
وصول النساء ذوات اإلعاقة ألركان العدالة الرسمية

درا�سة بامل�ساركة لواقع الن�ساء ذوات الإعاقة يف الأرا�سي الفل�سطينية املحتلة واملخيمات الفل�سطينية يف 

لبنان والتاأطري ل�سرتاتيجيات تدخل

الباحث
اأمين عبد املجيد

2013

»ملا اأنا بكون مت�شايقة من العنف باحكي مع الع�شافري ومع ال�شجر وبا�شكي الهم همي لأنو ما يف 
غريهم بي�شمعوا اإيل«
“�شابة ذات اإعاقة”



مية
ر�ش

ة ال
دال

الع
ان 

لأرك
قة 

لإعا
ت ا

ذوا
اء 

ن�ش
ل ال

�شو
و

2

حقوق الطبع والن�شر حمفوظة © مركز درا�شات التنمية- جامعة بريزيت
ISBN: 978-9950-334-17-5

عنوان املركز:

هاتف: 2982021 02 972+

فاك�س: 2982160 02  972+

بريزيت: �ص.ب: 14  

مكتب غزة: تلفاك�ص 2838884  08  972+

 cds@birzeit.edu:الربيد اللكرتوين

http://home.birzeit.edu/cds :املوقع اللكرتوين

مت اجناز هذا العمل بدعم من موؤ�س�سة املجتمع املفتوح 



مركز درا�سات التنمية

جامعة بريزيت

تاأ�ش�ص املركز يف عام 1997 كربنامج بحثي متخ�ش�ص يف الدرا�شات التنموية. يهدف املركز اىل تعميق 
مفاهيم التنمية وربطها ب�شياقها العملي من خالل تقدمي اأطر نظرية ومفاهيمية تتحرى واقع التنمية 
يف فل�شطني. وهذا ي�شمل درا�شة التفاعالت بني العوامل القت�شادية والجتماعية وال�شيا�شية للتنمية. 
مرتبطة  م�شتدامة  وتنمية  حتقيق  دون  حتول  التي  القائمة  وال�شيطرة  ال�شلطة  بنى  درا�شة  عن  ف�شاًل 
بال�شياق الذي يفر�شه الحتالل عليها. فمنذ الحتالل الإ�شرائيلي لالأرا�شي الفل�شطينية عام 1967 
فر�شت قيود م�شددة على حق املجتمع الفل�شطيني بالتنمية. و�شمن هذا ال�شياق، يرى مركز درا�شات 
بدائل  واإنتاج  والبقاء،  ال�شمود  ا�شرتاتيجيات  هي  فل�شطني  يف  التنمية  عن  تعبريًا  الأكرث  اأن  التنمية 
حملية لبنى القوى املهيمنة. وبالإ�شافة اىل ذلك فان املركز ي�شعى اىل توفري اإطار موؤ�ش�شاتي ميكن من 
خالله النظر يف جميع الق�شايا ذات ال�شلة بالتنمية وبحثها ومناق�شتها وذلك بهدف توفري التوجيه 

وامل�شاعدة العلمية ل�شناع القرار.
يحاول مركز درا�شات التنمية من خالل جمعه بني البحاث الكادميية والن�شاطات املجتمعية، اأن يعزز 
الربط املحكم بني النظرية واملمار�شة التنموية اذ ت�شمل اأن�شطته يف هذا املجال الندوات وور�ص العمل، 
وامل�شوح امليدانية وتقييم الحتياجات فمن ناحية يعمل املركز على عدد من امل�شاريع البحثية يف �شتى 
املجالت التنموية بالتعاون والتن�شيق مع موؤ�ش�شات حملية ودولية. ومن ناحية اأخرى ينفذ املركز عددا 

اآخر من امل�شاريع املجتمعية التي تهدف اىل متكني الفئات املهم�شة ودجمها يف عملية التنمية.  
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تقديم مركز دراسات التنمية 
اأن�شب اهتمام مركز درا�شات التنمية منذ بداية عمله على البحث يف اجلوانب املختلفة املتعلقة بالتنمية 
يف الأرا�شي الفل�شطينية، وتقدمي مداخل وتوجهات �شيا�شاتية وعملية ل�شناع القرار، وبالرتكيز على 
الكاملة يف  التي تعرت�ص م�شاركتهم  والتحديات  ودرا�شة م�شكالتها،  املهم�شة،  املجموعات الجتماعية 
والأ�شخا�ص  والأطفال،  الن�شاء،  الأخرية،  ال�شنوات  املركز يف  درا�شات  تناولت  تنمية جمتمعهم.  فقد 
تهمي�شا يف عملية �شنع  اأكرث من غريها  تواجه  اجتماعية  ك�شرائح  والفقراء  وال�شباب،  الإعاقة،  ذوي 

القرار، ويف العملية التنموية ككل.

ويف هذا ال�شياق، تر�شد الدرا�شة احلالية التوجهات املرتبطة بواقع الن�شاء ذوات الإعاقة يف املجتمع 
الفل�شطيني والتحديات التي تواجهن يف الو�شول اإىل اأركان العدالة الر�شمية، كما تر�شد الدرا�شة واقع 
التي حتول دون و�شول  والق�شايا  والثقايف،  والقت�شادي  ال�شياق الجتماعي  الإعاقة يف  الن�شاء ذوات 
ق�شاياهن اإىل اأركان العدالة الر�شمية. ا�شتندت الدرا�شة احلالية اإىل نهج بحثي قائم على امل�شاركة من 
خالل م�شاركة الن�شاء ذوات الإعاقة والأهايل واملوؤ�ش�شات ذات العالقة من ال�شرطة املدنية الفل�شطينية 

والنيابة العامة والق�شاء النظامي الفل�شطيني والق�شاء ال�شرعي ووزارة ال�شوؤون الجتماعية. 

ومن الأهمية التنوية على اأن هذه الدرا�شة قد �شملت الأرا�شي الفل�شطينية املحتلة واملخيمات الفل�شطينية 
يف الأرا�شي اللبنانية، حيث نفذ الدرا�شة واأ�شرف عليها يف لبنان فريق موؤ�ش�شة م�شاواة يف خميم مار 

اليا�ص. 

وهنا، نعرب عن خال�ص �شكرنا لكل من �شاهم يف اإخراج هذه الدرا�شة اإىل حيز التنفيذ ويف مقدمتهم 
الن�شاء ذوات الإعاقة واأهاليهن على تعاونهم وم�شاركتهم. حيث كانت م�شاهمتهم الأ�شا�ص الذي بنيت 
عليها الدرا�شة يف الت�شميم والتخطيط والتنفيذ وتطوير الأدوات والتحليل و�شول اإىل التو�شيات. كما 

نقدم �شكرنا اأي�شا للباحثات امليدانيات ولكافة فريق العمل يف الأرا�شي الفل�شطينية املحتلة ولبنان.

كما نقدم �شكرنا وتقديرنا اأي�شا للموؤ�ش�شة ال�شريكة يف لبنان “موؤ�ش�شة م�شاواة” ونخ�ص بال�شكر الأ�شتاذ 
قا�شم �شباح مدير املوؤ�ش�شة وطاقمه والذي ا�شرف على تنفيذ الدرا�شة يف لبنان، كما نتقدم ب�شركنا 
اأركان العدالة الر�شمية ونخ�ص بالذكر  اإىل كل املوؤ�ش�شات ال�شريكة والتي تعاونت معنا من موؤ�ش�شات 
كل من ال�شرطة املدنية الفل�شطينية، والق�شاء الفل�شطيني، والنيابة العامة والق�شاء ال�شرعي، ووزارة 
ال�شوؤون الجتماعية. كما نتقدم ب�شكر خا�ص اي�شا لالحتاد العام لالأ�شخا�ص ذوي الإعاقة على التعاون 
والأ�شتاذة  �شائد جا�شر  د.  لكل من  اي�شا  ب�شكر  ونتقدم  املختلفة.  املناطق  اأبدوه يف  الذي  التن�شيق  يف 
�شذى اأبو �شرور ملراجعتهما للدرا�شة ولتقدميها مالحظات �شاهمت يف تطوير الدرا�شة، واأي�شا �شكرنا 
لالأ�شتاذه رمي البطمة على مالحظاتها. ونتقدم بال�شكر للزمالء والزميالت الذين قدموا مالحظات 

اأي�شا �شاهمت يف تطوير الدرا�شة. 
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مدخل

تتبلور التوجهات املجتمعية واملوؤ�ش�شاتية نحو ق�شية الإعاقة، والن�شاء ذوات الإعاقة على وجه اخل�شو�ص، 
التف�شري  بع�ص  دونية حتمل يف طياتها  بنظرة  املغلفة  والق�شائية  ال�شلبية  امل�شلكيات  يف منظومة من 
العوامل  من  العديد  عن   التوجهات  هذه  نتجت  الإعاقة،  ذوات  الن�شاء  تعي�شها  التي  التهمي�ص  حلالة 
م�شامينها  ولغة متتد  ومعتقدات  اجتاهات  من  الثقافة  هذه  وما حتمله  ال�شائدة،  الثقافة  الكامنة يف 
لل�شيا�شات والقوانني والت�شريعات ونظام احلكم واأركان العدالة. حيث العديد من العوامل والجتاهات 
والبنى املجتمعية التي تعيق من و�شول الن�شاء ذوات الإعاقة لأركان العدالة الر�شمية )ال�شرطة والنيابة 

العامة والق�شاء ب�شقيه ال�شرعي والنظامي(. 

املادية  والبيئات  املوؤ�ش�شاتية  والأنظمة  العوامل  هذه  على  ال�شوء  ت�شليط  بهدف  الدرا�شة  هذه  تاأتي 
كما  الر�شمية.  العدالة  ملوؤ�ش�شات  الإعاقة  ذوات  الن�شاء  و�شول  على  واأثرها  املجتمعية  والجتاهات 
تركز على واقع الن�شاء ذوات الإعاقة �شواء من حيث  فهم هذه التحديات اأو املعيقات التي حتول دون 
اأهم  حتديد  حيث  من  او  واحلماية،  وال�شكوى  بالتقا�شي  يتعلق  فيما  حلقوقهن  وو�شولهن  ح�شولهن 
الحتياجات التي تعزز من  و�شولهن لأركان العدالة الر�شمية، وبناء ا�شرتاتيجيات تدخل ت�شاهم يف 

متكينهن من امل�شي نحو حقوقهن العادلة.

كما ت�شعى هذه الدرا�شة من خالل عدد من املوؤ�شرات التي تغطي واقع وتوجهات الن�شاء ذوات الإعاقة 
فهم ال�شياق املجتمعي واملوؤ�ش�شاتي والثقايف القائم، وب�شكل تف�شيلي فان الدرا�شة تتناول املحاور التالية: 

واقع الن�شاء ذوات الإعاقة املعي�شي والظروف احلياتية الجتماعية واملوؤ�ش�شاتية والأ�شرية التي . 1
حتيط بهن. 

حول . 2 واملعرفة  املعلومات  توفر  حيث  من  املوؤ�ش�شاتي  الواقع  مع  الإعاقة  ذوات  الن�شاء  عالقة 
املوؤ�ش�شات ذات العالقة وطرق وو�شائل التوا�شل والو�شول اإىل احلقوق والعدالة. 

العدالة . 3 موؤ�ش�شات  اىل  الو�شول  يف  الإعاقة  ذوات  الن�شاء  تواجهها  التي  واحلواجز  العقبات 
واحلقوق واخلدمات. 

ا�شرتاتيجيات التدخل التي حتد من التحديات واملعيقات لتعزز من و�شول الن�شاء ذوات العاقة . 4
لأركان العدالة. 

ا�شتنتاجات عامة و�شيا�شات م�شتقبلية للتعامل مع واقع الن�شاء ذوات الإعاقة والعالقة مع اأركان . 5
العدالة الر�شمية.
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وارتباطا باملوؤ�سرات وباأهداف امل�سروع ترتكز الدرا�سة على حمورين رئي�سيني:

املحور الأول: تعي�ص الن�شاء ذوات الإعاقة  حتديات وواقع �شعب، والكثري من اأ�شكال التمييز ال�شلبي تبداأ 

الن�شاء وت�شاعفت  اأر�شية متييزية �شد  ال�شائدة يف جمتمعنا والتي ت�شكلت على  الثقافة  من منظومة 
الإعاقة م�شكلة  اأن  النظرة املجتمعية على  وت�شتند  اإعاقة.  ن�شاء ذوات  التمييزية كونهن  النظرة   هذه 
فردية ت�شتوجب ال�شفقة والإح�شان وعليه تنعك�ص هذه الثقافة يف �شيا�شات واجتاهات منظور العدالة يف 

التعاطي مع ق�شايا الن�شاء ذوات الإعاقة. ومن املعطيات الأ�شا�شية لهذا املنطلق:

�شيادة ال�شفقة والتعاطف يف التعامل مع ق�شايا الن�شاء ذوات الإعاقة. 1
التجاهل وعدم التعاطي بجديه مع ق�شايا الن�شاء ذوات الإعاقة.. 2
نزوع اأ�شر الن�شاء ذوات الإعاقة اإىل تفادي اخلروج بهن اإىل العلن، ويندرج ذلك على و�شول . 3

ق�شايا بناتهم ذوات الإعاقة للحيز العام، وعلى وجه اخل�شو�ص اإىل املحاكم وال�شرطة والق�شاء 
والنيابة مع ا�شتثناء “اأن كانت الق�شية �شوؤون اجتماعية”.

اأركان العدالة اإىل حل ق�شايا الن�شاء ذوات الإعاقة وب�شكل . 4 ميل الطاقم العامل يف موؤ�ش�شات 
عام، يف �شياق ع�شائري وعريف ولي�ص من منطلق حقوقي.

اأما املحور الثاين: تواجه الن�شاء ذوات الإعاقة حتديات ومعيقات اجتماعية اأهمها الإق�شاء والتهمي�ص 

مما يعيق اإندماجهن وو�شولهن لأركان العدالة، ومن الق�شايا الرئي�شة لهذه الإ�شكالية:

ي�شود اعتقاد اأن هناك ق�شورا يف التوا�شل من قبل الن�شاء ذوات الإعاقة اأنف�شهن، مما يعني . 1
عدم قدرتهن على الو�شول اإىل متطلبات وحيثيات امتيازات اأركان العدالة.

تخ�شى اأ�شر الن�شاء ذوات الإعاقة  من حتمل عبء امل�شئولية القانونية اذا ما توجهت ملوؤ�ش�شات . 2
العدالة، لأن الأعباء واملعيقات اأكرب بكثري من قدرات الأ�شرة. 

كما اأن الن�شاء ذوات الإعاقة اأكرث انك�شافا لالنتهاك �شواء على امل�شتوى ال�شخ�شي اأو امل�شتوى . 3
احلقوقي املوؤ�ش�شاتي.
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1. منهجية العمل ومراجعة األدبيات ذات العالقة

1.1 منهجية الدرا�سة 

ت�شتند هذه الدرا�شة على منهج متعدد الأ�شاليب والأدوات، النوعية والكمية، لبلوغ هدفها يف حتديد 
الأر�شية املعلوماتية املنا�شبة لبناء ا�شرتاتيجيات و�شيا�شات تدخلية مبنية على وجهة  نظر الن�شاء ذوات 
الإعاقة، بغر�ص التاأ�شي�ص لربامج م�شتقبلية، تتمثل يف بناء قدرات جمموعة من الن�شاء ذوات الإعاقة 

ومتكينهن من قيادة حركة منظمة ت�شاهم يف اإحداث تغري يف جمال الو�شول اإىل اأركان العدالة.

ولبلوغ الهدف املذكور اأعاله هدفت الدرا�شة اإىل الوقوف على واقع وظروف وحياة الن�شاء ذوات الإعاقة 
اأو تلك التي حتد من و�شولهن، لأركان العدالة،  وقراءة توجهاتهن وامل�شادر املتاحة لديهن للو�شول، 
وحتديد الحتياجات يف هذا الواقع. اإ�شافة اإىل تقدمي قراءة لعالقة الن�شاء ذوات الإعاقة مع املوؤ�ش�شات 

ذات ال�شلة. 

ولتحقيق ذلك اعتمدت الدرا�شة على منهج بحثي قائم على امل�شاركة، ي�شتند اإىل م�شاركة الن�شاء ذوات 
الإعاقة يف جميع مراحل الدرا�شة، مبا يف ذلك الت�شميم والتخطيط والعمل امليداين، ويف امل�شاهمة يف 

حتليل النتائج ورفد الدرا�شة بتو�شيات. 

لقد مت ا�شتخدام الأدوات البحثية النوعية والكمية، من خالل جمع الروايات حول حياة وظروف الن�شاء 
ذوات الإعاقة بجانب م�شح كمي مع عدد من الن�شاء ذوات الإعاقة بجانب املراجعة املكتبية لالأدبيات 
املختلفة مبا فيها تلك املت�شمنة على البيانات الكمية، كذلك احلوار مع املوؤ�ش�شات الر�شمية ذات العالقة 

بحقوق الن�شاء ذوات الإعاقة، وموؤ�ش�شات اأركان العدالة لقراءة توجهاتهم واجتاهاتهم نحو الق�شية.

مراحل الدرا�سة: مرت الدرا�سة منهجيا باملراحل التالية: 

• الإح�شائية 	 الدرا�شات  وكذلك  الدرا�شة،  مبو�شوع  املتعلقة  واملحلية  العاملية  الأدبيات  مراجعة 
التي تتناول واقع الن�شاء ذوات الإعاقة. لقد مت ا�شتخدام نتائج املراجعة يف تطوير موؤ�شرات 
للدرا�شة، وعك�شها يف النقا�ص مع املوؤ�ش�شات والن�شاء ذوات الإعاقة ويف تغطية اجلوانب النظرية 

واملعلوماتية للدرا�شة، )انظر قائمة املراجع املرفقة(.

• عقد لقاءات ت�شاورية مع املوؤ�ش�شات ذات العالقة ومع النا�شطني والنا�شطات يف حركة الإعاقة، 	
واإجراء مقابالت فردية مع ذوي العالقة من املهتمني ب�شاأن الن�شاء ذوات الإعاقة. وكما مت عقد 
لقاءات مع اأطراف خمتلفة من موؤ�ش�شات اأركان العدالة )النيابة والق�شاء ال�شرعي والنظامي 
يف  ال�شاأن  بهذا  لقاء   20 عقد  مت  حيث  الجتماعية،  ال�شوؤون  وزارة  اإىل  بالإ�شافة  وال�شرطة( 

ال�شفة الغربية وقطاع غزة ولبنان.



مية
ر�ش

ة ال
دال

الع
ان 

لأرك
قة 

لإعا
ت ا

ذوا
اء 

ن�ش
ل ال

�شو
و

9

• مت عقد 9 جمموعات مركزة مع الن�شاء ذوات الإعاقة )من مناطق خمتلفة يف ال�شفة الغربية 	
وقطاع غزة ولبنان(، حيث �شارك يف تلك الور�ص ن�شاء ذوات اإعاقة من فئات عمرية خمتلفة، 
وحالة  خمتلفة،  تعليمية  وم�شتويات  خمتلفة،  اجتماعية  وحالت  خمتلفة،  اإعاقات  اأنواع  ومن 
واقع  اأهمها  املحاور،  من  عدد  على  املجموعات  هذه  يف  احلوار  تركز  اأي�شا.  خمتلفة  عملية 
وعالقات الن�شاء ذوات الإعاقة يف الأ�شرة، الواقع يف املجتمع والعالقة مع املوؤ�ش�شات الر�شمية 
املرتبطة باركان العدالة، فهمهن لأركان العدالة، وتو�شيف اأدوار تلك املوؤ�ش�شات. �شارك يف هذه 
الور�ص باملجمل 107 امراأة ذات اإعاقة. كما مت جتريب ال�شتمارة الكمية يف الور�ص الأخرية من 

هذه اللقاءات.

• وق�شايا 	 مفاهيم  وحول  البحث  منهجية  الباحثات على  وتدريب  امليداين  البحث  فريق  ت�شكيل 
الإعاقة. 

• تنفيذ م�شح ميداين يف مناطق البحث الثالث مع 502 امراأة ذات اإعاقة )201 امراأة يف ال�شفة 	
الغربية، 150 امراأة يف قطاع غزة، 151 امراأة يف املخيمات الفل�شطينية يف لبنان(. مع العلم انه 
مت ا�شتخدام منهجية اختيار العينة بال�شتناد على عدة تقنيات بحثية بغر�ص الو�شول للن�شاء 
ذوات الإعاقة، �شواء من خالل املوؤ�ش�شات القاعدية العاملة يف ق�شايا الإعاقة، ومع موؤ�ش�شات 
اأخرى لت�شهيل  اإىل  اإعاقة  الثلج املتدحرجة من امراأة ذات  الإعاقة نف�شها، بجانب تقنية كرة 

الو�شول اإىل فئات خمتلفة ومتنوعة من الن�شاء ذوات الإعاقة. 

• كما مت عقد 12 جمموعة مركزة حتليلية مع ن�شاء ذوات اإعاقة يف مناطق البحث الثالث. حيث 	
مت عر�ص النتائج الرئي�شية للدرا�شة ونقا�شها معهن من اأجل التعمق يف التحليل وتبيان وجهات 

نظرهن واخلروج بتو�شيات. ح�شر هذه الور�ص 130 امراأة ذات اإعاقة.

• عقد ثالث ندوات مركزية لعر�ص النتائج بح�شور ممثلني عن اأركان العدالة، فقد مت عقد ور�شة 	
ال�شاأن واحل�شول على وجهة نظرهم  اأ�شحاب  مع  البحث  نتائج  بهدف عر�ص  يف كل منطقة 

وحتديد دورهم امل�شتقبلي. 

حتديات العمل امليداين

• ذوات 	 »الن�شاء  البحث  مو�شوعة  ح�شا�شية  عن  الناجتة  التحديات  من  عدد  امليداين  العمل  واجه 
الإعاقة« يف ال�شياق الثقايف الفل�شطيني، ومن اأهم التحديات: 

اإنكار بع�ص الأ�شر لوجود ن�شاء ذوات اإعاقة داخل اأ�شرهم، وهذا ما حدا بفريق البحث لتكرار . 1
جتربة البحث عن اأفراد اآخرين من العينة.
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تقبل . 2 لعدم  للمقابلة  الفريق  اأثناء عقد  البيوت  من  امليدانيات  للباحثات  العائالت  بع�ص  طرد 
بع�ص الأ�شر لأ�شئلة ال�شتمارة بالرغم من تو�شيح الفريق لعلمية و�شرية املعلومات.

ا�شتغراق املقابلة لفرتات طويلة، حيث كان فريق البحث بحاجة لإعادة الأ�شئلة اأكرث من مرة، . 3
وخا�شة مع الإعاقات الذهنية الب�شيطة، ومع الإعاقات ال�شمعية نتيجة لرتجمة ال�شتمارة اإىل 

لغة الإ�شارة. 

رف�ص بع�ص الن�شاء ذوات الإعاقة اأنف�شهن من امل�شاركة يف امل�شح دون الإف�شاح عن ال�شبب. . 4

اأثناء . 5 له  تعر�شن  الذي  النف�شي  لل�شغط  نتيجة  الباحثات،  لبع�ص  نف�شي  تفريغ  جل�شات  عقد 
عملية البحث، ب�شبب توا�شلهن مع الواقع ال�شعب الذي تعي�شه بع�ص الن�شاء ذوات الإعاقة.   

1.2 مدخل وقراءة لالأدبيات والدرا�سات ال�سابقة

تواجه الن�شاء ذوات الإعاقة حرمانا م�شاعفا، كونهن ن�شاء وكونهن ذوات اإعاقة، حيث تتخذ الإعاقة 
اأبعادا مرتبطة بالنوع الجتماعي من حيث م�شاعفة القيود وا�شتالب حقوق الن�شاء ذوات الإعاقة خا�شة 
وتواجه   .)(()Coleridge,2001( »املنزيل«  اخلا�ص  حيزهن  من  واخلروج  العام  للحيز  احلراك  عند 
الن�شاء اأي�شا متييزا م�شاعفا من حيث العي�ص يف اأو�شاع جمتمعية اأ�شعب من الرجال ذوي الإعاقة، اذ 

 .(2((Boylan, 1991( قللت اإعاقتهن من دورنهن »املحدود اأ�شال كن�شاء« يف جمتمعاتهن وبيوتهن

الإعاقة  ذوي  من  الذكور  اأبنائهم  بني  فيما  التعامل  وعند  الأ�شرة،  داخل  بالعموم  التمييز  يت�شاعف 
وبناتهم من ذوات الإعاقة خا�شة يف احل�شول على خدمات التعليم وال�شحة واحل�شول على الأدوات 
وتكون  والطبخ«،  »اخلياطة  تقليدية  واأدوار  مبهن  الإعاقة  ذوات  الن�شاء  فر�ص  وتنح�شر  امل�شاندة، 
بع�ص  بيانات  ت�شري  اذ   .(3((Nagata, 2003( معدومة،  تكون  مل  اإن  وحمدودة  اقل  بالزواج  فر�شهن 
املوؤ�ش�شات الدولية اأن 80  % من الن�شاء من ذوات الإعاقة ل يتمتعن باأية و�شيلة م�شتقلة لك�شب الرزق، 
ويعتمدن كليًا على الآخرين، خا�شة يف املناطق الريفية من البلدان النامية. )الأمم املتحدة واللجنة 

القت�شادية والجتماعية()4).

ويدخل عامل ثالوثي حني تكون تلك الن�شوة من ذوات الإعاقة لجئات )امراأة، ذات اإعاقة، لجئة(، 
حيث يكون لتلك العالقة الالمرئية وكنتيجة البنى القائمة يف املخيمات والبنية التحتية واملوارد الفقرية 
1 Coleridge, Peter. (2001( Disability, Liberation, and Development. UK and Ireland: Oxfam.
2  Boylan, Esther. (1991( Women and Disability. London: Zed Books.   
3 Nagata, Kozue Kay. (2003( ‘Gender and Disability in the Arab Region: The Challenges in the New 
Millennium,’ Asia Pacific Rehabilitation Journal. 14(1(: 10-17.
4 www.unescap.org/esid/psis/disability/decade/publications/wwd1.aspv
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والبنية الجتماعية، تبعاتها واإ�شكالتها على واقع الن�شاء من حيث العزل والإق�شاء و�شعوبة احلراك 
 .(5((Women Committee on Refugee…, 2008( .داخل هذا احليز

وميكن القول اأنه بالرغم من الأعداد الكبرية من الن�شاء والفتيات ذوات الإعاقة - وخا�شة يف البلدان 
التنمية  �شياق  يف  مرئيات«  »غري  والفتيات  الن�شوة  تلك  اأن  على  تدل  اإ�شارات  هناك  فان  النامية-  
وغائبات، اإىل حد كبري، عن جدول اأعمال التنمية. حتى عندما يتم دمج النوع الجتماعي يف م�شاريع 
املحددة غري مدجمات يف هذه  احتياجاتهن  الإعاقة من حيث  والفتيات ذوات  الن�شاء  تبقى  التنمية، 

اخلطط اأو نادرات الدمج )6). 

الثقافة  ج�شدتها  التي  الأدوار  �شياق  يف  والإعاقة  الجتماعي  بالنوع  الرتابطية  العالقة  تبنى  كما 
بدورهن  والقيام  الإيفاء  قادرات على  الإعاقة غري  الن�شاء ذوات  ان  الثقافة،  تلك  املجتمعية، وح�شب 
اأن الثقافة املجتمعية وحتت م�شمى  الرئي�شي الإجنابي، مما يعزز من واقع العزل والإق�شاء. بجانب 
“العار” تولد احلمائية والرعاية والتي حتد من خروج الن�شاء ذوات الإعاقة للحيز العام، وتقبع تلك 

الن�شوة يف عزلة تامة تقريبا دون الك�شف للعام عن هويتهن باجتاه ال�شتبعاد والإق�شاء الكامل)7) . 

 )2006( الدولية  التفاقية  توقفت  الإعاقة،  ذوات  الن�شاء  تعي�شه  الذي  وال�شياق  الواقع  هذا  �شمن 
»بخ�شو�ص الأ�شخا�ص ذوي الإعاقة« عند هذه املو�شوعة من خالل اإفرادها بابا خا�شا بالن�شاء ذوات 

الإعاقة، ففي ديباجتها الفتتاحية ركزت التفاقية الدولية يف بندين )ف، ق( على التالية:

واإذ تعرتف باأن الن�شاء والفتيات ذوات الإعاقة غالبا ما يواجهن خطرا اأكرب يف التعر�ص،  ف:   “
�شواء داخل املنزل اأو خارجه، للعنف اأو الإ�شابة اأو العتداء، والإهمال اأو املعاملة غري الالئقة، و�شوء 

املعاملة اأو ال�شتغالل”.

اجلهود الرامية اإىل ت�شجيع متتع  واإذ توؤكد احلاجة اإىل اإدماج منظور جن�شاين يف جميع  “ق: 
الأ�شخا�ص ذوي الإعاقة الكامل بحقوق الإن�شان واحلريات الأ�شا�شية”.

:
)((

بينما تناولت املادة ال�ساد�سة واخلا�سة بالن�ساء ذوات الإعاقة البندين التاليني

تقر الدول الأطراف باأن الن�شاء والفتيات ذوات الإعاقة يتعر�شن لأ�شكال متعددة من التمييز، واأنها . 1
امل�شاواة بجميع  وعلى قدم  ل�شمان متتعهن متتعا كامال  الالزمة  التدابري  ال�شدد  �شتتخذ يف هذا 

حقوق الإن�شان واحلريات الأ�شا�شية.

5 Women’s Committee on Refugee Children & Women. (2008( Disabilities among Refugees and Conflict-
Affected Populations. New York. 
6http://web.worldbank.org/WBSITE/EXTERNAL/TOPICS/EXTSOCIALPROTECTION/EXTDISABILITY/0,,conten
tMDK:20193528~menuPK:418895~pagePK:148956~piPK:216618~theSitePK:282699,00.html
7 http://www.handicap-international.fr/bibliographie-
8 http://www.un.org/disabilities/documents/convention/convoptprot-a.pdf
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تتخذ الدول الأطراف جميع التدابري املالئمة لكفالة التطور الكامل والتقدم والتمكني للمراأة، . 2
بغر�ص �شمان ممار�شتها حقوق الإن�شان واحلريات الأ�شا�شية املبينة يف هذه التفاقية والتمتع 

بها.
وبخ�شو�ص التقا�شي واأهميته يف ظل الفجوات القائمة، ن�شت ذات التفاقية الدولية يف املادة . 3

باإمكانية اللجوء اإىل الق�شاء بالتايل: رقم “13” واملعنونة 

الق�شاء على قدم  اإىل  للجوء  الإعاقة  لالأ�شخا�ص ذوي  فعالة    �شبال  الأطراف  الدول  “تكفل 
مع  تتنا�شب  التي  الإجرائية  التي�شريات  توفري  خالل  من  ذلك  يف  مبا  الآخرين،  مع  امل�شاواة 
اأعمارهم، بغر�ص تي�شري دورهم الفعال يف امل�شاركة املبا�شرة وغري املبا�شرة، مبا يف ذلك ب�شفتهم 
 �شهودا، يف جميع الإجراءات القانونية، مبا فيها مراحل التحقيق واملراحل التمهيدية الأخرى.
لكفالة اإمكانية جلوء الأ�شخا�ص ذوي الإعاقة اإىل الق�شاء فعليا، ت�شجع الدول الأطراف التدريب 

املنا�شب للعاملني يف جمال اإقامة العدل، ومن �شمنهم ال�شرطة وموظفو ال�شجون”. 

تتعر�ص الن�شاء ذوات الإعاقة اإىل عنف م�شاعف اإ�شافة اإىل عملية الإق�شاء والعزل املجتمعي ، ففي 
ي�شلط  الإعاقة،  ذوات  والفتيات  الن�شاء  �شد  العنف  حول  الإن�شان  حلقوق  ال�شامية  للمفو�شية  تقرير 
ارتباطًا مبا�شرًا  يرتبط  العنف  اأ�شد من  لدرجة  الإعاقة  الأ�شخا�ص ذوي  تعر�ص  ال�شوء على  التقرير 
بالعوامل التي تزيد من اعتمادهم على الآخرين اأو بتلك التي جتردهم من اإمكانياتهم وحترمهم من 
حقوقهم. وتف�شي الكثري من هذه العوامل اأي�شًا اإىل ظاهرة الإفالت من العقاب واإىل تغييب الق�شية، 
ويوؤدي اإىل العنف الذي يدوم لفرتات طويلة، وت�شمل تلك العوامل عدم وجود و�شائل م�شاعدة على التنقل 
اأو اأجهزة م�شاعدة وعدم توفري التدريب الالزم ل�شتخدامها، والقوانني التي جتيز حرمان الأ�شخا�ص 
ذوي الإعاقة من الأهلية القانونية وتف�شي اإىل تعيني و�شي قانوين يقوم باتخاذ قرارات ملزمة قانونًا 
املعلومات  على  احل�شول  فر�ص  توافر  وعدم  الإعاقة،  ذوي  الأ�شخا�ص  عن  بالنيابة  عنها  ويعرب 
واخلدمات الإر�شادية، واخلوف من الإبالغ عن الإ�شاءة خ�شية فقدان الرعاية الالزمة، واخلوف من 
الذي  الآخر  والعامل  املنزلية.  البيئة  يف  الإ�شاءات  عن  الإبالغ  حال  يف  الرعاية  موؤ�ش�شات  يف  الإيداع 
ي�شهم يف جعل العنف غري مرئي هو عدم قدرة املوؤ�ش�شات الر�شمية وغري الر�شمية على اإدراك الظروف 
الإعاقة  ذوات  الن�شاء  بني  املقارنة  وعند  لالإعاقة.  مالزمة  ُتعترب  ما  كثريًا  لأنها  العنف  عن  النا�شئة 
بالرجال ذوي الإعاقة، تتعر�ص الن�شاء ذوات الإعاقة للفقر والعزلة ب�شكل اأكرب، ويتقا�شني اأجورًا اأقل 
من الرجال كما اأن ن�شبة متثيلهن يف القوى العاملة هي اأدنى. ونتيجة لذلك، فاإنهن على الأرجح اأكرث 

تعر�شًا اأي�شًا للوقوع �شحايا للعنف و/اأو اأقل قدرة على الإفالت من حلقة العنف))(. 

9  www2.ohchr.org/english/issues/women/docs/A-HRC-20-5_ar.doc(7-8 ص(  
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ت�شري الدبيات املحلية، رغم حمدوديتها، وكنتيجه للظروف ال�شيا�شية التي يعي�شها ال�شعب الفل�شطيني، 
يف  الإعاقة  معدلت  ارتفعت  الإ�شرائيلي،  الحتالل  مار�شها  التي  والدمار  احلروب  حلالت  ونتيجة 
فل�شطني ولقد اأ�شهم هذا ال�شياق يف تعزيز الوعي الجتماعي لالإعاقة كظاهرة طبيعية، �شواء من خالل 
اأ�شيبوا جراء املواجهة مع الحتالل الإ�شرائيلي  الهتمام باجلرحى، وبذوي الإعاقة اجل�شدية الذين 
خا�شة يف النتفا�شة الأوىل، اأو من خالل تقبل الظاهرة والتعامل معها، يف الوقت الذي قل فيه الهتمام 

بالإعاقات غري اجل�شدية كالإعاقات الذهنية وتاأخر النمو والن�شاء ذوات الإعاقة)1)( . 

3 .1 الإطار املفاهيمي لتحديد احتياجات الن�ساء ذوات الإعاقة يف الو�سول 
اإىل اأركان العدالة الر�سمية 

يت�شل مفهوم الو�شول اإىل العدالة يف ال�شياق العام، اإىل الكيفية والواقع والإجراءات العملية التي تكفلها 
الدولة ود�شتورها للو�شول اإىل اأركان العدالة. بجانب بنود الإعالن العاملي حلقوق الإن�شان لعام 1948. 
ت�شري الأدبيات باأن لكل مواطن/ة بغ�ص النظر على اإعاقته وجن�شه ولونه وعرقه ودينه احلق والعدالة 
على اكت�شاب املعرفة الالزمة والفهم والوعي ملمار�شة حقوقه وحمايتها من خالل قنوات ر�شمية، حيث 
ال�شتجابة،  و�شرعة  اإليها  الو�شول  ال�شكاوى من حيث  لآليات ومنهجيات  تدعيم  القنوات  تلك  ت�شمن 
للح�شول على املنافع الف�شلى من اأجل حت�شني �شبل معي�شتهم. كما اأن الو�شول اإىل العدالة هو التمكني 
يف تعزيز الوقاية والتخفيف من حدة الفقر، والوقاية من الف�شاد ودعم وحماية وحتقيق حقوق الإن�شان 
من خالل التمكني القانوين لكل النا�ص بغ�ص النظر على الفروقات فيما بينهم«)))(. حيث تربط عدة 
موؤ�شرات بذلك اأهمها: مدى كفاءة وفعالية نظام العدالة من حيث الراأ�شمال الب�شري العامل والبيئة 
القانون  والتقليدية، والعالقة بني  العرفية  القانون مقابل املمار�شات  الفيزيائية، ومدى �شيادة  املادية 
الر�شمي والقيم التقليدية، والوقوف على العوامل التي متنع الو�شول اىل اأركان العدالة، والتكاليف التي 
تقع على عاتق املواطنني يف الو�شول اىل نظام العدالة، وطبيعة الليات التي ت�شاهم يف الو�شول وتقدمي 

�شكوى واليات ال�شتجابة اىل تلك ال�شكاوي...الخ)1)(.

 Khamis, Vivian. (2008( ‘Post-traumatic stress and psychiatric disorders in Palestinian adolescentsاأنظر كل من : 10
following intifada-related injuries,’ Social science and medicine, 67(8(: 1199-1207.
Lakkis, Sylvana. (1997( ‘Mobilising women with physical disabilities: The Lebanese Sitting Handicapped 
Association.’ In Gender and Disability: Women’s Experiences in the Middle East. Lina Abu Habib, ed. Oxford: 
Oxfam.
11  Background Paper on Access to Justice Indicator in the Asia-Pacific Region, UNDP and La Salle Institute 
of Governance, 2003
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هذا املفهوم يقود اإىل الربط بواقع الن�شاء ذوات الإعاقة، وكيف تت�شكل املواقف وال�شيا�شات والربامج 
واملعتقدات يف املجتمع جتاه ق�شايا الإعاقة من النهج العملياتي )املمار�شة( التي يتم تبنيه. وينعك�ص 
واملنطلق  فاملفهوم  اخلدماتية،  اأو  القانونية  اأو  احلقوقية  �شواء  الر�شمية  املوؤ�ش�شة  عمل  يف  جليا  ذلك 
لالإعاقة اأي�شا ينعك�ص يف طبيعة التعاطي مع ق�شايا الأ�شخا�ص ذوي الإعاقة وو�شولهم لأركان العدالة 

والذي ميكن تلخي�شه  بالنماذج التالية)13):     

• املنهج )النموذج( الطبي: ينظر هذا النموذج على اأن الإعاقة هي م�شكلة �شحية، وباملقابل حتتاج 	

اإىل حل فردي يرتبط مبركز �شحي وطبي، هذا النهج يف العمل ي�شتبعد الأ�شخا�ص ذوي الإعاقة 
من املجتمع من ال�شياق احلقوقي اإىل املنحى ال�شحي. 

• الإعاقة 	 ذوي  الأ�شخا�ص  اأن  من  املنهج  هذا  ينطلق  )الرعوي(:  اخلريي  )النموذج(  املنهج 

وهم  عاجزين،  �شعفاء  وهم  م�شتقل،  ب�شكل  والعي�ص  اأنف�شهم  رعاية  على  قادرين  غري 
 بحاجة اإىل الراأفة وال�شفقة، وعليه يعترب اأن الفرد ذوي الإعاقة هو امل�شكلة.  

وعليه ينظر املنهجان �شالفا الذكر اأنه من الداعي اإىل عزل الأ�شخا�ص ذوي الإعاقة يف املوؤ�ش�شات 
وامل�شت�شفيات واملراكز الطبية واملنازل وبيوت الإيواء، بعيدا عن اأركان العدالة واحلقوق. 

• املنهج )النموذج الجتماعي(: يتعاطى هذا النموذج مع الإعاقة باأن لها عالقة بالأبنية الجتماعية 	

م�شاركة  اأمام  حواجز  خلق  يف  امل�شاهمة  الجتماعية  امل�شئولية  اأهمية  اإىل  وينطلق  القائمة، 
الأ�شخا�ص ذوي الإعاقة. وعلى املجتمع حتمل م�شئوليته واإزالة هذه العوائق والتي تتعزز ب�شبب 
املفاهيم واملمار�شات اخلاطئة، وينظر هذا املنهج اإىل الأ�شخا�ص ذوي الإعاقة كمت�شاوين مع 
باقي اأفراد املجتمع، ويدعو اإىل اإزالة كافة احلواجز الجتماعية من بيئات مادية واجتماعية 

مثل احلواجز القانونية والقوانني التميزية واحلواجز املادية وحواجز الت�شالت واللغة. 

• مت�شاوون يف 	 الب�شر  وان جميع  مفاهيم حقوقية  ينطلق من  الإن�سان:  القائم على حقوق  املنهج 

والثقافية  والقت�شادية  الجتماعية  واحلواجز  العوائق  وان  متييز،  دون  واحلقوق  الكرامة 
وال�شيا�شية القائمة تعترب انتهاكا حلقوقهم الأ�شا�شية.

انعكا�شا للنموذج احلقوقي التنموي جاء يف اتفاقية الأمم املتحدة حلقوق الأ�شخا�ص ذوي الإعاقة 2006، 
ل مفهوما ل يزال قيد التطور واأن الإعاقة حتدث ب�شبب  تعريفا لالإعاقة، يف الديباجة،: على اأنها ت�شِكّ
التفاعل بني الأ�شخا�ص، الذين لديهم اإ�شابات اأو �شعوبات،  مع احلواجز يف املواقف والبيئات املحيطة 

التي حتول دون م�شاركتهم م�شاركة كاملة فعالة يف جمتمعهم على قدم امل�شاواة مع الآخرين)1)(.
http://www.survivorcorps.org/PDFs/Advocacy/SurvAssist24.pdf اأنظر على �شبيل املثال الورقة التالية  13
14 http://www.un.org/disabilities/documents/convention/convoptprot-a.pdf
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وا�شتنادًا اإىل منظور حقوق الإن�شان ب�شاأن الإعاقة، وارتباطا مبفهوم الو�شول اإىل اأركان العدالة يوؤكد 
هذا الإطار التحليلي على ما يلي:)1)( 

• ول�شن 	  )Subjects( كفاعالت  الإعاقة  ذوات  الن�شاء  الإعاقة(  ذوي  )الأ�شخا�ص  اإىل  النظر 
 .)Objects( تابعات

• البتعاد عن النظر اإىل )الأ�شخا�ص ذوي الإعاقة( الن�شاء ذوات الإعاقة اأنهن كم�شكلة وعائق 	
اأمام الفعل التنموي، والتعاطي معهن من منطلق اأنهن �شاحبات حقوق. 

• خارج 	 وال�شيا�شية،  والجتماعية  القت�شادية  العمليات  خمتلف  تتناول  التي  امل�شكالت  حتديد 
هذه  تقوم  هل  واإمنا:  الإعاقة،  ذوات  الن�شاء  الإعاقة(  ذوي  )الأ�شخا�ص  فردية  وواقع  اأطار 

العمليات با�شتيعاب الفروقات الفردية اأم ل؟ 
• يف 	 الطبيعي  التنوع  من  جزءا  الإعاقة  ذوات  الن�شاء  الإعاقة(  ذوي  )الأ�شخا�ص  اأن  منظور  من  النطالق 

املجتمع.
• و�شع ق�شية الإعاقة والتعاطي معها كق�شية عرب قطاعية حقوقية تنموية. وهذا يعني اأن ق�شايا 	

الن�شاء ذوات الإعاقة تتداخل يف كل العمل املوؤ�ش�شي ور�شم ال�شيا�شات والربامج املختلفة. 
يرتكز هذا الإطار على منظور مناه�شة التمييز �شد الأ�شخا�ص ذوي الإعاقة بالعموم، والن�شاء 
ذوات الإعاقة على وجه اخل�شو�ص. ومناه�شة التمييز الذي يحد من اإمكانية الو�شول ملراكز 
�شنع القرار، واملراكز احلقوقية �شواء كانت الر�شمية اأو غري الر�شمية. خا�شة اأن الفكر ال�شائد 
احلقوقي  ال�شياق  يف  مرئيات  غري  باأنهن  الإعاقة  ذوات  الن�شاء  اإىل  ينظر  النامية  الدول  يف 

والتنموي. 

اأر�شية  الن�شاء ذوات الإعاقة فقط، لن ي�شكل  التمييز جتاه  اأ�شكال  العمل على حظر كافة  اإن 
للحقوق التنموية، فالن�شاء ذوات الإعاقة يواجهن حتديات جمة من ال�شعب التغلب عليها ب�شمة 
حظر التمييز فقط، واإمنا انطالقا من عمل اإيجابي يف �شكل الأنظمة التف�شيلية اأو امل�شاواتية 
اإىل معاجلة  الرامية  اأن اجلهود  الدرا�شات املختلفة  اتخاذها. حيث تلحظ  الواجب  والتدابري 
توؤثر  معينة  ق�شايا  ا�شتك�شاف  على  تقت�شر  الإعاقة  ذوات  الن�شاء  جتاه  امل�شاواة  عدم  م�شاألة 
عليهن ب�شكل خا�ص ويف بع�ص املجالت، هذا النهج يت�شم ب�شيق الأفق لو�شع تدابري كافية عند 

النظر يف امل�شاواة بني اجلن�شني ودمج الن�شاء ذوات الإعاقة)16). 

 Quinn, G. and Degener, T. et al (2002( Human Rights and Disability: The current useملزيد من التفا�شيل اأنظر:  15
and future potential of United Nations human rights instruments in the context of disability. United Nations, 
New York and Geneva, 2002

http://www.wwda.org.au/europedisc1.pdf ملزيد من املزيد حول هذه الإطار ميكن النظر اإىل:  16
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1.4 الإطار القانوين والت�سريعي وال�سيا�ساتي الناظم لق�سايا

 الأ�سخا�س ذوي الإعاقة يف فل�سطني

1.4.1 الإطار القانوين والت�سريعي

مل تتطرق القوانني الفل�شطينية بالعموم للن�شاء ذوات الإعاقة يف اأي من بنودها، حيث نظمت ق�شايا 
الإعاقة يف فل�شطني يف ن�ص قانوين للمرة الأوىل يف العام 1999، كم�شوؤولية م�شرتكة حكومية واأهلية، 
حيث �شن قانون حقوق املعوقني رقم )4( لعام 1999 كت�شريع ناظم م�شتقل يت�شمن جملة من الأحكام 
والبنود واحلقوق الأ�شا�شية وال�شرورية حلياة الأ�شخا�ص ذوي الإعاقة، بالإ�شافة اإىل جمموعة اأخرى من 
الن�شو�ص العامة يف قوانني نافذة �شارية ذات عالقة بالواقع العام اأهمها: القانون الأ�شا�شي الفل�شطيني 
املعدل )2005( والذي ين�ص على حظر التمييز على اأ�شا�ص الإعاقة، وقانون العمل 2000/7، وقانون 
اخلدمة املدنية 1998/4، والتي ارتبطت بنودها بق�شايا ت�شغيل الأ�شخا�ص ذوي الإعاقة يف القطاعني 

اخلا�ص والعام.

بالرغم من اأهمية هذا القانون )قانون الإعاقة( ودوره يف الواقع العام و�شرورة تطبيقه وتنفيذه اإل اأن 
هناك العديد من اأوجه الق�شور وال�شعف املاثلة فيه، حيث يتعاطى القانون مع ق�شية الإعاقة مبنظور 

طبي، ومع اأهمية هذا القانون، اإل اأنه يت�شمن ثغرات عدة والتي ميكن اإجمال اأبرزها يف التالية)1)(:

• غياب ال�شفة الآمرة يف ن�شو�ص القانون، كما يخلو القانون من اآليات امل�شاءلة ونظم الرقابة. 	
• تطبيقه، 	 اإمكانية  ي�شمن  ب�شكل  بنودها  ترجمت  التي  التنفيذية  واللوائح  النظم  و�شوح  عدم 

واجلهات التنفيذية املكلفة بالرقابة عليها مما جعل ق�شية الإعاقة حالة اجتماعية تتبع لدوائر 
وزارة ال�شوؤون الجتماعية. 

• وجود تعار�ص قانوين بني ن�شو�ص وبع�ص الت�شريعات الناظمة حلقوق الأ�شخا�ص ذوي الإعاقة، 	
فبينما ين�ص قانون حقوق املعوقني وقانون العمل على حق ت�شغيل الأ�شخا�ص ذوي الإعاقة بن�شبة 
ل تقل عن 5 % ي�شرتط قانون اخلدمة املدنية يف املادة الرابعة والع�شرين منه خلو املتقدم لطلب 

وظيفة من )العاهات( والأمرا�ص والإعاقات....الخ. 
• ن�شاأ تعار�ص بفعل تقييد اللوائح التنفيذية حلقوق عامة وجعلها حم�شورة بفئة حمددة كالإعفاء 	

اجلمركي الذي ق�شرته الالئحة التنفيذية على الأ�شخا�ص ذوي الإعاقة احلركية فقط يف حني 
جعله قانون حقوق املعوقني حقًا مطلقًا للجميع. 

• مل يتناول القانون اأي اإجراءات بخ�شو�ص التقا�شي يف ق�شايا الأ�شخا�ص ذوي الإعاقة، وعليه 	
بال�شق اجلزائي  التطبيق  للنيابة والق�شاء مراعاة  اإجراءات خا�شة ت�شمن  اأي  مل يكن هناك 

 17وورقة خلفية خا�شة مبراجعة القانون خا�شة باخلطة الإ�شرتاتيجية لقطاع الإعاقة يف فل�شطني )مركز درا�شات التنمية، 2011(.  
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ا�شتنادا اإىل مبداأ النيابة ك�شرعية تراعي تطبيق القانون)))(. 
وبخ�شو�ص بع�ص الإجراءات ل�شمان �شري التحقيق واإنفاذ القانون، نوهت بع�ص القوانني اإىل اإجراءات 
واملدنية  التجارية  املواد  يف  البيانات  وقانون   ،2001 ل�شنة  اجلزائية  الأ�شول  قانون  مثل  ن�شو�شها  يف 
ل�شنة 2001، بخ�شو�ص �شماع اأقوال الإعاقة ال�شمعية اأو ت�شهيل �شماع اإفادات الأ�شخا�ص ذوي الإعاقة 
بالعموم، اأو حماكمة متهما م�شابا مبر�ص او اختالل)))(.كما نوه يف قانون العقوبات الأردين واملطبق 

يف الأرا�شي الفل�شطينية عقوبات �شديدة اجتاه العتداءات اجلن�شية على الن�شاء ذوات الإعاقة)11(. 

1.4.2 الطار ال�سيا�ساتي 

يف �شوء درا�شة لر�شد املوؤ�شرات املتح�ش�شة لالإعاقة يف ال�شيا�شات التي تنفذها املوؤ�ش�شات لدمج ق�شايا 
لال�شتنتاجات  الو�شول  مت  بريزيت  جامعة  التنمية-  درا�شات  مركز  نّفذها  الإعاقة،  ذوي  الأ�شخا�ص 

التالية))1(:

حمدودية املوؤ�ش�شات على اختالف قطاعاتها التي تتبنى على راأ�ص خططها وبراجمها �شيا�شة . 1
ت�شتند على ت�شمني ق�شايا الأ�شخا�ص ذوي الإعاقة اأو ا�شتهدافهم. 

املجتمع . 2 فئة يف  اأي  ا�شتثناء  ب�شرورة عدم  توؤمن  التي  املوؤ�ش�شات  ال�شيا�شات عن معظم  تغيب 
وتكفل اتخاذ كافة التدابري التي من �شاأنها حتقيق ذلك. 

تتاأثر بع�ص ال�شيا�شات –يف حال وجدت- بالجتاهات املجتمعية ال�شلبية نحو ق�شايا الأ�شخا�ص . 3
عرب  حقوقية  كق�شية  الإعاقة  ق�شية  مع  التعامل  مو�شوعة  على  قطعًا  وتنعك�ص  الإعاقة،  ذوي 

قطاعية. 
غياب �شيا�شة تنظم عملية ا�شتثمار امل�شادر املالية اأو الب�شرية لت�شمني الأ�شخا�ص ذوي الإعاقة . 4

و�شمان و�شولهم اإىل احلقوق واخلدمات على قدم امل�شاواة مع الآخرين. 
العامة، . 5 لل�شيا�شة  مفهومهم  حول  املوؤ�ش�شات  من  العديد  يف  القرار  �شّناع  لدى  �شبابية  هناك 

واأهميتها ارتباطا بحقوق الأ�شخا�ص ذوي الإعاقة. 
ل . 6 اإمنا  ال�شتثناء،  اأو  الإق�شاء  اأو  التمييز  �شيا�شة عدم  تلتزم  اأنها  اإىل  املوؤ�ش�شات  بع�ص  ت�شري 

توجد اأي تدابري يقومون باتخاذها ل�شمان �شمولية الأ�شخا�ص ذوي الإعاقة.

 18 مقابلة مع الدكتور اأحمد براك رئي�ص النيابة العامة.
19  قانون رقم )3( ل�شنة 2001 )قانون الأ�شول اجلزائية( )مواد رقم 267-269( 

20  قانون العقوبات الأردين رقم 16 ل�شنة 1960 )املواد 293، 297(.

21  مركز درا�شات التنمية، 2010 )درا�شة غري من�شورة حول املوؤ�شرات املتح�ش�شة يف القطاعات احليوية والإعاقة بالتعاون مع ماب(.
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1.4.3 موؤ�سرات حول الإعاقة يف فل�سطني واملخيمات الفل�سطينية يف لبنان)22)   

وفقا للتعريف املو�شع لالإعاقة )لديه/ها بع�ص ال�شعوبة اأو �شعوبة كبرية اأو ل ي�شتطيع مطلقا(، فقد 
بلغت ن�شبة الإعاقة يف الأرا�شي الفل�شطينية حوايل 7 %، وهي الن�شبة ذاتها لكل من الذكور والإناث. 
يزيد  ما   ،% 11 اإىل  ت�شل  لبنان  يف  الفل�شطينية  املخيمات  يف  الإعاقة  ن�شبة  اأن  درا�شات  ت�شري  بينما 
عن 40 % منهم من الن�شاء ذوات الإعاقة)12(. وت�شري البيانات املختلفة اأن هناك فجوات عدة تواجه 
الن�شاء ذوات الإعاقة مقارنة مع الذكور من ذوي الإعاقة، من حيث التعليم والعمل. وفيما يتعلق بتلبية 
ويقمن  املنزل  يبقني حبي�شات  الإعاقة  ذوات  الن�شاء  الغالبية من  اأن  اىل  ت�شري البيانات  احتياجاتهن 

باأدوار تقليدية مرتبطة بالعمل املنزيل ب�شكل رئي�شي. 
كما ت�شري الدرا�شات اىل اأن الن�شاء ذوات الإعاقة يعانني من عزل م�شاعف عما يعانيه الرجال ذوي 
الإعاقة، كما اأن الفر�ص املتاحة اأمام الرجال ذوي الإعاقة تكون ب�شكل عام اأف�شل من فر�ص الن�شاء 
الفجوة  هذه  تزداد  حيث  ال�شيا�شية.  اأو  القت�شادية  اأو  املجتمعية  امل�شاركة  يف  �شواء  الإعاقة  ذوات 
وتت�شاعف يف �شياق املجتمع الفل�شطيني، فالن�شاء ذوات الإعاقة ويف �شياق الثقافة الجتماعية ال�شائدة 
ترتبط بالعار واخلجل. و�شمن خ�شو�شية واقع املخيمات الفل�شطينية يف لبنان يعاين الأ�شخا�ص ذوي 
الإعاقة من ظروف اجتماعية واإن�شانية �شعبة وقا�شية ب�شبب الإهمال الذي يعاين منه جمتمع الالجئني 
ب�شكل عام يف، نتيجة احلرمان من احلقوق املدنية وال�شيا�شية والجتماعية التي تفر�شه القوانني املدنية 
اللبنانية. وعليه فاإن الن�شاء الفل�شطينيات ذوات الإعاقة يف لبنان يعانني من ثالثة حمددات للتمييز؛ 

اجلن�ص والإعاقة واللجوء.

2011 الذي مت تنفيذه من قبل اجلهاز  اأهمها: م�شح الأفراد ذوي الإعاقة،  22 تعتمد هذه ال�شتنتاجات على عدة مراجع من 

املركزي لالإح�شاء الفل�شطيني بال�شراكة مع وزارة ال�شوؤون الجتماعية  ورقة مرجعية اأعدت خ�شي�شا ل�شالح البحث من جمعية 
م�شاواة )املنفذ للم�شروع يف لبنان(. درا�شة حول توجهات وموؤ�شرات حول واقع الإعاقة من منظور النوع الجتماعي، ال�شادر 
عن مركز املراأة الفل�شطينية لالأبحاث والتوثيق  ومركز درا�شات التنمية، 2011. درا�شة حول الإعاقة يف التجمعات واملخيمات 
الفل�شطينية يف لبنان واملخيمات الفل�شطينية يف الأرا�شي املحتلة. ال�شادر عن مركز املراأة الفل�شطينية لالأبحاث والتوثيق  ومركز 
درا�شات التنمية، 2011. الإ�شرتاتيجية الوطنية لالأ�شخا�ص ذوي الإعاقة، 2012 )وزارة ال�شوؤون الجتماعية بالتعاون مع مركز 

درا�شات التنمية جامعة بريزيت(. 
املراأة  ومركز  التنمية  درا�شات  مركز  املحتلة،  الفل�شطينية  والأرا�شي  لبنان  يف  الفل�شطينية،  املخيمات  يف  الإعاقة  انظر   23

الفل�شطينية لالأبحاث والتوثيق. 2011
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2. نتائج الدراسة

2.1 العينة املبحوثة 

يعطي  امل�شح،  امل�شاركات يف  الإعاقة  ذوات  الن�شاء  ودميغرافية حول  اجتماعية  عامة  يلي خلفية  فيما 
اجلدول )1) �شورة عن توزيع العينة املبحوثة وفقا للفئات العمرية اأن ما ي�شل اإىل ن�شف العينة قد تركز 
يف الفئة العمرية ما بني 18- 29 �شنة وذلك يف حماولة لإعطاء هام�ص اأو�شع يف تلم�ص ق�شايا ال�شابات 

من ذوي الإعاقة ون�شف العينة الأخرى للفئة ما بني 30- 50 �شنة. 

جدول رقم )1): اأعمار الن�ساء ذوات الإعاقة امل�ساركات يف امل�سح وم�ستوياتهن التعليمية

الن�سبة املئويةامل�ستوى التعليميالن�سبة املئويةالفئة العمرية

33 %اأميات25.9 22-18%

38 %اأقل من ثانوية عامة25.3 23-29%

13 %ثانوية عامة22.5 30-39%

16 %دبلوم متو�شط فاأعلى26.3 40-50%

امل�سدر: م�سح مركز درا�سات التنمية – جامعة بري زيت  

ومن حيث واقع اللجوء: 65 % منهن لجئات، 35 % غري لجئات. ومن حيث احلالة الجتماعية: 85 % 

منهن عزباوات، 12 % متزوجات. ومن حيث �شعوبة الإعاقة فان اجلدول)2( يعطي �شورة تف�شيلية 
عن توزيع الفئة املبحوثة، كما يعطي اجلدول �شورة عن توزيع املبحوثات وفقا لأهم الحتياجات.
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جدول رقم )2(: الن�ساء ذوات الإعاقة امل�ساركات يف امل�سح ح�سب نوع ال�سعوبة/الإعاقة

الن�ساء ذوات الإعاقة امل�ساركات يف امل�سح 

ح�سب نوع ال�سعوبة/الإعاقة

اأهم الحتياجات للن�ساء ذوات الإعاقة 

امل�ساركات يف امل�سح

14.7 %عالج طبي13.1 %�شعوبة النظر

10.5 %دواء11.6 %�شعوبة ال�شمع

17.4 %خدمات تاأهيل35.9 %�شعوبة احلركة

21.7 %اأدوات م�شاندة17.3 %�شعوبة ذهنية

7.0 %رعاية بيتية2.4 %�شعوبة نطقية

غري ذلك )اأكرث من 19.7 %�شعوبة مركبة
احتياج(

% 28.7

امل�سدر: م�سح مركز درا�سات التنمية – جامعة بري زيت  

• اأنه 	 على  ال�شبب  واأحالت  مر�شي،  ال�شبب  اأن   % 30 اأفادت  لديهن:  ال�سعوبة  باأ�سباب  يتعلق  وفيما 

خلقي/وراثي 40 % منهن. بينما 7 % اأرجعت ال�شبب على اأنه الحتالل واحلروب، و12 % ب�شبب 
احلمل والولدة.

• اأما من حيث الواقع التعليمي والعملي لأرباب وربات اأ�سر الن�ساء ذوات الإعاقة امل�ساركات يف امل�سح:	

15 % من اأرباب اأ�شرهن اأميني. و55 % منهم تعليم دون الثانوية العامة، و16 % ثانوية عامة. –

25 % من ربات اأ�شرهن اأميات. و52 % اأقل من ثانوية عامة، و16 % ثانوية عامة.  –

اأما بالن�شبة لعمل اأرباب الأ�شرة فان: –

26 % من اأرباب اأ�شرهن يعمل بوقت كامل، 14 % بوقت جزئي.  –

4 % من ربات اأ�شرهن يعملن بوقت كامل، و3 % بوقت جزئي.  –

اأ�شرهن دخولهم  – اأ�شرهن القت�شادي كالتايل:45 % من  واقع  الن�شاء ذوات العاقة  وو�شفت 
متدنية، 27 % حمدودة، 27 % متو�شطة، 1 % عالية.
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2.2 توجهات الن�ساء ذوات الإعاقة للواقع املعا�س وتاأثريه على حياتهن

اأكرث عر�شة من غريهن  الإعاقة  ذوات  الن�شاء  اأن  الذكر،  �شالفة  والدرا�شات  الأدبيات  نتائج  اأ�شارت 
ملمار�شات خمتلفة ترتبط باحلرمان من احلقوق الأ�شا�شية، بجانب املمار�شات الأخرى املرتبطة بالعنف 
والإيذاء، حيث توؤطر هذه املمار�شات لبيئة قامعة وعازلة للن�شاء ذوات الإعاقة. تعك�ص نتائج الدرا�شة 
احلالية ارتباطا وا�شحا بنتائج الدرا�شات �شالفة الذكر، من حيث انعكا�ص الثقافة املجتمعية وال�شور 
النمطية ال�شائدة وتاأطريها على �شكل ممار�شات عدة على الن�شاء ذوات الإعاقة، ومن الوا�شح اأن هذه 
ومنك�شفة  هام�شية  كفئات  الإعاقة  ذوات  الن�شاء  تربز  والتهمي�ص  الإق�شاء  فكر  على  املرتكزة  الثقافة 
ملمار�شات عديدة. حيث متار�ص على الن�شاء ذوات الإعاقة )وبتفاوت( اأمناط خمتلفة من القمع والعنف 

واحلرمان والعزل.

تربز توجهات وروؤية الن�شاء ذوات الإعاقة اللواتي �شاركن يف الدرا�شة، ثالثة م�شتويات من املمار�شات 
التي تواجهها الن�شاء ذوات الإعاقة يف الأرا�شي الفل�شطينية واملخيمات الفل�شطينية يف لبنان، ب�شكل 
اأكرب مقارنة مع الن�شاء دون اإعاقة، حيث تبداأ هذه املمار�شات باحلرمان احلقوقي، وتت�شل مبمار�شات 
تلك  لتتوج  بهن،  تخت�ص  حياتية  ق�شايا  يف  وال�شراكة  امل�شاركة  من  حتد  التي  والإق�شاء  التهمي�ص 

املمار�شتني باأ�شكال عنف واإيذاء عدة. 

امل�ستوى الأول: ممار�سات ترتبط باحلرمان من احلقوق

بالن�شاء  يحيط  منظورا  لت�شكل  واملوؤ�ش�شات(  واملجتمع  )الأ�شرة  الثقافية  املوروثات  وتتفاعل  تتعاي�ص 
الإعاقة  ذوات  والفتيات  الن�شاء  حرمان  على  نف�شه  القائم  ال�شياق  ويعك�ص  الإعاقة،  ذوات  والفتيات 
من امل�شاركة يف احلياة الأ�شرية والجتماعية مقارنة مع غريهن، مرورا بتقلي�ص فر�شهن املجتمعية 
ي�شمل  الآخرين مبا  والعدالة مع  امل�شاواة  املختلفة على قدم  للحقوق واخلدمات  للو�شول  واملوؤ�ش�شاتية 
جمال  يف  الإعاقة  ذوات  الن�شاء  يطال  حرمانا  هناك  اأن  البيانات  ت�شري  حيث  الإعاقة.  ذوي  الذكور 
�شورة  تعطي  التالية  املوؤ�شرات  ولعل  الخريات،  بالن�شاء  مقارنة  والقت�شادية،  الجتماعية  احلقوق 

او�شح عن املو�شوع:

ال�سحة: اأفادت 46 % من الن�شاء املبحوثات ذوات الإعاقة على اأن هناك حرمان من خدمات �شحية 

للن�شاء ذوات الإعاقة )موافقة وموافقة اإىل حد ما( مقارنة بغريهن من الن�شاء. 

تعرب �شابة ذات اأعاقة حركية عن كيفية تعاطي املنظومة ال�شحية مع واقعها، �شواء من خالل التعامل 
اأو من خالل ال�شتنتاجات املوؤملة على واقعها فتقول:
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�شلبية  اخلا�شة  الحتياجات  لذوي  نظرتهم  ولكن  المل،  تخفيف  اي  الطب،  ومهنتهم  دكاترة  “يف 
ومت�شائمة يف ت�شخي�ص املر�ص،  عندما كان عمري 12 �شنة حكى  الدكتور لهلي انه بنتكم م�ص رح 
تعي�ص اكرث من 20 �شنة، هذا احلكي قدامي ، مر�شها رح ي�شري فيها العجايب ج�شمها راح بعوج.  
م�ص عارف اي�ص يعني قدام مري�ص بتحكي هيك حكي. انا تفاجئت من كالمه �شالت اهلي عن جد انا 
رح اموت ملا ي�شري عمري 20 �شنة؟ امي بتحكيلي اكيد ل. هال انا باجلامعة ونف�شي ا�شوف الدكتور 

هالأ واقول له انا �شار عمري 22 �شنة” .
هذا الواقع عك�ص نف�شه باأ�شكال اأخرى على اأ�شر الأ�شخا�ص ذوي الإعاقة، وتبني اأم جتربتها بالقول:

“اأنا عندي 3 حالت املفرو�ص يراعونا يف �شعر العالج ويوفروه اإلنا، �شح معي تاأمني �شحي لكن بدفع 
الر�شوم مثلى مثل غريي، املفرو�ص يكون العالج والدواء جماين”.

التعليم: تبني الن�شاء ذوات الإعاقة اأن احلرمان طال اأي�شا التعليم، حيث اأقرت 52 % منهن اأن هناك 

حرمان من التعليم يطال الن�شاء ذوات الإعاقة، حيث ما زال التعليم يف فل�شطني ي�شع قيودا وا�شحة 
على دمج الفتيات ذوات الإعاقة، خا�شة الذهنية. 

تقول اأم من قطاع غزة:
  “اأنا بنتي عندها اإعاقة ذهنية وب�شرية، وهي  �شغرية وديتها على املدر�شة لكن املديرة ما ر�شيت 
تدخلها املدر�شة قالت اإىل انتى در�شيها يف البيت حلالك، وبعد هيك وديتها على حمو الأمية وطردوها 

كمان لأنهم بحكوا ا�شتيعابها قليل”.  

عن  توقفت  حيث  عنهن،  رغما  التعليم  عن  توقفن  اأنهن  الإعاقة  ذوات  الن�شاء  من   % 36 اأفادت  كما 
املخيمات  38 % من  و  الإعاقة يف قطاع غزة،  ذوات  املبحوثات  الن�شاء  44 % من  عنها  رغما  التعليم 
الفل�شطينية يف لبنان، و 28 % منهن يف ال�شفة الغربية.  ت�شري �شابة ذات اإعاقة حركية اإىل اأن عزلها 

عن التعليم بداأ ب�شبب موقع م�شكن اأ�شرتها:
بالبيت،  التدري�ص لين عندي درج كبري عايل  انقطعت من  ال�شخ�شي  امل�شتوى  انا على  “املواءمة   
الوائل  من  كنت  بحكيلك  انا  ملنطقة  منطقة  من  تتنقلي  كتري  بتعيق  احلركية  لالإعاقات  املواءمة 
53 درجة فانا  باملدر�شة ب�ص طلعت �شبب ان الدرج عندي عايل وما يف ا�شن�شري وما يف ت�شهيالت، 

بح�شها هاي كتري ا�شكالية”.
العمل: ت�شري البيانات اأن احلرمان جت�شد اأي�شا يف العمل وح�شول الن�شاء ذوات الإعاقة على هذا احلق 

لأ�شباب ترتبط بالإعاقة، حيث اأقرت 56 % من الن�شاء ذوات الإعاقة اأن هناك حرمان من العمل يطال 
الن�شاء ذوات الإعاقة. 
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وتعددت الق�ش�ص التي روتها الن�شاء ذوات الإعاقة يف الور�ص املختلفة، حتدثت فتاة ذات اإعاقة �شمعية 
عن التحديات التي تواجهها يف اإيجاد فر�شة عمل بقولها:

“يف �شعوبة باحل�شول  على العمل حاولت ا�شتغل لكن برف�شوا ي�شغلوين ب�شبب ال�شعوبة ال�شمعية 
لأنهم ما بيعرفوا لغة الإ�شارة”.

وحتدثت �سابة اأخرى عن جتربتها:

اإ�شالمية من جامعة الأزهر، لن عندي  اأنا خريجة تربية  “اأنا عندي جتربة للحرمان من العمل،   
�شعوبة يف احلركة وبتعب كثري ملا اطلع كانت اختى برتوح عنى تقدم لل�شغل راحت لوزارة العمل حلتى 
تقدم اوراقى ومرفق مع الأوراق تقرير يو�شح اإعاقتي حكي  اإلها املوظف ما يف عنا وظائف للمعاقني 

ورمى الأوراق يف وجهها”.

ومن املهم الإ�شارة اإىل اأن الفروقات الن�شبية يف مناطق امل�شح، وخا�شة ما بني املخيمات الفل�شطينية 
يف لبنان والأرا�شي الفل�شطينية املحتلة، تعود للدور الذي تلعبه وكالة الغوث من خالل تقدميها خدمات 
تعليمية و�شحية يف اأمكان الإقامة ومع انح�شار احليز اجلغرايف وتوجهات الوكالة بتوفري تلك اخلدمات 
تكون اإمكانيات التمييز حمدودة يف اأحيان عدة، وهذا ما اأفادت به الن�شاء ذوات الإعاقة اأي�شا يف ور�ص 

العمل يف نهر البارد:
 “وجود نق�ص ولي�ص حرمان من اخلدمات ال�شحية لأن وكالة الغوث )األأونروا( توؤمن ق�شمًا من هذه 

اخلدمات وبن�شب حمّددة وخا�شة مبا يتعّلق بالأ�شت�شفاء والطبابة”.
كما نورد هنا ق�شة جناح �شابة ذات اإعاقة حركية من املخيمات الفل�شطينية يف لبنان على تاأمني فر�شة 

عمل بالرغم من �شوء الأحوال يف تلك املنطقة:
حركية  اإعاقة  لديها  لبنان  يف  فل�شطينيي  خميم  من  فل�شطينية  امراأة  »ن«  الإعاقة  ذات  “ال�شابة   
حتدت  اإعاقة،  وذات  وفل�شطينية  كاأمراة  تعي�شها  التي  )الثالوث(  ال�شعبة  الظروف  من  وبالرغم 
اإعاقتها وواقعها املعقد بحيث ذهبت باجتاه مهنة غري تقليدية بالن�شبة للن�شاء ب�شكل عام حيث تعمل 
�شائقة �شيارة عمومية متلكها حيث ح�شلت على قر�ص ح�شن بدون فوائد من موؤ�ش�شة خريية لبنانية”.

اإن الأ�شخا�ص ذوي الإعاقة ب�شكل عام، والن�شاء ذوات الإعاقة ب�شكل خا�ص، يجدون اأنف�شهم يف موقف 
يتطلب منهم م�شاعفة اجلهود التي يبذلها الأ�شخا�ص  دون اإعاقة كي يتمكنوا  من التمتع بهذه احلقوق 
كغريهم  من الأفراد، كما ان  الن�شاء ذوات الإعاقة هن الأكرث حر�شا وب�شكل دائم على تقدمي اأنف�شهن 
كنماذج ناجحة فقط، وما عدا ذلك لن يكوَن باإمكانهن الو�شول اإىل حقوقهن الأ�شا�شية، مما يوؤكُد اأنَّ 

التوجه العام املناط بهذه ال�شريحة يعزز املعتقدات التي توؤمُن باأن الإعاقة ق�شية فردية. 
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النتهاكات  ملجابهة  ال�شعف  ي�شوبها  الر�شمية  املوؤ�ش�شاتية  الدعم  عملية  اأن  اأي�شا  التنويه  من  بد  ول 
اأو اخللل ي�شتبطن يف �شياق الأبعاد التي  احلقوقية التي تواجهها الن�شاء ذوات الإعاقة. هذا ال�شعف 
تكر�شها الثقافة واملرتبطة بالنوع الجتماعي والإعاقة، ل بل اأن اجتاهات و�شيا�شات املوؤ�ش�شات تعمل 
على م�شاعفة القيود واحلرمان احلقوقي للن�شاء ذوات الإعاقة، والذي بدوره ي�شاعف التمييز �شدهن 
مقارنة بباقي الفئات املجتمعية على اعتبار ان  عالقات النوع الجتماعي والإعاقة قللت من دورهن 

.)Boylan، 1991، and Coleridge, 2001( .املحدود اأ�شال

امل�ستوى الثاين: ممار�سات ترتبط بالتهمي�س والإق�ساء

)التهمي�ص(  الإق�شائية  املمار�شات  تلك  ملثل  عر�شة  الأكرث  الإعاقة  ذوات  والفتيات  الن�شاء  تعترب 
باعتبارهن من وجهة نظر اأفراد املجتمع مواطنات من الدرجة الرابعة. وعليه، ياأخذ التهمي�ص اأ�شكال 
ذلك  ويتج�شد  الر�شمي،  وغري  الر�شمي  املوؤ�ش�شاتي  امل�شتوى  على  مق�شودة  وغري  مق�شودة  اإق�شائية 
للحقوق  الإعاقة  ذوات  والفتيات  الن�شاء  وا�شتهداف  وم�شاركة  و�شول  ب�شعوبة  تت�شل  عدة  باأ�شكال 
واخلدمات التي يتم تاأمينها عرب خمتلف املوؤ�ش�شات. يت�شح اأن الن�شاء والفتيات ذوات الإعاقة، يف اإطار 
عالقتهن بالبيئة الأ�شرية واملوؤ�ش�شاتية يف الغالب، يتعر�شن للعديد من ال�شعوبات والتحديات النف�شية 
والتعامل  التوا�شل  اأنواع  كافة  اإىل  بالإ�شافة  الفر�ص،  وحمدودية  التجاهل  ب�شبب  وذلك  والجتماعية 
البعيد عن احرتام الختالف والتنوع املرتبط بالإعاقة والنوع الجتماعي، الأمر الذي ي�شاعف اأ�شباب 

التجاهل والعزل وال�شت�شعاف والدونية.

اخلروج للحيز العام: يطال �شعور العزل واحلرمان من اخلروج والو�شول اإىل احليز العام الن�شاء ذوات 

الإعاقة ب�شكل كبري ح�شب ما اأفدن به، حيث اأبدت موافقتها )موافقة وموافقة اإىل حد ما( على ذلك 
58 % من امل�شاركات يف امل�شح.

وتنوه �شابة وتوؤكد على واقع القيود على احلركة بقولها: 
“حريتنا مقيدة، اأهلنا بيخافوا علينا انو نطلع على اأي مكان ع�شان هيك ممنوع انو نطلع”.

ال�سفقة: كما اأبدت موافقتها وموافقتها اإىل حد ما  اأن هناك نظرة ترتبط بال�شفقة واحلزن على واقع 

الن�شاء ذوات الإعاقة 73 % من الن�شاء ذوات الإعاقة امل�شاركات يف امل�شح. وت�شف �شابة ذات اإعاقة 
عالقة زميالتها يف اجلامعة معها بقولهن لها:

“يا ويلي كيف بدك تروحي وتيجى حلالك، اهلل يعينك يا حرام”.
دونية النظرة املجتمعية: وتتج�شد التوجهات املجتمعية ح�شب الن�شاء ذوات الإعاقة اأي�شا من حيث دونية 

النظرة و�شلبيتها حولهن، حيث اأبدت موافقتها وبتفاوت على ذلك 66 % من املبحوثات.  وتوؤكد �شابة 
ذات اإعاقة على �شلبية النظرة التي تواجهها يف ال�شياق الثقايف املجتمعي:
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“يف نظرة ملا بطلع وبيعرفوا اين يف عندي �شعف ب�شر بيقولوا ايل يا عميه وقدي�ص هدول وب�شايق 
كثري من هذا ال�شلوك وب�شري ابكي ملا بروح وبلعن املجتمع من نظرته وبقول لي�ص بيعملوا معي هيك 

انا اي�ص ذنبي”.
النك�ساف للطالق: ومن املمار�شات املجتمعية التي تتعر�ص لها الن�شاء ذوات الإعاقة ب�شكل اأعلى من 

اأبدت  حيث  اأ�شال،  حمدودة  لهن  الزواج  معدلت  اأن  مع  حتى  الطالق  يف  تتج�شد  الأخريات  الن�شاء 
الن�شاء املبحوثات ذوات الإعاقة، حيث توزعت ح�شب مناطق  45 % من  موافقتها وبتفاوت على ذلك 
البحث كالتايل: 59 % من الن�شاء ذوات الإعاقة يف ال�شفة الغربية، و31 % يف قطاع غزة، ويف لبنان 

و�شلت الن�شبة اإىل 41 %. 

حتدثت امراأة ذات اإعاقة من غزة حول جتربتها بالقول: 
اأتزوج قلت لزوجي  كل �شي  “اأنا عندي �شعوبة �شوي يف احلكى وعندي �شعوبة يف النظر وقبل ما 
وعن حالتي كلها، لكن جمتمعنا ا�شتكرث علي الزواج و�شاروا بالطلعة والنزلة يعايروين ويقولوا هاى 
ما يتنفع للزواج لي�ص مزوجينها واأم زوجي كانت داميا تهينى وتغلط على ومت�شح بكرامتي الأر�ص 
و�شايفانى م�ص على م�شتوى ابنها وكل يوم ت�شمعني كالم لي�ص هيك يتم�شي ولي�ص هيك بتعملي بالأخر 

اأنا ما حتملت كرامتي تروح  مني هيك وتطلقت واأنا حامل بال�شهر التالت وهالأ معي بنت”. 
املجتمع  فيه  يتعاطى  الذي  واحلزن  ال�شفقة  منظور  اأن  الذكر  �شالفة  النتائج  يف  ال�شتغراب  يثري  وما 
واملوؤ�ش�شات من الن�شاء ذوات الإعاقة، يواجه مبمار�شات اق�شائية كالعزل والنظرة الدونية والطالق. 
وبخ�شو�ص هذا التهمي�ص، قدمت الن�شاء ذوات الإعاقة �شورا حية ملا تواجهنه من تهمي�ص واإق�شاء، 
املجتمع  موؤ�ش�شات  باقي  اإىل  ويتوارد  )املنزل(  اخلا�ص  احليز  من  والتهمي�ص  الإق�شاء  ميتد  حيث 
الر�شمية. حيث تو�شم الن�شاء يف بع�ص الأحيان باإعاقتها، كما ينظر املجتمع بعني ال�شتغراب لبع�ص 
الن�شاء يف حال ح�شولهن على بع�ص حقوقهن الجتماعية، كما ا�شتكت الن�شاء ذوات الإعاقة ال�شمعية 

يف لبنان من حالة العزل الجتماعي ب�شبب عدم وجود اأدوات الت�شال والرتجمة بالإ�شارة.

يرتبط �شياق التهمي�ص الواقع على الن�شاء ذوات الإعاقة باملنظور الذي تنطلق منه املوؤ�ش�شات واملجتمع  
رعاية  على  قادرات  غري  اأنهن  يعترب  والذي  الإعاقة،  ذوات  الن�شاء  مع  وتعاملها  تعاطيها  يف  والأ�شرة 
اأنف�شهن، والعي�ص ب�شكل م�شتقل، وحل م�شكلتهن من خالل بيوت الإيواء، هذه النظرة املنف�شمة ترتبط 
بال�شفقة والرعاية والإق�شاء، وت�شتبعد بال�شرورة الن�شاء ذوات الإعاقة عن امل�شاركة وتعزز من واقعهن 

.)Quinn and Degener، 2002 :الق�شائي وعلى م�شتويات عدة. )اأنظر
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وبناء على ما �شبق ترتبط عمليات ال�شيطرة بال�شلطة الذكورية والأبوية القائمة واملرتبطة بالنظرة التي 
ت�شلب منهن التحكم بحياتهن والتمثيل بالنيابة عنهن يف الو�شول لق�شاياهن وح�شولهن على حقوقهن 
)خا�شة املرتبطة بال�شوؤون الجتماعية واخلدمات الغاثية(. وما يعزز هذا ال�شتنتاج اأن هناك 58 % 
من الن�شاء ذوات الإعاقة امل�شاركات بامل�شح توؤيد وبدرجات متفاوتة  ان لديهن �شعور باأن حياتهن ترتبط 

بواقع اأنا�ص اآخرين، وبغياب �شيطرتهن على حياتهن. 

وتلخ�ص امراأة ذات اإعاقة مطلقة من غزة واقعها بالتاأكيد على ذلك بالقول: 
وين  ت�شاأل  بي�شل كل احلارة  انزل  اطلع ول  ملا بدى  الطلعة حم�شوبة  علي،  باعتباري مطلقة،  “اأنا 

راحت ووين اجت، والكالم بيكرت، حركتي مقيدة”.

اأفادت وبدرجات متفاوتة بتعر�ص الن�شاء ذوات الإعاقة  يبداأ �شلم الإهمال والعزل من الأ�شرة، حيث 
لالإهمال والعزل داخل اأ�شرهن )54 % من ن�شاء ذوات الإعاقة يف ال�شفة الغربية، 35 % من الن�شاء يف 
قطاع غزة، و27 % يف لبنان(. ويتعزز �شعورا اق�شائيا اإ�شافيا لدى البع�ص من الن�شاء ذوات الإعاقة 
الن�شاء  36 % من  الواقع  الأ�شر، حيث ترى هذا  تلك  اأفراد  اأحد  اأ�شرهن كونهن  تبديه  الذي  باخلجل 
32 % من ن�شاء  امل�شاركات يف امل�شح )53 % توافق وتوافق اإىل حد ما على ذلك من ال�شفة الغربية، 

قطاع غزة و15 % من ن�شاء لبنان(.

وتوؤكد على ذلك الن�شاء ذوات الإعاقة امل�شاركات اذ تقول �شابة ذات اإعاقة: 
“يعتربوا ال�شخ�ص ذو الإعاقة �شخ�ص م�ص واعي للحياة وهيك لزم ي�شل بالبيت”.

ونخل�ص للم�شمون الرئي�شي من خالل ما حتدثت به �شابة ذات اإعاقة يف اإحدى الور�ص: 
“تواجهنا انه يف العادة الأهل يتكفلون بالقيام بكل �شيء ميثلنا اأو يهمنا يف املوؤ�ش�شات ويقولون لنا 

-انتم ارتاحوا فقط- وهذا طبعا يحد من معرفتنا باملوؤ�ش�شات واملجتمع”.
ذوات  الن�شاء  تعي�شه  الذي  والبيئي  الثقايف  بالواقع  يرتبط  والإق�شاء  للتهمي�ص  املفاهيمي  الإطار  اإن 
الإعاقة، حتى يف حال تولد �شعورا يرتبط  مبنحى ايجابيا تراه بع�ص الن�شاء ذوات الإعاقة حول احلماية 
الزائدة التي توفرها الأ�شرة، تف�شرها اأخريات على اأنها جزء من ال�شيطرة والعزل، وافقت على ذلك 
وبتفاوت 53 % من الن�شاء امل�شاركات يف امل�شح، وت�شيف بع�ص الن�شاء ذوات الإعاقة يف لبنان يف الور�ص 
التمييز اليجابي  اأن  اأخريات  الإعاقة، وت�شيف  اأ�شا�ص  اأن هناك  متييزا عائليا �شدهن على  املركزة 

قد يكون موؤذيا من ناحية احلماية الزائدة التي قد توؤدي اإىل تعطيل يف احلياة الجتماعية وامل�شاركة.
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امل�ستوى الثالث: ممار�سات ترتبط بالعنف

توؤطر التوجهات املجتمعية نحو الن�شاء والفتيات ذوات الإعاقة، يف �شوء الواقعني �شالفي الذكر، لأ�شكال 
متعددة من ممار�شات العنف �شواء على امل�شتوى اللفظي اأو العاطفي اأو اجل�شدي اأو اجلن�شي، وتظهر 
هذه املمار�شات داخل البيئة الأ�شرية، ومتتد اإىل املجتمع واملوؤ�ش�شات. ويف هذا ال�شياق، جتدر الإ�شارة 
للعنف،  انك�شافا  اأكرث  نف�شها  الإعاقة  والفتيات ذوات  الن�شاء  �شريحة  اأن هناك جمموعات داخل  اإىل 
التوا�شل والإدراك والقدرة  غالبًا ما تكون ح�شب نوع الإعاقة والإقامة والعمر، فكلما زادت �شعوبات 

على التعبري عن النف�ص زادت اأ�شكال العنف �شواء يف احلدة اأو �شكل املمار�شة. 

ترى الن�شاء ذوات الإعاقة اأنهن يتعر�شن للعنف وباأ�شكال خمتلفة ب�شكل اأعلى من الن�شاء الأخريات، 
الواقع  هذا  على  وتوؤكد  جن�شية.  اأو  ج�شدية  اأو  لفظية  �شواء  خمتلفة  اأ�شكال  العنف  هذا  ي�شمل  حيث 

ال�شابات ذوات الإعاقة يف املخيمات الفل�شطينية يف لبنان:
اغت�شاب  اإهانة،  �شراخ،  جارح،  كالم  ال�شرب،  عنف:  لأ�شكال  املعّوقات  الن�شاء  تتعر�ص  “نعم 

وحتر�ص”.
ومن الأهمية مبكان التنويه هنا وح�شب الإح�شاءات الوطنية اأن 37 % من الن�شاء الفل�شطينيات اللواتي 
�شبق لهن الزواج، و16 % من الن�شاء اللواتي مل ي�شبق لهن الزواج قد تعر�شن للعنف باأ�شكال خمتلفة. 
وح�شب نتائج هذه الدرا�شة تقر الن�شاء ذوات الإعاقة بتعر�شهن ملمار�شات عنفية ب�شكل يفوق الن�شاء 
بدون اإعاقة، وهذا يعني اأن العنف يت�شاعف على اعتبار اأنهن اأكرث انك�شافا للعنف باأ�شكاله املختلفة 

مقارنة مع غريهن من الن�شاء.

59 % من الن�شاء ذوات الإعاقة باأنهن يتعر�شن للعنف اللفظي )األفاظ جارحة  العنف اللفظي: تفيد 

وا�شتهزاء و�شخرية( وبدرجات متفاوتة اأكرث من غريهن من الن�شاء بدون اإعاقة. واأقرت الن�شاء ذوات 
الإعاقة يف ور�ص العمل عن تعر�شهن ب�شكل مبا�شر لهذا ال�شكل من العنف: 

“ اأكرث �شي موجود العنف اللفظي حتى انه بيمار�ص من اقرب النا�ص ومن اجلريان ومن بنات اجلامعة 
اأم لطفلة ذات اإعاقة ذهنية، عن واقع طفلتها: »اأنا  داميا بيقولوا )يا م�شكينة، يا عرجه(«. وتفيد 
بنتي عندها �شعوبة ذهنية اأولد ال�شارع بييجوا كل يوم ينادوا عليها وي�شحكوا عليها ويغلطوا عليها 

كل يوم نف�ص املوال بطلع الهم وبقاتل عليهم”.
العنف اجل�سدي: بينما كان هناك اإقرار لدى 35 % من الن�شاء ذوات الإعاقة بتعر�شهن للعنف اجل�شدي 

ب�شكل اأعلى مقارنة مع الن�شاء الأخريات. تربز �شابة ذات اإعاقة حركية حجم العنف اجل�شدي الذي 
تتعر�ص له من اأخيها ومدى خطورته على واقعها ال�شحي واجل�شدي بقولها: 
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بالتني يف عمودي  وجود  نتيجة  و�شعي خطر  انه  من  بالرغم  موؤذي  وب�شكل  ب�شربنا  دائما  “اخوي 
الفقري وما ب�شرين اإىل يف هاي املناطق اخلطرية وب�شكل وح�شي و�شار”.  

العنف اجلن�سي: كما تقر الن�شاء ذوات الإعاقة )28 %( بتعر�شهم اأي�شا ب�شكل اكرب للعنف والتحر�ص 

اجلن�شي مقارنة مع الن�شاء بدون اإعاقة. وقد بينت نتائج ور�ص العمل اأن العنف باأ�شكاله املختلفة وخا�شة 
اجلن�شي يحدث يف اأماكن عديدة وبدرجات خمتلفة، �شواء داخل الأ�شرة اأو يف املجتمع املحيط اأو اأثناء 
اأ�شكاله  يف  يتعدد  املمار�ص  العنف  وان  التعليمية.  املوؤ�ش�شات  داخل  اأو  العامة،  املوا�شالت  يف  تنقلهن 
وحدته، كما اأن هناك بع�ص الفئات وخا�شة الن�شاء ذوات الإعاقة الذهنية وح�شب الن�شاء امل�شاركات 
العنفي  النتهاك  للعنف حتت ذرائع احلماية واخلوف، حيث ي�شل حد  انك�شاف  اأ�شد  الور�ص هن  يف 
اجلن�شي.  وال�شتغالل  لالغت�شاب  تعر�شهن  من  كاخلوف  واهية،  حجج  حتت  اأرحامهن  ل�شتئ�شال 

وحول هذا الواقع تقول �شابة ذات اإعاقة:
“هناك اأ�شر تزيل اأرحام بناتها من ذوات الإعاقة واأعرف اإحدى هذه البنات هل متتلك ج�شم اأبنتها 

باأن تزيل رحمها. كل هذه املمار�شات لتحمي اأبنتها من ال�شتغالل اجلن�شي”.
وت�شيف �شابة اأخرى ق�شة لفتاة ذات اإعاقة ذهنية: 

“جارتنا لديها �شعوبة ذهنية، حتر�ص بها اخوها، وما حد عملها اي�شي لنها ما بتعرف. طيب مني 
بدوا ياأخد حقها ومني بدوا يقف جنبها واأهلها ما قدروا يعملوا حاجة خافوا من الف�شيحة ونزلوا 

�شرب بالبنت وين الإن�شانية ايل عندهم”.

وتتحدث �شابة ذات اإعاقة ما حدث معها يف طفولتها، حيث ما زالت هذه الأحداث تعي�ص يف ذاكرتها، 
ومل تخلد تلك الق�ش�ص يف اأي حلظة يف طي الن�شيان. 

“فتاة ذات اإعاقة ب�شرية من ال�شفة الغربية  تروي ق�شة مرت بها يف طفولتها املبكرة اإذ اأن اأحد 
ح�شا�شة  ومناطق  ج�شدها  مالم�شة  و  مرات  عدة  بها  بالتحر�ص  قام  فيه  ت�شكن  الذي  احلي  �شكان 
يف ج�شدها ول يزال يدور حولها يف اأمل اأن ي�شتغلها مرة اأخرى ولكنها مل تزل تعلم اأن عليها عدم 
باأخبار والدتها عن  الفتاة  القرتاب منه كي ل يحدث معها ما حدث يف مرات �شابقة وقامت هذه 
ما حدث معها وبدورها قامت الوالدة مبحا�شبة ذلك ال�شخ�ص دون اأن ي�شعر اأحد من �شكان احلي 
وجعلت هذه املراأة الق�شية بني �شطور الن�شيان كما اأنها �شاعدت اأبنتها على تخطي هذا  الو�شع  ويف 

املقابل ت�شرح الفتاة اأن هذا املوقف الذي تكرر معها جزء من حياتها ومل ت�شتطيع ن�شيانه”. 
اأن  على   ،)2012( الإن�شان  حقوق  مفو�شية  درا�شة  اإليه  تو�شلت  ما  مع  هذه  الدرا�شة  نتائج  وتتعاطى 
الواقع القت�شادي والجتماعي والثقايف الذي تعي�شه الن�شاء ذوات الإعاقة يعر�شهن لعنف اأ�شد ارتباطا 
بتكري�ص الأبنية القائمة �شياقا يكر�ص من اعتمادهن على الآخرين، كما اأن هذا العنف يكون يف كثري من 
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الأحيان غري مرئي كنتيجة لواقع العزل الذي ميار�ص عليهن اأي�شا، حيث ت�شرع الكثري من تلك العوامل 
ظاهرة الإفالت من العقاب واىل تغييب ق�شايا العنف الذي تقع الن�شاء ذوات الإعاقة �شحاياه.

 2.3 واقع املوؤ�س�سات والت�سريع، املعرفة والو�سول اإليهما من منظور

 الن�ساء ذوات الإعاقة

�شمن هذا الواقع الذي تعي�شه الن�شاء ذوات الإعاقة، ويف �شياق املمار�شات التي حتيط بحياتهن، تتولد 
ا�ش�ص واآليات التعاطي مع ق�شاياهن لدى املوؤ�ش�شات الر�شمية، تلك الأ�ش�ص والليات ترتكز على النماذج 
واملرجعيات اخلريية والدينية والرعائية والطبية، يف حال اأ�شال مت ا�شتهداف الن�شاء والفتيات ذوات 
الإعاقة يف الربامج املختلفة. تغيب بالعموم اأي روؤية اأو برامج تنموية حقوقية عن هياكل تلك املوؤ�ش�شات  
املادية  واأنظمتهما وبيئتها  �شيا�شاتها  عن  واملواءمة  واحل�شا�شية  املرونة  وتغيب  الن�شوة،  تلك  اجتاه 
والفيزيائية والجتاهاتية مبا ي�شعف من و�شول وم�شاركة وا�شتهداف الن�شاء والفتيات ذوات الإعاقة 

للحقوق واخلدمات التي يتم تاأمينها عرب هذه املوؤ�ش�شات الر�شمية.

املوؤ�ش�شات  حول  الإعاقة  ذوات  للن�شاء  املتاحة  املعرفة  يف  تباينا  هناك  اأن  اىل  الدرا�شة  نتائج  ت�شري 
املختلفة واأدوارها، حيث بينت النتائج اأن هناك فجوة معرفية حول موؤ�ش�شات اأركان العدالة واملوؤ�ش�شات 
الر�شمية التي ترتبط ب�شالت ذات بعد حقوقي وخدماتي. وتتكون �شور ذهنية حول بع�ص املوؤ�ش�شات 
يف وجدان الن�شاء ذوات الإعاقة خا�شة تلك املوؤ�ش�شات التي متثل حالة بالن�شبة لهن، كاملوؤ�ش�شات ذات 
الطابع  اخلدماتي، اأو الأمني واحلقوقي. ومن املكان باأهمية التنويه اأن املوؤ�ش�شة الفل�شطينية الر�شمية 
اأخرى  وهذا خلق مرجعيات  لبنان،  الفل�شطينية يف  املخيمات  تغيب عن  العدالة  باأركان  العالقة  ذات 
�شواء على امل�شتوى املحلي داخل املخيمات اأو على امل�شتوى الفل�شطيني الر�شمي املتاح يف لبنان كمنظمة 
كبعد  والع�شرية   ، املخيمات  ال�شعبية يف  واللجان  الفل�شطينية  وال�شفارة  ال�شيا�شية  والأحزاب  التحرير 

غري ر�شمي. 

التعامل  اأو حقوقية بحجم  كانت  الر�شمية، خدماتية  باملوؤ�ش�شة  الإعاقة  الن�شاء ذوات  ارتبطت معرفة 
والتعاطي مع هذه املوؤ�ش�شات حيث  تلجاأ الن�شاء اإىل وزارة ال�شوؤون الجتماعية مثال بغر�ص احل�شول 
على اخلدمة وتتكون معرفتهن بهذه املوؤ�ش�شة طبقا لدرجة التعامل معها ومع غياب التعامل مع اأركان 
العدالة )ال�شرطة، النيابة، والق�شاء فان معرفتهن بهذه الأطر ترتاجع. وهذا ما حتدثت عنه الن�شاء 

ذوات الإعاقة على �شبيل املثال: 
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“اإحنا برنوح على املوؤ�ش�شات على ح�شب حاجتنا ع�شان هيك اإحنا برنوح على وزارة ال�شوؤون الجتماعية 
حلتى ناخد منهم م�شاعدات...... ما حدث اإلنا جتربة مبا�شرة مع الق�شاء والنيابة ع�شان هيك ما 
بنعرفهم اإل جمرد اأ�شماء وب�ص......ما اإلنا �شغل مع الق�شاء والنيابة ومعرفتنا بال�شرطة جمرد انو 

مركز وبن�شوف مكانه وب�ص”.
كما ربطت امراأة ذات اإعاقة باأن املعرفة واملعلومات املتاحة حول املوؤ�ش�شات مرتبطة باحلاجة لها اأي�شا، 
ولي�ص  الإعاقة،  الن�شاء ذوات  ي�شري حياة  الذي  املنظور الغاثي واخلريي هو  والواقع �شمن  فاحلاجة 

البحث عن احلقوق: 

وطبعا  الزواج،  ميكننا  ل  لأننا  عادة  نحتاجه  ل  ال�شرعي  الق�شاء  مثال  احتياجاتنا  طبيعة  “ح�شب 
ب�شبب عدم وجود عمل لدينا ل ميكننا احل�شول على �شيكات فال ندخل يف م�شاكلها واللجوء للق�شاء 
النظامي، اأما وزارة ال�شوؤون فهي املكلفة مب�شاعدتنا يف التاأمني ال�شحي  وبع�ص الأمور الأخرى فنلجاأ 
هي  ما  يعرف  الطفل  حتى  منت�شر  ق�شم  لأنها  نعرفها  وال�شرطة  عنها،  معلومات  لدينا  وتتوفر  لها، 

ال�شرطة”.

املوؤ�س�سات  لعمل  الناظمة  والت�سريعية  القانونية  بالبيئة  الإعاقة  ذوات  الن�ساء  2.3.1 معرفة 

احلقوقية واأركان العدالة 

تعترب البيئة الت�شريعية والقانونية من اأهم املرجعيات احلقوقية، والتي ت�شتند املوؤ�ش�شات يف عملها عليه، 
اأي�شا معرفة وعي  وتبنى معه لوائحها واأنظمتها الداخلية للعمل يف التقا�شي واملحاكم. ومن الأهمية 
الفئات ذات ال�شلة والعالقة بهذه القوانني بحقوقها امل�شتندة اإىل تلك القوانني والت�شريعات. لكن يف 
وان كان  القانون وحيثياته  املعرفة متوا�شعة حول  الإعاقة، كانت  وقانون  الإعاقة  الن�شاء ذوات  �شياق 
هناك معرفة فهي يف �شياق املعرفة العامة وال�شماع العام مبعزل عن ما يت�شمنه هذا القانون من حقوق. 
قانون الأ�سخا�س ذوي الإعاقة: اأ�شارت ثلث الن�شاء ذوات الإعاقة بعدم توفر اأي معلومات اأو مل ي�شمعن 

�شابقا بهذا القانون )28 % يف ال�شفة الغربية، 39 % يف قطاع غزة(. يف حني تتوفر معلومات كافية 
لدى 24 % منهن )21 % يف ال�شفة الغربية، 29 % يف قطاع غزة(، يف حني تتوفر معلومات ب�شيطة لدى 
26 % )بواقع 29 % يف ال�شفة الغربية، 21 % يف قطاع غزة(. بينما هناك 16 % منهن �شمع بالقانون 

دون توفر اأدنى معلومات عنه )22 % من ال�شفة الغربية، 9 % من قطاع غزة(. 

وقد نوهت الن�شاء ذوات الإعاقة يف الور�ص املختلفة باأن املعرفة لديهن حول القانون �شطحية بالرغم من 
اأن البع�ص منهن �شارك �شابقا يف ور�ص حول القانون، فيما نوهت اأخريات اأن القانون ل يلبي طموحاتهن 

لغيابه عن واقعهن، وبعده عن التطبيق.
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مقتطفات من ور�سة عمل حول املعرفة بالقانون الفل�سطيني رقم »4« للعام 1999 اخلا�س بالإعاقة 

اإحنا بنعرف انو يف قانون بي�شمن 5 % لذوى الإعاقة يف العمل.
اخدنا ور�شات عمل يف القانون الفل�شطيني، لكن ما عنا معرفة كاملة فيه.

ع�شان ما يف تطبيق للقانون الفل�شطيني لالأ�شخا�ص ذوي الإعاقة ع�شان هيك ما بنعرفه.

�شاركت يف  فل�شطني  اأن  التنويه  بد من  ل  الإعاقة:  ذوي  الأ�سخا�س  بحقوق  الدولية اخلا�سة  التفاقية 

اأو  التوقيع  ميكنها  ول  دولة،  ب�شفة  تكن  مل  م�شاركتها  ولكن  الدولية،  بالتفاقية  اخلا�شة  املفاو�شات 
امل�شادقة عليها. ولكن ميكنها الن�شمام اإىل اأية اتفاقية دولية بعد ثالث ثالثة �شهور من اكت�شابها �شفة 
الدولة. وح�شب امل�شادر الر�شمية هناك نقا�ص داخل اأروقة وزارة ال�شوؤون الجتماعية بال�شغط باجتاه 

الن�شمام بعد اأن اكت�شبت فل�شطني دولة ب�شفة مراقب داخل الأمم املتحدة. 
ل  ن�شفهن )55 %(  من  اأكرث  اأن  البيانات  ت�شري  التفاقية،  بهذه  الإعاقة  ذوات  الن�شاء  معرفة  وحول 
مناطق  متقاربة يف  الن�شب  وكانت  التفاقية،  بتلك  �شابقا  ي�شمعن  و/اأو مل  معلومات  اأي  لديهن  تتوفر 
امل�شح. بينما تتوفر معلومات كافية لدى 12 % من الن�شاء ذوات الإعاقة حول التفاقية الدولية )بواقع: 
لدى  تولدت رغبة عالية  لبنان(.  الفل�شطينية يف  املخيمات  4 % يف  17 % يف غزة،  ال�شفة،  14 % يف 

الن�شاء ذوات الإعاقة للم�شاركة يف ور�ص توعية حول قانون الإعاقة والتفاقية الدولية اخلا�شة بحقوق 
الأ�شخا�ص ذوي الإعاقة. حيث نوهت العديد من الن�شاء يف الور�ص املختلفة برغبتهن مبعرفة القانون 
حول  بالوعي  مرتبطة  املعرفة  هذه  ان  حيث  من  الفل�شطيني.  والقانون  الدولية  والتفاقيات  الدويل 

احلقوق ومتكينهن للمطالبة بها.  

2.3.2 الواقع املوؤ�س�ساتي واأدوارها واملعرفة لدى الن�ساء ذوات الإعاقة يف هذا ال�سياق

اأوًل : املوؤ�س�سات الر�سمية الفل�سطينية ذات العالقة باحلقوق والعدالة 

• وزارة ال�سوؤون الجتماعية	

نوه طاقم العاملني يف الإدارة العامة لالإعاقة والإدارة العامة حلماية الأ�شرة والطفولة يف وزارة ال�شوؤون 
الجتماعية)24)، باأن هناك العديد من الق�شايا التي ترتبط باأهمية دور الوزارة )الواجب عمله اأو تلك 
العدالة  اأركان  اإىل  الو�شول  من  الإعاقة  ذوات  الن�شاء  ومتكني  و�شول  يف  بها(  تقوم  ل  التي  الأعمال 
الر�شمية ومن اأهمها: م�شاكل الأحداث ذوي الإعاقة )الفتيات ذوات الإعاقة(، النتهاكات والعتداءات 
باجتاه الأ�شخا�ص ذوي الإعاقة والن�شاء ذوات الإعاقة يف داخل الأ�شرة، التمثيل القانوين اأمام الق�شاء 
24  مت عقد لقاءات مع كل من زياد عمر و�شونيا احللو من الإدارة العامة لالأ�شخا�ص ذوي الإعاقة، وكل من كوثر املغربي واثنني 

من الطاقم  من الإدارة العامة لالأ�شرة والطفولة. ورامي النتيل من دائرة تاأهيل املعاقني بوزارة ال�شوؤون الجتماعية غزة. 
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والنيابة وال�شرطة، ومتثيل ق�شايا الإعاقة والن�شاء ذوات الإعاقة اأمام اأي جهات عدة وخا�شة الر�شمية 
منها والتي تنتهك القانون »رقم 4 للعام 1999« ودعم ق�شاياهم اأمام الق�شاء، بالإ�شافة اإىل الأدوار 
وبرامج  القت�شادي  والتمكني  باخلدمات  واملرتبط  عام  ب�شكل  الإعاقة  ق�شايا  يف  للوزارة  التقليدية 

التاأهيل والتدريب.  

ونوه العاملون يف ال�شوؤون الجتماعية اإىل اأن هناك حتديات واإ�شكاليات تواجه مراكز الإيواء واحلماية 
�شواء من خالل قدرات تلك املراكز على ا�شتيعاب الن�شاء ذوات الإعاقة، اأو تلك املرتبطة يف اإمكانيات 
توفري كادر ب�شري قادر على التعاطي مع ق�شايا الن�شاء ذوات الإعاقة، اأو التحديات املتمثلة اأي�شا يف 
غياب املواءمة والت�شهيالت البيئية واملادية املنا�شبة للن�شاء ذوات الإعاقة. بالإ�شافة اإىل ذلك، حتى 
الفل�شطينية  الجتماعية  ال�شوؤون  وزارة  قبل  من  فاعلة  واإجراءات  و�شوابط  معايري  توجد  ل  اللحظة 
ت�شمن حماية املنتفعني من هذه املراكز �شواء اأكانوا من الذكور اأو الإناث من ذوي الإعاقة، علمًا باأن 
الالئحة التنفيذية للقانون الفل�شطيني حلقوق الأ�شخا�ص ذوي الإعاقة رقم 40 ل�شنة 2004 قد منحت 
الوزارة مثل هذه ال�شالحيات �شواء عرب ا�شتهداف املراكز التي تقع �شمن م�شوؤولياتها اأو كافة املراكز 
واملوؤ�ش�شات الأخرى العاملة يف جمال الإعاقة. وبالن�شبة لوزارة ال�شوؤون يف لبنان فلي�ص لها اأي عالقة 
اأو �شلة بحقوق الن�شاء ذوات الإعاقة يف املخيمات الفل�شطينية يف لبنان. الأمر الذي ي�شعنا بال�شرورة 
اأمام عالمات ا�شتفهام كبرية تتمحور يف الغالب حول املرجعيات البديلة لهذه ال�شريحة يف املخيمات 

الفل�شطينية يف لبنان ومدى تلبية هذه املرجعيات ملقومات احلماية الجتماعية. 

اأما بخ�شو�ص واقع العالقة واملعرفة من قبل الن�شاء ذوات الإعاقة بوزارة ال�شوؤون الجتماعية، ت�شري 
53 % من الن�شاء ذوات الإعاقة يف الأرا�شي الفل�شطينية عن  البيانات اإىل توفر معلومات كافية لدى 
الوزارة )بواقع: 43 % يف ال�شفة الغربية، 67 % يف قطاع غزة(، وتتوفر معلومات ب�شيطة لدى 35 % لدى 
ن�شاء ذوات اإعاقة اأخريات )بواقع 43 % يف ال�شفة الغربية، 25 % يف قطاع غزة(. هذه املعرفة بوزارة 
ال�شوؤون الجتماعية مرتبطة بنوعية دورها كما ت�شري املعلومات: حيث تعترب وزارة ال�شوؤون الجتماعية 
مرجعية رئي�شية يف اإنفاذ القانون )قانون حقوق املعوقني الفل�شطيني رقم 4 ل�شنة 1999(، ومرجعية 
لل�شرائح املهم�شة يف املجتمع ومنها الن�شاء ذوات الإعاقة. ومن اجلدير بالذكر يف هذا ال�شياق اأن الفهم 
املت�شكل ب�شاأن وزارة ال�شوؤون الجتماعية يف اإطار كونها مرجعية يف اإنفاذ القانون هو مرتبط يف اأحيان 
كثرية باخلدمات الإغاثية والرعائية وخدمات احلماية الجتماعية املتوقع من الوزارة تقدميها. ومن 
الت�شاوؤلت الواجب طرحها بهذا اخل�شو�ص، هل هناك اليات واجراءات وا�شحة ومعلنة ت�شتند  اأهم 

اإليها وزارة ال�شوؤون الجتماعية وت�شتخدمها ملتابعة تطبيق القانون؟
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امل�ساندة املوؤ�س�ساتية يف دعم الن�ساء ذوات العاقة ح�سب بيانات وزارة ال�سوؤون الجتماعية الر�سمية

ت�شري بيانات وزارة ال�شوؤون الجتماعية اأن الفجوة قائمة يف اإمكانية ح�شول الن�شاء ذوات الإعاقة على 
ذات اخلدمات مقارنة مع الذكور ذوي الإعاقة. ت�شري بيانات العام 2011، على ح�شول 80 �شخ�ص ذو 
28 منهم كان لأ�شر لديها ن�شاء ذوات اإعاقة. اأما فيما يتعلق  اإعاقة على برنامج التمكني القت�شادي 
حني  يف  اإعفاء  على  العام  ذات  خالل  الإعاقة  ذوات  الن�شاء  من  اأي  حت�شل  )مل  اجلمركي  بالإعفاء 
ح�شل على هذا احلق 1213 ذكر ذو اإعاقة(. وقد مت اإيواء 66 �شخ�ص ذوي اإعاقة كان من بينهم 19 
امراأة ذات اإعاقة، وح�شل على خدمات الرعاية والتاأهيل 175 �شخ�ص ذوي اإعاقة منهم 24 امراأة ذات 
اإعاقة)2)(. وكما هو مبني من البيانات ال�شابقة، فان هناك فجوة حقيقية تعك�شها الأرقام لدى املقارنة 
بني امل�شتفيدين من خدمات الوزارة ح�شب النوع الجتماعي. مما يدلل على غياب هذا املعيار »النوع 

الجتماعي« كاأحد حمددات تقدمي اخلدمات. 

اعتربتها  التي  املهمة  الأدوار  من  اأن  النتائج  بينت  بها،  املعرفة  وات�شاع  الوزارة  تلعبه  الذي  الدور  مع 
تكمن  الأخرى  املوؤ�ش�شات  مع  مقارنة  الجتماعية  ال�شوؤون  لوزارة  رئي�شيا  دورا  الإعاقة  ذوات  الن�شاء 
التمكني للح�سول والو�سول اإىل اخلدمات ال�سحية والجتماعية املختلفة حيث اعتربت هذا الدور  يف 
رئي�شيا لوزارة ال�شوؤون الجتماعية 43 % منهن. وكانت غالبية الن�شاء الالتي تريَن هذا الدور للوزارة 
26 % راأت بهذا الدور من الن�شاء ذوات الإعاقة يف قطاع غزة. هذه  55 % يف ال�شفة الغربية مقابل 

الفجوة بني ال�شفة وغزة تف�شرها النتائج بالدور الذي تلعبه وكالة الغوث بهذا اجلانب يف قطاع غزة 
على اعتبار اأن غالبية ال�شكان من الالجئني الفل�شطينيني. كذلك اعتربت 38 % منهن اأن دور الوزارة 
يكمن يف ح�سول الن�ساء ذوات الإعاقة على عمل، حيث اعتربته دور الوزارة ذات اأهمية يف ذلك  40 % 
من ن�شاء قطاع غزة، مقابل 36 % من ن�شاء ال�شفة الغربية. وترى اأي�شا 20 % اأن دور الوزارة مرتبط 
بح�سولهن على التعليم )حيث و�شلت هذه الن�شبة اإىل 28 % يف ال�شفة الغربية(. كما ترى 19 % اأن من 

واجب الوزارة متكينهن للتوا�شل مع املوؤ�ش�شات.

ومل تختلف اأراء الن�شاء ذوات الإعاقة يف الور�ص املختلفة عن هذا التو�شيف لأدوار وزارة ال�شوؤون 
با�شتثناء بع�ص الإ�شافات واملرتبطة ب�شكل رئي�شي بالعمل على املواءمة والتاأهيل، وامل�شاندة يف 

التمكني للن�شاء ذوات الإعاقة للو�شول اإىل حقوقهن.      

• موؤ�س�سات اأركان العدالة	

املبا�شر  التدخل  معها  ي�شعب  حالة  لبنان  يف  الفل�شطينية  املخيمات  يف  الإعاقة  ذوات  الن�شاء  تعي�ص 
ملوؤ�ش�شات اأركان العدالة الر�شمية اللبنانية، حيث يرتبط تدخل قوى الأمن اللبنانية بالأ�شا�ص باحلالة 

25  مت تاأمني هذه البيانات لغر�ص الدرا�شة من وزارة ال�شوؤون الجتماعية.
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الأمنية يف املخيمات، ولي�ص بحقوق الفئات القاطنه فيه، وعليه يعي�ص �شكان املخيمات الفل�شطينية حالة 
من غياب املرجعيات، حيث تتاأثر الن�شاء ذوات الإعاقة من هذا الغياب ب�شكل اكرب من غريهن نتيجة 
حالة النك�شاف والإق�شاء الذي يع�شنه، وخا�شة مع بروز مرجعيات ذات طابع ع�شائري اأو عائلي، ومع 
هذا ال�شياق ح�شلت فجوات يف توجهات الن�شاء ذوات الإعاقة يف املخيمات الفل�شطينية اجتاه اإمكانية 

وجود اأي دور ملوؤ�ش�شات اأركان العدالة.  

كما اأن و�شول الن�شاء والفتيات ذوات الإعاقة لأركان العدالة ورفع وعيهن بهذا ال�شاأن غائبا عن اأجندات 
وبرامج املوؤ�ش�شات العاملة يف جمال الإعاقة كما منظمات الأ�شخا�ص ذوي الإعاقة اأو املوؤ�ش�شات نف�شها. 
بتدريبات  املحافظات  بع�ص  يف  ال�شرطة  ا�شتهداف  تتجاوز  مل  اللحظة  حتى  ال�شاأن  بهذا  والتدخالت 
التغريات  اإحداث بع�ص  اأو  ب�شكل عام،  الإعاقة  الأ�شخا�ص ذوي  اأكرث حت�ش�شًا لق�شايا  هدفت جلعلهم 
البيئية لتكون اأكرث  مواءمة كما ح�شل يف مقر �شرطة اأريحا، اأو بع�ص التغريات على بع�ص املمار�شات 

وردود الأفعال ذات العالقة ببع�ص املواقف الهام�شية.

نوهت الن�شاء ذوات الإعاقة يف الور�ص املختلفة عن غياب العالقة مع موؤ�ش�شات اأركان العدالة، ويف حالة 
كان هناك جتارب نادرة تتم ب�شياق مل يف�شح عنه، مت تو�شيف هذا ال�شياق بعيونهن وكلماتهن كالتايل: 
“ما حدث انه كان لنا جتربة مبا�شرة مع الق�شاء والنيابة ع�شان هيك ما بنعرفهم اإل جمرد اأ�شماء وب�ص.”

“ما اإلنا �شغل مع الق�شاء والنيابة ومعرفتنا بال�شرطة جمرد انو مركز وبن�شوف مكانها وب�ص.”
“معرفتنا بال�شوؤون تنبع من انو اإحنا منتفعني منهم، وما يف عالقة بينا وبني ال�شرطة اأو الق�شاء حلتى 

نعرفهم ب�ص جمرد بن�شوف مقر ال�شرطة و�شباط ال�شرطة يف ال�شارع وب�ص.”
ال�سرطة الفل�سطينية:

تغيب عن ا�شرتاتيجيات و�شيا�شات ال�شرطة املدنية الفل�شطينية اأية توجهات اأو ح�شا�شية يف التعاطي مع 
ق�شايا الن�شاء ذوات الإعاقة. وا�شتند هذا ال�شتنتاج على مراجعة ل�شرتاتيجيات و�شيا�شات ال�شرطة، 
ومن خالل احلوار مع الدوائر املختلفة يف ال�شلك ال�شرطي، حيث مت التاأكيد من قبل من متت مقابلتهم 
يف الإدارة العامة للتخطيط والإدارة العامة حلماية الأ�شرة وم�شئولة النوع الجتماعي، اأن الأ�شخا�ص 
ذوي الإعاقة والن�شاء ذوات الإعاقة لي�شوا على اأجندة ال�شرطة من حيث الت�شهيالت واملواءمة  والآليات 
تتطلب  بال�شرورة  والتي  بينهم،  فيما  الفردية  الفروق  تفر�شها  التي  للخ�شو�شية  ت�شتجيب  التي 
ميكانيزمات واإجراءات خمتلفة يف كافة عمليات التدخل والوقاية وغريها. وفيما يتعلق مبواءمة  مراكز 
لالأ�شخا�ص ذوي  اأريحا(  اأويل يف  ب�شكل  بداأت  للمواءمة   اأولية  اأعمال  اأن هناك  التنويه  ال�شرطة )مت 

الإعاقة احلركية)12(.

26 مت عقد لقاءات عدة مع رم�شان �شرقاوي م�شئول التخطيط ووفاء معمر من الإدارة العامة حلماية الأ�شرة، ومع م�شئولة النوع 

الجتماعي يف ال�شرطة. كما مت عقد لقاء مع اأم رامي من الإدارة العامة لل�شرطة الن�شائية بقطاع غزة.
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نقطة �سوء من امل�سروع

يف فرتة عقد لقاءات مع ال�شرطة كانت وحدة حماية الأ�شرة يف ال�شرطة ب�شدد تطوير اإ�شرتاتيجية 
الإ�شرتاتيجية  م�شودة  يف  الإعاقة  ذوات  والن�شاء  الإعاقة  ق�شايا  بدمج  امل�شروع  فريق  قام  عملها، 
للوحدة �شواء من خالل املبادئ العامة التي تقود عمل الوحدة الإ�شرتاتيجية اأو من خالل بنود اأهداف 

وعمل الوحدة. 
وحول معرفة الن�شاء ذوات الإعاقة بجهاز ال�شرطة املدنية، تتوفر معلومات كافية حول عمل ال�شرطة 
ودورها لدى 32 % من الن�شاء ذوات الإعاقة يف الأرا�شي الفل�شطينية )بواقع: 22 % يف ال�شفة الغربية، 
45 % يف قطاع غزة(، وتتوفر معلومات ب�شيطة لدى 42 % لدى ن�شاء ذوات اإعاقة اأخريات )بواقع 47 % 

يف ال�شفة الغربية، 35 % يف قطاع غزة(. هذه املعرفة بال�شرطة الفل�شطينية ترتبط باحتكاك ال�شرطة 
الفل�شطينية بحياة النا�ص الفل�شطينيني وعلى اعتبار تواجدها يف الأماكن املختلفة ح�شب تعبري الن�شاء 

ذوات الإعاقة يف املجموعات املركزة.)2)( 

ر�سد وتوثيق حالت العتداءات والعنف �سد الن�ساء ذوات الإعاقة من خالل موؤ�س�سات اأركان العدالة 

27
الر�سمية

ح�شب امللفات الر�شمية املوجودة لدى وحدة حماية الأ�شرة يف ال�شرطة الفل�شطينية يف ال�شفة 
الغربية خالل العام 2012، و�شل مبا جمموعه 57 ق�شية لأ�شخا�ص ذوي اإعاقة 13 لذكور ذوي 
اإعاقة، و44 لإناث ذوات اإعاقة. وقد مت ت�شنيف النتهاكات التي تقدمت ال�شكوى بخ�شو�شها 

كالتايل:
اعتداء 12

ج�شدي
هروب من 11

املنزل
خالفات 4

اأ�شرية

حماولة 2اعتداء جن�شي16
النتحار

حجز حرية 12
والإهمال

ال�شوؤون  اإىل وزارة  21 حالة منهم مل�شت�شفى الأمرا�ص العقلية والنف�شية، و12 حالة  وقد مت حتويل 
الجتماعية، و18 حالة للطب النف�شي، وحتويل اأربعة حالت للنيابة العامة وحتويل حالتني للمحافظ.

وبناء على البيانات املتوفرة من ال�شرطة �شالفة الذكر، من الوا�شح اأن الن�شاء والفتيات ذوات الإعاقة 
الذهنية اأو النف�شية هن الأكرث عر�شة لالنتهاكات ح�شب اجلهة التي مت التحويل اإليها. وهذا يدل على 

27 البيانات املتوفرة يف هذا الق�شم مت توفريها من قبل املوؤ�ش�شات لأغرا�ص الدرا�شة 
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كافة  قبل  من  ال�شريحة  لهذه  احلماية  اآليات  �شعف  الأول،  الآخر:  عن  اأهمية  اأحدهما  يقل  ل  اأمرين 
اجلهات ذات العالقة. والثاين: الأثر الذي يلعبه نوع الإعاقة يف هذه احلالة باتخاذ القرار ب�شاأن التوجه 
اأو  الذهنية  الإعاقة  والفتيات ذوات  الن�شاء  انتهاك لأي من حقوق  اأي  العدالة لدى حدوث  اأركان  اإىل 
النف�شية، فهن الأقل فر�شة يف ح�شولهن على احلق يف تقرير امل�شري واتخاذ القرارات اخلا�شة بهن، 

وو�شولهن  لأركان العدالة مرهون بقرار �شخ�ص اآخر. 

الفل�شطينية  املخيمات  الإعاقة يف  الن�شاء ذوات  9 % من  لدى  كافية  تتوفر معلومات  اللبناين:  املخفر 

يف لبنان، وتتوفر معلومات ب�شيطة لدى 28 % لدى ن�شاء ذوات اإعاقة اأخريات. هذه املعرفة املحدودة 
باملخفر اللبناين ترتبط بغياب الحتكاك والتوا�شل، على اعتبار اأنه لي�ص �شمن املرجعيات الفل�شطينية 

الر�شمية بحياة النا�ص الفل�شطينيني يف املخيمات.

التجارب  تلك  كانت  الفل�شطينية،  ال�شرطة  مع  الإعاقة  ذوات  للن�شاء  العملية  بالتجارب  يتعلق  وفيما 
املناطق  يف  ومراكزها  ال�شرطة  تواجد  من  نابعة  بال�شرطة  ومعرفتهن  اإملامهن  وان  للغاية،  حمدودة 

والأحياء وال�شوارع املختلفة. 

مهمة  اأدوارا  بلورت  الإعاقة  ذوات  الن�شاء  اأن  اإل  بال�شرطة،  الأولية  املعرفة  وزيادة  التوا�شل  قلة  رغم 
 % 55 لل�شرطة  الدور  حمايتهن من العنف، حيث ترى هذا  اأهمها  الفل�شطينية من  لل�شرطة  ترى فيها 
من الن�شاء يف الأرا�شي الفل�شطينية املحتلة. يف حني ترى هذا الدور للمخفر اللبناين 22 % من الن�شاء 

ذوات الإعاقة يف املخيمات الفل�شطينية يف لبنان. 

كما ترى 41 % اأهمية دور ال�شرطة يف م�ساندتهن يف رفع دعوى �سد اأحد اعتدى عليهن. يف حني ترى هذا 
الدور للمخفر اللبناين 19 % من الن�شاء ذوات الإعاقة يف املخيمات الفل�شطينية يف لبنان. 

كما اعتربت 38 % من الن�شاء ذوات الإعاقة م�شاندة ال�شرطة الفل�شطينية للن�شاء ذوات الإعاقة بتقدمي 
�سكوى يقع �شمن دائرة عملها. بن�شب متقاربة ما بني ال�شفة الغربية وقطاع غزة. واعتربت 15 % من 

الن�شاء ذوات الإعاقة باأهمية دور ال�شرطة يف دعمهن يف التقا�سي اأمام املحاكم. ومل تختلف اأراء الن�شاء 
ذوات الإعاقة يف الور�ص املختلفة يف التو�شيف لأدوار ال�شرطة الفل�شطينية، مع اأن الرتكيز الرئي�شي يف 
الور�ص املختلفة اأو�شحت باأن اأهمية ال�شرطة تكمن يف حماية الن�شاء ذوات الإعاقة من العنف، يف حني 
كان هناك تركيز ثانوي على اأهمية ال�شرطة يف دعم الن�شاء يف تقدمي �شكوى، ويف م�شاندتهن يف رفع 

دعوى �شد اأحد اعتدى عليهن.

• النيابة العامة: 	

ملتابعتها  العامة  النيابة  اإىل  ال�شرطية  الق�شايا  حتال  حيث  العامة  النيابة  مع  ال�شرطة  عمل  يتناغم 
اأي ن�شو�ص   1999 للعام   4 القانون رقم  يتناول  العام. مل  النيابة احلق  الق�شاء، ومتثل  اإىل  واإحالتها 
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بخ�شو�ص احلق يف التقا�شي لالأ�شخا�ص ذوي الإعاقة واآليات اإفعاله، وعليه مل يكن هناك اأي اإجراءات 
خا�شة ت�شمن مراعاة النيابة لتطبيق ال�شق اجلزائي ا�شتنادا اإىل مبداأ مراعاة تطبيق القانون. اأما فيما 
يتعلق بال�شق الأخر واملرتبط بتنفيذ القانون والذي ين�ص على املواءمة، فان الأبنية القائمة لدى النيابة 
هي مباين قدمية ول تراعي اإمكانية و�شول الأ�شخا�ص ذوي الإعاقة اإليها. وفيما يتعلق باإجراءات النيابة 
اخلا�شة بق�شايا الإعاقة، تراعي النيابة عدم التاأخري يف �شماع اإفادة الأ�شخا�ص ذوي الإعاقة، ومراعاة 
احتياجاتهم املختلفة �شواء الحتياجات اخلا�شة اأو الرتجمة لذوي الإعاقة ال�شمعية. ول تت�شاهل النيابة 
على الإطالق يف ق�شايا العتداءات على الأ�شخا�ص ذوي الإعاقة وخا�شة الن�شاء لأن ذلك يعترب نوعا من 
“اخل�شة” ح�شب تعبريهم. كما مت التنويه اإىل اأن املوؤ�ش�شات احلقوقية باإمكانها اأن متثل ال�شخ�ص ذوي 

الإعاقة كوكيل عنه ولي�ص كهيئة حقوقية لأنه ل يوجد ن�ص قانوين يف ذلك، يف الق�شايا اجلزائية ))1(.

و�شمن واقع النيابة العامة، ما زالت بعيدة عن ذهنية الن�شاء ذوات الإعاقة، حيث تتوفر معلومات كافية 
لبنان )بواقع:  الفل�شطينية ويف  الأرا�شي  الإعاقة يف  الن�شاء ذوات  8 % من  النيابة ودورها لدى  حول 
6 % يف ال�شفة الغربية، 13 % يف قطاع غزة، 5 % يف لبنان(، وتتوفر معلومات ب�شيطة لدى 25 % من 

الن�شاء ذوات اإعاقة املبحوثات )بواقع 27 % يف ال�شفة الغربية، 24 % يف قطاع غزة، 24 % يف املخيمات 
تلك  التوا�شل مع  لغياب  الإعاقة  الن�شاء ذوات  لدى  النيابة  املعرفة عن  وتقل  لبنان(.  الفل�شطينية يف 

املوؤ�ش�شة كما اأفدن يف املجموعات املركزة. 

 3 ت�شجيل  الغربية عن  ال�شفة  املختلفة من  املحافظات  النيابة يف  مراكز  املتوفرة من  البيانات  ت�شري 
�شحية  موؤ�ش�شة  �شد  وق�شية  عر�ص،  وهتك  بالغت�شاب  مرتبطة  ق�شية  اإعاقة،  ذوات  لن�شاء  حالت 
عامة، وق�شية خالفية )مل يت�شح م�شمونها(. كما ورد ر�شائل من املناطق الأخرى تفيد بعدم وجود 
ق�شايا على اعتبار انه ل يوجد متييز على اأ�شا�ص الإعاقة اأو تبيان اأن تلك الق�شايا لن�شاء ذوات اإعاقة.

واعتربت 15 % من الن�شاء ذوات الإعاقة باأهمية دور النيابة يف دعمهن يف التقا�سي اأمام املحاكم. كما 
اأحد اعتدى عليهن. كما  م�ساندتهن يف رفع دعوى �سد  الفل�شطينية يف  النيابة  اأهمية لدور   % 14 ترى 
اعتربت 11 % منهن م�شاندة النيابة يف متثيلهن اأمام املحاكم. مع اأهمية التنويه اإىل اأن النيابة العامة 

مل تذكر يف غالبية الور�ص اأن لها دور يف حياة الن�شاء ذوات الإعاقة. 

• الق�ساء النظامي 	

ت�شري املعلومات التي مت احل�شول عليها من الق�شاء باأن القانون يعامل الأ�شخا�ص ذوي الإعاقة والن�شاء 
ذوات الإعاقة مب�شاواة تامة دون اإعطاء امتيازات/ وعدم وجود �شيا�شات تف�شيلية خا�شة بالأ�شخا�ص 

28 مت عقد لقاء مطول بتاريخ 2012/11/1 مع الدكتور اأحمد براك )رئي�ص النيابة العامة( وهذه املعلومات م�شتقاه من املقابلة 

معه، كما مت عقد لقاء مع م�شئولة وحدة النوع الجتماعي الأ�شتاذة هدى روحانا، ومع الق�شم الهند�شي. كما مت عقد لقاء مع 
النائب العام يف قطاع غزة امل�شت�شار الدكتور اإ�شماعيل جرب. 
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اأخرى، كما ل يوجد متييز باملمار�شات  اأي ق�شايا ا�شتثنائية  اأو  ذوي الإعاقة يف املواءمة والت�شهيالت 
مرتجم  مثل  الإفادات  يف  الإعاقات  من  الأنواع  لبع�ص  امل�شاندات  ببع�ص  ال�شتعانة  ويتم  الق�شائية. 
الإ�شارة اأو الو�شول ل�شماع �شهادة للبع�ص ومن ال�شعب مثولهم اأمام املحكمة. ويقر الق�شاء اأن هناك 
الن�شاء  وخا�شة  الإعاقة  ذوي  الأ�شخا�ص  و�شول  ت�شهيل  وغياب  عام  ب�شكل  املباين  للمواءمة يف  غياب 
ذوات الإعاقة ملراكز العدالة املختلفة. ولكن كتوجهات عند الق�شاة من املمكن اإعطاء اأولوية لالأ�شخا�ص 
ذوي الإعاقة يف الق�شاء والت�شريع يف الإجراءات من اجل التخفيف عليهم �شواء يف النتظار اأو الرتدد 
على املحاكم ب�شبب عملية التاأجيل. اأي اأن هذه الق�شية كما غريها من الق�شايا واملعيقات التي تواجه 
الن�شاء ذوات العاقة تبقى رهن مزاجية ال�شخو�ص ومدى تفهمهم للفروق الفردية والعتبارات املت�شقة 

بها، ولي�شت �شمن �شيا�شة وا�شحة ومعلنة.

هناك فجوة معرفية حول الق�شاء لدى الن�شاء ذوات الإعاقة، حيث تتوفر معلومات كافية حول الق�شاء 
 % 7 لبنان )بواقع:  الفل�شطينية ويف  الأرا�شي  الإعاقة يف  الن�شاء ذوات  6 % من  النظامي ودوره لدى 
لدى   % 21 لدى  ب�شيطة  معلومات  وتتوفر  لبنان(،  يف  و2 %  غزة،  قطاع  يف   % 7 الغربية،  ال�شفة  يف 
10 % يف لبنان(.  21 % يف قطاع غزة،  28 % يف ال�شفة الغربية،  اأخريات )بواقع  اإعاقة  ن�شاء ذوات 
الأرا�شي  مقابلتهن يف  اللواتي مت  الإعاقة  ذوات  للن�شاء   % 45 لدى  �شماع(  )اأو  معرفة  اأي  تتوفر  ومل 
الأج�شام  هذه  مرتبة  زادت  كلما  بالتناق�ص  الإعاقة  ذوات  الن�شاء  معرفة  تاأخذ  املحتلة.  الفل�شطينية 
وال�شلطة وال�شالحيات املنوطة بها، وقد يرجع هذا اإىل حمدودية وق�شور ال�شبل التي من املمكن التي 
ت�شل ق�شاياهن اىل اأج�شام متقدمة يف اأركان العدالة، وما يدل على ذلك و�شول 44 حالة للن�شاء ذوات 

العاقة لل�شرطة املدنية مل ي�شل منها �شوى حالتني اأو ثالثة للنيابة العامة. 

ويف ذات الوقت، مل يتم تزويدنا باأية بيانات ر�شمية حلالت مت التعاطي معها من قبل الق�شاء النظامي 
لأغرا�ص هذه الدرا�شة، حيث اأفاد من هم يف دائرة القلم باأن املعلومات واأر�شفتها ل ت�شري اإىل متغريات 
على اأ�شا�ص الإعاقة)22(. ربطت الن�شاء ذوات الإعاقة الق�شاء النظامي واأهميته باحلامل لهمومهن يف 
اأهمية  اأن  32 % من الن�شاء ذوات الإعاقة يف الأرا�شي الفل�شطينية  اأمام املحاكم، حيث ترى  التمثيل 
الق�شاء تكمن يف اأن ميثلهن يف اأروقة املحاكم الذي يقع حتت م�سئوليته. بينما اعتربت هذا الدور مهم 
من   % 30 نوهت  كما  لبنان.  يف  الفل�شطينية  املخيمات  يف  املقيمات  الفل�شطينيات  الن�شاء  من   % 19

اأثناء  دعمهن  واملتمثل يف  للق�شاء  اإ�شايف  لدور  املحتلة  الفل�شطينية  الأرا�شي  الإعاقة يف  ذوات  الن�شاء 
عملية التقا�سي اأمام املحاكم. واأكدت على اأهمية هذا الدور للق�شاء اللبناين يف دعم حقوق الن�شاء ذوات 

29 مت عقد لقاءات مطولة مع القا�شية فل�شطني اأبو رومي من جمل�ص الق�شاء الأعلى اأولها كان يف )2012/10/8(. وبخ�شو�ص 

البيانات حول ق�شايا الن�شاء ذوات اإعاقة اأفاد موظفي دائرة القلم اأن الق�شايا املتوفرة يف الأر�شيف ل يتوفر فيها اأي موؤ�شرات 
تفيد باأن تلك الق�شايا لن�شاء ذوات اإعاقة اأو غريه، لأنه ل يوجد متييز على اأ�شا�ص الإعاقة لدى الق�شاء النظامي يف الأر�شفة. كما 

عقد لقاء مع رئي�ص جمل�ص الق�شاء الأعلى وحمكمة العدل العليا يف قطاع غزة امل�شت�شار عادل خليفة.
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الإعاقة يف التقا�شي اأمام املحاكم 21 % من الن�شاء ذوات الإعاقة يف املخيمات الفل�شطينية يف لبنان.

امل�شاندة  يف  الإعاقة  ذوات  الن�شاء  لدى  النظامي  الق�شاء  اأهمية  برز  الذكر  �شالفة  الق�شايا  بجانب 
ونوهت  حماكمه.  اأمام  التقا�شي  عملية  يف  دعمهن  يف  اأهميته  اإىل  بالإ�شافة  اأي�شا.  ب�شكوى  بالتقدم 
الن�شاء ذوات الإعاقة يف املخيمات الفل�شطينية يف لبنان اإىل اأهمية دور املحاكم والق�شاء، مع التنويه 
تلك  عمل  يف  الن�شاء  لإدماج  اأهمية  وهناك  ق�شائي،  تخ�ش�ص  وذات  لبنانية  هي  املوؤ�ش�شات  هذه  اأن 

املوؤ�ش�شات.

• الق�ساء ال�سرعي 	

تتج�شد نظرة الق�شاء ال�شرعي ب�شياق خريي لق�شايا الأ�شخا�ص ذوي الإعاقة بالعموم، والن�شاء ذوات 
الأ�شخا�ص  م�شالح  اأو  باحل�شانة،  املرتبطة  بق�شاياهن  يتعلق  فيما  اخل�شو�ص،  وجه  على  الإعاقة 
الو�شاية واحلجر  بق�شايا  ترتبط  والتي  والتزويج،  والرعاية  بالولية  الذهنية  الإعاقة  )الن�شاء( ذوي 
وامل�شالح)3)(. ولقد مت التاأكيد على اأن هناك الكثري من الإجراءات التي يتم التاأكد من خاللها مبوجب 
الأ�شخا�ص ذوي الإعاقة  انتقا�ص من دور  الوارد والذي يراد به  �شهادات طبية وتقارير تفند الدعاء 
الذهنية)3)(. مع العلم باأن ال�شتناد اإىل التقارير الطبية يف مثل هذه ال�شوؤون وغريها هو بال�شرورة غري 

كاف وغري �شمويل للتحقق، ان كانت الق�شية مت�ص اإحدى الن�شاء ذوات الإعاقة.

ال�شرعي،  الق�شاء  حول  الإعاقة  ذوات  الن�شاء  لدى  التي  واملعلومات  املعرفة  وحول  الأخر  اجلانب  يف 
11 % من الن�شاء ذوات الإعاقة يف الأرا�شي  تتوفر معلومات كافية حول الق�شاء ال�شرعي ودوره لدى 
املخيمات  يف  و3 %  غزة  قطاع  يف   % 21 الغربية،  ال�شفة  يف   % 10 )بواقع:  لبنان  ويف  الفل�شطينية 
)بواقع  اأخريات  اإعاقة  ذوات  ن�شاء  لدى   % 30 لدى  ب�شيطة  معلومات  وتتوفر  لبنان(،  الفل�شطينية يف 
31 % يف ال�شفة الغربية، 28 % يف قطاع غزة، ولدى 20 % يف املخيمات الفل�شطينية يف لبنان(. ومل 

تتوفر معلومات لدى 32 % للن�شاء ذوات الإعاقة اللواتي مت مقابلتهن يف الأرا�شي الفل�شطينية املحتلة. 
النظامي، اىل  الق�شاء  ال�شرعي مقارنة مع  بالق�شاء  العاقة  الن�شاء ذوات  ارتفاع معرفة  يعود  ورمبا 
جمموعة من الق�شايا ذات العالقة بالن�شاء عامة مثل الزواج والطالق واملرياث، ويف الغالب متثل هذه 

الق�شايا اإحدى اأهم واأكرب التحديات لدى جمموعة من الن�شاء والفتيات ذوات الإعاقة. 

مل تختلف الروؤية من قبل الن�شاء ذوات الإعاقة لدور الق�شاء ال�شرعي عن الأدوار والروؤية لدور الق�شاء 
اأفادت  بالن�شبة لهن يف ذات الأدوار.  اأهمية  اأقل  ال�شرعي كان  باأن دور الق�شاء  التنويه  النظامي، مع 
اأمام  التقا�شي  يكمن يف دعمهن يف عملية  ال�شرعي  الق�شاء  دور  اأن  الإعاقة  الن�شاء ذوات  15 % من 

30 مل يتم تزويدنا بعدد الق�شايا املرتبطة بهذا اجلانب نتيجة عدم وجود موؤ�شرات ت�شري ملتغري الإعاقة. 

الأحوال  نيابة  )رئي�شة  ال�شمريي  �شمود  والقا�شية  ال�شرعي(،  الق�شاء  )قا�شي  ادعي�ص  يو�شف  ال�شيح  �شماحة  مقابلة  مت   31

ال�شخ�شية(. كما مت عقد لقاء مع القا�شي ال�شرعي ملحكمة ال�شتئناف بقطاع غزة، )عن حمافظة خانيون�ص(.
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حماكمه. وعلى العك�ص متاما من الأرا�شي الفل�شطينية فقد اأفادت الن�شاء يف املخيمات الفل�شطينية يف 
لبنان اإىل اأهمية دور الق�شاء ال�شرعي يف دعم ق�شاياهن اأثناء عملية التقا�شي اأمام حماكمه، حيث 

و�شلت ن�شبة من اأفدن بذلك اإىل 32 %. 

كما ربطت اأي�شا الن�شاء ذوات الإعاقة دور الق�شاء ال�شرعي باأهميته التمثيلية لهن اأمام املحاكم ودعم 
الأرا�شي  اأي�شا من  العك�ص  وعلى  الإعاقة.  ذوات  الن�شاء  10 % من  ذلك  اإىل  اأ�شارت  حقوقهن، حيث 
ال�شرعي  الق�شاء  دور  اأهمية  اإىل  لبنان  يف  الفل�شطينية  املخيمات  يف  الن�شاء  اأفادت  فقد  الفل�شطينية 

يف دعم ق�شاياهن يف التمثيل اأمام املحاكم، حيث و�شلت ن�شبة من وافقن على هذا الراأي اإىل 28 %. 

دورا  حول  غزة،  بقطاع  الور�ص  اإحدى  يف  بقوة  برز  ولكنه  الور�ص  غالبية  عن  ال�شرعي  الق�شاء  غاب 
رئي�شيا له كما جاء يف امل�شح واملرتبطة بالتمثيل باملحاكم التي تقع حتت م�شئوليته. 

ثانياً: موؤ�س�سات اأهلية ودولية ذات بعد رئي�سي يف ق�سايا الن�ساء ذوات الإعاقة 

الهيئة امل�ستقلة حلقوق الإن�سان )ديوان املظامل(، ل تتوفر معلومات لدى 68 % من الن�شاء ذوات الإعاقة 

من اللواتي مت مقابلتهن يف ال�شفة الغربية )62 %( وقطاع غزة )75 %(. 
)2)(: بداأت الهيئة امل�شتقلة يف هيكلة 

توثيق النتهاكات يف احلقوق من قبل الهيئة امل�ستقلة حلقوق املواطن

نظام توثيق ال�شكاوى بحيث تكون قادرة على ت�شمني متغري يرتبط بالأ�شخا�ص ذوي الإعاقة بعني العتبار 
منذ العام 2008. وبداأت الهيئة تر�شد النتهاكات املرتبطة باحلق العام لالأ�شخا�ص ذوي الإعاقة ب�شكل 
بالأ�شخا�ص ذوي  توثيق احلالت املرتبطة  الهيئة منذ عملها  اأن  العلم  التاريخ مع  مموؤ�ش�ص منذ ذاك 
العام  ويف  وال�شيا�شية.  والثقافية  والجتماعية  القت�شادية  باحلقوق  املرتبطة  احلقوق  تلك  العاقة، 
2011 تلقت الهيئة امل�شتقلة ما يقارب 151 �شكوى من اأ�شخا�ص ذوي اإعاقة، كان هناك 85 �شكوى لن�شاء 

ذوات اإعاقة، حيث ارتبطت �شكواهن بالق�شايا احلقوقية و التمييز يف احل�شول على عمل، واملواءمة 
واحلقوق ال�شحية واحلقوق الجتماعية، وحق العمل وحق املواءمة وتوفري اخلدمات الأ�شا�شية. 

•  وكالة الغوث:  تتوفر معلومات كافية لدى 42 % من الن�شاء ذوات الإعاقة يف الأرا�شي الفل�شطينية 	

)بواقع: 24 % يف ال�شفة الغربية، 63 % يف قطاع غزة، و45 % يف لبنان(، وتتوفر معلومات ب�شيطة 
لدى 43 % لدى ن�شاء ذوات اإعاقة اأخريات )بواقع 24 % يف ال�شفة الغربية، 23 % يف قطاع غزة، و 
44 % يف املخيمات الفل�شطينية يف لبنان(. اأن املعرفة املرتفعة جاءت نتيجة الدور الذي تلعبه الوكالة 

يف حياة الالجئني خا�شة يف املخيمات الفل�شطينية يف لبنان وقطاع غزة وال�شفة، وخا�شة اأنها من 
املرجعيات الرئي�شية يف لبنان على امل�شتوى الر�شمي بجانب بع�ص املوؤ�ش�شات الأهلية املحدودة، واأن 
الن�شبة الأعلى من �شكان قطاع غزة من الالجئني اأي�شا، ودورها كمرجعية يف التعامل والتوا�شل مع 

ال�شرائح املهم�شة يف املجتمع والدعم الذي تقدمه ومنها الن�شاء ذوات الإعاقة.
 32 مت تاأمني هذه البيانات لغر�ص الدرا�شة من الهيئة امل�شتقلة حلقوق املواطن.
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وحول اأهمية وكالة الغوث يف ال�شياق الفل�شطيني يف لبنان، عربت الن�شاء ذوات الإعاقة عن اأهمية تلك 
املوؤ�ش�شة، على اعتبار اأنها املوؤ�ش�شة الوحيدة التي تهتم ب�شوؤون الإعاقة كما نوهت الن�شاء يف لبنان:

“الونروا املوؤ�ش�شة الوحيدة التي تهتم ب�شوؤون و ق�شايا الأ�شخا�ص ذوي الإعاقة و ت�شعى اىل تدريبهم 
و متكينهم ليكونوا ا�شخا�شًا فاعلني و منتجني”. 

وت�شيف الن�شاء يف ور�شة اأخرى:
“وكالة الغوث توؤمن اأن�شطة ترفيهية، تربوية و داجمة  كما توؤمن اي�شًا دورات تدريبية للفتيات ذوات 

الإعاقة )مركز الربامج الن�شائية/اأونروا(.”
الن�شاء ذوات  الغوث كموؤ�ش�شة مرجعية �شمن دورها احليوي يف حياة  لوكالة  النظرة اخلدماتية  ومع 
اأدوار رئي�شية خدماتية من وجهة نظرهن مرتبطة  لبنان وغزة، برزت  الإعاقة الالجئات وخا�شة يف 

ب�شكل رئي�شي بحياتهن كما هو مبني باجلدول التايل: 

جدول)3): انواع امل�شاندة املقدمة من قبل وكالة الغوث 

لبنان قطاع غزة ال�سفة الغربية املجموع

امل�شاندة يف احل�شول على تعليم  65.6 28.7 11.3 33.1

الو�شول واحل�شول على 
اخلدمات ال�شحية والجتماعية

55.6 40.0 7.7 32.1

امل�شاندة يف احل�شول على عمل  28.5 15.3 5.7 15.6

ثالثاً: مرجعيات ر�سمية خا�سة باملخيمات الفل�سطينية يف لبنان

كما مت التنويه �شابقا ويف ظل غياب املرجعيات الر�شمية عن احلالة التي تعي�شها املخيمات الفل�شطينية 
الر�شمي  ال�شياق  يف  لأهميتها  عنها  واحلديث  الوقوف  املهم  من  اأخرى  مرجعيات  برزت  لبنان،  يف 

للفل�شطينيني يف لبنان. 
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•  اللجان ال�سعبية يف املخيمات: تتوفر معلومات كافية لدى 24 % من الن�شاء ذوات الإعاقة يف لبنان، 	

وتتوفر معلومات ب�شيطة لدى 33 % لدى ن�شاء ذوات اإعاقة اأخريات، وهناك 35 % من الن�شاء ذوات 
الإعاقة �شمعنا بها دون توفر اأي معلومات حولها. 

•  منظمة التحرير الفل�سطينية والف�سائل الفل�سطينية: تتوفر معلومات كافية لدى 21 % من الن�شاء 	

ذوات الإعاقة يف لبنان، وتتوفر معلومات ب�شيطة لدى 42 % لدى ن�شاء ذوات اإعاقة اأخريات، وهناك 
34 % من الن�شاء ذوات الإعاقة �شمعنا بها دون توفر اأي معلومات حولها. 

•  ال�سفارة الفل�سطينية: تتوفر معلومات كافية لدى 5 % من الن�شاء ذوات الإعاقة يف لبنان، وتتوفر 	

معلومات ب�شيطة لدى 34 % لدى ن�شاء ذوات اإعاقة اأخريات، وهناك 46 % من الن�شاء ذوات الإعاقة 
�شمعنا بها دون توفر اأي معلومات حولها. 

وتربر بع�ص الن�شاء وجود معرفة اإىل حد ما باللجان ال�شعبية ومنظمة التحرير بقولهن:
“هناك معلومات اأف�شل اللجان ال�شعبّية و منظمة التحرير لأن هذه اجلهات هي التي تعنى بتاأمني 

اخلدمات ال�شحية و الجتماعية ولأنه ل يوجد لنا مرجعية فاعلة اأو دولة يف لبنان”.

وقد اأكدت الن�شاء ذوات الإعاقة على اأهمية املرجعيات الداخلية يف املخيمات الفل�شطينية نظرا للواقع 
الذي يعي�شه الفل�شطينيون يف لبنان. واأ�شاف اخلرباء يف لبنان على ذات الق�شية بقولهم:

“وككل الفل�شطينيني يف لبنان يعاين الأ�شخا�ص من ذوي الإعاقة  من �شعوبة اإيجاد مرجعية قانونية 
اأو اأمنية لتقدمي ال�شكوى لأ�شباب عدة اأهمها الو�شع القانوين العام لالجئني حيث اأنهم حمرومون من 
احلقوق املدنية وال�شيا�شية العامة. وتعتمد معظم اأ�شكال التعاطي مع معظم الق�شايا التي ت�شتدعي 
ال�شكوى على اأ�شا�ص ع�شائري اأو تنظيمي اأو على �شعيد جلان املخيمات املحلية«. كما اأفادت امراأة 
ذات اإعاقة من املخيمات الفل�شطينية يف لبنان اأي�شا باأنها تقدمت ب�شكوى حول اإ�شاءة معاملة خالتها 
زوجة اأبيها للجنة ال�شعبية يف املخيم، ومل يتم ال�شتجابة لذلك ب�شبب الع�شائرية ومل تبدي اللجنة اأي 

تدخل يف املو�شوع”. 

وخال�شة القول اأن غياب املعرفة واملعلوماتية لدى الن�شاء ذوات الإعاقة يتولد يف �شياق غياب امل�شوؤولية 
معها  تكر�ص  دونية  نظرة  تتعزز  حيث  حياتهن،  واقع  عن  وان�شالخها  الر�شمية  للموؤ�ش�شات  املجتمعية 
النظرة لالإعاقة يف �شياق هام�ص ولي�ص جزءا اأ�شيال من التنوع الطبيعي املجتمعي، والذي بدوره ي�شتبعد 
ا�شتيعاب الفروقات الفردية، والذي يوؤطر معه فكرا �شائدا ينظر اإىل الن�شاء ذوات الإعاقة كمجموعة 

.)Quinn and Degener، 2002 :غري مرئية يف ال�شياق احلقوقي والتنموي. )اأنظر اأي�شا
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2.3.3 التوا�سل مع موؤ�س�سات اأركان العدالة الر�سمية وتقدمي �سكوى

يتولد التوا�شل مع املوؤ�ش�شات من خالل توفر املعلومات والوعي حول اأدوار تلك املوؤ�ش�شات، وان غياب 
املعرفة واملعلومات واحلد من و�شولها للن�شاء ذوات الإعاقة، يعزز من فجوة توا�شلهن، وان وجد التوا�شل 
يتناغم هذا مع التوجه اخلريي والرعائي لتلك املوؤ�ش�شات، ويقت�شر على بنية وطبيعة اخلدمات التي 
تقدم ان�شجاما مع التوجه الإغاثي والرعائي واخلريي الذي تنطلق منه املوؤ�ش�شات، ولي�ص انطالقا من 

منظور و�شيا�شات متعلقة بحقوق الن�شاء ذوات الإعاقة داخل بنية تلك املوؤ�ش�شات. 

مع  بالتوا�شل  قمن  قد  الإعاقة  ذوات  الن�شاء  من   % 65 هناك  اأن  الدرا�شة  نتائج  ت�شري  عام،  ب�شكل 
املوؤ�ش�شات )بواقع: 67 % من ال�شفة الغربية، و73 % من قطاع غزة، و56 % من املخيمات الفل�شطينية 
املختلفة عن  الور�ص  الإعاقة يف  ذوات  الن�شاء  ال�شتف�شار من  الن�شبة مت  ارتفاع هذه  ومع  لبنان(.  يف 
اأ�شرن  حيث  والتهمي�ص،  الإق�شاء  حجم  من  بالرغم  املوؤ�ش�شات  مع  توا�شلهن  معدلت  ارتفاع  اأ�شباب 
باأن هذا الرتفاع يعود اإىل الدور الرئي�شي الذي تلعبه الأ�شرة يف بناء تلك العالقات املوؤ�ش�شاتية، �شمن 
اأهداف تلك املوؤ�ش�شات ومدى ال�شتفادة من خدماتها وم�شاعدتها، حيث ي�شتند هذا التوا�شل ويرتبط 

مبنظور خريي وطبي اإغاثي من خالل تقدمي م�شاعدات خريية واإن�شانية:
حما�شرات  ندوات  ح�شور   .... للموؤ�ش�شات  بالأن�شطة  امل�شاركة  مدى  يف  كبري  دور  لهم  الأهل 
ل  املجتمع  موؤ�ش�شات    ...... م�شاعدات  وتقدمي  املوؤ�ش�شات  خالل  من  مهني  تدريب  يتليقني  اأو 
تعرفنا ول يقوموا بدعوتنا لأي ن�شاط من ذات نف�شها اإل يف حالة اإذا طلبوا اإن يكون ن�شاء ذوات 
ويقوم الحتاد  للم�شاركة  العام  بتوجيه دعوة لالحتاد  يقوموا  لذلك  بالن�شاطات  اإعاقة م�شارك 
يلي  والعينية  املالية  امل�شاعدات  ع�شان  الجتماعية  ال�شوؤون  وزارة  مع  وبنتوا�شل  بالت�شال..... 

يوفروها اإلنا. » ور�شة خانيون�ص مع ن�شاء ذوات اإعاقة«
هذا التوا�شل مل يعك�ص نف�شه بذات القوة يف متكني الن�شاء ذوات الإعاقة باأن�شطة م�شاندة حلقوقهن. 
حيث ت�شري النتائج باأن هناك م�شاركة حمدودة )11 %( يف الن�شاطات امل�شاندة لكيفية و�شولهن اإىل 
موؤ�ش�شات العدالة وتقدمي �شكوى )ومل تختلف الن�شب بني ال�شفة الغربية وقطاع غزة )14 %( بينما 
هذه  مثل  يف  �شاركن  اأنهن  لبنان  يف  الفل�شطينية  املخيمات  يف  الإعاقة  ذوات  الن�شاء  من   % 5 نوهت 

الن�شاطات. 

الفل�شطينية  املدنية  ال�شرطة  دور  اأن  الإعاقة  ذوات  الن�شاء  من  الغالبية  لدى  قائمة  القناعة  زالت  ما 
ما زال مو�شع ت�شاوؤل كبري بالن�شبة لهن، حيث ترى 70 % منهن اأن ال�شرطة ل توفر احلماية الكافية 
للن�شاء ذوات الإعاقة، حيث توزعت هذه الن�شب ح�شب مناطق العمل كالتايل: 68 % يف ال�شفة الغربية، 
59 % يف قطاع غزة، 82 % يف لبنان، وان ارتفاع الن�شب يف لبنان مراده لغياب الأمن اللبناين عن �شياق 

املخيمات اإل يف احلالت التي مت�ص اأمنهم ولي�ص اأمن قاطني تلك املخيمات. 
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العامة يف ق�شايا مت�ص  للنيابة  اأدوارا  اأن هناك  الإعاقة ومعرفتها عن  الن�شاء ذوات  روؤية  فيما غابت 
حقوقهن واأنه بالإمكان التوا�شل مع تلك املوؤ�ش�شة للحماية، حيث اأ�شارت 80 % منهن اأنها مل تعرف اأو 
ت�شمع م�شبقا اأن للنيابة العامة دورا يف حماية حقوقهن. كما ترى 74 % )74 % ال�شفة الغربية، 15 % 
�شواء  الق�شاء  باأن  الإعاقة  ذوات  الن�شاء  من  لبنان(  يف  الفل�شطينية  املخيمات  يف   % 77 غزة،  قطاع 

النظامي اأو ال�شرعي غري معني بق�شايا الن�شاء ذوات الإعاقة. 

2.3.3.1 الإمكانيات وامل�سادر املتاحة للتقدم ب�سكوى ملوؤ�س�سات العدالة الر�سمية

عن  النظر  بغ�ص  املواطنني  معظم  قبل  من  وحمدودية  �شعف  ب�شكوى  التقدم  اآلية  ا�شتخدام  ي�شوب 
الإعاقة، و ي�شتند يف الغالب هذا ال�شعف لغياب اجلدوى من التقدم ب�شكوى للجهات املعنية ا�شتنادا 
رئي�شيا يف  دورا  تلعب  ر�شمية  وبروز مرجعيات غري  الر�شمية،  باملوؤ�ش�شة  والثقة  املرجعيات  اإىل غياب 
الإعاقة،  والن�شيطات من ذوات  الر�شمية  العديدة مع اجلهات  اللقاءات  الفل�شطيني. وح�شب  املجتمع 
تبني اأن  هناك غياب لآليات واأنظمة وا�شحة للو�شول واملواءمة مبا يتنا�شب مع الفروق الفردية لدى 
الن�شاء والفتيات ذوات الإعاقة، وان وجدت بع�ص الآليات والأنظمة فاإنها ل تاأخذ الفروقات الفردية 
من  الرغم  على  ب�شكوى  التقدم  الإعاقة  ذوات  الن�شاء  تتجنب  وبالتايل  العتبار.  بعني  الذكر  �شالفة 
والتهمي�ص  الإق�شاء  على  القائم  لواقعهن  الثقافة  انعكا�شات  ظل  يف  يع�شنها،  التي  القا�شية  الظروف 

وعلى تقديرهن لذواتهن باإمكانية ا�شتخدام هذه الآليات. 

تواجه الن�شاء ذوات الإعاقة حتديات جمة عند التفكري بالتقدم ب�شكوى، هذه الأ�شباب ترتبط بغياب 
القدرة على اتخاذ قرار نتيجة ال�شيطرة وال�شلطة املفرو�شة عليهن، اأو ب�شبب عدم القدرة على التوا�شل 
املحلية  بالثقافة  املرتبطة  الأخرى  التحديات  بجانب  اأ�شال،  القائمة  التحديات  نتيجة  املوؤ�ش�شات  مع 
واملت�شلة باخلوف والثقافة والعيب والعار من التقدم ب�شكوى على احد اأفراد الأ�شرة اأو حتى على اأي 
كان من املجتمع. وما يوؤيد ذلك ال�شتنتاج، اأن هناك 10 % من الن�شاء ذوات الإعاقة يف ال�شفة الغربية، 
الفل�شطينية، لديهن واقع �شعب  الإعاقة يف قطاع غزة و10 % يف املخيمات  الن�شاء ذوات  و13 % من 
لل�شكوى  ر�شمي  اأو غري  ر�شمي  اإطار  اأي  اإىل  بالتوجه  يقمن  ومل  ب�شكوى  التقدم  وي�شتدعي  معه  يع�شن 

واحلماية.

نوهت الن�شاء ذوات الإعاقة امل�شاركات يف الور�ص املركزة على �شعوبة الواقع الذي يع�شنه والذي ي�شتدعي 
اأي�شا التقدم ب�شكوى ولكن ال�شياق الجتماعي الثقايف القائم ي�شع عراقيل وحتديات ي�شعب جتاوزها. 
ولقد روت ثالثة من الن�شاء ذوات الإعاقة يف املخيمات الفل�شطينية يف لبنان تعر�شهن حلوادث ت�شتدعي 

التقدم ب�شكوى:
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 “اتعر�شنا ملحاولت لالعتداء اجلن�شي او اخلطف، وما قدمنا �شكوى”
ولكن اأي منهن مل جتروؤ على التقدم بال�شكوى ب�شبب: اخلوف العائلي اأو الأمني واملرتبط باخلوف من 

عمليات الثاأر اأو جتنبا للم�شاكل واإحداهم منعتها العائلة نف�شها من التقدم بال�شكوى.

نتيجة  �شكوى،  تقدمي  لعدم  الواقع  نف�ص  على  اأخرى  ور�ص  يف  اأي�شا  الإعاقة  ذوات  الن�شاء  اأكدت  وقد 
الثقافة املحلية واخلوف املجتمعي والعادات والتقاليد:

“كيف نروح على ال�شرطة يف �شغالت كثرية مبنعنا اأنى نروح نقدم �شكوى اأول �شي ملا بدى اأروح على 
ال�شرطة لزم اأقدم بالغ ر�شمي با�شمي وبعدين بدهم يحتجزوين عندهم و بعد هيك يخربوا اهلى 
اأقدم  اأروح  اأنى  بتمنعني  ال�شغالت  اإيل، ع�شان كل هاى  ت�شري  راح  يلي  والف�شايح  الق�ش�ص  و�شوف 

�شكوى �شد اى حدا”.
وقد عربت امراأة ذات اإعاقة عن غياب اأي اإمكانية لديها للتقدم ب�شكوى  بطريقة معربة، وحمزنة يف 

ذات الوقت بقولها:
الهم همي لأنو ما يف  ال�شجر وبا�شكى  الع�شافري ومع  العنف باحكى مع  “اأنا ملا بكون متدايقة من 

غريهم بي�شمعوا اإىل”.
وما بني الواقع املعا�ص »بتحدياته و�شعوباته« وما تتمناه الن�شاء ذوات الإعاقة ، فقد اأيدن موقف امراأة 
ذات اإعاقة تقدمت ب�شكوى نتيجة تعر�شها لعنف داخل اأ�شرتها )حيث اأيدت موقفها الغالبية يف مناطق 
امل�شح الثالث ولكن بتفاوت(.  حيث وافقت وبدرجات متفاوتة 90 % من الن�شاء ذوات الإعاقة يف ال�شفة 
54 % من الن�شاء ذوات  اأيدته  78 % من الن�شاء ذوات الإعاقة يف لبنان، بينما  اأي�شا  الغربية، واأيدته 

الإعاقة يف قطاع غزة . 

ومن الأهمية التنويه اأن اجتاهات الأهل نحو املوؤ�ش�شات كما مت الإ�شارة �شابقا ترتبط مبدى ح�شولها 
على منفعة مبا�شرة وم�شاعدات، ول ت�شتند اإىل اإحقاق حقوق الن�شاء ذوات الإعاقة وحمايتهن نتيجة 

الثقافة القائمة: 
“اأهالينا ملا ي�شوفوا يف م�شلحة من ذهابنا للموؤ�ش�شات بيخلونا نروح لكن ازا ما كان يف اأي فائدة اأو 

م�شلحة ما بيخلونا نطلع برا البيت”. 

ق�شايا  حيال  املوؤ�ش�شات  بدور  يتعلق  فيما  الأهايل  توجهات  على  واأثرها  ال�شائدة  الثقافة  جانب  واإىل 
الن�شاء ذوات الإعاقة تلك التوجهات التي اكت�شبوها بال�شرورة من املوروث الثقايف وما ين�شوي عليه 
من اأفكار واأحكام من جهه، كما اكت�شبوها من غياب اأو �شعف حتمل املوؤ�ش�شات على اختالف قطاعاتها 

مل�شوؤوليات اإفعال القوانني والأنظمة التي من �شاأنها حماية بناتهن من جهة اأخرى. 
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وعند �شوؤال الن�شاء ذوات الإعاقة فيما اإذا بالفعل تقدمن ب�شكوى حول انتهاك اأو اعتداء اأو ممار�شات 
�شد حقوقهن، اأ�شارت فقط 4 % من تلك الن�شوة باأنهن تقدمن بالفعل ب�شكوى، غالبيتهن من ال�شفة 
توعية  ن�ساطات  يف  امل�ساركات  من  هن  ب�سكوى  تقدمن  من  غالبية  اأن  البيانات  وت�سري   .)% 8( الغربية 
وم�ساندة  وحول اجلهة التي مت تقدمي ال�شكوى لها، حتدثت 14 % من ن�شاء ال�شفة الغربية اأن ال�شكوى 

مت تقدميها لوزارة ال�شوؤون الجتماعية، وكذلك حتدثت ذات الن�شبة من الن�شاء ذوات الإعاقة يف ال�شفة 
الغربية اأنهن تقدمن بال�شكوى اإىل ال�شرطة الفل�شطينية، بينما يف لبنان تقدمن بال�شكوى لوكالة الغوث. 
وقد كانت ال�شكوى مرتبطة ب�شكل رئي�شي مبحور احلقوق والو�شول للخدمات )مثل غياب الت�شهيالت 
واملواءمة ، و�شد موؤ�ش�شة مل تتجاوب مع احتياجاتهن، وللحرمان من العمل(، فيما كان اجلزء الأخر 
مرتبط بالعنف اللفظي. واأقرت الن�شاء ذوات الإعاقة اأن من اأهم ال�شعوبات التي تواجههن عند التقدم 
يرتبط  الثاين  وال�شبب  ذلك،  على  القدوم  من  لهن  املجتمع  اأو  الأ�شرة  منع  اأو/و  بلوم  ترتبط  ب�شكوى 

بكونهن ن�شاء ذوات اإعاقة. 

ويف احلالت الق�شوى التي مت احلديث عنها من قبل امراأة ذات اإعاقة حركية بتقدمها ب�شكوى عرب 
الهاتف، اأنها جلاأت  اإىل هذه الإ�شرتاتيجية ل�شببني: ال�شبب الأول، والذي ارتبط مبدى خطورة العنف 
على ج�شدها نتيجة واقعها ال�شحي، وال�شبب الثاين ارتبط بالتحفيز املتوا�شل من �شديقتها ب�شرورة 
كانت فقط  ال�شرطة  قبل  الر�شمية من  الفعل  ردة  ولكن  الأ�شرية.  طلب حماية يف ظل غياب احلماية 
مرتبطة باأخذ تعهد بعدم التعر�ص لها مرة اأخرى من قبل اأخيها. لكنها باملقابل تعر�شت للوم جمتمعي 
واأ�شري اأوجدها يف دائرة ندمت معه قدومها على التقدم ب�شكوى نتيجة حالة العزل والتهمي�ص واللوم 

الأ�شري الذي اأحاط بها. 

فيما قدمت ن�شاء ذوات الإعاقة يف ور�ص العمل، رزمة من الأ�شباب والتحديات التي حتد من تقدميهن 
ل�شكوى، حيث ارتبطت هذه الأ�شباب كما نوهنا �شابقا بعوامل بنيوية اجتماعية وثقافية و�شيا�شية وغياب 

للوعي، والتي متثلت بقلة التوعية واخلوف الزائد و�شعف القوانني واخلجل الجتماعي. 
خوفنا الزائد من اأهالينا بيمنعنا انو نتقدم ب�شكوى �شد اأي احد انتهك حقوقنا مع اأنو يف �شغالت 

كتري بت�شري معنا وحتتاج لتقدمي �شكوى.

“اأنا مطلقة وكالم النا�ص كتري وعارفة حايل م�ص راح ا�شتفيد من ال�شكوى يلي راح اأقدمها وما راح 
يتغري �شي ولي�ص اأروح اأجرى واأدور واتعب”.

“ما بدنا ف�شايح اأروح على املحكمة وعلى ال�شرطة واكتب ا�شمي وكل يوم والتاين املحكمة تبعت اإلنا، 
خلينا ن�شل �شاكتني اأح�شن اإلنا”.

“نحنا بنات واهلل بيف�شحونا....جمتمع ل يرحم.....بنخاف من ردة الفعل”.
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وفيما يتعلق بان�شياع الن�شاء والفتيات ذوات الإعاقة اإىل رف�ص اأهاليهن للتقدم ب�شكوى، هناك ت�شاوؤل 
�شد  النتهاكات  اأ�شكال  كافة  متورطة مبمار�شة  نف�شها  الأ�شر  تكون  اأن  املمكن  من  باأنه  نف�شه  يفر�ص 
بناتها ذوات الإعاقة. ومع هذا التحدي والتحديات الأخرى، بال �شك ي�شعف ذلك كله دافعية الن�شاء 
والفتيات ذوات الإعاقة للتقدم ب�شكوى، ولأن التدخالت كما اأ�شارت اإحدى املبحوثات هي لي�شت مب�شتوى 

التوقعات ول مبا ي�شمن حقوقهن باحلماية وعدم التعر�ص لالنتهاك جمددًا.

2.4 املعيقات والجتاهات التي حتد من الو�سول واحل�سول على 
احلقوق والعدالة

تلك  الر�شمية،  العدالة  موؤ�ش�شات  اإىل  الإعاقة  ذوات  الن�شاء  و�شول  من  احلد  عدة يف  عوامل  ت�شاهم 
العوامل ترتبط بواقع وحياة الن�شاء ذوات الإعاقة ابتداء من الأ�شرة ومرورا باملجتمع اإىل املوؤ�ش�شات 
الر�شمية وغري الر�شمية، حيث تنعك�ص امل�شتويات على ال�شياق الفردي للن�شاء ذوات الإعاقة وتزيد من 
تلك  تقدمها  التي  بعدالة حلقوقهن واخلدمات  اأو احل�شول  الو�شول  �شواء عن  واإق�شائهن  تهم�شيهن 

املوؤ�ش�شات. 

• و�شلبيتها وغياب الوعي لديها بحقوق الن�شاء 	 اأهم التحديات تلك املرتبطة باملوؤ�س�سات نف�سها،  ومن 

ذوات الإعاقة، بجانب غياب مواءمة وتاأهيل املباين التي ت�شكل معيق رئي�شي يحد من الو�شول اإليها 
واحل�شول على خدماتها، اإىل غياب الوعي لدى املوؤ�ش�شات حول حقوقهن، حيث يولد هذا الغياب 

اجتاهات �شلبية لدى العاملني والفاعلني يف تلك املوؤ�ش�شات.
نوهت الن�ساء ذوات الإعاقة يف الور�س املختلفة حول تلك التحديات وهنا نورد مقتطفات من ما حتدثن به: 

“كل املوؤ�ش�شات بتعرف املعاقني وبتعرف حقوقهم لكن لالأ�شف اأغلبيتها ما بتعمل على توفري خدمات 
للمعاقني ول متنحهم دعم كايف.”

“امل�شكلة هي �شلبية تعاطي املوؤ�ش�شات مع ق�شية املعاقني.”
“ما يف قانون يحكم املوؤ�ش�شات وما يف رقابة على هاي  املوؤ�ش�شات.”

فيما ذهبت ن�ساء اأخريات للحديث عن حتديات مرتبطة بالبيئة املجتمعية املحيطة، واملرتبطة بالعادات 

والتقاليد واخلوف من املجتمع، وغياب املواءمة  للحركة يف احليز العام. حيث تتبلور العادات والتقاليد 
املجتمعية واخلوف والرهبة يف �شياق ثقايف جمتمعي، يولد معه مفاهيم تتج�شد يف اجتاهات ترتبط 

بالنظرة الدونية والو�شمة، وغياب اأي مواءمة يف البنى املجتمعية. 
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واأكدت على ذلك الن�ساء ذوات الإعاقة يف ور�س العمل:

نظرة املجتمع اكرب معيق.

“لو وحدة مطلقة كل يوم بتطلع على املوؤ�ش�شات بي�شريوا يقولوا وين راحت ووين اجت، حتى كمان لو 
البنت تاأخرت عن الدار مية األف كلمة بتطلع عليها و�شمعتهم بتتبهدل”.

“العادات والتقاليد تلعب دور كبري يف احلد من خروجنا للموؤ�ش�شات وتوجهنا للعمل، داميا يف كلمة 
عيب موجودة بالن�ص”.

توا�سلهن  من  يحد  معيقا  تكون  الأ�سرة  اأن  الإعاقة  ذوات  الن�ساء  من  البع�س  اأ�سارت  اأخر  �سياق  ويف 

باملوؤ�س�سات، �شواء نتيجة واقع اأ�شرهن القت�شادي اأو جراء مواقف الأ�شرة الراف�شة للتوا�شل مع تلك 

املوؤ�ش�شات اأو الو�شول اإليها، كما ت�شري الن�شاء ذوات الإعاقة اأن هناك غياب للمعرفة والثقة اأي�شا لدى 
الأهل باملوؤ�ش�شات.

تنوه �شابة ذات اإعاقة يف ور�شة يف غزة اإىل واقع الأ�شرة وتاأثريه عليهن بقولها:
“نعم يعترب هذا معيق من الدرجة الأوىل، فالكثري من الأهل مينعون بناتهن من التوا�شل مع تلك 
املوؤ�ش�شات خوفا من نظر املجتمع، فعلى �شبيل املثال، هنالك بع�ص املوؤ�ش�شات يرف�ص الأهل اأن نتعامل 
معها خوفا من ثقافة العيب لدينا مثال ال�شرطة، فمهما تواجهنا من م�شاكل يخاف الأهل من اأن نلجاأ 

لها خوفا من كالم النا�ص”.
كما نوهت ن�ساء اأخريات اإىل التحديات القت�سادية واملالية واملعرفة بقولهن واإتاحة احلركة اأماهن: تكلفة 

املوا�شالت و�شعوبتها على كوين اأعانى من اإعاقة يف احلركة بتحد من توجهي للموؤ�ش�شات.... ال�شعوبة 
املالية هي التي حتد من توجه ذوات الإعاقة لماكن املوؤ�ش�شات..... الرقابة من الأهل بتزيد يوم عن 
يوم واملنع من اخلروج من البيت بيزيد كل يوم...... اأهالينا ما عندهم معرفة وعلم وثقة باملوؤ�ش�شات.

ومن املهم الإ�شافة هنا اإىل ما حتدث عنه ناجاتا )2003(، حول اأن التمييز بالعموم يت�شاعف داخل 
يف  خا�شة  الإعاقة  ذوات  من  وبناتهم  الإعاقة  ذوي  من  الذكور  اأبنائهم  بني  فيما  وخا�شة  الأ�شرة، 

.)Nagata، 2003( ،احل�شول على خدمات التعليم وال�شحة واحل�شول على الأدوات امل�شاندة

• فيما حتدثت ن�ساء اأخريات عن التحدي على امل�ستوى الفردي والذاتي للن�ساء ذوات الإعاقة، واملرتبط 	

بغياب املعرفة والوعي لدى الن�شاء ذوات الإعاقة حول حقوقهن، وغياب الثقة لديهن باملوؤ�ش�شات.

�شابة  تقول   ، املجتمعية  بالبيئة  ترتبط  لأنف�شهن  النظرة  باأن هذه  الإعاقة  الن�شاء ذوات  وتف�شر بع�ص 
ذات اإعاقة:
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غري  نحتاجها  التي  الكفاءات  اأي�شا  كافيه،  غري  لنا  املقدمة  واخلدمات  والرعاية  الهتمام  “حجم 
تقدمي  يف  مماطلتهم  ولديهم  ال�شكان،  عدد  اإىل  ن�شبة  قليل  وعددها  املوؤ�ش�شات  تلك  يف  متواجدة 
اخلدمات لنا وعدم متابعتهم لكل طلباتنا هذا �شبب اأخر لغياب الثقة، نعتقد اأن الن�شاء ذوات العاقة 
يحتجن اإىل وجود موؤ�ش�شه ن�شويه توظف ن�شاء من ذوي العاقة يقمن على تلبية احتياجات اأنف�شهن”.

تو�سيحات وتف�سريات اإ�سافية لهذا ال�سياق من ن�ساء ذوات اإعاقة يف ور�س اأخرى:

 بنتي كانت وهيا �شغرية قوية و�شخ�شيتها قوية وكنت داميا اأقول اإنها راح تتغلب على اإعاقتها، لكن 

مع مرور الزمن بت�شعف وتهتز وترجع لورا هادا كلو من الإعاقة ومن تعامل املجتمع معها ........... 
نظرة املجتمع هي يلي متعبة...... ح�شب تعامل الأهل مع الإن�شان ازا تعاملهم منيح بيكون الإن�شان 
قوى وواثق من �شخ�شيته  اأما ازا كان تعاملهم م�ص منيح بيكون الإن�شان م�ص واثق من حالو و�شخ�شيته  

مهزوزة .
2.4.1 التحديات ح�سب حجم تاأثريها �سمن روؤية الن�ساء ذوات الإعاقة

اعتربت 20 % من الن�شاء ذوات الإعاقة اأن التحدي الأكرب الذي يواجههن يرتبط بغياب املعرفة وتوفر 
يف  يكمن  الأكرب  التحدي  اأن  الن�شبة  ذات  راأت  حني  يف  وخدماتها.  املختلفة  املوؤ�ش�شات  عن  املعلومات 
التكاليف املالية، بينما اعتربت ال�شعوبة يف ا�شتخدام املوا�شالت العامة وغياب املواءمة  حتٍد ثالث 
بالن�شبة لـ 12 % من الن�شاء، وارتبط التحدي الرابع )11 %( بغياب الثقة لدى الن�شاء ذوات الإعاقة 
)اأنظر   .% 10 لدى  املجتمع  من  واخلوف  والتقاليد  بالعادات  اخلام�ص  التحدي  وات�شل  باملوؤ�ش�شات، 

التفا�شيل يف اجلدول التايل(.
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جدول )4): التحديات التي تواجه الن�شاء ذوت العاقة  

ما هو التحدي الأكرب بالن�سبة للن�ساء ذوات الإعاقة والذي يعرقل من و�سولك اإىل موؤ�س�سات العدالة الر�سمية؟   ) %(

ال�سفة 

الغربية

قطاع 

غزة

لبنان املجموع

عدم املعرفة وعدم توفر املعلومات عن املوؤ�س�سات املختلفة وخدماتها   20.0 22.0 18.5 20.0

التكلفة املالية حتد من الو�سول للموؤ�س�سات  19.5 23.3 15.9 19.6

ال�سعوبة يف ا�ستخدام املوا�سالت- عدم املواءمة   10.8 14.7 9.9 11.7

غياب الثقة لدي الن�ساء ذوات الإعاقة لهذه املوؤ�س�سات   8.2 14.7 11.9 11.3

العادات والتقاليد واخلوف من املجتمع  11.8 2.7 13.2 9.5

مباين هذه املوؤ�س�سات غري موؤهلة وغري موائمة 6.7 6.0 7.9 6.9

عدم الوعي لدي تلك املوؤ�س�سات حول حقوقنا 9.2 4.0 6.6 6.9

عدم الوعي لدي الن�ساء ذوات الإعاقة حول حقوقهن 4.1 6.7 6.0 5.4

عدم  موافقة الأ�سرة على توا�سلنا مع تلك املوؤ�س�سات والو�سول اإليها  5.6 2.0 8.6 5.4

هناك توجهات وانطباعات �سلبية لدى هذه املوؤ�س�سات عن الن�ساء ذوات 

الإعاقة 

4.1 4.0 1.3 3.2

امل�سدر: م�سح مركز درا�سات التنمية – جامعة بري زيت  

فيما كان هناك ت�شنيف من ور�ص العمل لأهم ثالث حتديات تعيق من و�شول الن�شاء ذوات الإعاقة 
ملوؤ�ش�شات العدالة الر�شمية: 1( العادات والتقاليد املجتمعية. 2( الأ�شرة والتكاليف املالية العالية. 

3( غياب الوعي من الطرفني )املوؤ�ش�شات والن�شاء ذوات الإعاقة(. 

بع�ص  مع  واخلريي  الطبي  النموذجني  بني  الإعاقة  ق�شايا  مع  تعاطيه  يف  الفل�شطيني  ال�شياق  يرتنح 
بالنوع  ارتباطات  لها  القائمني  والجتماعي  الثقايف  ال�شياقني  حدت  اأن  كما  املحدودة،  ال�شتثناءات 
الجتماعي والإعاقة، حيث ترى تلك الثقافة اأن الن�شاء ذوات الإعاقة غري قادرات على الإيفاء والقيام 
بدورهن الرئي�شي الإجنابي، ومع غياب هذا الدور يتعزز فكر العزل والإق�شاء، وتت�شابك معه البنى 
القائمة فيما بينها لتبلور حتديات ي�شعب معها اأي اإمكانية للح�شول والو�شول اإىل اأركان العدالة، وبدل 
من تعزيز فكرة احلماية واحلقوق، ت�شتبطن م�شميات اأخرى ترتبط “بالعار” واخلجل والنغالق على 
الذات لتحد من خروج الن�شاء ذوات الإعاقة للحيز العام وتقبع تلك الن�شوة يف عزلة تامة بدون هوية 
2001، وانظر مركز   ،Handicap internationalالعاملية اأ�شرية. )اأنظر موؤ�ش�شة الإعاقة  اأو  جمتمعية 

درا�شات التنمية ومركز املراأة الفل�شطينية 2011(. 
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3. االستراتيجيات واالستنتاجات العامة والتوصيات المستقبلية

ال�شلة  ذات  واملوؤ�ش�شات  العدالة  اأركان  موؤ�ش�شات  روؤية  �شبابية يف  اأن هناك  ال�شابقة  النتائج  اأ�شارت 
بحقوقهن، فغياب املعرفة والتوا�شل والتجربة �شكل اأر�شية لتلك ال�شبابية. حيث ما ت�شعى له الن�شاء 
اأمامهن  التقا�شي  واإجراءات  وت�شهيل عمليات  يرتبط يف حمايتهن  املوؤ�ش�شات  تلك  الإعاقة من  ذوات 
بات  الإعاقة  ذوات  الن�شاء  قبل  ال�شعي من  املوؤ�ش�شات. هذا  تلك  اأروقة  داخل  لهن  والتمثيل احلقوقي 
ال�شلوك  بفعل عايل يف  والتنميط احلا�شل  بالتحديات اجلمة  واملتمثل  املعا�ص  الواقع  بناء على  مهما، 

املوؤ�ش�شي لق�شاياهن على اعتبار اأنهن تابعات ول�شن فاعالت.

3.1 ا�سرتاتيجيات التدخل ح�سب روؤية الن�ساء ذوات الإعاقة

الو�شول  لتمكينهن من  تدخالت  لبناء  اإ�شرتاتيجية  م�شارات  ثالثة  الإعاقة عن  ذوات  الن�شاء  حتدثت 
ملوؤ�ش�شات العدالة، منها ما هو مرتبط بالقوانني والأنظمة وتطويرها، ومنها ما ارتبط بالتطوير الذاتي 
والتوعية والتغري يف الجتاهات، ومنها ما ارتبط بتطوير اآليات عملية ت�شاندهن يف الو�شول ملوؤ�ش�شات 
املادية  البيئة  م�شتوى  على  اأو  املوؤ�ش�شات  لتلك  الإدارية  النظم  م�شتوى  على  �شواء  الر�شمية  العدالة 

الفيزيائية/املواءمة. 

• ال�سرتاتيجيات املرتبطة بالقوانني والأنظمة 	

مع غياب الأنظمة والتعليمات داخل موؤ�ش�شات العدالة الر�شمية، بجانب التناق�شات الت�شريعية وبع�ص 
الإعاقة  ذوات  والن�شاء  عام  ب�شكل  الإعاقة  ذوي  الأ�شخا�ص  ق�شايا  بخ�شو�ص  يتعلق  فيما  الإجراءات 
التنفيذية  واللوائح  القوانني  تفعيل  اأهمية  على  وبقوة  الإعاقة  ذوات  الن�شاء  ركزت  خا�ص،  وجه  على 
اأهمية  اأكدت على  اخلا�شة بحقوق الأ�شخا�ص ذوي الإعاقة وخا�شة قانون الإعاقة الفل�شطيني، حيث 
تلك الإ�شرتاتيجية 94 %. كما اأكدت اأي�شا على اأهمية تطوير قوانني وت�شريعات ولوائح خا�شة ت�شمن 
و�شول الن�شاء ذوات الإعاقة ملوؤ�ش�شات العدالة واملوؤ�ش�شات احلقوقية 91 % منهن. يف حني بينت 85 % 
العدالة  والتعليمات اخلا�شة مبوؤ�ش�شات  الأنظمة  اإ�شرتاتيجية تطوير  اأهمية  الإعاقة  الن�شاء ذوات  من 

الر�شمية لتعزز من و�شولهن لتلك املوؤ�ش�شات.

• ا�سرتاتيجيات مرتبطة بتطوير اآليات عملية م�ساندة 	

اإىل  الو�شول  لتمكينهن من  العملية  الآليات  العديد من  بناء  اإىل �شرورة  الإعاقة  الن�شاء ذوات  تتطلع 
اأركان العدالة، خا�شة مع الغياب لأي اآليات خا�شة بالن�شاء ذوات الإعاقة وواقعهن من حيث التوا�شل 
و�شول  فكان ذلك من خالل  الفردية  الق�شايا  قلة من  مع  تعاطي  كان هناك  وان  العدالة،  اأركان  مع 
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على  القائم  واقعهن  مع  يتعاطى  �شيا�شاتي  منظور  على  بناء  ولي�ص  املوؤ�ش�شات  اأروقة  اإىل  ق�شاياهن 
التي حتدثت  العملية  الأوىل  الآليات  والإق�شاء. ومن  التهمي�ص  وعوامل  اأ�شباب  مت�شابكة من  منظومة 
)موؤ�ش�شات  املوؤ�ش�شات  تلك  لدى  وحدة  اأو  دائرة  وجود  باأهمية  ارتبطت  الإعاقة  ذوات  الن�شاء  عنها 
 % 85 الإ�شرتاتيجية  هذه  اأهمية  اإىل  اأ�شارت  الإعاقة، حيث  ذوات  بالن�شاء  الر�شمية( خا�شة  العدالة 
من الن�شاء ذوات الإعاقة هذه الإدارة تكون ج�شرا ت�شاهم يف ردم الفجوة القائمة وت�شهل من و�شولهن 

وتوا�شلهن مع اأركان العدالة الر�شمية.
ومن ال�شرتاتيجيات العملية املهمة التي اأيدنها اأي�شا الن�شاء ذوات الإعاقة، ما اأ�شارت اإليه 80 % من 
و�شيطة  موؤ�ش�شات  خالل  من  وا�شحني  ومتابعة  �شكاوى  نظام  بتطوير  واملتمثلة  الإعاقة  ذوات  الن�شاء 
خمت�شة للح�شول والو�شول اإىل موؤ�ش�شات العدالة الر�شمية، تلك املوؤ�ش�شات يتمثل دورها يف الو�شول 

اإىل الن�شاء وتو�شيل �شوتهن لذوي العالقة. 

اأما الإ�شرتاتيجية الثالثة العملية، ارتبطت بتطوير خط تلفوين جماين تكون الن�شاء ذوات الإعاقة قادرة 
من خالله على التوا�شل مع موؤ�ش�شات العدالة الر�شمية حيث اأيدت هذه الآلية 78 % من الن�شاء ذوات 

الإعاقة. 

ونوهت 76 % من الن�شاء ذوات الإعاقة اأي�شا اإىل اأهمية تطوير ن�شرات وجمالت للتوعية بلغة ب�شيطة 
القدرات  الفردية وتفاوت  الفروق  كاإ�شرتاتيجية عملية تراعي  واأدوارها  املوؤ�ش�شات  تلك  وموائمة حول 

ذات العالقة مبعاجلة املعلومات وفهمها والو�شول اإليها. 

• ا�سرتاتيجيات مرتبطة بالتطوير الذاتي والجتاهاتي والبيئي	

 و�شمن هذا املنحى من التدخالت الإ�شرتاتيجية برزت الإ�شرتاتيجية الأوىل املرتبطة بالتاأهيل والتوعية للن�شاء 

ذوات الإعاقة للو�شول اإىل موؤ�ش�شات العدالة، حيث راأت اأهمية ذلك 91 % من الن�شاء ذوات الإعاقة. وقد ركزت 
الإ�شرتاتيجية الثانية �شمن هذا املحور على اأهمية تطوير برامج تدريبية للعاملني يف موؤ�ش�شات العدالة الر�شمية 
حول الكيفية التي يجب اأن تتعاطى بها هذه املوؤ�ش�شات �شمن منظور حقوقي مع الن�شاء ذوات الإعاقة وق�شاياهن، 
حيث اأقرت باأهمية هذه الإ�شرتاتيجية 85 % منهن.كما اأكدت 87 % من الن�شاء ذوات الإعاقة على اأهمية تطوير 
ومواءمة املرافق العامة اخلا�شة مبوؤ�ش�شات العدالة لت�شهيل و�شولهن اإليها كاإ�شرتاتيجية عمل ثالثة. كذلك وافقت 
82 % من الن�شاء ذوات الإعاقة على منظور ا�شرتاتيجي يرتبط باأهمية تطوير برامج ولقاءات م�شرتكة بني الن�شاء 

ذوات الإعاقة وموؤ�ش�شات العدالة الر�شمية يف �شبيل تغري الجتاهات وال�شور النمطية. حيث يعترب رفع الوعي بني 
الكوادر العاملة يف املوؤ�ش�شات التي متثل اأركان العدالة وحده �شوف يكون منقو�شا يف حال مل يرافقه �شل�شلة من 
العاملة  العاملة يف منظمات الأ�شخا�ص ذوي الإعاقة واملوؤ�ش�شات  اأن ت�شتهدف الكوادر  التي يجب  التوعية  برامج 
يف جمال الإعاقة، كجهات ميكن اأن ت�شمن مترير هذه التجربة واملخزون املعريف لعدد اأكرب من الن�شاء والفتيات 

ذوات الإعاقة. 
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• ال�سرتاتيجيات ح�سب اأولويات التدخل �سمن روؤية الن�ساء ذوات الإعاقة 	

اأن  الإعاقة  الن�شاء ذوات  36 % من  امل�شح، اعتربت  التي عر�شت يف  الع�شر  ومن بني ال�شرتاتيجيات 
الإعاقة  الأ�شخا�ص ذوي  القوانني اخلا�شة بحقوق  الأهمية تكمن يف تفعيل  الأوىل ذات  الإ�شرتاتيجية 
يف  امل�شاركات  من   % 14 قبل  من  الثانية  الإ�شرتاتيجية  وجاءت  الفل�شطيني.  الإعاقة  قانون  وخا�شة 
امل�شح تلك املرتبطة »بالتاأهيل والتوعية للن�شاء ذوات الإعاقة للو�شول اإىل موؤ�ش�شات العدالة الر�شمية. 
وارتبطت الإ�شرتاتيجية الثالثة )11 %( اأي�شا باأهمية تطوير قوانني خا�شة ت�شمن و�شول الن�شاء ذوات 
الإعاقة ملوؤ�ش�شات العدالة. وكان وجود دائرة اأو وحدة لدى موؤ�ش�شات العدالة الر�شمية خا�شة بالن�شاء 
يف  التفا�شيل  )اأنظر  الإعاقة.  ذوات  الن�شاء  من   % 9 لدى  رابعة  كاإ�شرتاتيجية  اأي�شا  الإعاقة  ذوات 

اجلدول التايل(.

جدول)5): ا�شرتاتيجيات تعزيز و�شول الن�شاء ذوات العاقة ملوؤ�ش�شات العدالة    

من ال�سرتاتيجيات اأيها اأكرث اأهمية لتعزيز و�سولكن 

ملوؤ�س�سات العدالة الر�سمية

ال�سفة 

الغربية

قطاع 

غزة

لبنان املجموع

تفعيل القوانني اخلا�شة بحقوق الإعاقة وخا�شة قانون 
الإعاقة الفل�شطيني 

33.7 37.2 36.4 35.6

التاأهيل والتوعية للن�شاء ذوات الإعاقة للو�شول اإىل 
املوؤ�ش�شات

8.7 18.2 15.3 13.7

تطوير قوانني خا�شة ت�شمن و�شول الن�شاء ذوات 
الإعاقة ملوؤ�ش�شات العدالة واحلقوقية 

13.0 4.1 13.9 10.6

وجود دائرة اأو وحدة لدى تلك املوؤ�ش�شات خا�شة 
بالن�شاء ذوات الإعاقة 

4.9 8.8 13.2 8.7

تطوير ومواءمة املرافق العامة اخلا�شة مبوؤ�ش�شات 
العدالة لت�شهيل و�شول الن�شاء ذوات الإعاقة اإليها.

8.7 9.5 3.3 7.2

تطوير خط تلفوين جماين تكون الن�شاء ذوات الإعاقة 
قادرة من خالله على التوا�شل مع موؤ�ش�شات العدالة 

الر�شمية

9.8 6.1 4.0 6.8
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تطوير برامج تدريبية للعاملني يف موؤ�ش�شات العدالة 
حول كيفية التعاطي من منظور حقوقي مع الن�شاء 

ذوات الإعاقة.

7.1 2.0 4.6 4.8

تطوير نظام �شكاوى ومتابعة وا�شحني من خالل 
موؤ�ش�شات و�شيطة خمت�شة 

2.7 5.4 2.0 3.3

تطوير ن�شرات وجمالت للتوعية بلغة ب�شيطة وموائمة 
لدى هذه املوؤ�ش�شات

5.4 2.0 2.0 3.3

تطوير برامج ولقاءات م�شرتكة بني الن�شاء ذوات 
الإعاقة وموؤ�ش�شات العدالة الر�شمية.

3.3 2.7 2.6 2.9

تطوير الأنظمة والتعليمات اخلا�شة مبوؤ�ش�شات العدالة 
لتعزز من و�شولهن ملوؤ�ش�شات العدالة. 

2.7 4.1 2.6 3.1

ويف الور�س املختلفة اخلا�سة بنقا�س اأهمية »بناء ا�سرتاتيجيات تدخل« ركزت الن�ساء ذوات الإعاقة 

على الأهمية العالية لال�سرتاتيجيات التالية:

مع . 1 التوا�شل  على  قادرة  خالله  من  الإعاقة  ذوات  الن�شاء  تكون  جماين  تلفوين  خط  تطوير 
موؤ�ش�شات العدالة الر�شمية.

تطوير ومواءمة املرافق العامة اخلا�شة مبوؤ�ش�شات العدالة لت�شهيل و�شولهن اإليها.. 2
بجانب ا�شرتاتيجيات اأخرى مثل التاأهيل والتوعية للن�شاء ذوات الإعاقة، وتطوير برامج تدريبية . 3

للعاملني يف املوؤ�ش�شات.
ال�شكاوى وتطوير وحدات . 4 اأخرى، بجانب تطوير نظام  القوانني وتطوير قوانني  تفعيل  واأهمية 

خا�شة بالن�شاء ذوات الإعاقة داخل موؤ�ش�شات العدالة الر�شمية. 

ويف املخيمات الفل�سطينية يف لبنان ركزت الن�ساء ذوات الإعاقة على ا�سرتاتيجيات عدة ترى 

اأهميتها لتعزيز و�سول الن�ساء لأركان العدالة الر�سمية وحمايتهن  

وجود دائرة اأو وحدة خا�شة بالن�شاء ذوات الإعاقة يف املوؤ�ش�شات الر�شمية وغري الر�شمية.. 1
تنظيم لقاءات بني الن�شاء ذوات الإعاقة وموؤ�ش�شات العدالة الر�شمية يف املخيمات. . 2
تطوير برامج تدريبية داخل املوؤ�ش�شات الر�شمية يف املخيمات الفل�شطينية.. 3
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تطوير املرافق العامة ومواءمتها وت�شهيل و�شول الن�شاء ذوات الإعاقة اإليها. . 4
تطوير خط حماية �شاخن، واأهميته للتوا�شل ب�شكل اأ�شرع مع اجلهات املعنية.. 5
الوطنية . 6 ال�شلطة  التزام  توؤكد  تن�شيقية  �شبكات  �شمن  وعالجية  وقائية  تدخالت  تطوير 

الفل�شطينية بحماية الن�شاء والفتيات ذوات الإعاقة يف املخيمات الفل�شطينية يف لبنان. 

3.2 ال�ستنتاجات العامة 

ما زالت ال�شيا�شات املرتبطة بق�شايا الن�شاء ذوات الإعاقة وو�شولهن لأركان العدالة واحلماية والتقا�شي 
العتبار  بعني  توؤخذ  ل  فهي  طفيف  وب�شكل  وجدت  وان  كبري،  حد  اإىل  غائبة  الر�شمي  ال�شعيد  على 
الهياكل الجتماعية وال�شيا�شية والقت�شادية والثقافية والفكرية القائمة �شواء داخل تلك املوؤ�ش�شات اأو 
خارجها، ل بل هناك حديه داخل تلك البنى والهياكل ت�شاهم باإق�شاء الن�شاء ذوات الإعاقة واإعاقتهن 
عن احل�شول اأو يف الو�شول للعدالة واأركانها بحرية. اإن احلديث عن امل�شاواة واحلقوق ل ميكن اأن يتم  
دون التمكني للم�شاركة والو�شول اإىل جميع جمالت احلياة العامة واخلا�شة، ومن خالل تعميم منظور 
احلقوق والنوع الجتماعي والإعاقة يف جميع ال�شيا�شات وعلى جميع امل�شتويات ويف جميع املراحل من 

قبل اجلهات الفاعلة. 

ما زالت الن�شاء ذوات الإعاقة تعي�ص واقعا بنيويا ثقافيا واجتماعيا واقت�شاديا يرتكز على نهج ي�شرع  
ممار�شات مرتبطة بحرمان الن�شاء ذوات الإعاقة من حقوق اأ�شا�شية لهن، بجانب اأن هذا الواقع يتيح 
اأو جن�شية. وهذا  اأو ج�شدية  الإعاقة �شواء كانت لفظية  الن�شاء ذوات  ممار�شة اعتداءات عنفيه على 
تلك  الإعاقة �شمن  التعاطي مع ق�شايا  فيه  ينطلق  الذي  ال�شفقة واخلريية  فكر  يتناق�ص جوهريا مع 

الثقافة الرعوية.

ت�شتبطن املوؤ�ش�شات الر�شمية لأركان العدالة واملنظومة الت�شريعية داخلها واقعا تغيب عنه اأي ح�شا�شية 
لواقع وحتديات الن�شاء ذوات الإعاقة:

• ترتقي 	 ومل  الإعاقة،  ذوات  الن�شاء  ق�شايا  مع  تعاطيها  والقوانني يف  الت�شريعات  رزمة  حيادية 
لأنظمة تف�شيلية داخلها �شوى حق العمل لـ 5 % من ذوي الإعاقة والذي ل يعرب بعدالة ق�شية 

ح�شول الن�شاء ذوات الإعاقة على حقهن بالعمل.
• مل ين�ص قانون الإعاقة رقم 4 ل�شنة 1999 يف اأي من مواده حول التقا�شي اأمام املحاكم وكل ما 	

يرتبط باأركان العدالة �شواء من تقدمي �شكوى اأو الو�شول اإىل املحاكم والإفادة.  
• 	 4 الإعاقة رقم  الأ�شخا�ص ذوي  بالرغم من ن�شو�ص قانون  املادية:  املوؤ�ش�شاتية  والبنى  البيئة 

ل�شنة 1999، واملرتبط بعملية املواءمة  البيئية والجتاهاتية للموؤ�ش�شات العامة، ما زالت غالبية 
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املحاكم ومراكز ال�شرطة ومقرات النيابة العامة والق�شاء غري موائمة ولي�ص من ال�شهل و�شول 
ذوات  الن�شاء  بق�شايا  متغريات خا�شة  اأو  اأي مناذج  يتوفر  ل  كما  لها،  الإعاقة  ذوات  الن�شاء 

الإعاقة يف م�شامني عمل موؤ�ش�شات العدالة الر�شمية.
• ما زال املنظور املوؤ�ش�شاتي الفل�شطيني يف اأركان العدالة يرتنح بني النموذجني الطبي واخلريي، 	

وق�شايا  متطلبات  يف  املوؤ�ش�شات  تلك  وبنية  العاملني  اجتاهات  على  ي�شيطران  معه  والذي 
املوؤ�ش�شات  تلك  داخل  القائمة  الثقافة  ت�شتبطن  حيث  الإعاقة،  ذوات  الن�شاء  واحتياجات 
الإعاقة  ذوات  الن�شاء  ق�شايا  يف  والتهمي�ص  والإق�شاء  التجاهل  خالل  من  �شلبية  اجتاهات 
وحتويل ق�شاياهن للحلول غري الر�شمية )الع�شائرية والعائلية(، والتي قد ت�شاهم يف كثري من 

الأحيان يف دعم العوامل التي  تنفذ ومتار�ص النتهاكات والإيذاء.
•  اإن النظر اإىل بع�ص التفا�شيل يف عملية التقا�شي القائمة ت�شري على اأنها باهظة التكلفة وت�شتغرق 	

وقتا طويال خا�شة يف ال�شتئناف. هذا يعني بالأ�شا�ص اأن عملية ال�شكوى والق�شاء الر�شمي غري 
م�شتجيبة ومتح�ش�شة لق�شايا الن�شاء ذوات الإعاقة خا�شة يف ظل ظروفهن القت�شادية، واإذا ما 
اأ�شفنا عليها ق�شية الجتاهات املجتمعية والر�شمية، وغياب املواءمة البيئية، والذي يعزز معه 
البديلة  بالأ�شا�ص لالآليات  الن�شاء �شحايا  تقع  الر�شمية. وعليه  للحلول غري  حتويل ق�شاياهن 
الن�شاء  �شتكون  وبالتاأكيد  نف�شها(  العائلة  داخل  )اأو  الع�شائري  الر�شمي(  غري  التقا�شي  )يف 

ذوات الإعاقة هن احللقة الأ�شعف واخلا�شر يف ظل هذا الواقع.

• ومع الغياب الوا�شح ملوؤ�ش�شات اأركان العدالة عن ق�شايا الن�شاء ذوات الإعاقة، برز خلط لدى 	
الن�شاء ذوات الإعاقة يف اأدوار ومرجعية تلك املوؤ�ش�شات. وارتبطت املعرفة والعالقة الرئي�شية 
مع “وزارة ال�شوؤون الجتماعية” بناء على اأهمية دورها اخلدماتي بالن�شبة للكثري منهن.كما 
جت�شدت املعرفة بال�شرطة املدنية الفل�شطينية نتيجة حل�شور وتواجد ال�شرطة باحليز املجتمعي 
ومرهونا  مربوطا  املوؤ�ش�شات  بع�ص  مع  التوا�شل  ارتفاع  بات  وعليه  ووا�شح.  ملحوظ  ب�شكل 

باخلدمة واحل�شول عليها. 

• والعنفية 	 الق�شائية  املمار�شات  وارتفاع  احلقوق  من  احلرمان  معدلت  ارتفاع  من  بالرغم 
املختلفة، وغياب امل�شاواة والعدالة يف احل�شول على اخلدمات نتيجة ق�شور املنظور الفاعل، 
من  بالرغم  اأي�شا،  جدا  حمدود  زالت  ما  �شكوى  لتقدمي  الإعاقة  ذوات  الن�شاء  فا�شتعداديه 
الجتماعية  البيئات  اأن  الإعاقة  ذوات  الن�شاء  ترى  حيث  ب�شكوى،  التقدم  لفكرة  تاأييدهن 

والثقافية والأ�شرية القائمات ت�شلب منهن هذا احلق )التقدم ب�شكوى(. 

النظرة  الإعاقة، هذه  الن�شاء ذوات  واأدوارها يف دعم  املوؤ�ش�شات  وت�شاوؤمية اجتاه  �شلبية  روؤية  تبلورت 
ال�شلبية �شاحبها غياب للثقة يف موؤ�ش�شات العدالة، ومل ياأتي غياب الثقة هذه من فراغ بل ا�شتند على 
بالرغم  للتعاطي مع حقوقهن  املوؤ�ش�شات  لدى هذه  الوا�شحة  والإجراءات  وال�شيا�شات  الأنظمة  غياب 
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الذي  ال�شلبية  كنتيجة لالجتاهات  املوؤ�ش�شات،  بع�ص من هذه  التوا�شل مع  املحدودة يف  من اخلربات 
يواجههن عند التوا�شل واملتج�شدة يف التجاهل والإق�شاء واحلدية والنظرة الدونية يف التعامل. 

ومع هذا الواقع تنوعت املعيقات والتحديات التي حتول دون و�شول الن�شاء ملوؤ�ش�شات العدالة الر�شمية 
ب�شهولة، حيث تهيكلت هذه التحديات على م�شتويات اأربعة: على امل�شتوى الفردي للن�شاء ذوات الإعاقة 
واملت�شل بغياب الوعي واملعرفة لديهن حول تلك املوؤ�ش�شات واأدورها. والتحدي الثاين املرتبطة بواقعهن 
والتوا�شل مع  العام  للحيز  اإق�شائهن وحتديد حركتهن وخروجهن  الواقع على  يوؤثر هذا  الأ�شرى وما 
اق�شائية،  دونية  ب�شور  واملتج�شد  ونظرته  باملجتمع  الثالث  التحدي  ويت�شل  الر�شمية.  العدالة  اأركان 
بواقع  الوعي  غياب  ويف  وحقوقهن  الن�شاء  اجتاه  ال�شلبي  ودورها  باملوؤ�ش�شات  الرابع  التحدي  ومتركز 

الن�شاء ذوات الإعاقة واحتياجاتهن، وغياب هذه ال�شريحة عن اأجندة واهتمامات عملهم املوؤ�ش�شي.   

الإعاقة،  ذوات  الن�شاء  تواجه  التي  التحديات  حجم  وح�شب  التدخل  با�شرتاتيجيات  يتعلق  وفيما 
وغياب موؤ�ش�شات اأركان العدالة عن �شياق حياتهن، برزت ثالثة مناحي اإ�شرتاتيجية لت�شاهم يف ردم 
الفجوة القائمة وللتعزيز من و�شول وح�شول الن�شاء ذوات الإعاقة  على حقوقهن وعدالة ق�شاياهن: 
ا�شرتاتيجيات مرتبطة بتطوير منظومة القوانني والت�شريعات والأنظمة على نحو ي�شمن ال�شمولية يف 
�شبط كافة الأطراف ذات العالقة وتبيان دور كل منها، واللتزام والفاعلية وامل�شاءلة واملحا�شبة. وكذلك 
ا�شرتاتيجيات مرتبطة بتطوير اآليات عملية ت�شهل من و�شول الن�شاء ذوات الإعاقة، واملرتبطة بتطوير 
اآليات وا�شحة للو�شول اإىل املعلومات ذات العالقة، والو�شول اىل اآليات معلنة ووا�شحة لتقدمي �شكوى، 
وتطوير خطوط ات�شال جمانية ت�شمن و�شولهن ب�شهولة يف ظل التحديات املجتمعية القائمة مثل غياب 
اأركان  اأو من خالل اخت�شا�ص وحدات بحقوقهن داخل موؤ�ش�شات  املواءمة وتكري�ص اجتاهات �شلبية، 
واملرتبطة  والبيئي،  والجتاهاتي  الذاتي  بالتطوير  مرتبطة  ا�شرتاتيجيات  وكذلك  الر�شمية.  العدالة 
بالتاأهيل والتوعية للن�شاء ذوات الإعاقة للو�شول اإىل موؤ�ش�شات العدالة، بجانب ا�شرتاتيجيات تدريبية 

للعاملني يف موؤ�ش�شات اأركان العدالة لتعزيز الثقة والوعي لدى الطرفني.

هذه  اأن  يعني  ل  اإعاقة  ذوات  لن�شاء  الفردية  النجاحات  اأن  التنويه  املهم  من  اآخرا،  ولي�ص  واأخريا 
النجاحات متثل جناح يف اإحقاق حقوق الن�شاء ذوات الإعاقة، وان هذه النجاحات الفردية لي�شت نتاج 
وجود اأنظمة و�شيا�شات ت�شهل من حركة الن�شاء ذوات الإعاقة وو�شولهن حلقوقهن، واإمنا بقيت على 

م�شتوى فردي حم�ص. 
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3.3 تدخالت م�ستقبلية و�سيا�ساتية ذات مغزى

مع احلديث عن غياب التمييز واحلظر له كحالة عامة، يغيب عن هذا الواقع اأي ح�شا�شية وا�شتجابة 
لق�شايا وحقوق الن�شاء ذوات الإعاقة وقراءة لواقعهن املرير. اإن احلديث عن �شمة حظر التمييز فقط 
ل توؤدي اإىل اأي نتائج يف ظل الفكر ال�شائد والذي يغيب الن�شاء ذوات الإعاقة ويعتربهن غري مرئيات يف 
ال�شياق احلقوقي والتنموي. اإن النطالق الرئي�ص يف التدخالت ال�شيا�شاتية يجب اأن يرتكز على اتخاذ 
تدابري ذات بعد تف�شيلي للن�شاء ذوات الإعاقة وق�شاياهن، تدابري تعزز من امل�شاواة والعدالة وت�شد 
الفجوة العميقة التي عززتها الأنظمة والهياكل القائمة داخل هذه املنظومة املوؤ�ش�شاتية. ي�شتند العمل 

ويرتبط يف املرحلة الثانية من امل�شروع بروؤية للعمل مع الن�شاء ذوات الإعاقة وذوي العالقة كالتايل: 

روؤية م�ستقبلية لل�سراكة مع الن�ساء ذوات الإعاقة للو�سول اإىل اإطار عمل لبناء تدخالت . 1

اإ�سرتاتيجية على م�ستوى موؤ�س�سات العدالة الر�سمية:

• ت�شكيل جمموعة من الن�شاء ذوات الإعاقة يف كل من ال�شفة الغربية وقطاع غزة ولبنان، هذه 	
مناطق  على  موزعة  املجموعات  تكون  اأن   )1 رئي�شية:  روؤى  ثالث  �شمن  تت�شكل  املجموعات 
خمتلفة من ال�شفة الغربية وقطاع غزة ولبنان. 2( اأن حتتوي خربات وم�شتويات خمتلفة )من 
بني ن�شاء ن�شيطات ون�شاء ذات خربات حمدودة ومتو�شطة(. 3( اأن ت�شمل كل جمموعة يف كل 

منطقة 25 �شابة ذات اإعاقة �شمن متغريات اجتماعية ودميغرافية متنوعة.

• اللقاءات 	 من  املتوفرة  والبيانات  امل�شح  بيانات  على  املجموعات  تلك  ت�شكيل  �شيعتمد  حيث 
بيئة عملية وحوارية  امليداين  البحث  اأ�ش�شت عمليات  الإعاقة حيث  الن�شاء ذوات  املختلفة مع 
للتوا�شل مع الن�شاء ذوات اإعاقة يف مناطق خمتلفة، حيث توا�شل فريق امل�شروع مع 800 امراأة 
للحوار  حركة  هذه  العمل  جمموعات  �شت�شكل  حيث  املختلفة،  امل�شح  مناطق  يف  اإعاقة  ذات 

والتمكني والتاأ�شي�ص للتغيري.       

• التدريب والتوعية والتمكني: تدريب الن�شاء ذوات الإعاقة على عدة مفاهيم رئي�شية ت�شاندهم 	
هذا  العدالة.  لأركان  الإعاقة  ذوات  الن�شاء  ق�شايا  و�شول  على  العمل  ومتكينهن  التوعية  يف 

التدريب ي�شتند على مفاهيم احلقوق والإعاقة، والتمكني الفردي واجلماعي:
• التمكني النف�شي الجتماعي للن�شاء ذوات الإعاقة	
• الإعاقة من منظور احلقوق والتنمية	
• الإعاقة والنوع الجتماعي	
•  الن�شاء ذوات الإعاقة والواقع الثقايف الجتماعي	
• منظومة القوانني والت�شريعات والتنمية	
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• املنا�شرة يف اإطار عالقتها بالتاأثري على الأنظمة وال�شيا�شات.	
• اأركان العدالة ودورها احلقوقي.	
• الو�شول واحل�شول على خدمات العدالة يف �شياق حقوقي تنموي.	

• الت�شبيك وال�شغط واملنا�شرة: تعزيز ومتكني الن�شاء مبفاهيم الت�شبيك وال�شغط واملنا�شرة، لتعزيز 	
عملهن مع موؤ�ش�شات اأركان العدالة، بحيث تكون عمليات الت�شبيك وال�شغط واملنا�شرة كجزء ا�شيل 

من التدريب يف �شقيه النظري والعملي.

ت�سمني منظور احلقوق يف العمل يف ق�سايا الن�ساء ذوات الإعاقة، يف ال�سيا�سات والربامج . 2

وتقدمي اخلدمات لدى هيئات اأركان العدالة الر�سمية، انطالقا من املبادرات التالية:

• بناء وتطوير قدرات وا�شعي ال�شيا�شات والكوادر والأفراد يف موؤ�ش�شات العدالة الر�شمية على 	
التحليل والتخطيط انطالقا من حقوق الن�شاء ذوات الإعاقة. 

• ت�شمني وتطوير برامج توعية للعاملني ومقدمي اخلدمات الذين من املفرت�ص اأن يكون لهم دور 	
يف تفعيل الت�شال والتوا�شل مع حقوق الن�شاء ذوات الإعاقة خا�شة وحدات النوع الجتماعي 

واملعنيني مبلف الأ�شرة. 

• الأهداف 	 �شمن  الإعاقة  ذوات  للن�شاء  وخا�شة  واحلقوق  الإعاقة  متغري  اعتماد  على  العمل 
حتليلي  منهج  وت�شمني  املبا�شرين،  اخلدمة  ومقدمي  العاملني  لدى  القدرات  لبناء  املختلفة 
والعمل  القائمة  الفجوات  لقيا�ص  والنوع الجتماعي  الإعاقة  املتوفرة �شمن متغريات  للبيانات 

على ردمها واحلد منها.

• تطوير الهياكل املوؤ�ش�شاتية و�شيا�شاتها واليات عملها وطرق توا�شلها مع الن�شاء ذوات الإعاقة يف 	
�شياق عالقات ومفاهيم الإعاقة والنوع الجتماعي لتحقق نتائج مبنية على العدالة والإن�شاف. 

• على 	 وقادرة  الإعاقة  مع  ومتعاطية  مواءمة   اأكرث  لتكون  والأدلة  النماذج  كافة  اأهمية مراجعة 
التحليل والأخذ بعني العتبار احتياجات الن�شاء ذوات الإعاقة يف �شياق الفجوات القائمة.

• اأهمية 	 نفاذا وتطبيقا. بجانب  اأكرث  لتكون  بها  املعمول  وال�شيا�شات  والأنظمة  القوانني   تطوير 
تطوير �شيا�شات واأنظمة وتعليمات ارتباطا بعملية التقا�شي اأمام املحاكم املختلفة. 

• تفعيل دور املجل�ص الأعلى ل�شوؤون الأ�شخا�ص ذوي الإعاقة، وتعزيز دوره الرقابي وامل�شاند خا�شة 	
يف ق�شايا امل�شاندة القانونية واحلقوقية، وتفعيل جهوده يف تطوير م�شاريع قوانني ت�شمن حماية 

اأكرب للن�شاء ذوات الإعاقة.  
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العدالة . 3 اأركان  وموؤ�س�سات  الإعاقة  ذوات  الن�ساء  بني  ت�ساركية  اآليات  تطوير  على  العمل 

ت�سمن و�سولهن ب�سهولة وحرية  

• تفعيل دور م�شئويل وحدات وبرامج  النوع الجتماعي والأ�شرة لأدورهم، وو�شع ق�شايا الن�شاء 	
وتطوير  الدوائر  تلك  بني  التن�شيق  وتعميق  ومتابعتها.  عملهم  متطلبات  �شمن  الإعاقة  ذوات 
هياكلها  يف  وحدات  لغياب  والنظامي(  )ال�شرعي  الق�شائية  الهيئات  مع  منا�شبة  عمل  اآليات 

متعلقة بالنوع الجتماعي، ا�شتنادا اإىل مبداأ امل�شاركة والت�شاور.

• احلماية 	 ل�شمان  العدالة  ملوؤ�ش�شات  الإعاقة  ذوات  الن�شاء  و�شول  ت�شمن  عملية  اآليات  تطوير 
متاح  ويكون  جمانا  واأمان  حماية  خط  توفري  خالل  من  �شواء  ممكن،  وقت  باأ�شرع  والأمان 
ل�شماع  املخت�شة  لدى اجلهات  ومبا�شر  �شهل  و�شول  ي�شمن  �شكاوى  نظام  وتطوير  با�شتمرار، 
نقل  على  قادرة  تكون  و�شطية  موؤ�ش�شات  اأدوار  تفعيل  اأهمية  مع  الإعاقة،  ذوات  الن�شاء  �شوت 

�شوت الن�شاء ذوات الإعاقة ملوؤ�ش�شات اأركان العدالة الر�شمية.   

• تن�شجم موؤ�ش�شات العدالة الثالث الرئي�شية فيما بينها ويف تكامل اأدوراها )الق�شاء النظامي 	
و�شل م�شتمرة  وت�شكيل حلقات  والت�شاور  التن�شيق  اأهمية  يعزز من  والنيابة(، وهذا  وال�شرطة 

فيما بينها حلماية الن�شاء ذوات الإعاقة وحقوقهن. 

• التي 	 التحديات  الر�شمية(  العدالة  اأركان  موؤ�ش�شات  داخل  ر�شد  مركز  )بناء  ر�شد  اأهمية 
تعيق من و�شول الن�شاء ذوات الإعاقة ملوؤ�ش�شات العدالة �شواء تلك املرتبطة بالجتاهات لدى 
العاملني، اأو تلك املرتبطة بالبنية التحتية ومدى موائمتها، اأو تلك املرتبطة باحلواجز املالية. 

• ملدى 	 ومتابعة  وحما�شبة  م�شاءلة  اأنظمة  وتفعيل  لتطوير  اأهمية  تلك،  الر�شد  بعملية  وتت�شل 
اأركان العدالة لهذه الق�شايا مبا ي�شمن حياة كرمية وعادلة للن�شاء والفتيات ذوات  ا�شتجابة 

الإعاقة. 

• اأهمية تفعيل جهة ر�شمية يف املخيمات الفل�شطينية يف لبنان يف ظل غياب و�شبابية امل�شئولية 	
للموؤ�ش�شات املختلفة حول حقوق الن�شاء ذوات الإعاقة. ومن اأهم هذه اجلهات والتي تكون حاملة 
حلقوق الن�شاء ذوات الإعاقة �شواء على امل�شتوى الر�شمي اأو غري الر�شمي الحتاد العام لذوي 
الإعاقة والذي هو يف طور التبلور، وذلك عرب تعزيز القطاع الن�شائي يف الحتاد ورياديتهن يف 

قيادة الحتاد.

• ا�شتخدام و�شائل الإعالم وحمالت الرتويج التي تفند حقوق الن�شاء ذوات الإعاقة وقدراتهن، 	
اأو غري  الر�شمية  �شواء  املوؤ�ش�شات  عمل  الجتماعي يف  والنوع  الإعاقة  منظور  ت�شمني  واأهمية 

الر�شمية وتعميم روؤية تنموية حقوقية من خالل الإعالم وحمالت الرتويج. 
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• التاأ�شي�ص لفكر اأهمية العمل مع الرجال خا�شة داخل الأ�شر لتعزيز وتاأمني حراك الن�شاء ذوات 	
ذوات  الن�شاء  حقوق  و�شول  من  ي�شمن  والذي  والعام،  اخلا�ص  احليزين  يف  خا�شة  الإعاقة 

الإعاقة وت�شمينه يف الربامج املختلفة. 

• املختلفة 	 للخدمات  الإعاقة  ذوات  الن�شاء  و�شول  على  واملوؤثرة  املختلفة  املتغريات  حتليل 
العوامل  على  الوقوف  باأهمية  املكان  ومن  والعمل،   والفقر  وال�شحي  التعليمي  اأ�شرهن  وواقع 
الجتماعية والقت�شادية والثقافية لهذا الواقع، لتقوية قدرات املوؤ�ش�شات بالوقوف على اأوجه 

التحيز والتمييز القائمني على اأ�شا�ص الإعاقة والنوع الجتماعي واحلد منها.

• ت�شمن 	 الإعاقة  ذوي  الأ�شخا�ص  املطلبية حلقوق  داخل احلركة  ورافعة  قوية  لقاعدة  املاأ�ش�شة 
ا�شتمرارية العمل على متابعة وتنفيذ وتقييم كافة الإجراءات والآليات ال�شابطة حلق الن�شاء 
خدمات  كما  الق�شائية  اخلدمات  وتلقي  العدالة  لأركان  الو�شول  يف  الإعاقة  ذوات  والفتيات 
احلماية على قدم امل�شاواة مع الآخرين. الإعاقة يف التجمعات واملخيمات الفل�شطينية يف لبنان 
لالأبحاث  الفل�شطينية  املراأة  مركز  عن  ال�شادر  املحتلة،  الأرا�شي  يف  الفل�شطينية  واملخيمات 

والتوثيق  ومركز درا�شات التنمية، 
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