هذا البحث.
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1- اخلدمات األساسية ومدى توافرها:
 تُشير النتائج أّن النساء ذوات اإلعاقة يُجمعن على وجود نقٍص في مجاالت اخلدمات األساسية بشكٍل كبيٍر وبوزٍن نسبٍي عاٍم يصل إلى 65.4 % لكّل 

مجاالت اخلدمات.
النساء  الرؤية، وعكسوا شعور  البعض في  وتتشارك مع بعضها  تتفاعل  اإلعاقة  ذوات  بالنساء  احمليطة  واملؤسسات  واجملتمع  األسرة  أّن  لنا  واتضح 
والفتيات ذوات اإلعاقة بالتهميش واحلرمان من املشاركة األسرية أو اجملتمعية، مروراً بعدم متتعهّن الكامل بحقوقهّن، ويتجّلى ذلك بتقليص فرصهّن 

للوصول إلى احلقوق واخلدمات اخملتلفة.

وقد قال “ضياء أبو زيد”  “اجلمعية الوطنية لتأهيل املعاقني”2: “أعتقد أّن طبيعة اخلدمات املقّدمة للنساء من ذوات اإلعاقة تكاد تكون معدومًة وال تُذكر، 
ويرجع ذلك كّله إلى عدم تطبيق القانون الفلسطينّي اخلاّص بذوي اإلعاقة، وعدم توفر إرادٍة سياسيٍة وحكوميٍة؛ حيث أّن الدولة غير معنيٍة بتطبيق 

استراتيجياتها املتعّلقة بذوي اإلعاقة، وعدم وضعها في اخلطط التنموية واملستقبلية”.
وتقول “سمر” وهي من املبحوثات ذوات اإلعاقة3: “ال أتلقى أية خدمٍة من اخلدمات الرئيسية التي قال عنها القانون؛ سواًء بالتعليم أو الصّحة أو في 

مجال العمل”. 

بشكٍل  اإلعاقة  لذوات  واحلقوق  اخلدمات  نقص  عن  البؤرية4  اجملموعة  في  كان  من  كُل  الرأي  هذا  في  ويشاركها  املبحوثات  إحدى  والدة  “رانيا”  وتُعّبر 
ألنو  بالعمل؛  أو  بالصحة  أو  بالتعليم  إلهن؛ سواء  املتوافرة  اخلدمات  قّلة  بيعانوا كثير من  اإلعاقة  ذوات  “النساء  منه:  يُعانني  الذي  واإلهمال  شامٍل، 
الدولة واحلكومة واملؤسسات بتحّط حواجز بتمنعهّن يكّملوا حياتهّن مثل أّي شخص بدون إعاقة، واحلواجز مثل: ما في مواءمات للمباني التعليمية 

والصحّية، وما في مراكز دعم نفسي، وبالعمل بيستهينوا  بقدراتهّن؛ ما يرضوا  يوظفوهن”.

الصّحة: رغم احلاجة املُلّحة بشكٍل خاٍص للنساء ذوات اإلعاقة إلى توّفر اخلدمات الصحّية؛ إال أّن النسبة األكبر أشرن لوجود نقٍص في اخلدمات الصحّية 
املقّدمة لهّن؛ بوزٍن نسبٍي يصل 77.4 %. 

“منى”.. ذات إعاقٍة قالت5: “ذوات اإلعاقة مّش متوّفر الهن ما يتناسب مع إعاقتهن، ال عالج مجاني بشكل جّيد، ومطلوب ثمن كّل تقريٍر طبّي وكل 
ختم من أّي دكتور بتدفع حّقه، وكمان بتروح على مستشفي الشفا تتعالج بتالقي االصانصير عطالن،  بتظّل  طالعة نازلة  بتهلك وهي عالدرج، ال 

مستشفى موائمة”.
أما “شيماء” من نفس اجملموعة املركزة، فقالت: “أنا بأعاني من عدم توافر عالحي؛ بسبب إغالق املعابر واحلصار، عالجي متوافر مبصر وإسرائيل، وألنه ما 

معي هوية؛ ما باقدر أسافر واتعالج، وكمان العالج هون مش متوافر باملراكز الصحية ومستشفيات احلكومة وسعره غالى جداً(.
حيث قالت “راوية” والدة إحدى املبحوثات6: “من جتربتي مع بنتي بأحكي: اهلل يكون بعون كّل حدا عندو معاقني، مصاريف املعاق كثيرة، عالجهم ما 

بيتوّفر بشكل مجانّي باحلكومة أو بالوكالة، الزم نشتريه من صيدلية”. 

ومن املؤسف القول أن األمر ال يتوقف عند نقص اخلدمات الصحّية، وعدم مواءمة مباني املستشفيات والعيادات الستخدام ذوات اإلعاقة؛ بل يتجاوز ذلك 
إلى اإلهمال الطّبي، وعدم اكتراث مقدمي اخلدمات الصحّية للنساء؛ في متييٍز واضح ٍبسبب اإلعاقة، وعّبرت عن ذلك “زهرة” وهي من املبحوثات، لديها 
إعاقٌة حركيٌة ولديها مشاكل صحّية، حيث قالت7: “جتربتي صعبة وسيئة جداً، ألّن كّل مشكلتي احلني هي وضعي الصّحي، عندي مرض )ورم سرطان 
في الغّدة( من 10 سنوات وأنا بعاني، عملت 4عمليات في غزة وفي مصر، استأصلوا أجزاء من بطني، كّل الّلي صار معي واللي للحني معي بسبب إهمال 
الدكاترة، عشان إعاقتي مش عارفني إيش عندي، مش قادرين ميّيزوا شو سبب اللي عندي، حّولوني في املستشفى على دكتور الصدرية، ملا شافني؛ ما 
استنضف حتى ميسك التقرير ويقرأه، وما عّبرني في املستشفيى؛ مع إنّي متابعة عنده في عيادته، كمان ملا مرّة رحت عاملستشفى أراجع؛ كنت ناميه 

عالسرير، شافني الدكتور اللي داميا معه، حكالي قومي فّشي فيكي إشي، بكفي امتثلي علينا”.

2  تقرير جلسة نقاش )مجموعة  مركزة( الفئة / املؤسسات الراعية لالشخاص ذوي االعاقة في محافظة رفح وخان يونس، ميسر اجللسة / سامي سليمان برهوم، كاتب اجللسة ومعد التقرير/ داليا أسامه 

أبو نقيرة.

3  تقرير جلسة نقاش )مجموعة مركزة( الفئة/ سيدات من ذوات اإلعاقة/ مكان التنفيذ/ جمعية األصدقاء لذوي االحتياجات اخلاصة - ميسرة اجللسة/ ليندا محمد إبراهيم أبو زينة/ كاتب ةاجللسة ومعد 

التقرير/ إيناس محمد داوود العكلوك.

4 التقرير السابق ذكره. معدة التقرير – داليا أبو نقيرة.

5 تقرير جلسة نقاش )مجموعة مركزة( الفئة/ سيدات من ذوات اإلعاقة/ مكان التنفيذ/ نادي السالم الرياضي/ ميسرة اجللسة: وصال أبو عودة/ كاتب التقرير: محمد العزايزة.

6 تقرير جلسة  النقاش )اجملموعة املركزة ( ، الفئة : أهالي ذوات اإلعاقة – املكان نادي السالم الرياضي – امليسرة : وصال أبو عودة ، كاتب التقرير : محمد العزايزة

7 تقرير مقابلة فردية/ الباحثة امليدانية: نهى عماد.

39وصول ذوات اإلعاقة لنظام العدالة الرسمي وغير الرسمي



مركـــز شـــؤون الـمرأة –غزة 40



أّن  إال  أيضاً،  العمل  في  فرصهّن  من  يُحّسن  وكي  إلى حقوقهّن،  الوصول  على  اإلعاقة؛ ملساعدتهّن  ذوات  حياة  في  أهميًة  التعليم  يحتّل  التعليم: 
املبحوثات -وكما أشرنا سابقاً- أفدن بوجود نقٍص كبيٍر في اخلدمات التعليمية املقّدمة لهّن، وبنسبٍة وصلت 67.3 %، وفي نفس السياق؛ ترى 62.4 % 
من النساء ذوات اإلعاقة أنهّن واجهن مشكالٍت في استكمال تعليمهّن، سواًء جلهة مواءمة املدرسة جلهة احلركة، أو جلهة توّفر لغة اإلشارة، أو أدواٍت 

مساعدٍة لذوي اإلعاقة البصريّة، أو تأهيل طواقم املدارس الستيعاب ذوات اإلعاقة، والقدرة على التعامل معهّن.

وال شّك أّن هذا النقص في اخلدمات التعليمّية املقّدمة لذوات اإلعاقة يكشف عن نفسه في عدم قدرتهّن على استكمال تعليمهّن، كما تبنّي لنا أّن 
نسبة 41 % من املبحوثات حصلن على تعليٍم ابتدائٍي أو إعدادٍيٍ فقط. 

املالي   ُمخّصصها  االجتماعية  والشئون  متوفي   أبي  سيئ،  االقتصادي  وضعنا  ألّن  مدرسة؛  أكّمل  قدرت  ما  أنا  لتجربتي؛  “بالنسبة  “نظيرة”:  تقول 
700شيكل كل 4 شهور؛ ال يكفي إيجار سيارة لتوّصلني للمدرسة، واملدرسة غير موائمة، واملعلمات تفتقرن ألسلوب التعامل  معي  بخصوصيٍة،  

والطالبات كانت تسخر ّمني، وإدارة املدرسة لم تكن متقّبلة لي”.
وعّبر أهالي ذوات اإلعاقة عن ضعف اخلدمات التعليمية أيضاً، يقول السيد “أحمد”8: “وكمان بالتعليم بعض اجلامعات بتوفر فرص تعليم مجانية ومنح 

دائمة، وفي جامعات ما بتوّفر شيء”.
العمل: وتفيد النتائج أّن النساء ذوات اإلعاقة املشاركات في العّينة؛ واللواتي لديهّن الرغبة في احلصول على عمٍل؛ قد واجهن مشكالٍت بنسبة %54.6  

في حصولهّن على عمل.
وتؤكد ذوات اإلعاقة في املقابالت الفردية واجملموعات املركّزة وجود هذه املشكالت، حيث تشكو “أماني” من أنّه حتى لو توّفرت فرصة عمٍل فهي تكون 

مؤقتة، وقالت9: “حصلت على 3شهور بطالة بعد تدريب مهني 6شهور، وهذا غير كافي”. 
وبشأن تشغيل ذوي اإلعاقة على املستوى الرسمي؛ فإّن الفرص املتاحة التي ميكن املساعدة املباشرة بها لذوي اإلعاقة هي التشغيل املؤقت، وتقوم 
وزارتا الشئون االجتماعية والعمل من خالل التنسيق املستمرّ بينهما ومع مؤسسات اجملتمع احمللّي.. تقوم بالعمل على تأهيل املعاقني املدرّبني وإحلاقهم 
بسوق العمل؛ من خالل ما يسمى بـ )التشغيل املؤقت “البطالة”( بحيث يتّم استيعاب 5 % للبطالة؛ حسبما ينّص عليه قانون املُعاق, ويتّم توزيعهم 
على املؤسسات احلكومية واجملتمع احمللّي ملدة شهرين سنوياً, ويتلّقى املُعاق الذي لم يحصل على شهادٍة جامعيٍة راتباً وقدره 800 شيقل, بينما احلاصل 

على الشهادة اجلامعية راتبه 1000شيقل, وهذا املبلغ تقوم وزراة الشئون االجتماعية بدفعه للمعاق،  وذلك فيما إذا توّفرت املوازنات املالية لذلك.

وأفاد  والتشغيل،  العمل  قطاع  في  اخلدمات  تقدمي  يحاولون  أنهم  املركزة  اجملموعات  في  اإلعاقة  لذوي  املدنّي  اجملتمع  مؤسسات  ممثلو  أكّد  وقد  هذا؛ 
ممثل “اجلمعية الفلسطينية لتأهيل املعاقني”: “نقّدم خدماٍت متعددةً كالعالج الطبيعي, ويتم توفير املواصالت لهّن خالل فترة املشروع فقط, يتّم 
تعليم الفتيات التطريز )150 شيكل رسوم التدريب + املواصالت( باإلضافة إلى التأهيل املهنّي وورش التوعية بشكٍل دائم, كذلك؛ يتم تنفيذ أنشطٍة 

للمخيمات الصيفية؛ منها: التطريز واخلياطة، ونستهدف خالل اخملّيمات الصيفية عدد 48حالة  تتراوح أعمارهم من 15 سنة وحتى 36 سنة”.
وقالت “سوسن اخلليلي” ممثلة “االحتاد العام للمعاقني” في اجملموعة املركزة10: “كافة العاملني في النقابة هم ذوو إعاقة، ويتّم تنفيذ تدريباٍت مهنيٍة 

لذوات اإلعاقة، باإلضافة إلى ذلك؛ متت مساعدة 2500 معاق، منهم 125 شخصاً ضمن خطة التشغيل”.

الدعم النفسّي: وعن الدعم النفسّي واملساندة للنساء ذوات اإلعاقة؛ فإّن 42.5 % يشعرن بتوفر هذا الدعم النفسّي؛ خاصًة من األصدقاء املقرّبني لهّن، 
كما وصفت كثيرٌ من احلاالت ذلك خالل العمل امليدانّي.

املؤسسات في  أشار مندوبو  اإلعاقة، كما  لذوات  والتأهيل  النفسّي  الدعم  بتقدمي خدمات  اجلنسني  اإلعاقة من  بذوي  تُعنى  التي  املؤسسات  وتقوم 
اجملموعة البؤرية “ناهد عبد الهادي”11 قالت: “ننفذّ برامج التأهيل املبنّي علي اجملتمع؛ من خالل تنفيذ زياراٍت ميدانيًة داخل املنزل لذوي اإلعاقة”. كما أشار 

“محمود أبو مر”12: “نركّز في عملنا على تقدمي أنشطٍة متعددٍة في اجلانب التأهيلّي والنفسّي والتثقيفّي(.
لكن؛ من الواضح أّن عمل وجهد املؤسسات في الدعم النفسّي واالجتماعّي واخلدماتّي عموماً يتأثّر بحجم مشاريع التمويل للمؤسسات األهلية، مما 
يؤثّر على استمرارية املؤسسات في تقدمي هذه اخلدمة الهاّمة في حال توقّف التمويل للمؤسسة، وقد أشارت إليه “نظيرة”: “بالنسبة للدعم النفسي؛ 
كنت بآخذ جلسات مع “مركز الدميوقراطية وحّل النزاعات” لألسف؛ املشروع انتهى دون متابعة، مفترض بشكل دائم يكون في مشاريع دعم نفسي 

لذوات اإلعاقة”.

8 تقرير جلسة  النقاش )اجملموعة املركزة( السابق ذكره، كاتب التقرير: محمد العزايزة.

9 تقرير جلسة النقاش )مجموعة مركزة( السابق ذكرة، كاتب اجللسة ومعد التقرير/ إيناس محمد داوود العكلوك.

10 تقرير جلسة النقاش )مجموعة مركزة(  للمؤسسات  املكان : مركز األبحاث واالستشارات القانونية للمرأة/ ميسرة اجملموعة: وفاء حلس.

11 ممثلة اجلمعية الوطنية للتأهيل اجملتمعي – تقرير مجموعة مركزة سبق ذكره – كاتبة التقرير/ داليا أبو نقيرة.

12 مدير جمعية األصدقاء لذوي االحتياجات اخلاصة- تقرير مجموعة مركزة سبق ذكرة – كاتبة التقرير/ داليا أبو نقيرة.

41وصول ذوات اإلعاقة لنظام العدالة الرسمي وغير الرسمي



ويوّضح اجلدول التالي مستوى اخلدمات اخملتلفة التي تتّوّفر لذوات اإلعاقة، وهو ما يؤكّد ما متّت اإلشارة إليه أعاله في القطاعات اخملتلفة للخدمات:
جدول )16(

اخلدمات األساسية وتوافرها

بدرجة اخلدمة
كبيرة جدا

بدرجة 
كبيرة

بدرجة 
متوسطة

بدرجة 
قليلة

الوزن ال أعلمال ينطبق
النسبي

يوجد نقص في اخلدمات الصحية املقدمة للنساء 
ذوات اإلعاقة

% 37.2% 32.6% 17.4% 7.5% 3.3% 1.9% 77.4

مدى توفر خدمات الدعم النفسي واملساندة 
للنساء ذوات اإلعاقة

% 5.6% 16.8% 33.9% 29.4% 6.6% 7.8% 42.5

يوجد نقص في اخلدمات التعليمية املقدمة 
للنساء ذوات اإلعاقة

% 24.5% 27.0% 24.8% 12.6% 6.5% 4.7% 67.3

هل واجهتي/تواجهني مشكالت تتعلق باستكمال 
تعليمك

% 23.4% 24.2% 18.5% 12.7% 17.5% 3.7% 62.4

هل واجهتي/تواجهني مشكالت في حصولك على 
عمل

% 28.5% 17.5% 6.9% 5.5% 28.7% 12.9% 54.6

65.4 %6.2 %12.5 %13.5 %20.3 %23.6 %23.8 %املتوسط العام

2- القلق والعنف:
تُشكّل اإلعاقة -بكل أنواعها- لدى األشخاص درجًة عاليًة من التحّسس إزاء كّل ما هو محيٌط بهم، حيث يشعرون بالضيق إذا أطال أحدهم النظر 
إليهم، ولديهم شعورٌ دائٌم بالقلق؛ نتيجة الشعور بالعجز، وعدم القدرة على أن يقوموا بواجباتهم كاألشخاص األصحاء بدنياً، ويعانون من العنف 

الواقع عليهم بدرجٍة مضاعفٍة؛ العتقادهم أّن ما يحدث معهم ال يحدث لآلخرين،  وفقط يحدث لهم؛ لكونهم ذوي إعاقة.
وتّتّضح هذه املعاناة لدى ذوات اإلعاقة بصورٍة أعلى من الرجال ذوي اإلعاقة، وذلك نظراً ألنه -وبوجٍه عام- كافة النساء يتعرّضن للضيق والقلق والعنف 

املبنّي على النوع االجتماعّي، وتتضاعف حتماً بوجود اإلعاقة.
الشعور بالقلق:

لقد ارتبطت املسئولية العائلية جلهة العناية بأفراد األسرة واحتياجاتهم تاريخياً بدور املرأة، وفي هذا اجملال؛ يجري تثمني دورها كراعيٍة وحاميٍة ألسرتها، 
لكّن النساء ذوات اإلعاقة يجدن أنفسهّن في مواقف مقلقٍة بشكٍل مضاعٍف؛ إلحساسهّن بالعجز؛ كونهّن غير قادراٍت على القيام بالدور العائلّي 
الذي من املفترض أن يقمن به جتاه أفراد أُسرهّن ممّن يحتاجون املساعدة، وانعكس ذلك بإجابة 45.9 % من النساء املشاركات في عّينة البحث، حيث 
شعرن بالقلق على أحد أفراد العائلة خالل السنة املاضية، 41.1 %  كما شعرن بنفس القلق في مقتبل العمر؛ عندما كانت أعمارهّن 15 عاماً، وذلك 

كما يوضحه اجلدول التالي:
جدول )17(

الشعور بالقلق

الوزن ال أعرفكل الوقتغالباًأحياناًأبداًاحلالة
النسبي

خالل السنة املاضية: هل شعرت بالقلق على أحد من أفراد 
أسرتك تعرض لعنف جنسي أو جسدي 

% 41.6% 25.7% 13.1% 12.8% 6.9% 45.9

عندما كان عمرك 15سنة هل شعرت بالقلق على أحد من 
أفراد أسرتك تعرض لعنف جنسي 

% 45.6% 22,2% 11.6% 9.9% 10.6% 41.1

43.5 %8.8 %11.4 %12.4 %24.0 %43.6 %املتوسط العام
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ويتضح من اجلدول أعاله أّن الشعور بالقلق بوزٍن نسبٍي 11.4 % بشكٍل دائٍم وكّل الوقت، في حني أّن 12.4 % غالباً، أّما 24 % أحيانا وبشكٍل متقّطع، و8.8 
% ال يعرفن إذا ما شعرن بالقلق أو الزلن يشعرن به.

وتقول “وفاء”: “أنها دائمة القلق على أختها األصغر سناً، ولديها هاجٌس أنها ستتعرض للتحرّش اجلنسّي وهي غير قادرٍة على مساعدتها، وأنها جلأت 
إلى إحدى املؤسسات لتطلب منهم الدعم وحماية أختها”. وبسؤالها عما إذا تعرّضت أختها فعالً ألّي شكٍل من أشكال التحرّش اجلنسّي سواًء من 

أفراد األسرة القريبني أو من خارج العائلة؛ أجابت: “أنها لم تتعرّض حتى اآلن، لكنها إذا تعرّضت فلن تستطيع تقدمي املساعدة لها”. 
التعرّض للتمييز والعنف:

بالرغم من أّن األسرة واحمليط القريب من ذوات اإلعاقة يقع على عاتقهما مسئولية حماية ذوات اإلعاقة؛ باعتبارهّن ضعيفاٍت وال ميتلكن القدرة للدفاع 
عن أنفسهّن؛ إالّ أنهن ال ميتلكن قوةً كبيرةً للتأثير على اجملتمع ككّل؛ حتى لو تأكّدت رغبتهن العالية في مساعدة بناتهن، والتي على األقل ميكن أن 

تساهم بشكٍل كبيٍر في حتسني األوضاع النفسية واالجتماعية لذوات اإلعاقة. 
 كما وأّن غالبية املشاركات في اجملموعتني املرّكزتني نفني كلياً تعرّضهّن للعنف، ورمبا هذا يعود إلى اخلجل أو اخلوف من اإلفصاح أمام األخريات، وفي ظّل 
وجود مرافقاٍت لهّن من العائلة. أيضاً نفى عددٌ ليس بقليٍل 39.1 % من املبحوثات أثناء تعبئة االستبانة تعرّضهن ألّي شكٍل من العنف، في حني أّن 1.9 
% من املبحوثات أجنب بـ ال أعلم، ونعتقد أّن أسباب ذلك عديدةٌ؛ منها حالتهّن النفسية أو اخلوف أو اخلجل أو تفضيلهّن الصمت على البوح، أو بسبب 

وجود أحد أفراد األسرة.
أما في املقابالت الفرديّة، وأثناء تعبئة االستبيان؛ بعيداً عن وجود أحد األقارب؛ أفصحت ذوات اإلعاقة عن مستوياٍت عاليٍة من العنف الذي يتعرّضن له 
وأشكاله اخملتلفة، حيث أفادت 59 % من ذوات اإلعاقة في العّينة أنهّن يتعرّضن للعنف، في حني أّن املقابالت الفرديّة كشفت عن معاناٍة نفسيٍة أكثر 
وضوحاً لذوات اإلعاقة؛ جرّاء أشكال العنف اخملتلفة التي يتعرّضن لها؛ خصوصاً العنف اللفظّي. تقول “آمنة” وهي والدة إحدى ذوات اإلعاقة: “واهلل 

خواتها بيضّلهن يتمسخروا عليها  ويعّلقوا على طريقة كالمها، لكن أنا باعاقبهن”. وهذا ما أكّد عليه أهالي ذوات اإلعاقة أيضا13ً. 

13 تقرير اجملموعة املركزة – سبق اإلشارة إليه – كاتب التقرير/ محمد العزايزة.

لعّل قصة “غيداء”1 ُتمل كّماً كبيراً من حجم العنف الذي يقع على ذوات 

تدعم  التي  واألم  األخ  من  للعنف  تتعرّض  حيث  أشكاله،  بكاّفة  اإلعاقة 

كرسٍي  على  مقيدةٌ  “غيداء”  األخوات.  لسلبية  باإلضافة  ابنها،  قرارات 

متحرٍك، وأحياناً؛ حتاول استخدام العصي اخلاصة لالستناد عليها. أنهت 

دراستها الثانوية بعد أن أدارت معارك يوميًة داخل البيت. تقول: “خجالنني 

مؤسسات  إحدى  مبساعدة  ثم  عرجا”.  عنّي  تقول  تضل  الناس  وان  منّي 

دراستها  تكمل  أّن  بالثانوية  جناحها  بعد  أسرتها  اقتنعت  اإلعاقة؛  ذوي 

اجلامعية؛ طاملا لن تكّلفهم ماالً”.

 ُفرضت عليها رقابٌة شديدةٌ في احلركة والتنّقل والعالقات، خصوصاً من 

زميٍل  أثارتها عائلة  التي  “الفضيحة” -حسب تعبيرها-  قبل أخيها، بعد 

لها أراد أن يتزوّج بها، وكان اعتراضهم أنها ذات إعاقة، وهذه املشكلة كانت 

اجلّوال،  من  “وحرمني  تقول:  عليها.  األخ  رقابة  تشديد  في  جديداً  سبباً 

وكّسر كمبيوتري، وبالعافية سمح لي أروح على االمتحان النهائي”.

تروي “غيداء” قّصتها والدموع متأل عينيها، وهي تقول: “رغم إني متفوقة، 

وبحاول أراضي أخوي وإمي، وأعطيتهم مخّصصي من الشئون االجتماعية.. 

فّش فايدة”. وتكمل حديثها: “حاّسني إني عار عليهم، ممنوع أطلع أو أتصل 

يتزوجوا بسببي،  ما  الزوار خايفني على خواتي  أو استقبل حدا من  بحدا 

مع  عالقة  أعمل  خايفني  فّي  وبيشكوا  منيح،  مّش  حكي  وبيسمعوني 

حدا”.

تعيش “غيداء” في حالٍة من الرعب الدائم من حجم العنف الذي تتعرض 

سلوكها  في  الدائم  والتشكيك  واحلرمان  والضرب  والشتم  السباب  له، 

1 اسم مستعار – وهي واحدة من اللواتي قابلتهن الباحثة أثناء إعداد البحث، حيث جلأت لها 

طلبا للمساعدة واحلماية 

ونواياها، فهي تخشى القتل؛ بعد أن عارضت أسرتها في أن يقوموا بإجراء 

الفضيحة،  من  االحتياطية  الوقاية  من  كنوٍع  رحمها؛  استئصال  عملية 

هي تعرف أّن واحدة من ذوات اإلعاقة مثلها قامت أسرتها بإجراء مثل هذه 

أن تتنازل عن قطعٍة من جسدها كي تُرضي  تريد  العملية لها، لكنها ال 

عائلتها. تقول: “صرت خايفة أنام؛ ألني خايفة ما أصحى من النوم لألبد”.

– وتعكس  اجملتمعّية،  السلبّية  التوّجهات  تُلّخص  “غيداء”  حالة  إن 

اإلعاقة،  ذوات  النساء  اجملتمع تاه  التي يحملها  الدونّية  النظرة  لألسف- 

وتؤّسس لتعرّضهن للعنف بشكٍل ملحوٍظ، وهذا ما أكّدت عليه املُاميات 

للعنف  واضحٍة  نسبٍة  حتديد  نستطيع  “ال  بالقول:  املركّزة2  اجملموعة  في 

في  ازدياداً  نالحظ  أن  نستطيع  لكن؛  اإلعاقة,  ذوات  النساء  على  املمارس 

صعود منحنى العنف، فهناك عالقٌة طرديٌة بني وضع املرأة الفلسطينية 

وتعرّضها للعنف بشكٍل عاٍم وتعرّض املرأة ذات اإلعاقة بشكٍل خاّص. ما 

اإلعاقة  ذوات  النساء  أّن  على  تُدلل  معها  عملنا  عديدٍة  حاالٍت  من  رأيناه 

العنف  محدداً,  يكون  واحٍد  لنوٍع  وليس  العنف,  أشكال  لكّل  يتعرّضن 

بشكٍل عاٍم يقع على املرأة؛ سواء أكانت سليمًة أم من ذوات اإلعاقة, فاملرأة 

السليمة التي ذات مستوىً تعليمٍي جيٍد  وماٍل تتعرّض للعنف أيضاً، فقط 

ألّن الرجل ينظر إليها على أنّها ضعيفة, وميكن إسقاط العنف عليها. أما 

املرأة ذات اإلعاقة؛ فهي في األساس تتعرّض لكاّفة أنواع العنف”3.

للمرأة.  القانونية  واالستشارات  األبحاث  مركز  املكان:  محاميات(   9( املركزة  اجملموعة  2 تقرير 

ميسرة اجملموعة املركزة: تهاني قاسم.

3 تقرير اجملموعة املركزة للمحاميات / مركز األبحاث واالستشارات القانونية للمرأة -الباحثة 

تهاني قاسم

دراسة حالة
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وحول مؤّشرات التعرّض للعنف والتمييز بالنسبة للنساء ذوات اإلعاقة؛ جاءت نتائج إجابة السؤال املباشر حول تعرّض املبحوثة ألّي شكٍل من أشكال 
العنف، كما يوّضحه اجلدول التالي:

جدول )18(

التعرّض للعنف

ال أعلمالنعمالتعرض للعنف 

58338619العدد 

وقد تفاوتت إجابات ذوات اإلعاقة بشأن تعرّضهن للعنف ارتباطاً بنوع اإلعاقة، حيث أفادت 70 % من ذوات إعاقة السمع بأنهّن يتعرّضن للعنف، أما ذوات 
إعاقة التواصل؛ فقد أجابت 63.5 % منهّن بتعرّضهن للعنف، تالها ذوات إعاقة البصر؛ بنسبة 63.2 %، ثّم ذوات اإلعاقة احلركية بنسبة 57.6 %، ثم إعاقة 

التذكّر والتركيز بنسبة 50.8 % وأخيراً؛ إعاقة بطء التعّلم بنسبة 50.5 %.

 والالفت لالنتباه؛ أّن نسبة من ال يعلمن أنهّن تعرّضن لعنٍف في كّل اإلعاقات كانت متقاربًة، وتتفاوت من 1 % حتى 0 %، وارتفعت قليالً لدى ذوات إعاقة 
التواصل بنسبة 3.6 %، وتركّزت النسبة األعلى لدى إعاقة التذكّر والتذكير في عدم علمهّن أنهّن قد يكّن تعرضن لعنف.

كما اتضح أّن ذوات اإلعاقة يتعرّضن لكّل شكٍل من أشكال العنف اخملتلفة بدرجاٍت متفاوتٍة، حيث جاءت النتائج كما يلي:
العنف اللفظّي: هو أكثر أشكال العنف الذي تتعرّض له ذوات اإلعاقة املبحوثات، وبلغت النسبة حوالي 58.6 % ممن أفدن بتعرّضهن للعنف اللفظي 

)ألفاٌظ جارحٌة، استهزاٌء وسخريٌة، اإلهانة، نظرة شفقة، نظرة دونّية...(.
وهذا أيضاً ما أجمعت عليه املشاركات في اجملموعتني املركزيتني؛ والتي أشارت فيهما ذوات اإلعاقة من كافة مناطق القطاع أنّهن يتعرّضن بشكٍل 

كبيٍر للعنف اللفظي14. 
أما “فرح” وهي مطلقٌة، وفي مقابلٍة فرديٍة أفصحت: “كثير، مرت أخوّي ملا صارت معي اإلصابة قالت ألخوي يا أنا في البيت يا أختك، وأوالدها بيضّلهم 
يقولولي “العرجه” وهدا اإلشي مش بيأثّر بس على نفسيتي “بيدّمرني” حتى أختي األكبر منّي بتحكي عن بنتي: “وقتيش ترجع ألبوها” عمر بنتي اآلن 12 

سنة، بحّس دامياً أنا وبنتي عبء على أهلي، أختي كّل يوم بتقولي: “كنا فيكي وصرنا فيكي وبنتك”، “إحنا مش مجبورين في بنتك”15.

“أكيد بيتحكّموا فّيا نفسهم أضلني في البيت وما أطلع  وال أنزل، حتى انهم ما فرحوا إلي ملّا صرت أحترك واقف وأطلع وأنزل، اخوتي بيعاملوا اختي 
أحسن مني، بيقولولها: تعالي عنا، وبيعزموها عاألكل في بيوتهم, أما أنا؛ أل، بس بضّل في البيت، بيخجلوا منّي قدام نسوانهم وقدام الناس ملا أطلع”.
أيضاً؛ أجمع املشاركون/ات في اجملموعة املركزة من عائالت ذوات اإلعاقة أّن بناتهم يتعرّضن لعنٍف لفظٍي مبا جاء في قول “هدى” والدة ذات إعاقة: “أكثر 
شيء بتتعرض له النساء ذوات اإلعاقة هو العنف اللفظي، يعني بتسمع كالم كثير من املدرسة: يا عرجة ومكسوحة ومتخّلفة ومجنونة وعمياء 

وخرسة وطرشة.. كّل هاد احلكي بيحزّ في نفسيتها”.

العنف اجلسدّي: أقرّت 34.2 % من النساء ذوات اإلعاقة بتعرّضهن لشكٍل واحٍد على األقل من أشكال العنف اجلسدّي )ضرب، دفع، حرق، حبس...( تقول 
“نداء”: )تعرّضت إلى عنٍف من خالل ضرب أبي لي في البيت”.

وأكّّدت احملامية “امتياز” على أّن ذوات اإلعاقة يتعرّضن لكّل أشكال العنف. وقالت: “وخاصة ذوي اإلعاقة العقلية، اللواتي كثيرًاً ما يتعرّضن للعنف 
اجلسدّي”.

أو حاجتهّن لآلخرين واالعتماد  األوقات للدفاع عن أنفسهّن؛ بسبب اإلعاقة  النساء ذوات اإلعاقة أكثر عجزاً في كثير من  التحرّش اجلنسّي: وكون 
عليهم؛ فإّن تعرضهن للتحرّش اجلنسّي يكون أكبر من غيرهّن من النساء بدون إعاقة، فقد أقرّت ما نسبته 23 % من النساء ذوات اإلعاقة بتعرّضهن 

للتحرّش اجلنسّي )ألفاظ خارجة، مغازلة، نظرة، ملسة،...(.

االعتداء اجلنسّي: أقرّت ما نسبته 2.4 % من النساء ذوات اإلعاقة بتعرّضهن لالعتداء اجلنسّي )اغتصاب( ورمبا رافق هذا القرار خوف النساء من عادات 
وتقاليد وثقافة اجملتمع لإلفصاح عن ذلك بصورٍة أكثر وضوحاً.

14 سبق اإلشارة للتقريرين

15 تقرير الباحثة/ نهى عماد.
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تقول “منى”: “كثيراً ما كنت باسمع عن قصص اعتداءات  جنسّية على ذوات إعاقة؛ خصوصاً من السواقني، ولهاد السبب أبي اشترى لي سيارة وأخدت 
رخصة، وكنت بأسوق سيارة وسمعت قصة اغتصاب  جلارة النا من ذوات اإلعاقة العقلية متالزمة الدوان”. وفي معرض الدفاع الذاتي، تداركت األمر 
وحاولت التنّصل مما تعاني منه ذوات اإلعاقة من العنف، خصوصاً أنها من الشريحة احملظوظة بني نظيراتها، إذ يتوّفر لها اإلمكانيات املادية والدعم 
االجتماعية  للنظرة  انحازت  التعبير  بهذا  وهي  وتنشئتها”.  وشخصيتها  واحدة  كل  حسب  اإلعاقة  ذات  على  بيقع  العنف  “بيظّل  قالت:  العائلّي. 

السلبية؛ التي حُتّمل املرأة عموماً املسئولية عن العنف الذي تتعرض له.

احلرمان والعنف االقتصادي: رغم أّن النسبة األكبر من النساء ذوات اإلعاقة لديهّن دخٌل من املساعدات أو الشئون االجتماعية خاٌص بهّن؛ إال أن ما 
نسبته حوالي 26 % من النساء ذوات االعاقة املشاركات في عّينة الدراسة؛ أفدن بوجود حرماٍن وعنٍف اقتصادي واقع عليهّن.

كما وصرّحت أكثر من واحدٍة منهّن أّن عائالتهّن تأخذ مخّصصاتهّن املالية املصروفة من وزارة الشئون االجتماعية، وال مُتنحن حتى املصروف اليومّي. 
أروح  وملّا كان باسمي الشيك كانت بترفض تعطيني مواصالت  تقول “نظيرة”: “حتى أمي راحت على الشئون االجتماعية وغّيرت الشيك باسمها، 
استلمو إال ملا اقولها باعطيكي نّص الشيك، وحتى باألكل ما بيرضوا يطعموني، وباضطر اتصل باخواتى املتزوّجات بيبعنت لي أكل”. وقد أكّدت “هدى” 

على أنه يحدث معها نفس الشيء من قبل والدتها. 

العزل واإلهمال: إّن منظور الشفقة واحلزن الذي يتعاطى معه اجملتمع واملؤسسات من النساء ذوات اإلعاقة، يواجه مبمارساٍت إقصائيٍة كالعزل واإلهمال 
والنظرة الدونّية، وقد قّدمت النساء ذلك بصورٍة واضحٍة من خالل نسبٍة وصلت إلى 31 % ممن يرون أنهّن يتعرّضن للعزل واإلهمال واملنع من اخلروج من 
البيت، ويرون أن اإلقصاء ميتّد من احلّيز اخلاّص )البيت( وميتد إلى باقي مؤسسات اجملتمع الرسمية وغير الرسمية. كما ينظر اجملتمع بعني االستغراب 

لبعض النساء ذوات اإلعاقة من حصولها على حقوقها االجتماعية

وتعمد العائلة واحمليطون إلى إرهاب ذات اإلعاقة برواية قصص وأحداث عما ميكن أن تتعرّض له، مبا ال تتمكن معه من الدفاع عن نفسها، وهو أسلوٌب يتّم 
استخدامه لتبقى في املنزل. تقول “منّور”: “باسمع قصص من الناس وما باعرف مدى صدقها، ميكن بيحكوها لي  حلتى ما أطلع  واضّل معزولة بالبيت”.
ويؤكّد العاملون في املؤسسات التي تقدم اخلدمة لذوي اإلعاقة أنهم يتعرضون لإلهمال واحلرمان، وأشار “رأفت الساملي”16: أن “أبرز أشكال العنف التي 

تتعرض له السيدات ذوات اإلعاقة هو اإلهمال واحلرمان من احلقوق من قبل األهل”.

اآلخرين  أّن  املشاركات  النساء  وترى  بحياتهّن،  التحكّم  منهّن  تسلب  العائلة  في  اإلعاقة  ذوات  النساء  على  العائلية  السيطرة  إّن  اآلخرين:  حتكّم 
أيّدت  اإلغاثية، حيث  بالشئون االجتماعية واخلدمات  املرتبطة  الوصول حلقوقهن؛ خاصًة  نيابًة عنهم في  والتمثيل  يتحكمون في تفاصيل حياتهن، 

41.4%  منهّن بأّن هناك غياباً لسيطرتهّن على حياتهن ّبسبب حتكّم اآلخرين وارتباطهم بهّن.

وقد أشارت ذوات اإلعاقة في املقابالت كيف يتّم أخذ شيك اخملّصص من ذات اإلعاقة والتحكّم في مصروفها اليومّي، وكيف يتّم التدّخل في تقرير شئون 
حياتها اليومّية، وهو نابٌع عن عدم الثقة بها، وكما أشارت “غيداء” أّن عائلتها وضعتها حتت الرقابة، وتتحكّم في حركتها واتصاالتها جملرد أّن زميالً لها 

تقّدم خلطبتها وعائلته لم تقبل بها.  

الشعور بالعبء: إّن اإلطار املفاهيمي للتهميش واإلقصاء يرتبط بالواقع البيئي والثقافي للمجتمع الذي تعيشه النساء ذوات اإلعاقة، حتى في حال 
تولّد شعورٍ إيجابٍي؛ فإّن كثيراً من النساء ذوات اإلعاقة يُعتبر هذا الشعور مرتبطاً بالشفقة، وبالتالي؛ يزيد شعور النساء بأنهّن عبٌء على العائلة، 

36.8%  من العينة شعرت بأّن األخرين يوصلون لها شعوراً بأنها عبٌء عليهم.
تقول “نورة”: “العنف موجودٌ واإلهانة والذّل والسخرية ونظرة الشفقة وكلماٌت كثيرةٌ باسمعها بشكٍل يومّي”.

أيضاً “منّور” قالت: “وكثير بأسمع كالم من الناس وأنا ماشية في الشارع: ال حول وال قوة إال باهلل، اهلل يكون بعونها، يا حرام...  ومن هاحلكي”. 
احلرمان من احلقوق الزوجية: تتعرّض لها النساء بشكٍل عاٍم والنساء ذوات اإلعاقة بشكٍل خاٍص تتعرض للحرمان من احلقوق الزوجية )مهر، هجر، طالق 
تعسفي، تعليق، ...( وقد بلغت نسبة املتزوّجات في العّينة 15.3 %، 1.8 % مطّلقات، 1.1 % أرامل، حيث أبدت 37.6 % منهّن أنهّن تعرّضن للحرمان من 

احلقوق الزوجية.

16 برنامج اخلدمة االجتماعية بوكالة الغوث “األونروا. 
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ويوّضح اجلدول التالي مستويات العنف التي تتعرّض لها النساء ذوات اإلعاقة:
جدول )19(

التعرّض ألشكال العنف

بدرجة اخلدمة
كبيرة جدا

بدرجة 
كبيرة

بدرجة 
متوسطة

بدرجة 
قليلة

الوزن ال أعلمال ينطبق
النسبي

58.6 %2.2 %20.1 %12.0 %20.1 %21.0 %24.5 %تعرضت للعنف اللفظي

34.2 %2.4 %48.4 %12.9 %12.1 %14.4 %9.8 %تعرضت للعنف اجلسدي

23.0 %3.6 %61.6 %12.4 %7.7 %9.5 %5.1 %تعرضت للتحرش اجلنسي

2.4 %3.3 %93.8 %1.1 %0.9 %0.3 %0.5 %تعرضت لالعتداء اجلنسي

25.9 %3.1 %57.0 %11.7 %14.6 %8.7 %4.9 %تعرضت للحرمان والعنف االقتصادي

30.9 %2.6 %50.4 %14.7 %13.4 %12.6 %6.4 %تعرضت للعزل/اإلهمال ومنع خروجي من البيت

41.4 %1.7 %36.8 %19.2 %13.2 %17.5 %11.5 %يتحكم اآلخرون على تفاصيل حياتي اليومية

36.8 %3.0 %42.7 %16.7 %12.4 %14.9 %10.2 %يشعرني اآلخرون بأنني عبء وعالة عليهم

37.6 %13.3 %37.2 %11.1 %14.4 %10.0 %13.9 %تعرضت حلرماني من حقوقي الزوجية

32.3 %3.9 %48.8 %12.4 %12.1 %12.1 %9.6 %املتوسط العام

احلرمان من احلقّ في الزواج: إّن أسباب حرمان النساء ذوات اإلعاقة من احلقّ في الزواج متعددة، والنظرة اجملتمعية السيئة لهن تزيد من تعقيد أمر الزواج 
اخلاّص باملرأة ذات اإلعاقة، وهذا ما أبدته النساء بنسبة تصل 23.8 % منهن قد ُحرمن من احلقّ في الزواج، وينضّم لهّن 20.6 % لم يعلمن أو يقررن باجلزم 

أنهّن حرمن من احلقّ في الزواج. كما يوّضحه اجلدول التالي:
جدول )20(

احلرمان من احلقّ في الزواج

ال أعلمالنعماحلرمان من الزواج

192449167العدد 
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املبحث األول: 
معرفة ذوات اإلعاقة بالقوانني وبدور مؤسسات العدالة

الرسمّي قضيٌة أساسيٌة ملطالبة  الرسمّي وغير  العدالة  األفراد واملؤسسات في نظام  التي تقع على عاتق  والواجبات واملسئوليات  املعرفة باحلقوق 
األشخاص بوجٍه عاٍم باحلقوق، ويوجد الكثير من اجلهود املبذولة من قبل املؤسسات1 التي تُعنى بذوي اإلعاقة؛ جلهة توعية منتسبيها بالقانون بشأن 
إلى أّن ذوات اإلعاقة -بطبيعة احلال- لديهّن مشكلٌة اجتماعيٌة في اخلروج والتواصل  حقوق املعّوقني أو بدور املؤسسات اخلدمية ذات العالقة. ونظراً 
أّن املؤسسات الناشطة في قطاع اإلعاقة راكمت جتارب غنيًة في التعامل مع ذوات اإلعاقة، ومع اجملتمع، ليس فقط جلهة توعيتهّن  االجتماعي؛ إالّ 
وأسرهّن بالقوانني ذات العالقة؛ بل في تعريفهّن باملؤسسات اخلدمّية والراعية لهذه احلقوق  وأدوارها، كما بذلت اجلهود في توعية اجملتمع بحقوق ذوي 

اإلعاقة املكفولة بالقانون؛ في إطار عملية تضمني ودمج قضايا األشخاص ذوي اإلعاقة في اجملتمع الفلسطيني.
وفيما يلي سنعرض ملستوى املعرفة القانونية -لذوات اإلعاقة املبحوثات- بحقوقهن ومعرفتهن بدور مؤسسات قطاع العدالة:

• القانون اخلاص باألشخاص ذوي اإلعاقة:
املدنّي  اجملتمع  اإلعاقة خصوصاً، ومؤسسات  املؤسسات في قطاع  إليه  الذي تستند  الرئيسي  احلقوقّي  املرجع  املعّوقني  القانون بشأن حقوق  يُعتبر 
عموماً؛ للمطالبة باحلقوق، باإلضافة للقوانني ذات العالقة )العمل، اخلدمة املدنية، الصحة، التعليم...الخ( وهي ذات القوانني التي تستند لها مؤسسات 
العدالة الرسمّية في التقاضي واحملاكم، ومن األهمية مبكان الوعي بهذه القوانني من جهة، وقياس مستوى املعرفة بها، لكن لدى النساء ذوات اإلعاقة 
كانت املعرفة متواضعًة حول تلك القوانني، حيث تشير نتائج الدراسة أّن هناك معرفًة سطحيًة بالقانون والتشريع اخلاّص بذوي اإلعاقة، أو باالتفاقيات 
الدولية اخلاّصة بحماية حقوق ذوي اإلعاقة، وقد عّبرت النساء ذوات اإلعاقة عن ذلك في اجملموعة املركزة2 عن عدم معرفتهّن بشكٍل واضٍح )ال أعرف( 

وعدد قليل منهّن أشرن أنهّن يعرفن فقط قانون رقم )4( لسنة 1999.
 والالفت لالنتباه أّن أمهات ذوات اإلعاقة في اجملموعة املركزة أجمعن أنهن ال يعرفن القانون باملطلق.

كما تبنّي أّن ما نسبتهّن 29.1 % من املبحوثات فقط لديهّن معلوماٌت بدرجاٍت متفاوتٍة حول القانون بشأن املعّوقني الفلسطينني، كذلك احلال بشأن 
معرفة ذوات اإلعاقة ومعلوماتهّن عن االتفاقيات الدولية اخلاصة باألشخاص ذوي اإلعاقة، حيث كانت النسبة حوالي 21.3 %. كما يتضح من اجلدول 

التالي:
جدول )21(

املعرفة بالقانون والتشريع اخلاص باألشخاص ذوي اإلعاقة

بدرجة البند
كبيرة جدا

بدرجة 
كبيرة

بدرجة 
متوسطة

بدرجة 
قليلة

الوزن ال أعلمال ينطبق
النسبي

لديك معلومات حول القانون رقم )4( لسنة 1999 
بشأن حقوق املعاق

% 6.2% 13.0% 16.6% 19.4% 7.4% 37.4% 29.1

لديك معلومات عن االتفاقيات الدولية اخلاصة 
باألشخاص ذوي اإلعاقة

% 4.7% 7.9% 11.8% 19.0% 9.0% 47.6% 21.3

• املعرفة مبؤسسات نظام العدالة الرسمية وغير الرسمية:
يُشير الواقع االجتماعي والثقافي احمليط بالنساء ذوات اإلعاقة -والذي سبق وأفصحت عنه املبحوثات- إلى العزلة التي يعشنها، وضعف القدرة على 
االحتكاك والتواصل مع احمليط اخلارجي خلف أسوار املنزل والعالقات العائلية. كما الحظنا من خالل املؤشرات الكمّية ألشكال العنف أّن تعرّضهن 
للعنف على املستوى االجتماعّي أثّر في حالتهّن النفسّية، وسرّع من انسحابهن من املؤسسة التعليمية، ومن إطار العالقات داخل املؤسسة العائلية، 
وانحصرت عالقتهّن مع املؤسسات الرسمّية وغير الرسمية؛ سواًء مبوافقة األسرة أو بإرادتهّن الشخصّية؛ نتيجة الضرورة، وارتباطاً مبستوى اخلدمة 

التي تتلقاها النساء ذوات اإلعاقة من هذه املؤسسة أو تلك.
 وتشير النتائج في هذا البحث أّن التباين في املعرفة املتاحة لدى النساء ذوات اإلعاقة حول مؤسسات نظام العدالة الرسمّية وغير الرسمية كان 
واضحاً جلهة ارتباط النساء ذوات اإلعاقة مبصلحٍة مع املؤسسة، سواء أكانت تلك املصلحة خدماتية أو حقوقية، كما ينحصر حجم املعرفة بحجم 
التعامل والتعاطي معها، فمثالً تلجأ النساء إلى وزارة الشئون االجتماعية للحصول على مساعداٍت ماليٍة وبقية اخلدمات التي تقدمها الوزارة لذوات 
اإلعاقة، وقد أشارت النتائج أّن 48 % من النساء املشاركات في العّينة لديهّن معرفٌة بوزارة الشئون االجتماعية ودورها وطبيعة عملها، وينطبق القول 
على “وكالة غوث الالجئني” )األنروا( وارتباطاً ببرنامج املساعدات العينية والنقدية والصحّية؛ تبنّي أّن ما نسبتهن 40.2 % من املبحوثات لديهّن معلوماٌت 

عن “وكالة الغوث” ودورها وطبيعة عملها.

1 يوجد في قطاع غزة نحو 31 مؤسسة لها تخصصات مختلفة.

2 تقرير اجللسة  سبق ذكرة، معدة التقرير/ إيناس محمد داوود العكلوك.
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 أما جلهة جهاز الشرطة واملتدّخلني اجتماعياً لإلصالح وفّض النزاعات العائلية؛ سواًء على املستوى الرسمّي أو غير الرسمّي؛ فإّن معرفة ذوات اإلعاقة 
املباشرة لهّن بهذه املؤسسات، بل مبا هو معروٌف وشائٌع على املستوى االجتماعّي عما تقوم به هذه  بالعالقة  بالضرورة  ترتبط  بهذه املؤسسات ال 
املؤسسات، وهي معلوماٌت قد تتوّفر في األحاديث العائلية اليومية أو عبر االستماع للراديو أو مشاهدة التلفاز من خالل املسلسالت واألفالم؛ والتي -في 
الغالب- تتضّمن حواراٍت على سبيل املثال مرتبطة بدور الشرطة أو اخملتار، وأفادت غالبية ذوات اإلعاقة في اجملموعة املركزة3 أنهّن ال يعرفن عن مؤسسات 
العدالة الرسمية وغير الرسمية. كما وأشارت النتائج الكمّية أّن 39.3 % من املبحوثات أشرن أّن لديهّن معلوماٌت عن اخملاتير والوجهاء، وأّن 38.5 % 
لديهّن معلوماٌت عن جهاز الشرطة املدنّية وطبيعة عمله ودوره، وأّن 36.5 % لديهّن معلوماٌت عن جلان اإلصالح ودورها، أما 28.9 % فلديهّن معلوماٌت 
عن املنظمات غير احلكومية، وباقي مؤسسات العدالة الرسمية، جاءت معرفة النساء بها بنسٍب قليلٍة، كانت أكثر تلك النسب حول معرفة النساء 
بالنيابة العامة؛ بنسبة 23.2 %، وعن القضاء الشرعّي 20.9 %، ووزارة العدل بنسبة 18.6 %، والقضاء النظامّي بنسبة 17.5 %، في حني أّن معلومات 

النساء ذوات اإلعاقة عن “الهيئة املستقلة حلقوق اإلنسان” ضعيفٌة وبنسبٍة لم تتجاوز 16 4%. 
ويتضح من اجلدول التالي مستوى معرفة ذوات اإلعاقة مبؤسسات نظام العدالة:
جدول )22(

املعرفة مبؤسسات نظام العدالة الرسمية وغير الرسمية

بدرجة البند
كبيرة جدا

بدرجة 
كبيرة

بدرجة 
متوسطة

بدرجة 
قليلة

الوزن ال اعلمال ينطبق
النسبي

لديك معلومات عن وزارة الشئون االجتماعية 
ودورها وطبيعة عملها

% 15.0% 18.5% 25.0% 26.4% 1.9% 13.2% 48.0

لديك معلومات عن جهاز الشرطة املدنية ودورها 
وطبيعة عملها

% 7.5% 17.3% 25.8% 20.5% 5.9% 23.0% 38.5

لديك معلومات عن النيابة العامة ودورها وطبيعة 
عملها

% 4.6% 10.2% 12.3% 19.4% 10.9% 42.5% 23.2

لديك معلومات عن القضاء النظامي ودوره 
وطبيعة عمله

% 1.9% 8.0% 10.6% 17.2% 11.2% 51.0% 17.5

لديك معلومات عن القضاء الشرعي ودوره 
وطبيعة عمله

% 2.6% 8.7% 14.4% 18.3% 11.1% 44.8% 20.9

لديك معلومات عن وزارة العدل ودورها وطبيعة 
عملها

% 2.2% 7.8% 10.2% 21.9% 11.7% 46.2% 18.6

لديك معلومات عن الهيئة املستقلة حلقوق 
اإلنسان )ديوان املظالم( ودورها وطبيعة عملها

% 2.7% 6.3% 8.2% 17.9% 13.4% 51.5% 16.0

لديك معلومات عن املنظمات/املؤسسات غير 
احلكومية ودورها وطبيعة عملها

% 3.2% 11.9% 22.0% 23.2% 7.8% 31.9% 28.9

لديك معلومات عن وكالة الغوث ودورها وطبيعة 
عملها

% 8.7% 17.0% 25.7% 23.6% 4.4% 20.6% 40.2

لديك معلومات عن جلان اإلصالح ودورها وطبيعة 
عملها

% 8.2% 15.2% 22.7% 22.1% 6.5% 25.4% 36.5

لديك معلومات عن اخملاتير والوجهاء ودورهم 
وطبيعة عملهم

% 9.6% 15.7% 25.0% 21.6% 5.6% 22.6% 39.3

3 تقرير محمد العزيزة، مصدر سبق ذكره.

4 جتدر اإلشارة أن “الهيئة املستقلة حلقوق اإلنسان” ومنذ عام 2013 لديها برنامج موجه لذوي اإلعاقة ويختص بتلقي شكاويهم والتعامل معها.
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• دور مؤسسات نظام العدالة الرسمية وغير الرسمية:
وتنسجم نتائج البحث جلهة أّن النسبة األكبر من املبحوثات ال يعرفن عن مؤسسات نظام العدالة الرسمية وغير الرسمية، كما أّن غالبيتهّن أيضاً 
لم يتواصلن مع هذه األجهزة؛ لتتشكّل لديهّن املعرفة الكافية عن هذه األدوار، وهذا ما أشارت له النتائج الكيفّية في تقارير اجملموعات املركزة )ذوات 
اإلعاقة، أهالي ذوات اإلعاقة، احملاميات، املؤسسات العاملة في قطاع اإلعاقة(5 والكمية حول مستوى معرفة النساء ذوات اإلعاقة مبؤسسات نظام 
تلعبه هذه  الذي  للدور  املبحوثات  تقييم  القول على  وينطبق  املؤسسات،  اخلدمة من هذه  تلّقيهّن  ارتباطاً مبستوى  الرسمّي  وغير  الرسمّي  العدالة 

املؤسسات من واقع مستوى تلقيهّن اخلدمات اخملتلفة من هذه املؤسسة أو تلك.
 وفي احملصلة النهائية؛ أشارت النتائج أّن أدوار هذه املؤسسات حتتاج ملزيد من التوضيح والتعريف؛ مبا تقوم به من أدوارٍ مهمٍة كي يتمكّن اجلمهور من 

اللجوء إليها وقت احلاجة، خصوصاً املؤسسات التي تشكّل أركان نظام العدالة؛ مثل النيابة العامة والقضاء، وهو ما يتضح من خالل ما هو آتي:
وزارة الشئون االجتماعية: اعتبرت النساء ذوات اإلعاقة أّن الوزارة لها دورٌ رئيسيٌ في توفير اخلدمات اخملتلفة بنسبة 43.9 %، أما عن أّن الدور ثانوّي؛ فكانت 

النسبة 37.3 %، في حني اعتبرت ما نسبتهّن 8.4 % أّن الوزارة ال دور لها، فيما أبدت 10.3 % عدم معرفتهّن بأّي دورٍ. كما يتضح من اجلدول)23(.
أما بشأن اخلدمات التي تلقتها املبحوثات من وزارة الشئون االجتماعية؛ فقد تركّزت النسبة األكبر في اخلدمات املالية، إذ أشارت 59.1 % من النساء 
أنهّن حصلن من الوزارة على مساعداٍت ماليٍة، بينما أجابت 32.4 % أنهّن لم يتلّقني أيّة مساعدٍة من الوزارة، في حني توزّعت اإلجابات بنسٍب قليلٍة لم 

تتجاوز 3 % لكّل خدمٍة من باقي اخلدمات )تعليمية، صحية، عمل،...( كما يتضح من اجلدول )24(:
جدول )23(

اعتبار دور وزارة الشئون االجتماعية ُمهّماً في توفير اخلدمات

اجملموعال أعلمال دوردور ثانويدور رئيسيطبيعة الدور

43436983102988العدد

جدول )24(

خدمات تلقتها ذوات اإلعاقة من وزارة الشئون االجتماعية 

لم أتلق أخرىعملصحيةماليةتعليميةاخلدمة
مساعدة

اجملموع

24584311217320988العدد

الشرطة املدنية: في حدود ما أشرنا له حول معرفة النساء ذوات اإلعاقة بأركان نظام العدالة، ومن خالل النتائج بشأن املعرفة بدور الشرطة املدنّية؛ 
كانت النسبة 38.5 %، إال أّن النساء بلورن أدواراً مهمًة من وجهة نظرهّن للشرطة املدنية، حيث رأت إلى ما نسبتهن 30.9 % من النساء أّن دور الشرطة 
مزيٌج من استقبال الشكاوى واحلماية من العنف، فيما اختصرت ما نسبتهن 19.9 % هذا الدور على استقبال الشكاوى فقط، ورأت ما نسبتهّن 18 % 
من النساء أّن دور الشرطة املدنية يتمحور في احلماية من العنف فقط، في حني أن 25.6 % منهّن لم يعلمن ما هو الدور الذي تقوم به الشرطة املدنية، 

بينما 5.6 % منهّن رأت أنه ال دور للشرطة املدنّية،  وذلك كما يتضح من اجلدول التالي:
جدول )25(

دور الشرطة املدنية 

استقبال طبيعة الدور
الشكاوى

حمايتي من 
العنف

استقبال الشكاوى 
وحمايتي من العنف معاً

اجملموعال أعلمال دور لها

19717830555253988العدد

النيابة العامة: يرتبط عمل الشرطة املدنّية مع عمل النيابة العاّمة في الشقّ املتعّلق بتقدمي الشكاوى من املواطنني، حيث يتّم إحالة القضايا من 
الشرطة إلى النيابة العامة ملتابعتها، وحتريك الدعوى وإحالتها إلى القضاء. أيضا حُتيل النيابة العامة أمر القبض وإحضار املتهم جلهاز الشرطة؛ ليقوم 
بدوره والتحفظ على املتهم قيد التحقيق لصالح النيابة العامة، ويتطّلب فهم هذه العالقة واألدوار معرفة بالقوانني الناظمة لعمل النيابة العاّمة 

من جهة، أيضاً خبرةً عمليًة من خالل االحتكاك املباشر؛ في حال متّ تقدمي شكوى أمام النيابة العامة.
5 سبق اإلشارة لهذه التقاريرفي أكثر من موضع في هذا البحث.
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وبّينت النتائج أّن غالبية النساء ذوات اإلعاقة املبحوثات وبنسبة 46.8 % منهّن ال يعلمن عن دورٍ للنيابة العامة في أّي جانٍب من اجلوانب، في حني اعتبر 
عددٌ قليٌل منهّن وبنسبة 19.9 % أّن دور النيابة اقتصر في مساعدتهّن بتقدمي شكاوى وحتريك الدعاوى واحلفاظ على حقوقهّن، وعددٌ أقّل وبنسبٍة ال 
تتجاوز 13.5 % اعتبرن أّن دور النيابة هو املساعدة في تقدمي الشكاوى، وبنفس النسبة أيضاً اعتبرن أّن الدور يتمثل في حتريك الدعوى واحلفاظ على 

احلقوق بالنسبة للنساء ذوات اإلعاقة، واعتبرت 6.4 % من املبحوثات أّن النيابة العامة ال دور لها، كما يتضح من اجلدول التالي:
جدول )26(

دور النيابة العامة 

مساعدتي طبيعة الدور
لتقدمي شكاوى

حتريك الدعوى 
واحلفاظ على حقي

مساعدتي بتقدمي شكاوى 
وحتريك الدعوى معاً

اجملموعال أعلمال دور لها

13013619763462988العدد

القضاء النظامي: دور القضاء النظامي هو دورٌ متخصٌص للبّت في النزاعات املدنية واجلنائية املعروضة أمام احملاكم، وتتسع  فجوة املعرفة عموماً بدور 
اجلهاز القضائّي لدى عموم املواطنني، إذا لم يكن لديهم تعامالٌت أو قضايا تستوجب اللجوء للقضاء، وهو ما ينطبق على النساء ذوات اإلعاقة بشأن 
معرفتهّن بدور القضاء النظامّي، حيث أّن 50.7 % منهّن ال يعلمن عن أّي دورٍ للقضاء النظامّي، بينما 8.1 % أفدن بعدم وجود أّي دورٍ له، واعتبرت ما 
نسبتهّن 18.9 %  أّن دور القضاء النظامي هو محاسبة من يعتدي على حقوقهّن، ودعمهّن ومساندتهّن من أهم أدوار القضاء النظامّي، وبصورٍة أقّل؛ 
توزّعت النسب لتكون 11 % العتبار أّن للقضاء النظامّي دوره في محاسبة من يعتدي على احلقوق، 11.2 % اعتبرن أّن دوره مقتصرٌ فقط على الدعم 

واملساندة واإلنصاف في احلقوق، كما يتضح من اجلدول التالي:
جدول )27(

دور القضاء النظامّي 

محاسبة من طبيعة الدور
يعتدي على حقي

دعمي ومساندتي 
وانصافي

محاسبة من يعتدي على 
حقي ودعمي ومساندتي معاً

اجملموعال أعلمال دور له

10911118780501988العدد

القضاء الشرعّي: يتلّخص دور القضاء الشرعّي في البّت في النزاعات العائلية بشكٍل رئيسٍي بشأن قضايا )الزواج – الطالق – احلضانة – النفقة...الخ 
وكّل ما يتعلق بذلك(  تقاربت الرؤية من قبل النساء ذوات اإلعاقة لدور القضاء الشرعّي مع الرؤية لدور القضاء النظامّي،  وجاءت النسب متقاربًة إلى 
حٍد كبير، 47.0 % منهن ال يعلمن دوراً للقضاء الشرعي، 8.6 % أفدن بعدم وجود أّي دورٍ له،  19.5 % اعتبرن أّن دوره هو محاسبة من يعتدي على حقوقهّن 
ودعمهّن ومساندتهّن، 13.3 % رأت أّن القضاء الشرعّي دوره يكمن في محاسبة من يعتدي على احلقوق، 11.6 % اعتبرت أن دوره مقتصر فقط على الدعم 

واملساندة واإلنصاف في احلقوق، كما يتضح من اجلدول التالي:
جدول )28(

دور القضاء الشرعي 

محاسبة من طبيعة الدور
يعتدي على حقي

دعمي ومساندتي 
وانصافي

محاسبة من يعتدي على 
حقي ودعمي ومساندتي معاً

اجملموعال أعلمال دور لها

13111519385464988العدد

وزارة العدل: يكمن دور وزارة العدل باعتباره دوراً متخصصاً في اإلشراف اإلدارّي على أجهزة العدالة من ناحية، ومراقبة أدائها من ناحيٍة أخرى، باإلضافة 
إالّ في إطارٍ محدودٍ بشأن وحدٍة  املباشرة للجمهور  التطويرية وجميعها ال تتضمنها تقدمي اخلدمات  لباقي مهامها من وضع السياسات واألنظمة 
تختص بتلّقي شكاوى املواطنني ومتابعتها، وحيث أّن غياب دور الوزارة املؤثّر في الواقع املعيشّي للنساء ذوات اإلعاقة؛ كان من البديهّي أن تُبرز النتائج 
بشكٍل كبيٍر عدم توّفر أيّة معلوماٍت لديهّن عن دور الوزارة، حيث أفادت 50.8 % من النساء عدم علمهّن بأّي دور لوزارة العدل، و8.1 % يقلن أّن الوزارة ال 
دور لها، فيما ترى 16.9 % منهن أّن ضمان احلقوق وتقدمي املعلومات القانونية املفيدة دوران أساسيان لوزارة العدل، واقتصرت رؤية 16.7 % من النساء عن 
دور الوزارة على أنه ضمان وحماية احلقوق فقط، وفقط 7.5 % من املبحوثات اعتبرن دور الوزارة هو تقدمي معلومات قانونية مفيدة لهن، كما يتضح من 

اجلدول التالي:
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جدول )29(

دور وزارة العدل 

ضمان وحماية طبيعة الدور
حقي

تقدمي معلومات 
قانونية مفيدة

ضمان حقي وتقدمي معلومات 
قانونية مفيدة معاً

اجملموعال أعلمال دور لها

1657416780502988العدد

مستوى املعرفة بدور املامي: لم تختلف معرفة النساء ذوات اإلعاقة بدور احملامي ومهامه كثيراً عن معرفتهّن بأركان العدالة الرسمية السابقة إالّ 
بفارٍق بسيط، حيث أّن 43.6 % منهّن لم يكن لديهّن معلوماٌت عن هذا الدور املناط باحملامي، واعتبرت النساء ذوات اإلعاقة وبنسبة 8.4 % أّن احملامي ال دور 
له، أما 19.1 % منهّن  فاعتبرن أّن دوره يجمع بني تقدمي معلوماٍت مفيدٍة والتمثيل أمام القضاء، وبنسبٍة أكبر قليالً 21.7 % اعتبرن أّن دوره مقتصرٌ على 

التمثيل أمام القضاء، وفقط 7.2 % منهّن اعتبرن أّن دور احملامي يتلخص في تقدمي معلوماٍت قانونيٍة مفيدة. كما يتضح من اجلدول التالي:
جدول )30(

مستوى املعرفة بدور املامي 

التمثيل أمام طبيعة الدور
القضاء

تقدمي معلومات 
قانونية مفيدة

التمثيل أمام القضاء وتقدمي 
معلومات قانونية معاً

اجملموعال أعلمال دور له

2147118983431988العدد

املؤسسات غير احلكومية: تتعّدد املؤسسات العاملة في قطاع اإلعاقة6 وتقوم بجهودٍ واضحٍة خلدمة ذوي اإلعاقة على كاّفة املستويات، سواًء تقدمي 
األدوات الطبّية الداعمة أو املساعدات العينّية واملادية أحياناً، أو خدمات الدعم النفسّي واالجتماعّي الترفيهّي والرياضّي، أيضاً تقدمي فرص التشغيل؛ 
سواء املؤقت أو دعم املشاريع اخلاّصة بذوي اإلعاقة. كذلك الدعم القانوني7. كما تهتم هذه املؤسسات بتقدمي خدماٍت خاصٍة للنساء ذوات اإلعاقة؛ من 
منطلق اإلدراك ألهمية العمل لصاحلهّن؛ باعتبارهّن الشريحة األضعف واألكثر تهميشاً، وهذا ما أشار له ممثلو املؤسسات في اجملموعات املركزة، فمثالً؛ 
أفادت “ناهد عبد الهادي” أّن جمعيتهم8: “تقدم اجلمعية خدمات تأهيل )إرشاد نفسي – تأهيل - تقدمي أدوات مساعدة - العمل علي دمج ذوي اإلعاقة 
في أنشطة بعض املؤسسات( وبخصوص السيدات ذوات اإلعاقة؛ نقّدم أنشطة توعيٍة بخصوص حقوق املرأة ذات اإلعاقة، والتشبيك مع مؤسساٍت 

وجمعياٍت أخرى، وعمل أيّاٍم ولقاءاٍت ترفيهيٍة للسيدات ذوات اإلعاقة”.

وبالرغم من تلك اجلهود املبذولة؛ إالّ أّن املؤسسات لم تتمكّن من الوصول إلى جميع النساء ذوات اإلعاقة، حيث أبدت 34 % من املبحوثات عدم معرفتهّن 
بأّي دورٍ للمؤسسات غير احلكومية، واعتبرت 9 % تقريباً منهّن أّن تلك املؤسسات ال دور لها، وترى 28.5 % منهّن أّن املؤسسات لها دورٌ في مساعدتهّن 
ودعمهّن وتقدمي معلوماٍت مفيدٍة لهّن، في حني أّن 9.7 % يعتبرن أّن للمؤسسات دوراً في الضغط من أجل اإلصالح، ومراقبة االنتهاكات الواقعة علي 
النساء ذوات اإلعاقة، أّما 18.8 % من النساء؛ فاعتبرن أّن دور املؤسسات مزيٌج من املساعدة والدعم والضغط من أجل اإلصالح، كما يتضح من اجلدول 

التالي:
جدول )31(

دور املؤسسات غير احلكومية 

مساعدتي ودعمي طبيعة الدور
وتقدمي معلومات

الضغط من أجل 
اإلصالح ومراقبة 

االنتهاكات

مساعدتي ودعمي والضغط 
من أجل اإلصالح معاً

اجملموعال أعلمال دور لها

2829618688336988العدد

جلان اإلصالح/اخملاتير: وفق مجريات الُعرف والعادات في اجملتمع الفلسطينّي؛ لعب اخملاتير ورجال اإلصالح دوراً مهماً في التدّخالت لتحقيق العدالة 
االجتماعية والبّت في النزاعات، باعتبارهم محكّمني مقبولني بني العائالت والعشائر في كاّفة القضايا املدنّية واجلنائّية والشرعية )العائلية( ممّا يؤّسس 

6 حوالي 33 مؤسسة – زينب الغنيمي – دراسة واقع ذوات اإلعاقة، مصدر سبق ذكره.

7 تقارير اجملموعتني املركزتني للمؤسسات العاملة في قطاع اإلعاقة – مصدر سبق ذكره.

8 ممثلة اجلمعية الوطنية لتأهيل املعاقني – اجملموعة املركزة – خانيونس – تقرير داليا أبو نقيرة – مصدر سبق ذكره.
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النتشارٍ معرفٍي لدورهم وسط اجلمهور كقضاٍء عشائرٍي غير رسمٍي بوزٍن أعلى من القضاء الرسمّي، وهذا الفرق انعكس في حتّسن مستوى معرفة 
النساء ذوات اإلعاقة بدور املؤسسات غير الرسمية عن املؤسسات الرسمية، حيث أشارت النتائج أّن 30.2 % ال علم لديهّن عن دور جلان اإلصالح أو 
اخملاتير، وتقريباً 7 % اعتبرن أن ال دور لهم، فيما اعتبرت 13 % منهّن أّن دور جلان اإلصالح مقتصرٌ على املساعدة لتقدمي الشكاوى، 22.2 % يقلن أّن لهم دوراً 
مهماً في الدعم واملساندة للحصول على احلقوق، أّما ما نسبتهّن 27.3 %؛ فاعتبرن أّن الدور مشترٌك بني املساعدة لتقدمي الشكاوى والدعم واملساندة 

للحصول على احلقوق، كما يتضح من اجلدول التالي:
جدول )32(

دور جلان االصالح/اخملاتير 

مساعدتي لتقدمي طبيعة الدور
شكاوى

دعمي ومساندتي 
للحصول على حقي

مساعدتي بتقدمي شكاوى 
ودعمي ومساندتي معاً

اجملموعال أعلمال دور لها

13321927068298988العدد

املبحث الثاني
التواصل مع مؤسسات نظام العدالة الرسمية وغير الرسمية

تتداخل عّدة عناصر عند التعرّف على التفاعل والتواصل مع املؤسسات املرتبطة بنظام العدالة، حيث يتطّلب األمر ابتداًء لدى النساء ذوات اإلعاقة 
توّفر املعلومات والوعّي اجلّيد حول أدوار وأهمية تلك املؤسسات في حياة النساء ذوات اإلعاقة، ومدى تأثير تلك األدوار على إحداث تغييٍر في حياتهّن 
لألفضل، ومساعدتهّن حلصولهّن على حقوقهّن، وبالنظر للنتائج السابقة الواردة في هذا البحث حول ضعف املعرفة بالقانون وبأدوار أركان العدالة 
لديهن؛ جاءت النتائج تؤكد عدم تواصل املبحوثات مع مؤسسات العدالة الرسمية، حيث أّن  89 % من النساء ذوات اإلعاقة لم يسبق لهّن أن تعرّضن 

أو اسُتدعنّي من قبل مؤسسات أركان العدالة الرسمية، في حني أّن من تواصلن يُشكّلن 11 % فقط من املبحوثات.
كما أشارت النتائج بأّن نصف من تواصلن )بنسبة 49.5 %( مع مؤسسات أركان العدالة الرسمية كان تواصلهّن مع الشرطة املدنية، ويؤكّد مدير عام 
الشرطة السيد “وئام مطر”9 عدم تلّقي الشرطة لشكاوى من ذوات اإلعاقة بالقول: “عملت مفتش حتقيق شرطة املعسكرات، وحتقيق لشرطة غزة 
في السلطة السابقة ملدة 10 سنوات، لم مترّ علّي حالٌة واحدةٌ من ذوات اإلعاقة تقّدمت بشكوى، لم ترد حاالت في الشرطة سمعت عنها”. فيما أبدى 
استعداده للتعاون لفحص إذا وجدت حاالٌت سبق وقدمت شكاوى، و32.1 % منهّن مع احملاكم الشرعّية، و9.2 % منهّن مع احملاكم النظامّية، و5.5 % 

منهّن مع وزارة العدل، وفقط 3.7 % مع النيابة العامة، واجلدول التالي يوّضح توزيع اجلهات التي سبق وأن تواصلت معها النساء ذوات اإلعاقة:
جدول )33(

اللجوء أو االستدعاء من قبل مؤسسات العدالة الرسمية

اجملموعوزارة العدلالنيابة العامةاملاكم الشرعيةاملاكم النظاميةالشرطة املدنيةاجلهة

54103546109العدد

سبب وجود النساء لدى مؤسسات أركان العدالة الرسمية: أشارت النتيجة السابقة إلى أّن 11 % من النساء املبحوثات تواصلن مع مؤسسات العدالة، 
كما وتُشير النتائج بأّن 50.4 % منهّن سبب وجودهّن لدى مؤسسات العدالة الرسمية بسبب قضايا مدنّية، وما نسبتهّن 26.6 % من النساء تواصلّن 
مع تلك املؤسسات بسبب قضايا األحوال الشخصّية املتعّلقة بالطالق والنفقة وحقوق ضّم األوالد... وغيرها، وأّن 16.5 % بسبب قضايا ماليٍة متعلقٍة 

باحلقوق وامليراث، في حني أّن  3.7 % منهّن بسبب قضايا جنائيٍة، بينما 2.8 % منهّن بسبب قضايا مخالفاٍت. كما يتضح من اجلدول التالي:
جدول )34(

أسباب العالقة مع مؤسسات أركان العدالة الرسمية

اجملموعقضايا ماليةأحوال شخصيةقضايا مدنيةجنايةمخالفةالسبب

34552918109العدد

100 %16.5 %26.6 %50.4 %3.7 %2.8 %النسبة

9 تقرير الباحثة نهى عماد.
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وفي مقابلٍة فرديٍة قالت “أماني”10 أنه “عن طريق اجلمعية الوطنية11 “حنني السماك” دعمتني وعرّفتني على احملامية “هنية” من مركز حياة12 قلتلهم 
وضعي، وأنا وكلتها عنّي، ورفعتلي قضية نفقة ضد زوجي، وانحبس ألنه ما دفع، كما رفعت قضية طالق”.

• التواصل مع مؤسسات العدالة غير الرسمية: 
من الالفت لالنتباه أّن املبحوثات مّيزن في إجابتهّن على السؤال فيما إذا كان لهّن تواصٌل مع مؤسسات العدالة غير الرسمية بعالقة ذلك بتقدمي 
شكوى وليس التواصل بهدف تلّقي اخلدمات، وهذا يُفّسر النسبة املتدنّية جداً التي أشارت إليها النتائج؛ والتي ال تتجاوز 5.4 % لتواصل النساء ذوات 

اإلعاقة قد تواصلن مؤسسات أركان العدالة غير الرسمية، في حني أّن اللواتي لم يتواصلن؛ كانت نسبتهن 94.6 %، كما يوّضحه اجلدول التالي:
جدول )35(

اللجوء أو االستدعاء من قبل مؤسسات العدالة غير الرسمية

اجملموعالنعماالستجابة

53935988العدد

العدالة  مؤسسات  مع  للتواصل  اإلعاقة  ذوات  النساء  للجوء  املتدنّية  للنسبة  بالنظر  قانونيٍة:  مساعداٍت  على  اإلعاقة  ذوات  النساء  حصول   •
الرسمية وغير الرسمية؛ تأتي النتيجة املنطقّية لعدم اهتمامهّن بطلب مساعداٍت قانونيٍة من أيّة جهة، فالنتائج أشارت أّن غالبية املبحوثات بنسبة 
وصلت 91 % لم يتلقني أيّة مساعدة قانونية من أيّة جهة، وتوزّعت النسبة القليلة الباقية وهي 8 % إلى اجلهات التي تلقنّي منها مساعداٍت قانونيًة 

، وهذا ما يوّضحه اجلدول التالي: وبنسٍب قليلٍة جداً، واتضح أّن العدد األكبر منهّن تلّقني املساعدة من محاٍم خاصٍّ
جدول )36(

احلصول على مساعدٍة قانونية 

نقابة محاميلم اتلق مساعدةاجلهة
املامني

مؤسسات اجملتمع 
املدني

مؤسسات عدالة 
رسمية

مؤسسات عدالة 
غير رسمية

اجملموع

89832817248988العدد

الوصول للجهة التي تُقدم املساعدة القانونية: تبنّي أن النسبة القليلة من املبحوثات اللواتي أشرن أنهّن تلقنّي مساعدةً قانونيًة تعرّفن على اجلهة 
التي توّجهن لها لطلب املساعدة القانونية من خالل عّدة مداخل، حيث أّن أغلبية النساء اللواتي حصلن على املساعدة القانونّية وبنسبة 60 % قد 
أو األصدقاء، فيما ما نسبتهّن 19.1 % عرفن باجلهة عن طريق مشاركٍة في ورشات  عرفن بتلك اجلهة التي قّدمت لهّن املساعدة عن طريق اجليران 
توعيٍة، أّما 16.4 % منهّن؛ فعرفن بتلك اجلهة عن طريق وسائل إعالٍم مسموعٍة أو مرئيٍة، وفقط 2.7 % منهّن عن طريق موادٍ إعالميٍة )نشرات، كتيبات، 

بروشور،...( كما يتضح من اجلدول التالي:
جدول )37(

جهات املعرفة للوصول للمساعدة القانونية 

اجملموعأخريورشات توعيةمواد إعالميةإعالم مسموع أو مرئياجليران أو األصدقاءاجلهة

66183212110العدد

• تقدمي شكاوى إلى جهاٍت رسميٍة أو غير رسمية: غالبية النساء ذوات اإلعاقة ال يتوّجهن لتقدمي شكوى في حال تعرّضن ملشكالٍت؛ بوجٍه عام، 
والسبب في ذلك -كما أشارت له نتائج هذا البحث- إما ضعف الوعي باحلقوق والقوانني أو اجلهل مبؤسسات العدالة ودورها، أو عدم اجلدوى من تقدمي 
الشكوى والتعامل معها، كما أشارت “أماني”13: “كان لدّي مشكلة مع اجلارة؛ بسبب إنها تُعايرني باإلعاقة، وقّدمت شكوى للشرطة، ولم أخذ حقي 
بشكٍل يرضيني، مما اضطرني ألن آخذ  حّقي بيدي عن طريق الضرب” أو بسبب حتديّات الثقافة احمللّية واملرتبطة باخلوف وثقافة العادات والتقاليد، وهذا 

10 تقرير الباحثة – نهى عماد.

11 مؤسسة عاملة في قطاع اإلعاقة.

12 مركز “حياة” حلماية ومتكني النساء والعائالت، مشروع حلماية املعنفات تابع ملركز األبحاث واالسشتشارات القانونية واحلماية للمرأة.

13 املركزة - تقرير اجملموعة – معدة التقرير/ إيناس العكلوك- سبق اإلشارة إليه.
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ما أفصحت عنه “فداء”14 حيث قالت: “تعرّضت خالل األيام املاضية للتحرِش من قبل زوج صديقتي، وكانت النصيحة من قبل صديقِة تانيِة جلأت إليها 
ملساعدتي ما تخّلي أحد يعرف باملوضوع، وبعد ذلك؛ أصبح هناك تهديد من قبل الزوجة بالقتل، ولم أستطع التوّجه ألي أحد، وال زالت املشكلة قائمة 
حتى اآلن”. إضافًة إلى أّن قسماً من العائالت مينعون الفتيات بشكٍل عاٍم من التوّجه أليّة جهٍة للتقّدم بشكوى أو طلب املساعدة؛ خوفاً من الفضيحة15.

أما احملاميات في اجملموعة املركزة؛ فقد اعتبرن أّن “السبب في عدم تقّدم املرأة بشكوى ضد املعنّف هو عدم وجود مراكز إيواٍء مجهزٍة بشكٍل كامٍل لذوات 
اإلعاقة الستقبال احلالة في حال متّ طردها من بيتها بسبب الشكوى, أيضاً؛ لعدم ثقة ذوات اإلعاقة بأجهزة الشرطة, لذلك؛ من الصعب رفع القضايا 

من قبل ذوات اإلعاقة واملطالبة بحقوقهن”16.
 وقد أشارت النتائج أّن ما نسبتهن 90 % لم يتقّدمن بشكوى أليّة جهٍة رسميٍة، في حني 10 % فقط من املبحوثات تقّدمن بشكاوى توزّعت لعددٍ من 

اجلهات بنسٍب قليلٍة أكبرها كانت للشرطة املدنّية بنسبة 5 %، كما يتضح من اجلدول التالي:
جدول )38(

 تقدمي شكوى أمام أركان العدالة الرسمية وغير الرسمية

لم اجلهة

أتقدم

الشرطة 

املدنية

النيابة 

العامة

املاكم 

النظامية 

املاكم 

الشرعية

القضاء 

العشاري

جلان 

االصالح

شخصيات مخاتير

قيادية

وزارة 

العدل

اجملموع

884486322116521988العدد

• طبيعة الشكاوى التي تقّدمت بها النساء: كما أشرنا آنفاً؛ جلهة محدودية نسبة النساء التي تقّدمت بشكاوى ألركان نظام العدالة الرسمّي 
وغير الرسمّي، لكّن النسبة القليلة التي اضُطرت للتوّجه لتقدمي شكاوى كانت خصوصاً إما بسبب مشكالٍت داخل العائلة؛ وهي النسبة األكبر -نحو 
نصفهّن تقريبا- حيث توزّعت شكواهّن على النحو التالي: بسبب الطالق والنفقة 18.7 %، و16.8 % بسبب القضايا املالية؛ خاصًة امليراث، و16.8 % 
بسبب خالفاٍت عائليٍة ومشاجرة، هذا؛ باإلضافة لشكاوى بسبب العنف وأنواعه بنسبة 23.4 %، تلتها شكاوى بنسبة 22.4 % بسبب احلقوق والوصول 

للخدمات اخملتلفة، وذلك كما يتضح من اجلدول التالي:
جدول )39(

طبيعة الشكوى التي تقّدمت بها النساء

اجملموعخالفات عائليةقضايا ماليةالطالق والنفقةالعنف وأنواعهاحلقوق واخلدماتالشكوى

2425201818105العدد

وأفاد السيد “خالد قّن”17 أّن هناك شكاوى تُقّدم لهم حيث قال: “أغلب القضايا )شئون اجتماعية، صحّية أدوية وعالج، وعدم توّفر األدوات املساعدة 
لذوي اإلعاقة، وبعض القضايا مضايقة من األهل، ونظرة اجملتمع لذوي اإلعاقة بنسبٍة قليلٍة جداً. توجهت لنا تقريباً 300 حالة من العام 2012–2016، 
ُحّلت بشكٍل ودّي مع األسرة مباشرة ، لكّن املشاكل التي وُجهت لنا بسبب الشئون االجتماعية مستعصيٌة جداً، جلأنا للمراكز احلقوقية )الهيئة 

املستقلة، املركز الفلسطيني(”.
وأكّدت احملاميات في اجملموعة املركزة أّن18 “احلاالت من ذوات اإلعاقة اللواتي يتوجهن إلى مكاتب احملامني لرفع قضيٍة على أحدهم، واللواتي هّن ممن يعملن 

أو ممن يستطعن اخلروج من البيت, ومن القضايا التي يتقّدمن بها حوادث الطرق وامليراث فقط”.

• تقدمي شكاوى ضّد أحد أركان العدالة الرسمية أو غير الرسمية: يُعتبر جهُل ذوات اإلعاقة بحقوقهّن املكفولة بالقانون من جهة، ومستوى اإلقصاء 
وذوات  والتهميش الذي يحيط بهّن؛ من جهٍة ثانيٍة، باإلضافة للعادات والتقاليد الناظمة بشكٍل سلبٍي وتُعيق التواصل االجتماعّي للنساء عموماً 
اإلعاقة خصوصاً.. عوامل مجتمعًة حتول دون اجلرأة الكافية للتوّجه لتقدمي شكوى ضّد من يوقع عليهّن األذى من أفراد اجملتمع، وإذا كان األمر كذلك؛ 
فمما الشّك فيه أنهّن عندما يتعرّضن للسخرية واملضايقات في املؤسسات الرسمية وغير الرسمية لدى املطالبة بحقوقهّن  يدفع بذوات اإلعاقة 
للتفكير بعدم اجلدوى من تقدمي شكوى ضد أيٍّ من العاملني في مؤسسات العدالة الرسمية أو غير الرسمية، رغم تأكيد العديد من النساء ذوات 

14 تقرير اجملموعة املركزة – معدة التقرير/ إيناس العكلوك – سبق اإلشارة إليه.

15 تقرير مجموعات مسئولي املؤسسات العاملة في قطاع اإلعاقة.

16 تقرير اجملموعة املركزة – ميسرة ومعدة التقرير/ تهاني تقاسم.

17 تقرير الباحثة نهى عماد – سبق اإلشارة إليه.

18 تقرير الباحثة / تهاني قاسم – سبق اإلشارة إليه.

مركـــز شـــؤون الـمرأة –غزة 56



اإلعاقة تعرضهّن ملواقف مهينة، وأيضا انتهاٍك حلقوقهّن العمالّية مثال “فرح” التي جترأت وتقّدمت بشكوى ضّد مؤسسٍة أهليٍة دون جدوى19: “املشكلة 
اللي بواجهها احلني هي إني بّدى أحصل على أتعابي، من بعد 7 سنوات خدمة بشغلي، وتوّجهت لثالتة محامني وما جابولي حقوقي، بعدين رحت حملامّية 
عشان جتيبلي حّقي من اجلمعية التي عملت بها، وحلّد اآلن ما صار إشي، نفسي حّد يساعدني ويجيبلي حقوقي حتى أقدر أعيش وأصرف على حالي”. 
وتقول “زهرة”: “كتبت الشكوى ضد الدكتور الذي تسّبب إهماله بحالتي الصحّية، ورحت وديتها على وزارة الصحة، ملا وصلت مقدرتش أطلع عشان 
الدرج، األمن اللي في الوزارة استقبلوني كويّس وأعطيتهم الشكوى وهما حكولي حيوصلوها للمسئول، وقّدمتها وخلص معرفتش إيش صار. هما 

صحيح في الوزارة استقبلوا الشكوى؛ لكن حساهم ما عموا إشي”.
وأشارت النتائج أّن ما نسبته 97.4 % من النساء ذوات اإلعاقة لم يسبق لهّن تقدمي شكوى ضّد أحد أركان العدالة الرسمية، وباملثل؛ كانت ما نسبته 

98.2 % لم تتقدم بأيّة شكوى ضّد أحد أركان العدالة غير الرسمية: كما يتضح من اجلدول التالي:
جدول )40(

تقدمي شكوى ضّد أحد أركان العدالة الرسمية أو غير الرسمية

النعمأركان العدالة غير الرسميةالنعمأركان العدالة الرسمية

18970العدد26962العدد

•أهمية وجديّة تقدمي شكاوى أمام أحد أركان العدالة الرسمية أو غير الرسمية: من البديهّي أالّ ترى النساء ذوات اإلعاقة جدوى لتقدمي شكاوى 
ضّد أحد أركان العدالة الرسمية أو غير الرسمية؛ خصوصاً أنهّن لم يقمن بذلك؛ فيما عدا نسبٍة ضئيلٍة جداً وفق ما أشار له اجلدول رقم )40( لكن؛ 
بسؤال املبحوثات عن أهمية وجدوى تقدمي شكوى ضّد أحد أركان نظام العدالة الرسمّي وغير الرسمّي؛ أشارت النتائج أّن من املبحوثات وبوزٍن نسبٍي 
17.8 % فقط رأين أنّه ميكن أن يكون ذلك مجدياً ومفيداً، أما عن جدوى توّجه النساء ذوات اإلعاقة جلهات أركان العدالة؛ فإّن 30.4 % من النساء يرين أّن 
توّجههن للشرطة يوّفر لهّن احلماية الكافية والفّعالة، وهي أعلى نسبة بني مؤسسات العدالة التي حظيت بالثقة من املبحوثات، في حني أّن 19.9 % 
يعتقدن أّن توجههّن للنيابة العاّمة يحافظ على كرامتهّن وحريّتهن، ويساعدهّن في حتريك الشكاوى للقضاء، فيما ترى ما نسبتهن 22.4 % أّن القضاء 
الرسمّي يعطي احلقوق كاملًة وتنفذ، وما يقارب من 20.7 % فقط يعتقدن بوجود نزاهٍة لدى احملامي املستقّل الذي ميكن ان يتولّى قضاياهّن: كما يتضح 

من اجلدول التالي:
جدول )41(

أهمية وجديّة تقدمي الشكاوى

بدرجة البند
كبيرة جدا

بدرجة 
كبيرة

بدرجة 
متوسطة

بدرجة 
قليلة

الوزن ال اعلمال ينطبق
النسبي

تقدمي شكوى ضد أحد أركان العدالة الرسمية/
غير الرسمية مفيد ومجدي

% 1.9% 4.5% 14.8% 20.5% 19.4% 38.9% 17.8

توجهك للشرطة يوفر لك احلماية الكافية 
والفعالة

% 4.3% 11.6% 23.2% 23.4% 13.5% 24.1% 30.4

توجهك للنيابة العامة لتحافظ على كرامتك 
وحريتك وتساعدك في حتريك الدعوى

% 2.0% 7,7% 14.8% 19.1% 15.3% 41.1% 19.9

22.4 %40.8 %11.9 %19.5 %16.3 %8.2 %3.2 %القضاء الرسمي يعطي احلقوق كاملة وتنفذ

هل تعتقدين بوجود نزاهة واستقامة لدى احملامني 
في التعامل مع قضيتك

% 1.7% 8.8% 13.6% 22.2% 12.0% 41.7% 20.7

تأييد تقدمي شكوى للجهات الرسمية وغير الرسمية: بالرغم من املؤشرات الكمّية والكيفّية التي سبقت؛ وكشفت عن ضعف تواصل النساء ذوات 
اإلعاقة مع مؤسسات العدالة، وضعف املعرفة بالدور املنوط بتلك املؤسسات، باإلضافة جملموعة العوامل التي حتول دون تقدميهّن شكاوى أمام أركان 
نظام العدالة؛ سواًء الرسمّي أو غير الرسمّي، وضعف الثقة من التعامل معها، إالّ أّن النتائج أظهرت أّن عدداً كبيراً من النساء املبحوثات يأملن أن يتّم 
الدفاع عن احلقوق واحلصول عليها عبر تقدمي شكاوى، إذ أّن ما نسبتهّن 67.8 % منهّن يؤيدن جلوء املرأة ذات اإلعاقة لتقدمي شكوى للجهات الرسمية، 

19 تقرير الباحثة نهى عماد – مقابلة فردية
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كما أيّدت ما نسبتهّن 51.9 % جلوءها لتقدمي شكوى أمام اجلهات غير الرسمية؛ كما يتضح من اجلدول التالي:
جدول )42(

تأييد  تقدمي إمرأِة  ذات إعاقة شكوى للجهات الرسمية أو غير الرسمية

النعمتقدمي شكوى لدى اجلهات غير الرسميةالنعمتقدمي شكوى لدى اجلهات الرسمية

513475العدد670318العدد

املبحث الثالث
التحديّات التي تواجه النساء ذوات اإلعاقة للجوء لنظام العدالة

أظهرت النتائج فيما تقّدم من البحث عدداً من األسباب التي تُعيق تواصل النساء ذوات اإلعاقة مع مؤسسات نظام العدالة الرسمّي وغير الرسمّي، 
وفي مقدمة هذه األسباب: ضعف املعرفة بدور هذه املؤسسات، وضعف الوعّي القانونّي بحقوقهّن، وضعف ثقتهّن بإمكانية حتصيل حقوقهّن لدى 

تقدمي الشكاوى، باإلضافة للموانع االجتماعية والثقافية السائدة؛ التي تعيب على النساء ذوات اإلعاقة اللجوء لتقدمي شكوى.
من جهٍة ثانيٍة؛ اتضح أيضاً أّن النساء ذوات اإلعاقة حُتيط بهّن مشكالٌت كثيرةٌ بدًء من نقص اخلدمات أو عدم توافرها؛ سواًء على املستوى الصحّي أو 
التعليمّي أو االقتصادّي أو املعيشّي، باإلضافة ملعاناتهّن من مستويات العنف اخملتلفة املوّجهة ضدهّن؛ األمر الذي يُوجُب –بالضرورة- جلوءهّن لطلب 
اإلنصاف من أركان العدالة الرسمية وغير الرسمية، وهو ما عّبرت عنه نسبٌة مقبولٌة من املبحوثات بشكٍل غير مباشٍر جلهة الثقة مبؤسسات أركان 
العدالة، وتأييد تقدمي شكوى أمام مؤسسات العدالة20 وفيما يلي سنعرض ملدى حاجة النساء ذوات اإلعاقة للجوء ملؤسسات العدالة، والتحديّات التي 

تواجههّن عند اللجوء إليها. 
حاجة النساء ذوات اإلعاقة للجوء إلى جهٍة ما وقت احلاجة: حتتاج النساء ذوات اإلعاقة عند املطالبة بحقوقهّن التوّجه إلى اجلهات الرسمية وغير 
الرسمية لتحصيل تلك احلقوق، األمر الذي قد يحتاج أيضاً تقدمي الشكاوى؛ في حال واجهت النساء خالفاٍت ونزاعاٍت، وقد أشارت النتائج أّن ما نسبتهّن 
22.7 % من املبحوثات لّن يتوّجهن ألحٍد في حال واجهن خالفاٍت ونزاعاٍت، وقد أفادت غالبية النساء في اجملموعة املركزّة أنهّن يُفضلن اللجوء للعائلة21 
وهو ما يتوافق  باملقابل، مع أّن النسبة األكبر منهّن 40.3 % أجنب أنهّن سيتوّجهن لألصدقاء واألقارب، وتُفضل ما نسبتهن 21.1 % التوّجه للشرطة 
التوّجه  أّن بإمكانهّن  8 % منهّن يرغنب بالتوّجه لكبير العشيرة، وحوالي 4.6 % يعتقدن  أيّة نزاعات أو خالفات قد يتعرّضن لها، وحوالي  املدنّية حلّل 
ملؤسسات اجملتمع املدنّي حلّل اخلالفات والنزاعات، ونسبٌة قليلٌة -وهّن الفتيات وخاصًة ممن هّن في مرحلة الدراسة- يرين في املرشدات التربويّات اجلهة 

املُثلي للتوّجه لهّن حلّل أيّة نزاعاٍت أو خالفات، كما يتضح من اجلدول التالي:
جدول )43(

اجلهة التي ميكن اللجوء لها لدى مواجهة خالفاٍت أو نزاعات

األصدقاء أو الشرطة املدنيةلن أتوجه ألحداجلهة
األقارب

مؤسسات اجملتمع 
املدني

اجملموعغير ذلككبير العشيرة

224208398457835988العدد

20 النتائج في اجلداول 41 و42.

21 تقريراجملموعة املركزة )عددها 16( – معدة التقرير: إيناس العكلوك.
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املعيقات التي تواجه النساء ذوات اإلعاقة لتقدمي شكوى:
تعترض وصول النساء ذوات اإلعاقة للعدالة العديُد من العقبات؛ حتول دون تقدميهّن شكاوى إلى مؤسسات نظام العدالة الرسمية وغير الرسمية، 
والكثير من تلك العقبات مردّه جلملٍة من العوامل االجتماعية، وكما أشرنا سابقاً؛ تنتمي لثقافة اخلجل والعيب، بتأثير التقاليد والعادات، أو بسبب 
الوضع االقتصادّّي، حيث غالبية النساء ذوات اإلعاقة هّن فقيرات، أو أسباٍب مرتبطٍة مبؤسسات العدالة ومستوى الثقة بها، وفي احملّصلة؛ فإّن جملة 
املعيقات تزيد من تهميش النساء ذوات اإلعاقة وإقصائّهّن؛ سواًء عن الوصول لنظام العدالة أو حصولهّن بعدالة على حقوقهّن واخلدمات املستحقة 
لهّن. جتدر اإلشارة أّن النتائج التالية تتوافق مع ما ذُكر في اجملموعات املركزة  أو املقابالت الفرديّة املعّمقة؛ سواًء النساء ذوات اإلعاقة وكذلك املسئولني 

في مؤسسات قطاع اإلعاقة وأهالي ذوات اإلعاقة واحملاميات.

وقد أظهرت النتائج أّن من أهم تلك املعيقات -من وجهة نظر املبحوثات- وبنسبٍة وصلت 61.6 %.. هو العادات والتقاليد وثقافة اجملتمع في التعامل مع 
النساء ذوات اإلعاقة، وهي النتيجة التي توافق عليها أيضاً ممثلو املؤسسات22 جلهة تفسير أسباب عدم جلوء ذوات اإلعاقة لتقدمي شكاوي )اخلوف من 

الوصمة –  سطوة العائلة املمتدة على الفتيات وتقييد حريتهن - العادات والتقاليد – احلرص على مكانة العائلة(.  

أهم  من  هو  العدالة  نظام  ملؤسسات  ووصولهّن  بحقوقهّن  اإلعاقة  ذوات  النساء  لدى  الوعّي  كفاية  عدم  أّن   %  61.4 أيضاً  النسبة  نفس  ترى  كما 
املعيقات أيضاً للوصول لتقدمي شكاوى أمام مؤسسات نظام العدالة، وهي النتيجة التي تتوافق مع ما تقّدم من البحث23 في قّلة معرفة النساء ذوات 
اإلعاقة بالقوانني ذات العالقة وبأدوار مؤسسات العدالة الرسمية وغير الرسمية، بينما ذهبت ما نسبتهّن 55 % من املبحوثات للحديث عن التحّديات 
االقتصادية والتكاليف املالّية املرتبطة بالرسوم في احملاكم وتكاليف احملامي، وهو ما أكّدت عليه النساء ذوات اإلعاقة في اجملموعة املركزة24 وعّبرت عنه 
“فاطمة” بالقول: “عدم القدرة املالية، لو معهن فلوس يروحن احملكمة، بّس احملكمة بدها محامي والقضية بدها فلوس كثير، لهيك بتوّفر على حالها 

وتظّل بالبيت”.
واعتبرت ما نسبتهّن 51.3 % من املبحوثات أّن املعيق أمام تقدمي الشكوى مرتبٌط بعدم مواءمة مباني ومرافق مؤسسات العدالة لذوات اإلعاقة، وفي 
نفس السياق؛ وبنسبة 48.8 % من املبحوثات؛ يرون أّن عدم مواءمة وسائل املواصالت والتنّقل ال مُتكنّهّن من الوصول إلى مؤسسات العدالة، وهو معيقٌ 
وحتٍد كبيرٌ لهّن لتقدمي الشكاوى، ويؤكّد ذلك السيد “وئام مطر”25 بالقول: “املشكلة التي تواجهنا في كيفية التعامل مع هذه احلاالت، فلو صادفنا 
شكوى معّينًة فتاة لديها إعاقة حتتاج أن يكون معها مرافقٌ للتحرك إلى مركز الشرطة أحياناً، املشكلة احملورية في هذا املوضوع أننا لو احتجنا حضور 
هذه الفتاة أكثر من مرّة سيتسبب لها مشكلة في التحرّك والتنّقل، إضافًة لذلك؛ إذا كانت لديها مشكلة في احلديث فإنها حتتاج خلبيٍر خاٍص في 
مركز الشرطة يستطيع أن يسّهل احلديث، ونستطيع أن نوثّق ما تقول، وإذا كانت لديها مشكلًة في السمع؛ فكيف ميكن للشرطة أن تتعامل مع هذه 

احلاالت أمام عجز اإلمكانيات في الشرطة”. كما أكدت ذلك النساء ذوات اإلعاقة أنفسهّن في اجملموعات املركّزة واملقابالت.

وترى ما نسبتهّن 42.3 % من املبحوثات أّن الذهاب للمحاكم غيرُ مجٍد ومعيقٌ للوصول إلى احلقوق من ناحية أّن القضايا في احملاكم تأخذ وقتاً طويالً 
للبّت فيها، بينما تعتقد ما نسبتهّن 38.9 % من املبحوثات بعدم قدرتهّن لتقدمي شكوى مرتبٌط بانطباعاٍت سلبيٍة لدى مؤسسات أركان العدالة 

والعاملني والفاعلني فيها عن النساء ذوات اإلعاقة.

وتفيد ما نسبتهّن 30.3 % من املبحوثات أّن عدم التقّدم بشكوى أمام الشرطة؛ العتقادهّن أّن الشرطة ليس لديها القدرة الكافية حلمايتهّن من ثقافة 
ونظرة اجملتمع وعاداته وتقاليده، وفي نفس السياق؛ فإّن 27.7 % منهّن يعتقدن بعدم اجلدوى من تقدمي الشكاوى؛ لعدم الثقة باحملاكم في حتصيل احلقوق. 
أما 26.3 % منهّن؛ فيرين أال داعي لتقدمي الشكوى؛ العتقادهّن أّن أحكام القضاء ال تنفذّ، كما ترى ما نسبتهن 22.1 % أّن عدم اجلديّة في التعامل مع 

قضاياهّن من قبل النيابة العامة هو من املعيقات لتقدمي شكوى.

أيضاً؛ في التساؤل عن املعيقات لتقدمي شكاوى أمام القضاء غير الرسمّي، فإّن ما نسبتهّن 26 % من املبحوثات يعتقدن أّن القضاء غير الرسمي أو 
القبلّي غير فّعال، وبذات النسبة؛ يرين أّن األحكام الصادرة عن هذا القضاء ال تُنّفذ على أرض الواقع، فيما ما نسبتهّن 25 % حتّدثن عن عدم العدالة في 
القضاء القبلّي أو غير الرسمي، وهذا ما يُخيُف النساء ذوات اإلعاقة للتوّجه بشكوى أو طلب مساعدة من هذا القضاء والتعامل معه، كما يتضح 

من اجلدول التالي:

22 تقرير اجملموعة املركزة – معدة التقرير: داليا أبو نقيرة – سبق اإلشارة إليه.

23 النتائج في اجلداول 21 و22.

24 أراء ) نورة ومنى ونظيرة وفاطمة( تقرير اجملموعة املركزة – معد التقرير – محمد العزايزة – سبق اإلشارة إليه.

25 مدير عام الشرطة، تقرير الباحثة نهى عماد – سبق اإلشارة إليه.
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جدول )44(

املعيقات التي تواجه النساء لتقدمي شكوى

بدرجة املعيق
كبيرة جدا

بدرجة 
كبيرة

بدرجة 
متوسطة

بدرجة 
قليلة

الوزن ال أعلمال ينطبق
النسبي

التكاليف املالية )رسوم احملاكم، تكاليف احملامي، 
)----

% 33.0% 22.1% 8.0% 5.6% 6.0% 25.4% 55.0

عدم مواءمة وسائل املواصالت والتنقل للوصول 
ملؤسسات العدالة

% 22.2% 22.0% 13.9% 12.6% 9.1% 20.3% 48.8

61.6 %13.4 %7.6 %9.5 %11.0 %19.2 %39.3 %العادات والتقاليد وثقافة اجملتمع

عدم مواءمة مباني ومرافق مؤسسات العدالة 
لذوي اإلعاقة

% 25.2% 22.3% 13.2% 11.2% 6.9% 21,3% 51.3

عدم كفاية الوعي لدى النساء ذوات اإلعاقة 
بحقوقهن ووصولهن ملؤسسات العدالة

% 34.6% 24.7% 11.5% 10.0% 4.5% 14.7% 61.4

اعتقادي بوجود توجهات وانطباعات سلبية لدى 
مؤسسات أركان العدالة عن النساء ذوات اإلعاقة

% 11.1% 21.0% 16.2% 15.6% 10.9% 25.2% 38.9

الشرطة املدنية ليس لديها القدرة الكافية 
حلمايتي

% 3.3% 10.0% 28.8% 20.3% 13.2% 24.3% 30.3

اعتقادي بعدم جدية التعامل مع حقي من قبل 
النيابة العامة

% 3.7% 6.4% 18.3% 17.7% 13.1% 40.8% 22.1

42.3 %33.9 %3.9 %10.3 %14.7 %18.9 %18.2 %قضايا احملاكم تأخذ وقتاً طويالً للبت فيها

27.7 %33.8 %13.3 %17.9 %18.2 %10.6 %6.2 %ال أثق باحملاكم الرسمية في حتصيل حقي

26.3 %37.4 %11.4 %17.4 %19.1 %8.7 %5.9 %اعتقادي أن أحكام القضاء ال تنفذّ

اعتقادي بأن القضاء غير الرسمي أو القبلي غير 
فعال

% 5.4% 7.3% 20.1% 20.4% 10.5% 36.2% 26.0

25.0 %37.2 %11.1 %20.6 %19.1 %6.6 %5.3 %القضاء غير الرسمي أو القبلي غير عادل

األحكام الصادرة عن القضاء غير الرسمي أو 
القبلي ال تنفذ

% 6.6% 6.3% 19.8% 19.0% 10.1% 38.2% 26.0

وقد خلّصت مجموعة احملاميات26 من واقع خبراتهّن عدداً من التحديّات واملعيقات أمام ذوات اإلعاقة للوصول لنظام العدالة؛ منها ما يؤكّد النتائج في 
اجلدول )44( ومنها ما هو إضافٌة أخرى مبا يلي:

تعمل على •  التي  النسويّة  املؤسسات  املعنّفات, خاصًة  اإلعاقة  ذوات  النساء  الرسمية الستقبال حاالت  وغير  الرسمّية  املباني  عدم جهوزيّة 
مناهضة العنف ضد املرأة.

عدم وجود مركز إيواء متخّصص موائم لصالح حماية النساء ذوات اإلعاقة املعنّفات, خاصًة اللواتي يتعرّضن للتحرّش واالستغالل اجلنسّي.• 
عدم وجود بروتوكول خاّص حلماية النساء املعنّفات, والذي ميكن أن يحّدد آليات التعامل مع النساء ذوات اإلعاقة من قبل مزوّدي اخلدمات.• 
عدم وجود نقاباٍت خاصٍة بذوي اإلعاقة للدفاع عن حقوقهم ومتثيلهم27.• 

26 تقرير الباحثة/ تهاني قاسم، سبق اإلشارة إليه.

27 مالحظة : االحتاد العام للمعاقني يعتبر نفسه نقابة لذوي اإلعاقة، لكن؛ في ظل تعدد املؤسسات العاملة في قطاع اإلعاقة فإن االحتاد يحتاج إلعادة هيكلة ليكون نقابة متثيلية
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عدم تطبيق القوانني التي تنّص على حماية وتشغيل ذوي اإلعاقة, خاصًة؛ تطبيق استيعاب نسبة 5 % من ذوي اإلعاقة في املؤسسات الرسمّية • 
وغير الرسمية.

تركز املؤسسات اخلاصة بذوي اإلعاقة في محافظة غزة, قياساً باحملافظات األخرى, مما يحّد من الوصول لكاّفة النساء ذوات اإلعاقة, وبالتالي؛ • 
عدم تلقيهّن اخلدمات.

املبحث الرابع
استراتيجيات تعزيز وصول النساء ذوات اإلعاقة لنظام العدالة

نالحظ عند احلديث عن رسم السياسات، وحتديد االستراتيجيات لتمكني النساء ذوات اإلعاقة من الوصول لنظام العدالة الرسمي وغير الرسمي، أنه 
يجري التركيز على تطبيق القانون بشأن حقوق املعّوقني، ومن ناحيٍة ثانيٍة؛ يظهر جلياً ضعف الوعّي القانونّي لديهّن حلقوقهّن، وقد اتضح ذلك في 
اجملموعات املركزّة واملقابالت الفرديّة، حيث تداخلت احلاجات العملية للنساء ذوات اإلعاقة وقلقهّن بشأن تلبية هذه احلاجات مع استراتيجيات الوصول 
لنظام العدالة، ويعود ذلك ملا ظهر في نتائج البحث جلهة قّلة املعرفة لديهّن وغياب التواصل مع مؤسسات العدالة، وهي ذات املشكلة لدى عائالت 
ذوات اإلعاقة؛ التي متّ التعبير عنها في اجملموعات املركزّة؛ ألّن ما تسعى له النساء ذوات اإلعاقة هو الوصول للخدمات الصحّية والتعليمّية والعمل 
واإلغاثية كأولوياٍت ملّحٍة، حيث بات هذا املسعى مهماً؛ نظراً للواقع املعيشّي واملتمثل بتحديّاٍت كثيرٍة في مقدمتها الفقر. من هنا؛ ارتبط فهمهّن 
وتقدمي شكوى  العدالة  باللجوء ألركان  تهتّم  األكبر منهّن لم  النسبة  أّن  بالرغم من  أوالً،  تلك اخلدمات  في  باحلقّ  للحقوق، وضرورة احلصول عليها، 

للحصول على تلك احلقوق، والتي أعربن عن ضعف متتعهّن بها. 

وتطوير  القانون،  تطبيق  بضرورة  أفادوا  املركّزة  اجملموعات  واحملاميات في سياق  العدالة،  العاملة في قطاع  املؤسسات  فإّن مسئولي  ثانيٍة؛  من جهٍة 
األنظمة الداعمة واآلليات لتمكني النساء ذوات اإلعاقة من الوصول للعدالة.  

أولويات التدّخل ضمن رؤية النساء ذوات اإلعاقة لتعزير وصولهّن لنظام العدالة: 
 كان من األهمية مبكاٍن تعزيز الوعّي لدى النساء ذوات اإلعاقة؛ من خالل إشراكهّن في حتديد وترتيب أولويات التدّخل لتعزيز وصولهّن لنظام العدالة، 
من هنا؛ اجتهت آراء املبحوثات نحو عددٍ من االستراتيجيات األساسية، وذلك لتمكينهّن من الوصول لنظام العدالة الرسمّي وغير الرسمّي، وذلك على 

النحو التالي:

-  أولى هذه التدّخالت: تطوير القوانني واألنظمة: حيث احتّلت استراتيجية تفعيل القوانني اخلاّصة بذوي اإلعاقة األولوية لدى غالبية املبحوثات، وهذا 
قوانني  تطوير  أهمية  املبحوثات على  أكّدت  السياق؛  وفي نفس  العدالة،  لتحقيق  القانون  أهمية تطبيق  يُدركّن  اإلعاقة  ذوات  النساء  أّن  يدّل على 
وتشريعات خاّصة تضمن وصول النساء ذوات اإلعاقة ملؤسسات العدالة كأولويٍة ثانيٍة، كما اعتبرن أنه من األولويات ضرورة تطوير األنظمة اخلاصة 

مبؤسسات العدالة ذاتها.
-  كما حظيت االستراتيجيات املرتبطة بتطوير آلياٍت عمليٍة مساندٍة بأهميٍة كبيرٍة أيضاً لدى املبحوثات، انطالقاً من احتياج النساء ذوات اإلعاقة إلى 
ضرورة بناء العديد من اآلليات العملية؛ لتمكينهّن من الوصول إلى أركان  نظام العدالة، حيث أيّدت أكثر من نصف املبحوثات أهمية توفير خٍط 
تليفونٍي مجانٍي للتواصل مع مؤسسات العدالة الرسمّية خاٍص لذوي اإلعاقة، كما أيّدن ضرورة توفير وحدٍة خاصٍة في مؤسسات العدالة الرسمية 
أمام تلك املؤسسات، ويسرّع حتصيل حقوقهّن، وفي نفس  الكثير من اإلجراءات  اإلعاقة، ومبا يسّهل عليهّن  تهتم بشئون وحقوق االشخاص ذوي 
السياق؛ رأت نحو نصف املبحوثات أهمّية عمل أو تطوير نظام شكاوى واضٍح من خالل مؤسسٍة وسيطٍة للوصول إلى مؤسسات العدالة، حيث 

سيوّفر هذا النظام الكثير من اجلهد لوصول النساء ذوات اإلعاقة إلى نظام العدالة.
-  كما أيّدت حوالي نصف املبحوثات -ويزيد قليالً-  التدّخالت املرتبطة بتطوير الوعّي ومواءمة البيئة احمليطة بالنساء ذوات اإلعاقة، وفي هذا السياق؛ 
جاءت استراتيجية التأهيل والتوعّية من املبحوثات، وذلك جلهة تأسيس مجالٍت ونشراٍت وعقد ورٍش لتوعية األشخاص ذوي اإلعاقة حول مؤسسات 
العدالة وأدوارها، ومبا سيساعد في تعزير الوصول لنظام العدالة، وتال ذلك استراتيجية التدّخل باجتاه تطوير املرافق العاّمة في مؤسسات العدالة؛ 
لتصبح موائمًة لألشخاص ذوي اإلعاقة، وهو مطلٌب هاٌم لهّن؛ لتعزيز وتسهيل وصولهّن لنظام العدالة، وبنفس القدر من األهمية؛ حظي التدّخل 
برامج  عقد  جلهة  األخير  التدّخل  جاء  فيما  اإلعاقة،  ذوي  األشخاص  مع  للتعامل  العدالة؛  مؤسسات  في  للعاملني  تدريبيٍة  برامج  بتطوير  اخلاّص 
مشتركٍة والعمل على تطويرها بني النساء ذوات اإلعاقة ومؤسسات العدالة؛ سوف يدعم تعزيز الوصول إلى احلقوق والتواصل مع مؤسسات نظام 

العدالة، ويوّضح  اجلدول التالي نسبة التأييد وترتيب كّل تدخل:
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جدول )45(

أوليات التدّخل لتعزيز وصول النساء ذوات اإلعاقة لنظام العدالة

الترتيبالوزن النسبياألولوية

75.51 %تفعيل القوانني اخلاصة بحقوق األشخاص ذوي اإلعاقة

61.42 %تطوير قوانني وتشريعات خاصة تضمن وصول النساء ذوات اإلعاقة ملؤسسات العدالة

54.64 %تطوير األنظمة اخلاصة مبؤسسات العدالة الرسمية/غير الرسمية

50.58 %عمل أو تطوير نظام شكاوى واضح من خالل مؤسسة وسيطة للوصول إلى مؤسسات العدالة

54.05 %توفير وحدٍة خاصٍة في مؤسسات العدالة الرسمية تهتم بشئون وحقوق األشخاص ذوي اإلعاقة

56.03 %توفير خٍط تليفونٍي مجانٍي للتواصل مع مؤسسات العدالة الرسمية خاص لذوي اإلعاقة

52.76 %تأسيس مجالت ونشرات وعقد ورش لتوعية األشخاص ذوي اإلعاقة حول مؤسسات العدالة وأدوارها

50.19 %تطوير برامج تدريبية للعاملني في مؤسسات العدالة للتعامل مع األشخاص ذوي اإلعاقة

50.87 %تطوير املرافق العامة في مؤسسات العدالة لتصبح موائمًة لألشخاص ذوي اإلعاقة

45.010 %عقد برامج مشتركة والعمل على تطويرها بني النساء ذوات اإلعاقة ومؤسسات العدالة
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املبحث األول 
االستنتاجات والتوصيات 

• االستنتاجات:
خلص البحث إلى مجموعٍة من االستنتاجات الرئيسية الهاّمة حول مجمل قضايا الفتيات والنساء ذوات اإلعاقة والبالغ عددهن )193.642( بنسبة )2 

%( تقريباً من مجموع اإلناث في قطاع غزة، وبنسبة )45 %( من إجمالّي أعداد ذوي اإلعاقة.

وجتدر اإلشارة  مجدداً أّن قضايا ذوات اإلعاقة -سواًء على املستوى القانونّي أو اخلدماتّي- ظّلت تراوح مكانها نسبياً في االهتمام البحثّي، حيث يُعتبر 

ما يتوّفر من دراساٍت وأبحاٍث غير كاٍف خلدمة قضية ذوات اإلعاقة، أما بشأن وصول النساء ذوات اإلعاقة لنظام العدالة الرسمّي وغير الرسمّي؛ لم   يتّم 

تناول هذه القضية بخصوصيٍة في قطاع غزة، ومبا يساهم بخدمتها والتحسني من اإلشكاليات التي   تُعاني   منها النساء والفتيات ذوات اإلعاقة، وعليه؛ 

يُعتبر هذا البحث من األبحاث األولى التي اعتنت بوصول النساء ذوات اإلعاقة لنظام العدالة الرسمّي وغير الرسمّي.                                            

                          أهم استنتاجات البحث كانت على النحو التالي: 

تبنّي أّن األسرة واجملتمع واملؤسسات احمليطة بالنساء ذوات اإلعاقة تتفاعل وتتشارك مع بعضها لتساهم فى مساعدتهّن وتقويتهّن ليتمكّن • 

من احلصول على حقوقهّن كاملة.

تبنّي عدم فاعلية القانون رقم 4 لسنة 1999 بشأن املعّوقني والالئحة التنفيذية اخلاّصة بالقانون الصادرة عن مجلس الوزراء بالقرار رقم )4( • 

للعام 2003، نظراً لعدم تطبيقهما؛ مبا يكفل حقوق النساء ذوات اإلعاقة، خصوصاً جلهة عدم التزام وزارة الشئون االجتماعية بتجهيز بطاقة 

املعّوق، وعدم التزام وزارة العمل مبراقبة تشغيل ذوي اإلعاقة بنسبة 5 % في املنشآت.

 تشير النتائج الكمّية للبحث أّن النساء ذوات اإلعاقة يُجمعن على وجود نقٍص في مجاالت اخلدمات األساسية بشكٍل كبيٍر وبوزٍن نسبٍي عاٍم • 

يصل إلى 65.4 % لكّل مجاالت اخلدمات، وهذا ما تأكّد من خالل نتائج النقاش في اجملموعات املركزة واملقابالت املعّمقة.
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تتعرّض النساء ذوات اإلعاقة للعنف األسرّي بأشكاله اخملتلفة وبنسٍب متفاوتٍة، كما بّينت النتائج أّن أكثر أشكال العنف انتشاراً ضد ذوات • 

اإلعاقة العنف اللفظّي والتمييز ضّدهّن بسبب اإلعاقة؛ سواًء داخل األسرة أو في احمليط العام، ومبا يُشعرهّن بالضغوطات النفسية.

تُشكّل اإلعاقة بكّل أنواعها لدى النساء والفتيات ذوات إعاقة درجة عالية من التحّسس إزاء كّل ما هو محيٌط بهم، حيث يشعرن بالضيق إذا • 

أطال أحدهم النظر إليهن، ولديهّن شعورٌ دائٌم بالقلق نتيجة الشعور بالعجز وعدم القدرة بأن يقمن بواجباتهّن كاألشخاص األصّحاء بدنياً، 

ويُعانني من العنف الواقع عليهّن بدرجٍة مضاعفة، العتقادهّن أّن ما يحدث معهّن ال يحدث لألخريات، وفقط يحدث لهّن لكونهّن ذوات إعاقة.

يوجد عددٌ من مؤسسات اجملتمع املدنّي التي تهتم بتقدمي اخلدمات لألشخاص ذوي اإلعاقة وللنساء بوجٍه خاص، وأنه ظهر في السنوات القليلة • 

املاضية اهتماٌم بالنساء ذوات اإلعاقة من قبل املؤسسات النسوية وغيرها، حيث أصبحت تستهدف املرأة ذات اإلعاقة في برامجها.

ضعف معرفة النساء ذوات اإلعاقة بالقوانني التي تضمن حقوقهّن للوصول للخدمات، وتضمن متكنهّن من حياٍة كرميٍة، مبا في ذلك القانون • 

بشأن حقوق املعّوقني وبنسبة 29.1 % فقط.

تشير النتائج في هذا البحث أنه يوجد تباينٌ في املعرفة لدى النساء ذوات اإلعاقة حول مؤسسات نظام العدالة الرسمية وغير الرسمية، حيث • 

كان واضحاً ارتباط معرفتهّن بأدوار هذه املؤسسات بحجم املصلحة مع املؤسسة، سواء أكانت تلك املصلحة خدماتية أو حقوقية.

أشارت النتائج  إلى انحصار حجم املعرفة لدى النساء ذوات اإلعاقة مبؤسسات أركان العدالة الرسمية وغير الرسمية بحجم تعاملهّن مع • 

أيٍّ من تلك املؤسسات، إذ كان واضحاً أّن ارتباط املعرفة باملؤسسة اخلدماتية أعلى من املؤسسة احلقوقية، فمثالً: تعرف النساء ذوات اإلعاقة 

دور وزارة الشئون االجتماعية ألنهّن يلجأن إليها بغرض احلصول على مساعداٍت ماليٍة، وتغيب معرفتهّن عن دور مؤسسات العدالة الرسمية 

وغير الرسمية من خالل ضعف تعاملهّن معها.

تنسجم نتائج البحث الكمّية والكيفّية فيما بينها جلهة أّن نصف املبحوثات تقريباً ال يعرفن عن أركان نظام العدالة الرسمّية وغير الرسمية، • 

حيث أنهّن لم يتواصلن مع هذه األجهزة؛ لتتشكّل لديهّن املعرفة الكافية عن هذه األدوار، كما يتضح أنهّن لم يتلقنّي التوعية الكافية في 

مجال آليات الوصول للعدالة.

إلى •  وصولهّن  من  يحّد  ومبا  العدالة،  نظام  أمام مؤسسات  تقدمي شكوى  على  قدرتهّن  أمام  املعيقات  من  عدداً  اإلعاقة  ذوات  النساء  تواجه 

مؤسسات نظام العدالة الرسمّية وغير الرسمية، ومن هذه املعيقات ما هو مرتبٌط بالواقع املعيشّي للنساء؛ حيث الفقر وعدم توّفر اإلمكانيات 

املاديّة، ومنها ما هو مرتبٌط بالثقافة االجتماعية السائدة؛ وهو اخلجل والعيب من تقدمي شكاوى أمام اجلهات الرسمّية وغير الرسمية.

تهميشهّن •  من  وتزيد  حياتهّن،  على  الرسمي  وغير  الرسمي  العدالة  لنظام  االعاقة  ذوات  النساء  وصول  أمام  املعيقات  تنعكس مستويات 

وإقصائهّن سواء،ً وتضعف حصولهّن على حقوقهّن بعدالٍة واخلدمات التي هّي من حقهّن.

أظهرت النتائج أّن النساء ذوات اإلعاقة يعتقدن بأّن مؤسسات العدالة سواًء الرسمية أو غير الرسمية  دورها غير واضٍح، وبالتالى؛ ما ميكن • 

أن يقّدموا لهّن،  لذلك؛ ال تفضل غالبيتهن اللجوء ملؤسسات العدالة الرسمية وغير الرسمية في حال واجهن حتديّاٍت للمطالبة بحقوقهّن، 

ويفّضلن اللجوء لألقارب واألصدقاء. 

 انقسمت أولويات التدّخل ضمن رؤية النساء ذوات اإلعاقة لتعزير وصولهن لنظام العدالة لعّدة مساراٍت استراتيجيٍة لبناء متكني لهّن لدى • 

املؤسسات، وذلك: جلهة حمايتهّن واحلفاظ على حقوقهّن وتسهيل عمليات وإجراءات التقاضي أمام احملاكم، ومن جهة ثانية؛ حتسني الواقع 

املعيشّي للنساء واخلدمات املقّدمة لهّن.  

أيّدت غالبية النساء ذوات اإلعاقة ضرورة تطبيق القوانني واألنظمة وتطويرها، وتطوير أنظمة ومرافق مؤسسات العدالة؛ لتكون متوائمًة مع • 

األشخاص ذوي اإلعاقة، وعقد برامج مشتركٍة والعمل على تطويرها بني النساء ذوات اإلعاقة ومؤسسات العدالة، سوف يدعم تعزيز الوصول 

إلى احلقوق والتواصل مع مؤسسات نظام العدالة.

التوصيات:
ومن أهم التوصيات التي توّصل لها البحث أنه:

بناًء على نتائج البحث؛ متّ اخلروج مبجموعٍة من التوصيات املوّجهة إلى املؤسسات الرسمية وغير الرسمية؛ من أجل النهوض بواقع النساء ذوات اإلعاقة 

في قطاع غزة، ومتكينهّن من الوصول لنظام العدالة الرسمّي وغير الرسمّي، لكفالة حياٍة آمنٍة ولضمان متتعهّن بحقوٍق عادلة.

ومع إدراكنا العميق أّن واقع االنقسام السياسّي واجلغرافّي يحول دون حتقيق عددٍ من التوصّيات التي سوف ندرجها سواًء جلهة تعديالٍت قانونيٍة أو 

إنشاء قوانني جديدة، أو جلهة توفير خدماٍت على املستوى احلكومّي، وهي تتطّلب موازناٍت من جهٍة ومن جهٍة ثانيٍة تتطّلب توحيد العمل الرسمّي 

في الوزارات احلكومّية بني الضفة الغربية وقطاع غزة، إالّ أننا نأمل انتهاء االنقسام السياسي،ّ وحتقيق املصاحلة الوطنية، وتفعيل دور حكومة الوفاق 

الوطنّي، وعليه؛ فإننا نوصي جهات االختصاص مبا يلي:
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السلطة التشريعية:

تعديل القانون بشأن حقوق املعّوقني مبا يتضّمن حتقيق العدالة واملساواة للنساء ذوات اإلعاقة، وتضمينه العقوبات الرادعة عند مخالفته.. 1

إنشاء قانون عقوباٍت جديٍد  يتضّمن العقوبات املشّددة والرادعة على اجلرائم املرتكبة بحقّ ذوي اإلعاقة.. 2

 تعديل القوانني ذات العالقة وخصوصاً )قوانني الصّحة، التعليم العالي والتعليم( مبا يكفل اخلدمات الرعائية في اجملاالت اخملتلفة لذوي اإلعاقة، . 3

وتضمني القوانني متييزاً إيجابياً لصالح النساء واألطفال ذوي اإلعاقة.

تعديل القوانني جلهة االلتزام بعدم التمييز ضّد ذوي اإلعاقة، وعدم اعتبار اإلعاقة انتقاصاً من األهلية القانونية، ومثال ذلك: تعديل قانون اخلدمة . 4

املدنّية وإزالة التمييز ضّد ذوي اإلعاقة جلهة اشتراط اللياقة الصحّية عند التوظيف.

السلطة التنفيذية:

1-  أ. مطالبة وزارة الشئون االجتماعية بإصدار بطاقة املعّوق) ( لتسّهل على ذوي اإلعاقة التزوّد باخلدمات، وإنشاء برنامٍج محوسٍب ألغراض هذه 

البطاقة، وربطها ببرامج الوزارات ذات العالقة.

    ب.  تضمني بطاقة املعّوق بيانات احلالة االجتماعية كاملًة وبيانات احلالة الصحّية واحلالة االقتصادية واحلالة التعليمية والهوايات وباقة اخلدمات.

2-  التزام وزارة اإلعالم بتوجيه برامج إعالميٍة وتثقيفيٍة لتوعية اجملتمع احمللّي بحقوق املعّوقني؛ وخصوصاً النساء واألطفال منهم، باعتبارهم الفئة 

األكثر ضعفا. 

3-  قيام وزارة الصحة وبالتنسيق مع مؤسسات اجملتمع املدنّي ذات العالقة: بتوفير اخلدمات الطبية لذوات اإلعاقة؛ باعتبار هذه اخلدمات هي حاجات 

صحّية، كما الدواء، مثل: الكراسي والفرشات الطبّية - عكاكيز طبية  - أحذية طبية - سماعات طبية  -مكبرات صوت - قوقعة صوتية - 

أجهزة للنطق ولوح اتصال - جلسات عالج نطق لغوّي مجانية - حّفاضات - حقيبة اإلسعافات األولية - العالج الطبيعي اجملاني - أدوية مجانية 

- عمليات جراحية وعمليات تقومي األعضاء. 

4-  قيام وزارة احلكم احمللي واجملالس احمللّية بالتدّخل والتعاون ملتابعة ومراقبة مواءمة مداخل وممرّات وحمامات املنازل التي تعيش فيها النساء ذوات 

املواصالت بخصوص  وزارة  ملواءمتها, وكذلك  واملؤسسات احلكومية  العامة  واإلسكان بوضع معايير لألماكن  العامة  ووزارة االشغال  اإلعاقة. 

املواصالت العامة ومواءمتها.

5-  مسئولية وزارة العمل القيام مبراقبة تطبيق القانون فيما يتعّلق بتشغيل ذوات اإلعاقة، وإدراجهّن في برامج التدريب املهنّي والتشغيل املؤقت.

6-  التزام ديوان املوظفني العام بتوظيف ذوات اإلعاقة املؤهالت للوظائف، وعدم النظر لإلعاقة باعتبارها من األمراض املعيقة للتوظيف.

7-  على وزارة التربية والتعليم العمل على مواءمة البيئة التعليمّية لذوات اإلعاقة؛ سواًء بإدماجهّن مبا يتواءم وإعاقتهّن في املؤسسات التعليمية 

لألشخاص العاديني، وبتوفير الدعم للتعليم اخلاّص لهّن عند عدم القدرة على الدمج، توفير املنح اجلامعية لذوات اإلعاقة.

8-  على وزارة العدل بالتعاون مع اجلهاز القضائي مبا في ذالك النيابة العامه، ووزارة الداخلية وجهاز الشرطة العمل على: 

أ.  تطوير برامج توعية بجانب التدريب للعاملني/ات ومقّدمي اخلدمات للنساء ذوات اإلعاقة، خاصًة اخملتّصني بوحدات النوع االجتماعّي واملعنيني 

مبلف األسرة.

ب.  تطوير الهياكل املؤسساتية وسياساتها وآليات عملها وإجراءاتها وتواصلها مع النساء ذوات اإلعاقة، لتكون أكثر مواءمًة ومتعاطيًة مع 

نتائج مبنّية على  ولتحقيق  احتياجاتهّن  وتلبية  الفئة  إلى هذه  الوصول  أجل  القائمة من  الفجوات  لتذليل  لكّل حالة،  اإلعاقة  طبيعة 

العدالة واإلنصاف.

احملاكم  أمام  التقاضي  وتُسرّع وتسّهل عملية  وتطبيقاً،  نفاذاً  أكثر  بها لتكون  املعمول  واإلجراءات  واللوائح  واألنظمة  السياسات  ت.  تطوير 

اخملتلفة.

ث.  مساندة املؤسسات اخلاّصة بذوات اإلعاقة وتقوية قدراتها؛ من أجل الوقوف املتواصل ومتابعة العوامل االجتماعية واالقتصادية والثقافية، 

وحتليل املتغّيرات اخملتلفة واملؤثّرة علي وصول النساء ذوات اإلعاقة للخدمات اخملتلفة.

ج.  على الشرطه والنيابة العامة التعاون والتشبيك مع املؤسسات اخلاّصة بذوات اإلعاقه بالنسبة للقضايا الواردة إليها؛ لضمان وصوٍل سهٍل 

للنساء ذوات اإلعاقه ملؤسسات العداله، وضمان تلقيهّن املساندة خالل كاّفة مراحل املسار القانونّي )استحداث نظام املرافقه مثالً إلى 

مؤسسات العدالة أو تعزيز التحويل(. 

د-  تطوير البرامج والسياسات لتفعيل دور مؤسسات العداله )خصوصاً الشرطة والنيابة العامة(  في حماية النساء ذوات اإلعاقة املعنّفات 

ومحاسبة اجلناة )مبا في ذلك ضمن منظومة التشريعات املقترحه(.
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مؤسسات اجملتمع املدني:

إطالق حمالت توعيٍة ومناصرٍة اجتماعيٍة حول موضوع النظرة االجتماعية لذوات اإلعاقة؛ من خالل تفعيل دور املؤسسات اإلعالمية اخملتلفة.. 1

التشبيك . 2 زيادة  للمعاقني” من خالل  العام  “االحتاد  اإلعاقة؛ خاصًة  ذوي  األشخاص  العاملة فى مجال مناصرة حقوق  املؤسسات  دور  تفعيل 

والعمل املشترك. 

العمل على إنتاج األبحاث اخملتّصة باجلوانب اخملتلفة للنساء والفتيات ذوات اإلعاقة.. 3

العمل على توفير خدمات الدعم النفسّي واالجتماعّي بشكٍل مهنٍي للنساء والفتيات ذوات اإلعاقة.. 4

العمل على تأهيل وتدريب ذوات اإلعاقة وإكسابهّن مهاراٍت تناسب قدراتهّن وطبيعة إعاقتهّن ليتمكّن من احلصول على عمل.. 5

استهداف النساء والفتيات ذوات اإلعاقة في املشروعات التي تنفذّها املؤسسات اخملتلفة؛ والتي تهدف لتقدمي املساعدات املاديّة سواًء تلك . 6

املشروعات التي تتبع نظام العمل مقابل األجر أو املشروعات التي تهدف للمساعدة في تأسيس مشروعات صغيرة مدرّة للدخل.

التزام املؤسسات التي تهتم بذوي اإلعاقة بالقيام باملواءمة والتنسيق بني مشاريعهم وبرامجهم اخملتلفة لتستفيد منها الفتيات والنساء . 7

ذوات اإلعاقة.

اللواتي . 8 وخاصًة  املعنّفات,  اإلعاقة  ذوات  النساء  لصالح حماية  موائمة  متخصصة(  إيواء  مراكز  استحداث  )أو  األيواء  مراكز  مواءمه  ضمان 

يتعرّضن للتحرّش واالستغالل اجلنسّي. 

 تنظيم حمالت تأهيٍل وتوعيٍة لذوات اإلعاقة وألسرهّن حول دور مؤسسات العدالة الرسمية وغير الرسمية وحقوقهّن التي كفلها القانون . 9

لهن.

 تشكيل مجموعاٍت من النساء ذوات اإلعاقة وتدريبهّن كمدرباٍت على التأثير ومساندة النساء والفتيات ذوات اإلعاقة وأسرهّن في إطار مفهوم . 10

التغيير ولتمكينهّن من العمل للوصول ألركان  البعض؛ على املستوى االجتماعّي والنفسّي والثقافّي؛ إلحداث  املساندة والدعم لبعضهّن 

العدالة. 

العمل على تدريب وتطوير قدرات واضعي السياسات والكوادر واألفراد في مؤسسات العدالة الرسمية وغير الرسمية نحو آليات التعامل مع . 11

ذوات اإلعاقة وقضاياهّن؛ لتمكينهّن من حتصيل حقوقهّن.

تطوير وتفعيل دور اجملالس والهيئات اخلاّصة بذوات اإلعاقة، وتعزير دورهم الرقابّي؛ خاصًة في القضايا املرتبطة باحلقوق والقانون، وحثّهم على . 12

العمل لتطوير مشروع قانوٍن يضمن حمايًة أكبر للنساء ذوات اإلعاقة.

أهمية تطوير وتفعيل أنظمة مساءلة ومحاسبة ومتابعة ملدى استجابة أركان العدالة لقضايا النساء ذوات اإلعاقة، والتفاعل اجلادّ معها؛ مبا . 13

يضمن حماية حقوقهّن على كافة األصعدة.

تطوير آلياٍت عمليٍة واضحٍة وشفافٍة تضمن وصول النساء ذوات اإلعاقة ملؤسسات العدالة، وذلك من خالل توفير حمايٍة لهّن باستمرار، وتطوير . 14

نقل صوت  القدرة على  لديها  تكون  دور مؤسساٍت وسيطٍة  وتفعيل  اخملتّصة،  للجهات  ومباشراً  واضٍح يضمن وصوالً سهالً  نظام شكاوى 

النساء ذوات اإلعاقة ملؤسسات أركان العدالة.

تطوير التعاون والتشبيك مع مؤسسات العدالة )الشرطه والنيابة(  لضمان وصوٍل سهٍل للنساء ذوات اإلعاقه لهذه املؤسسات، وضمان جودة . 15

اخلدمات املقّدمة خالل املسار القانونّي )استحداث نظام املرافقه مثالً إلى هذه املؤسسات أو تعزيز التحويل(. 

على املؤسسات ذات العالقة والهيئات الرقابية املتابعة والرصد الدائم للتحديّات اخملتلفة التي تُعيق وصول النساء ذوات اإلعاقة ملؤسسات . 16

العدالة، سواًء تلك املرتبطة بالبنية التحتّية ومدى املواءمة، أو تلك املرتبطة باالجتاهات لدى العاملني، أو املرتبطة باحلواجز املالية واالجتماعية؛ 

بهدف الضغط على ُصنّاع القرار إلزالة أيّة ُمعيقات.

تفعيل دور اإلعالم واملؤسسات اإلعالمية من خالل إشراكه فى األنشطة املنفذّة لتسليط الضوء على قضايا النساء والفتيات ذوات اإلعاقة، . 17

واملشاركة فى احلمالت اإلعالمية.

فتح قنوات لالتصال والتشبيك مع مؤسسات القطاع اخلاّص وخاصًة للمساهمة فى حتسني فرص العمل للنساء والفتيات ذوا ت اإلعاقة.. 18

ضرورة العمل على تطوير نظام إحالة متخّصص ومتكامٍل للنساء والفتيات ذوات اإلعاقة.. 19
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املبحث الثاني 
املراجع واملالحق

• املراجع:
اجلهاز املركزّي لإلحصاء الفلسطيني ووزارة الشئون االجتماعية، مسح األفراد ذوي اإلعاقة، 2011 – تقرير النتائج الرئيسية – ديسمبر 2011.. 1
للتأهيل . 2 الوطنّي  املركز   – والفتيات ذوات اإلعاقة في قطاع غزة  النساء  واقع  ة،  القانونية للمرأ  الغنيمي، مركز األبحاث واالستشارات  زينب 

اجملتمعّي، فبراير 2012.
إسالم التميمي، حقّ األشخاص ذوي اإلعاقة في العمل الالئق في فلسطني - دراسة ميدانية – الهيئة املستقّلة حلقوق اإلنسان – ديوان املظالم، . 3

2013 – تقرير عدد81، ومراجعة حقوقية تقرير عدد83. .
أمال صيام – مركز األبحاث واالستشارات القانونية للمرأة، العنف األسرّي ضد النساء ذوات اإلعاقة في قطاع غزة – املركز الوطنّي للتأهيل . 4

اجملتمعّي، نوفمبر 2012.
أمين عبد اجمليد، وصول النساء ذوات اإلعاقة ألركان العدالة الرسمية – 2013 – جامعة بيرزيت. . 5
جمعية جنوم األمل – غزة، التقرير اإلحصائي للنساء ذوات اإلعاقة في  قطاع غزة 2015.. 6
اإلعالن اخلاّص بحقوق املتخّلفني عقلياً، وثيقة دولية، اعتمد ونشر على املأل مبوجب قرار اجلمعية العامة لألمم املتحدة - 2856 )د26-( املؤرخ في . 7

20 كانون األول/ ديسمبر1971.
اإلعالن اخلاّص بحقوق املعّوقني، وثيقة دولية، اعتمد ونُشر على املأل مبوجب قرار اجلمعية العامة لألمم املتحدة 3447 )د30-( املؤرخ في 9 كانون . 8

األول/ ديسمبر1975.
اتفاقية األمم املتحدة لألشخاص ذوي اإلعاقة لعام 2006، )رقم 16/611( املؤرخة في13/12/2006. 9

“اتفاقية القضاء على كافة أشكال التمييز ضد املرأة ) سيداو(” عام1979.. 10
القانون رقم )4( لسنة 1999 بشأن حقوق املعّوقني.. 11
القانون األساسّي للسلطة الوطنية وتعديالته لسنة 2003.. 12
قانون الطفل الفلسطينّي رقم )7( لسنة 2004.. 13
قانون العمل الفلسطيني رقم )7( لسنة 2000. . 14
االجتماعية( . 15 )احلماية  االجتماعي  النظام  )واقع  ورقة عمل   - الفلسطينية  الطبّية  اإلغاثة  - جمعية  التأهيل  برنامج  مدير  عابد،  مصطفى 

للفئات املهّمشة األشخاص ذوو اإلعاقة... منوذجاً - 2015(.
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• املالحق:
ملحق رقم )1(

توزيع حجم العّينة وتوزيعها في كّل محافظٍة حسب نوع اإلعاقة
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ملحق رقم )2(
املؤسسات التي متّ التنسيق معها لتعبئة االستمارات وعقد اجملموعات البؤرية

أسماء املؤسساتالرقم

جمعية رابطة اخلريجني لإلعاقة البصرية – قطاع غزة1

اإلغاثة الطبية – قطاع غزة2

أطفالنا للصم – غزة3

جمعية التأهيل – الوسطى4

جمعية األصدقاء – خانيونس، رفح5

الهالل األحمر – خانيونس، رفح6

االحتاد العام للمعاقني – خانيونس، رفح7

مركز شمس – غزة8

مركز األبحاث واالستشارات القانونية9

ملحق رقم )3(
استمارة البحث 

مركز شئون املرأة – غزة
مشروع: “تعزيز الوصول إلى العدالة واألمن للنساء والفتيات ذوات اإلعاقة في قطاع غزة”

Promoting access to justice and security for women and girls with disabilities in the Gaza Strip

منوذج استمارة:
“وصول ذوات اإلعاقة إلى نظام العدالة الرسمي وغير الرسمّي”

مركز شئون املرأة هو مركزٌ نسوٌي متخصٌص بقضايا التدريب واألبحاث اخلاّصة باملرأة الفلسطينية، بدأ عمله عام 1991 في فلسطني، ينفذّ حالياً 
بالتعاون معUN WOMEN مشروع “تعزيز الوصول إلى العدالة واألمن للنساء والفتيات ذوات اإلعاقة في قطاع غزة”.

ومن خالل هذا املشروع؛ نعمل على إعداد دراسٍة بحثيٍة بعنوان: “وصول ذوات اإلعاقة في قطاع غزة إلى نظام العدالة الرسمّي وغير الرسمّي” خالل 
الفترة احلالية -مارس -2016 لذلك؛ نرجو منكم التعاون لتعبئة هذه االستمارة، مع العلم أنه ستكون كاّفة البيانات واملعلومات في االستمارة سريًّة 
وتستخدم فقط من أجل البحث وألغراٍض علميٍة فقط. لالستفسار أو املراجعة برجاء االتصال على مركز شئون املرأة - برنامج األبحاث واملعلومات 

2877313-2877312
شاكرين لكم حسن تعاونكم

مركز شئون املرأة-غزة
مارس – 2016
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