
 

الخاصة بحموق والتشريعات الفلسطينية المواثيك الدولية ورلة معلومات حول 

 المعولين و ذوي اإلحتياجات الخاصة
 

 اعداد: مؤسسة أوبتموم لالستشارات و التدريب

يعتبر اإلنسان المعوق جزء أصيل من تكوين المجتمع اإلنساني ولو كافة الحقوق التي يتمتع بيا اقرأنو من بني 
  ،وقد أكدت المنظمات الدولية بمختمف مسمياتيا وأىدافيا ىذه الحقوق وأقرتيا في مختمف المحافل الدولية ،البشر

 العمل،، ومن ضمنيا الحقوق المتعمقة بالتعميم و التعميم و التدريب الميني و بل وأعطتيا الصفة القانونية اإللزامية
 والتي تعنى بحقوق المعاقين : الدولية المنظماتالتي صدرت عن  ومن أىم القوانين

المعوقين بحقوق الخاصة الدولية واالتفاقيات اإلعالنات  

1.أىمياومن  المعوقين بحقوق الخاصة الدولية واإلعالنات االتفاقيات من عدد المتحدة األمم أقرت   

يا  جسد لممعاقين االجتماعي التأىيل بشأن م0530 لعام 503 القرار*  

وعقميا   جسديا   المعاقين حقوق   وحماية والتنمية االجتماعي النيوض بشأن م0595 لعام 2352 لقرار*ا  

عقميا   المتخمفين األشخاص حقوق بشأن م0590 لعام 2539 القرار * 

البشر من غيرىم مع المعاقين لألشخاص المتكافئة الحقوق بشأن م0593 لعام 5559 القرار   * 

-0552 الفترة إعالن إلى باإلضافة بالمعاقين، المتعمق العالمي العمل برنامج بشأن م0552 عامل 59/32 القرار*  
لممعاقين دوليا   عقدا   م0552   

لممعاقين الفرص تكافؤ لتحقيق الموحدة القواعد بشأن م0555 لعام 55/59 لقرار*ا    

المعوقين بحقوق الخاص اإلعالن  

. المعوقين بحقوق الخاص اإلعالن المتحدة مملأل العامة الجمعية تبنت 5791 العام في  

 سواىم بيا يتمتع التي واالجتماعية واالقتصادية والسياسية المدنية الحقوق كافة ممعوقينل أن عمى اإلعالن يؤكد حيث
 الطبي العالج في حقيم عمى يؤكد كما. تمييزية معاممة أي ومن االستغالل من الحماية في الحق وليم البشر، من
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 إلعادة الميني والتدريب التعميم في حقيم إلى إضافة المساعدة، األجيزة عمى الحصول ذلك في بما والوظيفي فسيوالن
2.المجتمع في ودمجيم تأىيميم  

اإلعالن ىذا عمييا يؤكد التي النصوص أىم  

 التعويق جوأو  وخطورة وطبيعة منشأ كان أيا ولو اإلنسانية كرامتو تحترم أن في أصيل حق لممعوق (5)المادة
 وقبل أوال يعني الذي األمر وسن في ىم الذين لمواطنيو تكون التي األساسية الحقوق نفس منيا، يعاني التي والقصور

  المستطاع قدر وغنية طبيعية تكون الئقة، بحياة التمتع في الحق لو أن شئ كل

البشر من سواه بيا يتمتع التي والسياسية المدنية الحقوق نفس لممعوق (5المادة)   

اإلعاقة ذوات النساء( 9المادة  )  

 ىذا في ستتخذ وأنيا التمييز، من متعددة ألشكال يتعرضن اإلعاقة ذوات والفتيات النساء بأن األطراف الدول تقر-5
المساواة قدم وعمى كامال تمتعا تمتعين لضمان الالزمة التدابير الصدد  

األساسية والحريات اإلنسان حقوق بجميع  

 ممارستيا ضمان بغرض لممرأة، والتمكين والتقدم الكامل التطور لكفالة المالئمة التدابير جميع األطراف الدول تتخذ-2
بيا والتمتع االتفاقية ىذه في المبينة األساسية والحريات اإلنسان حقوق  

 في قدرتو سبح الحق ولو الئق، معيشة مستوى وفي واالجتماعي االقتصادي األمن في الحق لممعوق (5المادة ) 
3".العمال نقابات إلى االنتماء وفي ومجزية، ومربحة مفيدة مينة مزاولة في أو بو واالحتفاظ عمل عمى الحصول  

 حقوق ذكر عمى بنودىا بعض في أتت الدولية والمواثيق االتفاقيات من آخر عدد كإضافة لما ذكر أعاله ىنا
ومن أىميا المعوقين  
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  الحق في التعليم( 42المادة ) 
تسّلم الدول األطراف حبق األشخاص ذوي اإلعاقة يف التعليم. وإلعمال هذا احلق دون متييز وعلى أساس تكافؤ الفرص، تكفل الدول 

 األطراف نظاما تعليميا جامعا على مجيع املستويات وتعلما مدى احلياة موجهني حنو ما يلي:
ر بالكرامة وتقدير الذات، وتعزيز احرتام حقوق اإلنسان واحلريات األساسية والتنوع التنمية الكاملة للطاقات اإلنسانية الكامنة والشعو   )أ(

 البشري؛
 تنمية شخصية األشخاص ذوي اإلعاقة ومواهبهم وإبداعهم، فضال عن قدراهتم العقلية والبدنية، للوصول هبا إىل أقصى مدى؛  )ب(
4جتمع ُحر.تمكين األشخاص ذوي اإلعاقة من المشاركة الفعالة في م  )ج(  

 

 الحق في العمل

 الظروف تييئة ضمان مع العمل في المعوقين حق عمى لمتأكيد واحدة واتفاقية وصيتين الدولية العمل منظمة أقرت
 5711 العام في الدولية العمل لمنظمة العام المؤتمر تبنى فقد. المجتمع في ليم الكاممة المشاركة لتحقيق المالئمة
 حق ضمان طريق عمى األولى الخطوات التوصية ىذه وأرست لممعوقين، الميني بالتأىيل الخاصة 77 رقم التوصية
5والعمل التدريب فرص في الكاممة المشاركة في المعوقين  

 الحق في التعميم والتأىيل الميني

 سبب كان أيا المعوقين األشخاص لكل الميني التأىيل خدمات إتاحة ضرورة عمى الدولية العمل منظمة أكدت
 من مئوية نسبة بتشغيل العمل أصحاب إلزام ضرورة إلى باإلضافة مناسب، لعمل إعدادىم لتيسير عجزىم وطابع

 الستخدام العمل ومكان األجيزة و اآلالت وتكييف تعديل ذلك في بما العمل ظروف تحسين عمى والعمل ،المعوقين
.المعوقين  

 التأىيلب الخاصة 569 رقم والتوصية 517 رقم االتفاقية وليةالد العمل لمنظمة العام المؤتمر تبنى 5791 العام في
 عمى والعمل التدريب فرص عمى الحصول في اإلعاقات ذوي األشخاص حق عمى لمتأكيد لممعوقين والعمالة الميني

.غيرىم مع المساواة قدم  
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والعمالة الميني التأىيل بشأن 035رقم االتفاقية   

 تأىيل فرص توفير إلى خالليا من تسعى لمتأىيل وطنية سياسية عضو دولة كل تبنى وجو عمى ىذه االتفاقية تؤكد 
6.الحر العمل سوق في استخداميم فرص تعزيز مع المعوقين فئات لكل مالئمة ميني  

( 095 رقم التوصية ) 

 توفيرو ،بو واالحتفاظ العمل إلى الوصول إمكانية حيث من والمعاممة الفرص في بالمساواة المعوقين العمال تمتع
 المناطق في المتوفرة والشروط المستوى بنفس الريفية والمناطق النائية المناطق في لممعوقين الميني التأىيل خدمات

. الحضرية  

 نقل وسائل تيسير مع المعوقين حركة حرية من تحد التي والمعمارية المادية والحواجز المعوقات كافة إزالة ضرورةو 
 لمتدريب المناسب الحكومي الدعم تقديم ضرورة عمى تؤكد كما. الحتياجاتيم وفقا لوالعم التأىيل مكان من كافية

7.حكومية غير ىيئات تديرىا التي المعوقين تشغيل وخدمات المحمي والعمل الميني والتوجيو الميني  

.لتشريعات الفمسطينية الخاصة بحقوق المعوقينا  

8.التعميم  

 ضمن والجامعات والتعميمية التربوية بالمرافق لاللتحاق متكافئة رصف عمى الحصول في المعوقين حق ضمان. أ
المرافق ىذه في بيا المعمول المناىج إطار  

درجتيا وبيان اإلعاقة طبيعة لتحديد الالزم التربوي التشخيص توفير. ب  

المناسبة والتسييالت التعميمية و التربوية والوسائل المناىج توفير. ج  

احتياجاتيم بحسب لممعوقين المختلفة  ومستوياتو واعوبأن التعميم توفير. د  
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إعاقتو حسب كل المعوقين لتعميم تربوياً  المؤىمين إعداد. ه  

9.والتشغيل التأىيل  

المعوقين فئات مختمف مع لمعمل مؤىمة فنية كوادر إعداد. أ  

 مبدأ أساس وعمى بيا لمعمولا والموائح القوانين حسب الميني والتدريب التأىيل مرافق في االلتحاق حق ضمان. ب
لممعوقين المناسبة الميني التدريب برامج وتوفير الفرص تكافؤ . 

 بيا العاممين عدد من٪ ٥ عن يقل ال المعوقين من عدد باستيعاب الحكومية وغير الحكومية المؤسسات إلزام. ج
يمالستخدام مناسبة العمل أماكن جعل مع المؤسسات تمك في العمل طبيعة مع يتناسب  

 لتمك الدخل ضريبة من مرتباتيم من نسبة خصم خالل من الخاصة المؤسسات في المعوقين تشغيل تشجيع. د
.المؤسسات  

 

 

 

                                                           
9
 م ٩١١١/  ٩١/  ٩١ بتاريخ المنشور م ٩١١١ لسنة(  ٤)  رقم المعوقين حقوق قانون 


