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كلمة وزيرة العدل
في عام  ،2012انضمت إسرائيل إلى قائمة الدول التي صادقت على
اتفاقية األمم المتحدة حول حقوق األشخاص ذوي اإلعاقةُ .تشكل هذه
االتفاقية وثيقة فريدة من نوعها ،التي تستند إلى فكرة أن األشخاص
ذوي اإلعاقة لهم الحق كأي شخص آخر في الحرية والكرامة والمساواة
أمام القانون .يحتوي هذا الكتيب على شرح لالتفاقية وقيمها وأحكامها.
تعمل وزارة العدل بشكل عام ومفوضية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة
ضمنها على تمكين مجتمع أكثر مساواة لألشخاص ذوي اإلعاقة .تعمل
الوزارة على طرح وتنفيذ تشريعات التي تتوافق مع قيم االتفاقية ،بما
وضع على طاولة
في ذلك تعديل شامل لقانون األهلية القانونية الذي ُ ِ
الكنيست.
باإلضافة إلى عملها على تعزيز االتاحة وإنفاذه ومكافحة تمييز األشخاص
مفوضية حقوق
ذوي اإلعاقة وتعزيز دمجهم في سوق العمل ،تعمل
ّ
ً
أيضا على تنفيذ اتفاقية األمم المتحدة في
األشخاص ذوي اإلعاقة
إسرائيل ،وعلى وجه الخصوص تعزيز الحياة االجتماعية لألشخاص ذوي
اإلعاقة واندماجهم في النظام التعليمي ومشاركتهم في صنع القرار.
المفوض لجنة استشارية المؤلفة من ممثلي المنظمات،
تعمل إلى جانب
ّ
ممثلين عن الجمهور ،محامين وخبراء ،الذين يتمثل دوره في تقديم
المشورة بانتظام وإسماع األصوات من األرض في مراكز صنع القرار.
مفوضية مساواة األشخاص
أتوجه بالشكر لجميع العامالت والعاملين في
ّ
ً
ً
ً
مكانا
نهارا من أجل جعل دولة إسرائيل
ليال
ذوي اإلعاقة ،والذين يعملون
ً
حاجزا أمام تحصيل الحقوق والحريات الشخصية.
الذي ال تقف فيه اإلعاقة
سوف نستمر في سعينا نحو خلق مجتمع أكثر مساواة ومنع التمييز ضد
األشخاص ذوي اإلعاقة.
عضو الكنيست آييليت شاكيد
وزيرة العدل
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كلمة المديرة العامة
لوزارة العدل
يميزون بين إنسان وآخر ...عليه أن يكون إنسان وبهذا نكتفي".
تكمن بين طيات اتفاقية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة واحدة من الركائز
األساسية التي تستند إليها رؤية الدولة ووزارة العدل :العدالة والمساواة
أمام القانون .منذ أن وقعت إسرائيل على االتفاقية عام  ،2007عملت
مفوضية مساواة حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة بالتعاون مع قسم االستشارة
ّ
والتشريعات (القانون الدولي) ،على استيعاب االتفاقية ومالئمة القانون
اإلسرائيلي لمبادئها .وفي عام  ،2012وبفضل العمل المكثف والجهود
المضنية ،تم التصديق على االتفاقية.
إن منح المساواة لألشخاص ذوي اإلعاقة ال يقتصر فقط على تصديق
االتفاقية ومكافحة التمييز .يقع على عاتق كل شخص منا واجب العمل
بشكل فعال من أجل منح األشخاص ذوي اإلعاقة االتاحة إلى جميع مجاالت
الحياة التي من شأنها تمكين اندماجهم في المجتمع.
وستواصل وزارة العدل سعيها لتحقيق المساواة في المجتمع حيث يحصل
األشخاص ذوي اإلعاقة على فرصة للتمتع بكامل حقوقهم األساسية .هذا
الدليل الذي يسرد ويشرح مبادئ االتفاقية ،هو خطوة أخرى في الطريق نحو
منح الحقوق المتساوية لألشخاص ذوي اإلعاقة.
أتوجه بالشكر لجميع القائمين على هذا العمل ،وعلى رأسهم السيد افريمي
مفوض مساواة حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة ،وآمل في أن يساعد
توريم،
ّ
هذا الدليل المفصل على زيادة الوعي حول حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة.

المحامية آمي فلمور
المديرة العامة لوزارة العدل
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عمل :اليشاع كريف
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المفوض
كلمة
ّ
[اتفاقية للشعب]
لقد صادقت دولة إسرائيل عام  2012على اتفاقية األمم المتحدة حول حقوق األشخاص
ذوي اإلعاقة .هذه الخطوة تعني انضمام إسرائيل إلى دول العالم التي وضعت نصب
ً
هدفا يخلق تغيير في حياة األشخاص ذوي اإلعاقة فيها.
عينيها
تلتزم الدول التي صادقت على االتفاقية بالعمل على إزالة العقبات والصعوبات التي
تمنع األشخاص ذوي اإلعاقة من المشاركة الكاملة في المجتمع وتطوير السياسات
واألدوات التي تمكن حياة متساوية في مجتمع عادل وشامل.
وتنص االتفاقية على أنه لدى الشخص الذي يعاني من إعاقة الحق في الحكم الذاتي
واالستقاللية واتخاذ القرارات المتعلقة بمصيره ،وعلى حقه في العمل في السوق الحرة
والعيش في المجتمع والتمتع بكامل من الخدمات المقدمة فيه .لدى كل شخص الحق
في الدراسة في نظام تعليمي متفهم ،إقامة أسرة ،المشاركة في الحياة السياسية
ً
أيضا على واجب حماية
واألنشطة الترفيهية والثقافية والرياضية .وتنص االتفاقية
األشخاص ذوي اإلعاقة ضد الحرمان التعسفي من الحرية ،ومن العقوبات أو المعاملة
القاسية والمهينة ومن االستغالل وسوء المعاملة.
ّ
مفوضية مساواة حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة في وزارة العدل هي المسؤولة عن
تدعيم ورصد االتفاقية في إسرائيل وحمايتها ومراقبة تنفيذها .هذا الدور ينضم إلى
دورنا الرئيسي في تطبيق قانون مساواة الحقوق لألشخاص ذوي اإلعاقة ،الذي صدر
عام  .1998كجزء من هذا الدور ،نحن نعمل على تعزيز السياسات والتشريعات التي من
ً
سنويا آالف التوجهات من
شأنها أن تؤدي إلى تنفيذ االتفاقية في إسرائيل .نحن نتلقى
الجمهور ونقوم بمعالجتها ،ونعمل على إنفاذ اإلتاحة ،نقدم الدعاوى واآلراء القانونية،
ونعمل على الدمج في مجال التعليم ونقوم بزيارات رقابة إلى األماكن التي يتواجد
فيها األشخاص ذوي اإلعاقة (مثل أطر السكن والعمل) من أجل دراسة الوضع على أرض
ً
أيضا على تعزيز فرص العمل لألشخاص ذوي اإلعاقة وتطبيق التعديل
الواقع .نحن نعمل
 15في قانون مساواة الحقوق لألشخاص ذوي اإلعاقة ،الذي ينص على وجوب التمثيل
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المناسب في توظيف األشخاص ذوي اإلعاقة في المؤسسات العامة.
ً
جنبا إلى جنب مع األشخاص ذوي اإلعاقة ،قطعت المؤسسات االجتماعية والمكاتب
ً
طريقا طويلة حتى اآلن .في عام  ،2017انتهينا من إعداد تقرير لألمم المتحدة
الحكومية
الذي ُيفصل ما تم إنجازه في إسرائيل ،سواء على مستوى التشريعات أو في الوزارات
الحكوميةً ،
كال في مجاله ،من أجل دعم حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة.
لدينا في العديد من المجاالت تشريعات متقدمة وهناك العديد من األنشطة اإليجابية.
ومع ذلك ،ال يزال أمامنا العديد من التحديات .لألسف ،ال يزال الكثير من األشخاص
ً
وغالبا ما يخضعون لسلطة وصي عليهم
ذوي اإلعاقة خارج المجتمع وفي مؤسسات،
ومحرومين من إمكانية اتخاذ القرارات بأنفسهم ،ويعيش بعضهم في عزلة وليسوا
مندمجين بما فيه الكفاية في أنظمة العمل .ال يزال هناك الكثير مما يمكن فعله لتمكين
متساو في المجال العام.
األشخاص ذوي اإلعاقة من االندماج بشكل
ٍ
إن تعزيز سياسات المتوافقة مع مبادئ االتفاقية التي تتيح لألشخاص ذوي اإلعاقة حياة
ً
جميعا :األشخاص ذوي اإلعاقة ،منظمات المناصرة،
كاملة ومتساوية هو جهد مشترك لنا
المؤسسات الحكومية ،مؤسسات القطاع الثالث والناشطين في الحقل .فقط من خالل
العمل المشترك وبروح القول "ال شيء لنا بدوننا" ،يمكن لنا تحويل مبادئ االتفاقية من
كلمات مكتوبة إلى ممارسة على أرض الواقع ،وأن نؤدي إلى إعمال تغيير حقيقي في
ً
ً
جميعا
تفهما ومساواة الذي نرغب
حياة األشخاص ذوي اإلعاقة وخلق مجمع أفضل وأكثر
في العيش وتربيه أطفالنا فيه.
ّ
مفوضية مساواة حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة لخدمتكم في أي شأن.

أفرامي تورم
مفوض مساواة حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة
ّ
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الباب 1

شرح عام عن االتفاقية
أ.

خلفية عامة

لقد أقرت األمم المتحدة اتفاقية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة لضمان حقوق
متساوية لألشخاص ذوي اإلعاقة في جميع أنحاء العالم .تعترف االتفاقية
بحق األشخاص ذوي اإلعاقة في الحرية والكرامة والمساواة مثل أي شخص
آخر .تتطرق هذه االتفاقية إلى حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة في كثير من
مجاالت الحياة وتضع مبادئ مشتركة ،دولية ،للعمل في هذه المجاالت.
ً
ً
مفتوحا
مجتمعا
يقع مبدأ اإلندماج ( )inclusionفي صلب االتفاقية ويعني
ً
ً
جزءا منه.
ومتاحا للجميع ،والذي يسمح لألشخاص ذوي اإلعاقة بأن يكونوا
وتؤكد االتفاقية على حق األشخاص ذوي اإلعاقة في اتخاذ قرارات مستقلة
المتعلقة بحياتهم الشخصية .وباإلضافة إلى ذلك ،تتطلب االتفاقية من
الدولة التشاور مع األشخاص ذوي اإلعاقة ومنظماتهم حول جميع السياسات
ً
وفقا لمبدأ "ال شيء لنا بدوننا"
العامة المتعلقة بهم،
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ب .تاريخ االتفاقية  -من الكتابة وحتى التصديق
وافقت الجمعية العامة لألمم المتحدة على اتفاقية حقوق األشخاص ذوي
اإلعاقة في  13ديسمبر  .2006االتفاقية هي ثمرة للجهود المستمرة
لألشخاص ذوي اإلعاقة ومنظماتهم وللدول في جميع أنحاء العالم .وضم
ّ
مفوضية مساواة حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة إلى
الوفد اإلسرائيلي
جانب ممثلين من دائرة االستشارة والتشريع في وزارة العدل ،وزارة الشؤون
الخارجية ،منظمة "بزخوت" وأشخاص من ذوي اإلعاقة من إسرائيل .شارك
أعضاء الوفد في صياغة االتفاقية وصياغة المبادئ الواردة فيها.

ولقد وقعت دولة إسرائيل على االتفاقية يوم  31مارس  ،2007وأكدت
بذلك انضمامها إلى الدول الناشطة في مجال مساواة حقوق األشخاص
ذوي اإلعاقة .بعد التوقيع بحثت الوزارات المعنية في إسرائيل ما إذا كانت
القوانين القائمة متوافقة مع مبادئ حقوق اإلنسان الواردة في االتفاقية.
ّ
مفوضية
ولقد جرت مناقشات مطولة مع الوزارات الحكومية من خالل
مساواة حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة .في  28سبتمبر  2012صادقت
دولة إسرائيل على االتفاقية ،وقدمت تحفظها من مادة واحدة فيها .يعني
التصديق على االتفاقية تعهد إسرائيل بتنفيذ الواجبات المنصوص عليها
في االتفاقية .حتى اب عام  ،2017صادقت على االتفاقية  147دولة.

ّ
مفوضية مساواة
الهيئة التي تشرف على تنفيذ االتفاقية في إسرائيل هي
ّ
المفوضية على رفع الوعي لفحوى
حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة .وتعمل
االتفاقية لدى األشخاص ذوي اإلعاقة والمؤسسات العامة والمهنيين.
ّ
المفوضية بعمليات تفتيش ورقابة وتشجع السياسات والتشريعات
تقوم
تقوم ايضا بجمع المعلومات والتوجهات وتعمل على حلها وذلك بسبب
سعيها نحو تمكين األشخاص ذوي اإلعاقة من ممارسة الحقوق المنصوص
عليها في االتفاقية على أرض الواقع.
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ج .ما الحاجة التفاقية لحقوق األشخاص
ذوي اإلعاقة؟
يعيش في العالم اليوم مليار شخص من ذوي اإلعاقة .يعيش في إسرائيل

مليون و  400ألف شخص من ذوي اإلعاقةُ .،يشكل األشخاص ذوي اإلعاقة

ما يقرب من  17%من سكان إسرائيل.

هناك فجوات كبيرة بين األشخاص ذوي اإلعاقة وبقية السكان .يواجه

األشخاص ذوي اإلعاقة حواجز مختلفة مثل التمييز والتحيز وعدم توفر اإلتاحة
التي ال تسمح لهم بتحقيق إمكاناتهم .الهدف من هذه االتفاقية هو الضمان
بأن يحصل األشخاص ذوي اإلعاقة في جميع أنحاء العالم على المساواة

الكاملة ويتمكنوا من ممارسة حقوقهم بالكامل .التزمت الدول الموقعة
على االتفاقية باتخاذ اإلجراءات الالزمة لتحقيق هذا الهدف.

ما هي "حقوق اإلنسان"؟
تتطرق حقوق اإلنسان إلى كيفية معاملة الدولة لكل فرد لكونه
إنسان .تستند الحقوق إلى االعتراف بأن كل األشخاص متساوون،
ولديهم الحق في اتخاذ القرارات وبمعاملتهم بمساواة واحترام .لقد
تمت صياغة حقوق اإلنسان الواردة في المواثيق الدولية مثل اإلعالن
العالمي لحقوق اإلنسان ( )1948والعديد من االتفاقيات الدولية حول
حقوق اإلنسان التي تم توقيعها في األمم المتحدة منذ ذلك الحين
وحتى هذا اليوم.
ولقد أدرجت حقوق اإلنسان لألشخاص ذوي اإلعاقة في هذه
االتفاقيات .ولذلك فإن االتفاقية التي يتناولها هذا الدليل ال تمنح
حقوق "جديدة" لألشخاص ذوي اإلعاقة ،بل تعترف بالحاجة إلى اتخاذ
ً
واقعا في حياتهم.
اإلجراءات الالزمة لجعل حقوق اإلنسان
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د.تغيير في النظرة
في الماضي كان من المقبول االعتقاد بأن عدم قدرة األشخاص ذوي
اإلعاقة على االندماج في المجتمع هي مشكلة شخصية الناتجة عن حالتهم
الصحية أو اختالفهم الجسدي .ونتيجة لذلك ،حصل األشخاص الذين يعانون
من اإلعاقات على خدمات إعادة التأهيل والرعاية االجتماعية المحدودة ضمن
ً
غالبا ما تنتج التمييز بين األشخاص ذوي اإلعاقة
أطر خدمات ومرافق التي

والمجتمع ككل :سكن في المؤسسات ،التعليم الخاص ،العمل في أماكن
عمل محمية .وباإلضافة إلى ذلك ،تم اتخاذ مواقف متعالية ودفاعية ضد
األشخاص ذوي اإلعاقة التي تستند إلى االعتقاد بأنه ال يمكن لهم أن يقرروا

ً
وغالبا ما قام أشخاص آخرون باتخاذ القرارات عنهم.
ما في مصلحتهم،

اليوم ,التركيز هو على حقوق اإلنسان .يؤكد هذا النهج حق األشخاص ذوي
متساو كأي مواطن في جميع مجاالت الحياة.
اإلعاقة في االندماج بشكل
ٍ
ُينظر إلى األشخاص ذوي اإلعاقة على أنهم ينتمون إلى أقلية تعاني من
التمييز .وأصبح ُينظر إلى مشاركتهم المحدودة في المجتمع على أنها
مشكلة التي تسببها الحواجز االجتماعية وليست مشكلة خاصة باألشخاص
ذوي اإلعاقة.
ومن هنا تأتي مسؤولية المجتمع إلزالة هذه الحواجز وتشجيع اندماج
األشخاص ذوي اإلعاقة في المجتمع ،وتمكينهم من االختيار من بين
مجموعة متنوعة من الخيارات.
يكمن التعبير األولي عن نهج حقوق اإلنسان ،والذي في صلب االتفاقية،

ً
أوال على الفرد
في لسان االتفاقية :تستخدم االتفاقية لغة التي تشدد
ومن ثم إعاقته (على سبيل المثال" :شخص لديه إعاقة عقلية") وعدم

ً
أيضا على كونه إنسان
استعمال تسميات (مثل "معاق") .ويتم التركيز
كامل ،ذو قدرات ورغبات وتطلعات ،ومع أن اإلعاقة هي جزء منه إال أنها
ليست كل جوهره.
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ه .من هم "األشخاص ذوي اإلعاقة"؟
(المادة )1

ً
معا
تستند االتفاقية إلى إدراك أهمية الفصل بين مركبين اللذين يؤثران
على اإلعاقة .المركب األول هو عجز الشخص والمركب الثاني هو الحواجز
التي يضعها المجتمع .ويضر هذان العامالن بمشاركة األشخاص ذوي
اإلعاقة في المجتمع  -أي اللقاء بين األشخاص ذوي اإلعاقة من جهة ،وبين
حواجز المعاملة (اآلراء المسبقة) أو البيئة (عدم اإلتاحة) من جهة أخرى،
والذي يحولهم إلى أشخاص ذوي إعاقة .يمكن لهذا العجز أن يؤدي إلى
إعاقات وظيفية شديدة ،حسب الحواجز التي تواجه الشخص .لذلك ،ومن
أجل ضمان المساواة لألشخاص ذوي اإلعاقة وتحسين أدائهم في الحياة
اليومية ،يجب العمل على إزالة العقبات البيئية .على سبيل المثال ،إضافة
ً
أيضا
ترجمة إلى برامج التلفزيون يسمح للشخص الذي لديه إعاقة سمعية
بفهم ما ُيقال.

ً
وفقا لالتفاقية,

تشمل مجموعة األشخاص ذوي اإلعاقة

الحسية على
األشخاص ذوي اإلعاقة الجسدية ،النفسية ،العقلية أو
ّ
المدى الطويل ،والذين وبسبب مجموعة من مختلف الحواجز ،قد
يمتنعون عن المشاركة الكاملة في المجتمع والمساواة مع اآلخرين.
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عمل :نوفار فريدمان
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و .المبادئ األساسية التي تقوم عليها
االتفاقية (المواد )3-2

االحترام :يحق لكل فرد احترامه كإنسان .لكل إنسان الحق في االستقالل
والحق في اختيار دربه في المسائل المتعلقة بحياته.
عدم التمييز :يجب عدم معاملة األشخاص ذوي اإلعاقة بشكل مختلف
عن األشخاص دون إعاقة .يجب أن ال ُيمنع األشخاص ذوي اإلعاقة من
الحصول على الخدمات والتعليم والعمل أو عن المشاركة في الحياة
ً
أيضا الحاالت التي ال يتم
االجتماعية بسبب إعاقتهم .ويشمل التمييز
فيها توفير المالئمات المعقولة لهم.
المشاركة والدمج :يجب العمل على تغيير المجتمع بحيث يصبح أكثر
احتواء ويسمح بالمشاركة الكاملة لألشخاص ذوي اإلعاقة فيه.
احترام االختالف :قبول األشخاص ذوي اإلعاقة كجزء من التنوع اإلنساني.
المساواة في الفرص :من أجل خلق تكافؤ في الفرص ،يجب العمل
على إزالة العقبات التي تواجه األشخاص ذوي اإلعاقة.
اإلتاحة :علينا أن نعمل على إتاحة األماكن والخدمات المفتوحة للجمهور
مساو لآلخرين .يجب مالئمة هذه األماكن
لألشخاص ذوي اإلعاقة بشكل
ٍ
والخدمات الحتياجاتهم.
المساواة بين الجنسين :يجب العمل على تعزيز حقوق الرجال والنساء
حد سواء.
ذوي اإلعاقة على ٍ
احترام األطفال ذوي اإلعاقة ،لقدراتهم المتطورة على مر السنين،
وحقهم في الحفاظ على هويتهم.
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ز.

ما الذي يجب على الدولة القيام به من
أجل تنفيذ االتفاقية (المادة )4

مع توقيعها على هذه االتفاقية ،تعهدت الدولة بالعمل من أجل توفير جميع
حقوق اإلنسان لجميع األشخاص ذوي اإلعاقة ،بكل الوسائل المناسبة .بما
في ذلك:
إلغاء القوانين واألنظمة والممارسات التمييزية.
سن القوانين ووضع السياسات وكتابة اإلجراءات المالئمة إلعمال
الحقوق المعترف بها في هذه االتفاقية.
حماية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة عند تحديد أي سياسة أو برنامج.
ً
وفقا ألحكام
التأكد من عمل سلطات الدولة والمؤسسات العامة
االتفاقية.
وضع حد للتمييز بسبب اإلعاقة من جانب أي شخص أو منظمة أو نشاط
تجاري خاص.
تشجيع وإجراء بحوث وتطوير المنتجات والخدمات والمعدات والمرافق
ذات التصميم الشامل .الحرص على توافرها وتشجيع استخدامها.
استخدام التصميم الشامل عند وضع المعايير والمبادئ التوجيهية.

التصميم الشامل ()Design Universal
أو "التصميم للجميع" هو نهج تصميم الذي يحاول أن يأخذ بعين االعتبار
أكبر مجموعة من القدرات وانعدام القدرات في المجتمع ،والتوجه إلى
ً
وفقا للمادة  2من االتفاقية ،التصميم الشامل
أوسع جمهور ممكن.
هو تصميم المنتجات والبيئات والبرامج والخدمات بحيث يمكن ألي
ً
أحيانا
شخص استخدامها دون الحاجة إلى مالئمة أو تصميم خاص.
تكون هناك حاجة إلى تقديم المزيد من المساعدات لمجموعة معينة
من األشخاص ذوي اإلعاقة ،عندما يكون التصميم شامل.
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تشجيع تطوير تكنولوجيات جديدة المالئمة لألشخاص ذوي اإلعاقة،
مثل تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت أو الوسائل المساعدة على
التنقل .التأكد من توفر هذه التقنيات والملحقات بأسعار معقولة.
تقديم المعلومات المتاحة حول وسائل التنقل والتكنولوجيا
المخصصة لمساعدة األشخاص ذوي اإلعاقة ،وخدمات الدعم وخيارات
الدعم األخرى.
تشجيع تدريب وإرشاد األخصائيين والموظفين العاملين مع األشخاص
ذوي اإلعاقة فيما يتعلق بالحقوق المعترف بها في االتفاقية ،وذلك
من أجل تحسين طريق توفير المساعدة والدعم بموجب االتفاقية.
تخصص الدولة الحد األقصى الممكن من الميزانيات والقوى العاملة
إلعمال الحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية لألشخاص ذوي
اإلعاقة .تستعين الدولة بالمساعدات الدولية حسب الحاجة .تعمل
الدولة بشكل تدريجي على ضمان ممارسة الحقوق بشكل كامل.
يجب على الدولة التشاور مع األشخاص ذوي اإلعاقة وإشراكهم بشكل
فعال في اتخاذ القرارات بشأن القضايا المتعلقة بهم .ينطبق هذا
بشكل خاص عند صياغة التشريعات والسياسات لتنفيذ االتفاقية.
يجب على الدولة إشراك أشخاص من ذوي اإلعاقة وأطفال ذوي
إعاقة في هذه العمليات ،حيثما ينطبق ذلك.
االتفاقية ال تؤثر على حقوق أو حريات األشخاص ذوي اإلعاقة القائمة
في البالد.

19

ح .مكانة االتفاقية في إسرائيل وعالقتها
مع قانون المساواة

معظم متطلبات االتفاقية موجودة في القانون اإلسرائيلي .لقد صدر قانون
مساواة حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة في إسرائيل في عام  ،1998وتنص
العديد من القوانين األخرى في إسرائيل على معظم متطلبات االتفاقية.
قانون مساواة حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة يحظر التمييز في مكان العمل
والخدمات التجارية والخدمات الحكومية والسلطات العامة األخرى .ينص
ً
أيضا على توفير المالئمات وخلق إمكانية الوصول لألشخاص
القانون
ذوي اإلعاقة في األماكن العامة وأماكن العمل .تتناول العديد من القوانين
األخرى حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة .على سبيل المثال ،ينص قانون
ُ
التعلم في ُأطر التعليم
التعليم الخاص بحق األطفال ذوي اإلعاقة في
الخاص أو االندماج في التعليم النظامي .ينص قانون إجراءات التحقيق
والشهادة ،من بين أمور أخرى ،على حق األشخاص ذوي اإلعاقة العقلية،
التوحدية بأن يتم التحقيق معهم على أيدي محققين متخصصين
النفسية أو
ّ
في وزارة الخدمات االجتماعية وليس على أيدي الشرطة .وتشمل االتفاقية

ً
أيضا حقوق التي تتناول قضايا اجتماعية وثقافية واقتصادية مثل الحق في
السكن في المجتمع الذي لم يتم إدراجه بعد في القانون اإلسرائيلي.
تختلف مكانة االتفاقية عن مكانة قوانين الدولة في إسرائيل .ال يمكن
للشخص ذو اإلعاقة رفع دعوى بحجة انتهاك أحد الحقوق الواردة فقط في
االتفاقية والتي ليست موجودة في القانون اإلسرائيلي .ومع ذلك ،يمكن
للمحاكم استخدام االتفاقية في تفسير أحكام قانون المساواة وغيره من
القوانين حول حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة.
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عمل :داليا رداه
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الباب 2

شرح الحقوق الواردة في
االتفاقية
المادة  :5المساواة وعدم التمييز
كل الناس سواسية أمام القانون وجميعهم محميون بالتساوي من قبل
القانون.

تلتزم الدولة بحظر كل تمييز على أساس اإلعاقة ،وضمان الحماية ضد
هذا التمييز.

يجب على الدولة أن تعمل على ضمان توفير وسائل الراحة المعقولة

لألشخاص ذوي اإلعاقة ،مثل الساللم ،ترجمة األفالم والنصوص بصيغ
بديلة.

تسمح االتفاقية باتباع تدابير محددة لتحقيق المساواة في الممارسة

العملية لألشخاص ذوي اإلعاقة .على سبيل المثال ،يمكن تطبيق مبدأ
المصحح" وإعطاء األفضلية لقبول أشخاص ذوي إعاقة في
"التفضيل
ّ
مكان العمل.
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يحق لألشخاص ذوي اإلعاقة المشاركة على قدم المساواة في جميع

مجاالت الحياة وتحقيق إمكاناتهم الشخصية .على المجتمع مالئمة
البيئة وإزالة الحواجز حتى يتسنى ألي شخص االندماج فيه بشكل

مستقل ،محترم ودون تمييز.

ما هو التمييز؟

عندما ال يتم قبول شخص من ذوي اإلعاقة للعمل ،أو عدم
ترقيته في العمل أو طرده من العمل فقط بسبب إعاقته -
يعتبر هذا تمييز في العمل.

عندما يتم تجاهل احتياجات الطالب ذوي اإلعاقة ،يؤدي ذلك
إلى منعهم من التعلم والمشاركة في األنشطة التعليمية مع
أقرانهم  -وهذا عبارة عن تمييز في التعليم.
عندما يتم رفض نقل شخص ذو إعاقة في حافلة أو قطار
بسبب إعاقته  -هذا عبارة عن تمييز في تقديم الخدمات العامة.
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عمل :داليا شيمر
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المادة  :6النساء ذوات اإلعاقة
تتعرض النساء والفتيات ذوات اإلعاقة لتمييز مزدوج  -بسبب جنسهن وبسبب
اإلعاقة .تواجه النساء ذوات اإلعاقة صعوبات في جميع مجاالت الحياة ،بما
في ذلك مجاالت الصحة والعمل والحق في الحصول على المخصصات،
التربية الجنسية ،التعرض للعنف والمزيد غير ذلك .وتنص االتفاقية على
واجب الدول األعضاء بأن تضمن للنساء والفتيات ذوات اإلعاقة إمكانية
االستفادة بشكل كامل وعلى قدم المساواة من جميع حقوق اإلنسان
والحريات األساسية ،وبذل كل جهد ممكن لتمكينهم.
ّ
ّ
تشكلن الغالبية في مجموعة
المفوضية إلى أن النساء
تشير معطيات
ً
سنا :من حوالي
األشخاص ذوي اإلعاقة في الفئات العمرية األكبر
 1.06مليون شخص من ذوي اإلعاقة ،الذين تتراوح أعمارهم بين 20
وما فوق والذين يعيشون في أسرهم في المجتمع 588 ،ألف منهم
( )55%هن من النساء.
تم إجراء مسح "مؤشر األمن" عام  2012من قبل ست منظمات،
وشمل إجراء مقابالت مع  800امرأة في ثالث لغات (العبرية والعربية
والروسية)ُ .
وتظهر معطيات المسح بأنه في معظم القضايا المطروحة
(بما في ذلك :الحالة االقتصادية ،احتمال عدم تلقي العالج الطبي
الكافي ،وإمكانية خسارة مكان السكن) ،تشعر النساء ذوات اإلعاقة
بخوف أكبر وبالمزيد من الضغوطات وبأمان أقل بمقارنة بالنساء
اللواتي ال يعانين من إعاقة.
ً
ووفقا للمسح ،فإن نسبة النساء اللواتي تعرضن العتداء جنسي من
قبل شخص مجهول أو اعتداء جنسي داخل العائلة قبل سن ال 16هي
أعلى بكثير بين النساء ذوات اإلعاقة مقارنة بغيرهن من النساء .معطى
بارز آخر هو نسبة النساء ذوات اإلعاقة الذين تعرضن لعنف جسدي
داخل العائلة مقارنة بالنساء غير المعوقات ( 26.2%مقابل .)9.9%
إتاحة اإلجراءات الجنائية للنساء ذوات اإلعاقة تسهل عملية اإلبالغ
للشرطة واإلدالء بشهادة في المحكمة .يؤدي تمكين الوصول إلى
خدمات الرعاية والدعم إلى تيسير حصول النساء على المساعدة.
(مؤشر أمن النساء ،2012 ،إيريس زامير وآسيا ايستوشينا ،امرأة المرأة
 مركز نسوي حيفا)25

المادة  :7األطفال ذوي اإلعاقة
يجب على الدولة أن تبذل قصارى جهدها لضمان تمتع األطفال ذوي اإلعاقة
بجميع حقوق اإلنسان والحريات األساسية ،بشكل مماثل لألطفال غير
المعوقين.
االعتبار األول في عملية صنع القرار في مسألة األطفال المعوقين هو
مصلحة الطفل الفضلى.
يحق لألطفال ذوي اإلعاقة التعبير عن آرائهم في أي موضوع يؤثر على
حياتهم ،ويجب أخذ آرائهم في عين االعتبار كما تؤخذ آراء األطفال اآلخرين.
يجب توفير الدعم المطلوب لألطفال ذوي اإلعاقة بحسب نوع إعاقتهم حتى
يتمكنوا من التعبير عن آرائهم.

ّ
مفوضية مساواة حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة،
بحسب معطيات
يصل عدد األطفال ذوي اإلعاقة في إسرائيل إلى حوالي  246ألف.
تبلغ نسبة اإلعاقة بين األطفال .9%
ّ
مفوضية مساواة حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة لعام )2017
(تقرير
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عمل :شالوم يهودا وايزمان

المادة  :8زيادة الوعي
يتمتع األشخاص ذوي اإلعاقة بالحقوق الكاملة فقط إذا قام المجتمع بتغيير
ً
تلقائيا.
موقفه تجاههم وتوقعاته منهم .ولكن هذا األمر لن يحدث
لذلك ،يجب على الدولة:
رفع مستوى الوعي العام لحقوق األشخاص ذوي اإلعاقة ومساهماتهم
في جميع قطاعات المجتمع واألسرة.
تعزيز احترام كرامة األشخاص ذوي اإلعاقة وحقوقهم.
محاربة اآلراء المسبقة حول األشخاص ذوي اإلعاقة والسلوك المسيء
تجاههم.
رفع مستوى الوعي العام لقدرات األشخاص ذوي اإلعاقة ومساهماتهم
في المجتمع.

ولتحقيق هذه األهداف ،يمكن:
إنتاج حمالت إعالن حول حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة ،وتشجيع النظرة

اإليجابية تجاه األشخاص ذوي اإلعاقة ،وتشجيع االعتراف بقدراتهم
ومساهمتهم في سوق العمل.

تعزيز التوجه في نظام التعليم الذي يحترم حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة،
ابتداء من
على سبيل المثال ،من خالل تطوير البرامج المناسبة لألطفال
ً
مرحلة الروضة.
تشجيع وسائل اإلعالم على تمثيل األشخاص ذوي اإلعاقة بموجب قيم
االتفاقية.

دعم برامج تدريب لرفع مستوى الوعي لألشخاص ذوي اإلعاقة وحقوقهم.
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المادة  :9اإلتاحة
يجب على الدولة العمل على ضمان إتاحة األماكن والخدمات العامة المقدمة
للجمهور ،وتمكين األشخاص ذوي اإلعاقة من العيش باستقاللية والمشاركة
في جميع جوانب الحياة.
يجب إتاحة الوصول ،من بين جملة أمور أخرى ،إلى المباني والطرق
والمواصالت العامة والمدارس والمباني السكنية والمرافق الطبية وأماكن
العمل والمعلومات وخدمات االتصاالت وخدمات الطوارئ.
يجب على الدولة:
وضع مبادئ توجيهية ومعايير إلتاحة الخدمات والمرافق العامة ومراقبة
تنفيذها.
التأكد من قيام المؤسسات الخاصة التي ُ ّ
تشغل مرافق أو تقدم خدمات
للجمهور بإتاحتها.
إرشاد الجمهور حول أهمية اإلتاحة.
توفير الفتات بطريقة برايل وبأشكال يسهل قراءتها وفهمها في المرافق
والمباني المفتوحة للجمهور.
تقديم المزيد من المساعدة اإلنسانية لألشخاص ذوي اإلعاقة (على سبيل
المثال ،القراءة أو الترجمة للغة اإلشارة) وإتاحة الوصول إلى المباني والمرافق
المفتوحة للجمهور.
تعزيز أشكال أخرى من الدعم لألشخاص ذوي اإلعاقة لضمان حصولهم على
المعلومات.
تعزيز وصول األشخاص ذوي اإلعاقة إلى مجال تكنولوجيا المعلومات (مثل
اإلنترنت).
المتاح لألشخاص ذوي اإلعاقة في مرحلة مبكرة من
دعم التصميم الشامل ُ
تطوير التقنيات وذلك للحد من تكلفة الحصول على النظم والتقنيات.
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ً
خصيصا الحتياجات
إتاحة الخدمة هي توفير خدمات المصممة
األشخاص ذوي اإلعاقة .الخدمة المتاحة هي الخدمة التي يمكن
ً
جنبا
لألشخاص ذوي اإلعاقة الحصول عليها بشكل مستقل وبكرامة،
إلى جنب مع بقية الجمهور (في نفس المكان وفي نفس الوقت).
أنظمة إتاحة الخدمات دخلت حيز التنفيذ في أكتوبر (تشرين األول)
عام  .2013لقد شارك أشخاص من ذوي اإلعاقة والمنظمات بشكل
فعال في عملية صياغة األنظمة .تتناول األنظمة طريقة تقديم
الخدمات والمعلومات لألشخاص ذوي اإلعاقة في الخدمات ذات
الطبيعة الخاصة مثل أماكن االستضافة والمكتبات وغيرها .تنطبق
هذه االنظمة على كل أنواع الخدمات المفتوحة للجمهور :فهي تنطبق
على سلطات الدولة مثل المكاتب الحكومية أو السلطات المحلية،
وعلى خدمات الشركات الكبيرة والصغيرة والجمعيات غير الهادفة
ً
وأيضا على الخدمات
للربح ،وعلى األماكن العادية مثل مراكز التسوق،
المقدمة عبر شبكة اإلنترنت .تنص األنظمة على واجب تدريب وإرشاد

ً
إتاحة.
العاملين مقدمي الخدمات حتى يتمكنوا من توفير خدمات أكثر
لمقدم الخدمة المطالبة بشهادة إلثبات إعاقة الزبون ،إال في
ال يحق ُ
حالتين :اإلعفاء من االنتظار في الصف واالعفاء من الدفع للمرافق.

تتوفر معلومات إضافية عن هذه األنظمة على الموقع اإللكتروني

ّ
لمفوضية مساواة حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة.
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المادة  :10الحق في الحياة
لكل فرد الحق في الحياة.
يجب على الدولة أن تبذل قصارى جهدها لضمان تمتع األشخاص ذوي
اإلعاقة بهذا الحق مثل غيرهم.
على سبيل المثال ،يجب على الشرطة حماية حياة الشخص ذو اإلعاقة
الموجود في خطر مثل حمايتها لحياة أي شخص آخر .على الطبيب توفير
ً
أيضا للمريض ذو اإلعاقة المحتضر ،إال إذا طلب
العالج الذي ُيطيل الحياة
المريض بشكل صريح عدم القيام بذلك .وباإلضافة إلى ذلك ،يجب التحقيق
ً
مثال خالل
في وفاة شخص ذو إعاقة الذي لقي حتفه في ظروف مريبة،
عيشه في إحدى المؤسسات.

المادة  :11حاالت الخطر والطوارئ اإلنسانية
يجب على الدولة حماية األشخاص ذوي اإلعاقة وضمان أمنهم في حاالت
الخطر ،مثل الحروب والمجاعات والكوارث الطبيعية.

ينص قانون مساواة الحقوق لألشخاص ذوي اإلعاقة على حق
األشخاص ذوي اإلعاقة في الحصول على الخدمات المقدمة للجمهور
في حاالت الطوارئ ،مثل معلومات عن حاالت الطوارئ ووسائل
الوقاية (بما في ذلك إتاحة الوصول إلى عملية توزيع هذه الوسائل
والتدريب على استخدامها).
على أنظمة مساواة حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة فيما يتعلق
بالحصول على خدمات الطوارئ أن تفصل كيفية إتاحة فرص الحصول
على المعلومات ،ومتطلبات البيئة المادية والخدمات المقدمة
ً
أيضا من السلطات
للجمهور في هذه الحاالت .وتتطلب األنظمة
المحلية االهتمام بتوفير اإلتاحة لألشخاص ذوي اإلعاقة في حاالت
ً
حاليا في مرحلة التنفيذ
الطوارئ .هذه األنظمة موجودة
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متساو أمام القانون
المادة  :12اعتراف
ٍ
يحق لألشخاص ذوي اإلعاقة االعتراف بهم كأفراد أمام القانون.
لدى األشخاص ذوي اإلعاقة الحق في ممارسة األهلية القانونية ،أي
التمتع بالحقوق والوفاء بااللتزامات القانونية مثل باقي األشخاص -
على سبيل المثال ،شراء وبيع الممتلكات ،توريث ووراثة األمالك وفتح
وإدارة حساب مصرفي.
على الدولة ضمان حصول األشخاص ذوي اإلعاقة على الدعم المناسب
في تحصيل حقوقهم واإليفاء بواجباتهم القانونية .مثال على هذا الدعم
هو "دعم اتخاذ القرار" :اآللية التي تساعد الشخص ذو اإلعاقة على اتخاذ
القرارات من تلقاء نفسه.
تعترف االتفاقية باالختالف القائم بين الدول المختلفة بما يتعلق بالتدابير
القائمة لمساعدة الشخص على اتخاذ القرارات ،على سبيل المثال -
تعيين شخص للمساعدة في اتخاذ القرارات ،استخدام تفويض مستمرة
أو تعيين وصي .تنص االتفاقية على واجب احترام رغبات وتفضيالت
الشخص وعدم استغالله أو الضرر بمصالحه ،بغض النظر عن الطريقة
التي تختارها لمساعدته في اتخاذ القرار .تتم مالئمة استخدام الوسائل
للوضع القائم ،ولفترة قصيرة قدر اإلمكانُ ،
وتشرف عليه هيئة حكومية
أو هيئة قضائية مستقلة وغير متحيزة ،بانتظام.
يجب على الدولة أن تبذل أقصى جهد حتى تتوفر لألشخاص ذوي اإلعاقة
إمكانية امتالك األمالك وأن يرثوا األمالك ويديروا شؤونهم المالية والحصول
على فرصة وصول متساوية للقروض المصرفية ،الرهون العقارية وغيرها من
أنواع االئتمان.

تضمن الدولة عدم حرمان األشخاص ذوي اإلعاقة بشكل تعسفي من
ممتلكاتهم.
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المعين من قبل المحكمة التخاذ
في إسرائيل" ,وصي" هو شخص ُ
قرارات عن شخص آخر الغير قادر على االهتمام بشؤونه بنفسه.
ويدعى الشخص الذي يتم تعيين وصي عليه ب "الموصى عليه".
ً
حاليا في إسرائيل حوالي  49ألف شخص الذين ُعين لهم وصي.
هناك
تعديل قانون الوصاية دخل حيز التنفيذ في تشرين االول  2016وادخل
تغييرات هامة في مجال الوصاية .حسب القانون قبل تعيين وصي
يجب فحص ترتيبات اخرى اقل تقييدا .ينص القانون امرين:
" .1التفويض المستمر" يسمح هذا الترتيب للشخص التخطيط
لمستقبله ,تحديد من يريد ادارة اموره وكيفية ذلك .وذلك مع امكانية
اعطاء ارشادات اولية للوصي.
 .2دعم اتخاذ القرارات تعيين مؤيد التخاذ القرار سوف تقدم المساعدة
للشخص التي يحتاجها حتى يتمكن من اتخاذ القرارات وفقا لرغباته
واختياره.
باالضافة الى ذلك ,تقرر ان ال يعين شخص وصي اذا وجدت بدائل
اقل تقييدا.

المادة  :13إمكانية اللجوء إلى القضاء
على الدولة أن تضمن حق األشخاص ذوي اإلعاقة بالمشاركة المتساوية
في أية إجراءات قانونية .على سبيل المثال :لدى األشخاص ذوي اإلعاقة
الحق في رفع دعوى قضائية ضد اآلخرين ،الحق في تقديم األدلة والحق
في المشاركة في ما يحدث في قاعة المحكمة كما يفعل اآلخرين.
حق األشخاص ذوي اإلعاقة في التحقيق معهم في الشرطة بشكل
متساو وتنفيذ المالئمات حسب الحاجة.
ٍ
يجب أن تتوفر لألشخاص ذوي اإلعاقة التعديالت الالزمة للقيام بهذه
األمور (على سبيل المثال :أنظمة االستماع المساعدة ،خدمات النسخ
والترجمة إلى لغة اإلشارة ،تفسيرات بلغة واضحة ،مالئمات خالل اإلدالء
بشهادة).
يجب تقديم اإلرشاد لموظفي الشرطة والسجون حول مالئمات اإلتاحة
المطلوبة لألشخاص ذوي اإلعاقة.
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قانون إجراءات التحقيق والشهادة (المالئمات لذوي
اإلعاقة العقلية أو النفسية) هو قانون مبتكر الذي صدر في
إسرائيل عام  .2005يتناول القانون إجراءات تحقيقات الشرطة
واإلدالء بالشهادة في المحكمة لألشخاص ذوي اإلعاقة العقلية
التوحدية .تورط األشخاص يمكن أن يعني أنهم
أو النفسية أو
ّ
شهود على وقوع جريمة خطيرة أو كونهم ضحايا لجريمة ما أو
االشتباه بهم في ارتكاب جريمة .يشترط القانون توفير المالئمات
لألشخاص ذوي اإلعاقة أثناء التحقيق معهم وأثناء إدالئهم بشهادة
في المحكمة ،عند الضرورة.
لقد دخل القانون حيز التنفيذ في ديسمبر (كانون األول) عام
 .2006يقوم العاملون االجتماعيون الذين تم تدريبهم لهذا الغرض
توحدية
بالتحقيق مع األشخاص الذين يعانون من إعاقات عقلية أو
ّ
وبتقديم المشورة للمحكمة حول شهادتهم.
أنظمة إتاحة الخدمات لألشخاص ذوي اإلعاقة التي دخلت حيز
التنفيذ في أكتوبر (تشرين األول) عام  ،2013تتطرق بشكل واسع
إلى إمكانية اللجوء إلى القضاء .تتناول األنظمة ،في جملة أمور،
تيسير عملية استجواب األشخاص ذوي اإلعاقة ،والمالئمات
المتوفرة إلتاحة عملية اإلدالء بالشهادة والحضور إلى جلسات
المحكمة ومالئمات اإلتاحة في السجون ومراكز االحتجاز.

المادة  :14الحرية واألمن الشخصي
ينبغي للدولة الطرف ضمان حصول األشخاص ذوي اإلعاقة على الحرية
واألمان الشخصي مثل باقي األشخاص.
يجب عدم حرمان األفراد من حريتهم فقط بسبب إعاقتهم.
إذا تم حرمان شخص ذو إعاقة من حريته فيجب الحفاظ على حقوقه األساسية،
على سبيل المثال :الحق في محاكمة عادلة ،الحق في معاملة غير مهينة،
ً
وفقا لمبادئ
وتوفير وسائل الراحة المعقولة .بشكل عام ،يجب التعامل معه
هذه االتفاقية.
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عمل :كوبي ربانو

المادة  :15عدم التعرض للتعذيب أو المعاملة
أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو المهينة
ممنوع تعريض أي شخص للتعذيب .ممنوع عالج أو معاقبة شخص بطريقة
وحشية ،قاسية ،الإنسانية أو مهينة .على وجه الخصوص ،يحظر إجراء تجارب
طبية أو علمية على البشر دون موافقتهم الحرة والمستنيرة.
تقع على الدولة مسؤولية حماية األشخاص ذوي اإلعاقة من التعذيب
والمعاملة القاسية والوحشية ،الالإنسانية أو المهينة .وعليها فعل ذلك
باستخدام وسائل مثل التشريعات ،اإلجراءات ،الدعاوى القضائية ،التعليم
وتوفير المعلومات.
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المادة  :16عدم التعرض لالستغالل والعنف
واالعتداء
تهتم الدولة بحماية األشخاص ذوي اإلعاقة من جميع أشكال االستغالل أو
العنف أو االعتداء  -سواء داخل المنزل أو خارجه .عليها فعل ذلك باستخدام
كل الوسائل المناسبة ،على سبيل المثال :التشريعات ،وضع اإلجراءات،
التعليم وتوفير المعلومات.
تضمن الدولة حصول األشخاص ذوي اإلعاقة وأسرهم ومقدمي الرعاية
على التعليم والمعلومات حول طرق لمنع االستغالل والعنف واالعتداء،
وتحديد حدوثها واإلبالغ عنها.
تتم مالئمة الحماية والتوجيه في هذا الصدد إلى عمر الشخص وجنسه
ونوع إعاقته.
من أجل منع حدوث االستغالل والعنف واالعتداء من أي نوع ،يجب على
الدولة ارضاخ جميع المرافق والبرامج المعدة لتقديم الخدمات لألشخاص
ذوي اإلعاقة إلى إشراف هيئة مستقلة.
تعمل الدولة على تأهيل األشخاص ذوي اإلعاقة الذين تم استغاللهم أو
تعنيفهم أو االعتداء عليهم بطريقة ما ،وإعادة إدماجهم في المجتمع .تتم
إعادة التأهيل في بيئة التي تحافظ على كرامة اإلنسان وتعزز االستقالل
وتراعي االحتياجات المرتبطة مع التقدم في العمر والجنس.
تهتم الدولة بإقرار السياسات والتشريعات الناجعة لضمان التعرف على
والتحقيق في حاالت االستغالل والعنف واالعتداء ،وتقديم لوائح االتهام
في الحاالت المالئمة .تصيغ الدولة التشريعات والسياسات الخاصة
المتعلقة بالنساء واألطفال ذوي اإلعاقة.

المادة  :17حماية السالمة الشخصية
يحق لكل شخص ذو إعاقة احترام سالمته/ا الجسدية والنفسية .ممنوع
معاملة الشخص ذو اإلعاقة على أنه أقل قيمة .يحق لألشخاص ذوي اإلعاقة
االحترام من اآلخرين كما هم ،دون التدخل في جسدهم أو عقلهم .أجساد
وعقول األشخاص ذوي اإلعاقة هي ملك لهم وحدهم.
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المادة  :18حرية التنقل والحصول على
جنسية

تعترف االتفاقية بحق األشخاص ذوي اإلعاقة في الحرية والكرامة والمساواة
مثل أي شخص آخر .االعتراف بهذه الحقوق سيؤدي إلى ضمان قدرة األشخاص
ذوي اإلعاقة على:
الحصول على الجنسية وتغييرها.
الحصول على مستندات التي توثق مواطنتهم ،مثل جواز السفر ،وحيازتها
واستخدامها.
مغادرة بلدهم.
دخول بلدهم.
ممنوع حرمان األشخاص ذوي اإلعاقة من هذه الحقوق بشكل تعسفي أو
بسبب إعاقتهم.
ً
فورا بعد والدتهم .ولديهم الحق الفوري
يتم تسجيل األطفال ذوي اإلعاقة
بالحصول على اسم وجنسية ،وإذا أمكن  -معرفة والديهم وتلقي الرعاية منهم.

المادة  :19العيش المستقل والدمج في
المجتمع
لدى األشخاص ذوي اإلعاقة الحق في العيش في المجتمع واالندماج
والمشاركة كأي إنسان.
يجب على الدولة الطرف ضمان تمتع األشخاص ذوي اإلعاقة بحرية اختيار
مكان العيش وشركاء السكن ،وعدم ارغامهم على العيش في إطار ترتيب
سكن معين.
يجب على الدول األطراف ضمان حصول األشخاص ذوي اإلعاقة على
خدمات الدعم ،بما في ذلك المساعدة الشخصية ،من أجل تعزيز اندماجهم
في المجتمع والحيلولة دون انفصالهم وانعزالهم عن المجتمع.
ينبغي على الدولة الطرف أن تضمن إتاحة الخدمات المجتمعية والمرافق
للجمهور العام لألشخاص ذوي اإلعاقة مثل أي شخص آخر وأن تلبي
احتياجات األشخاص ذوي اإلعاقة.
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الحياة في المجتمع  -قصص حياة أشخاص
من ذوي اإلعاقة الذين انتقلوا من العيش في
مؤسسة إلى العيش في المجتمع
(األسماء مستعارة)
"تنقسم الحياة بالنسبة لي إلى فترتين .األولى استمرت
ً
ً
جزءا من مجموعة
عاما ،خاللها كنت
لحوالي خمسة وعشرين
صغيرة ،حين عشت أنا وأصدقائي في مؤسسة وهذا ما
كنا نعرفه  -بعضنا البعض .الفترة الثانية مستمرة منذ سبع
سنوات .أنا أسكن في هذه الشقة منذ سبع سنوات ،أنا جزء
من المستأجرين وأنا جزء من المجموعة ،وأنا جزء من المجتمع".
(حين)
"لدي حلم واحد ُيعيد على نفسه .أستيقظ في الحلم وأنا ما
زلت في المؤسسة ،وأفوت موعد الحمام المقرر لي ،وفي
الحلم تعيد على نفسها محاوالتي إلقناع الطاقم المعالج
ً
دائما
بأن يسمحوا لي رغم ذلك باالستحمام ولكنهم يجيبون
بالنفي .عندما استيقظ يغمرني شعور لطيف بالهدوء ،لدي
اآلن وأنا في المنزل القدرة على اختيار وقت وكيفية إدارة
حياتي ،لقد حصلت على استقالليتي"( .ستاف)
"هناك بعض األمور التي تصف من وجهة نظري الحياة
في المجتمع ،االستقاللية  -أنا أقرر في حياتي ،الحياة في
المجتمع تجعلني أتحول إلى شخص ملتزم بالمعيار االجتماعي
 أنا مثل الجميع .اليوم ،عندما يسألني الناس أين أعيش فأناأجيب بأني أعيش في شقة ،وجوابي هو نفس جواب معظم
ً
جميعا.
األشخاص الذين ُيسألون نفس السؤال ،وأنا مثلهم
األشياء الصغيرة هي المهمة مثل شرب القهوة التي أحب،
وتناول الطعام عندما أريد ،واالستحمام في أي وقت أريد".
(شاني)
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"يقارن الشخص وبشكل طبيعي نفسه باألشخاص من حوله،
سواء في اللباس ،السلوك أو طريقة التصرف .كان نظام
ً
رتيبا ،كان هناك نفس األشخاص،
اليوم في المدرسة الداخلية
نفس األوقات حيث لم يكن هناك شيء لفعله ،كان هناك
ً
وفقا لذلك .أذكر مرة
نظام الذي تم وضعه وتصرفنا كلنا
عندما حاولت االنضمام إلى إطار التعليم العالي ،وانضممت
إلى دورة تعليمية في الجامعة المفتوحة ،ولقد تخيلت أنني
سأنجح .عندما عدت إلى المدرسة الداخلية ،حاولت في فترة
ما بعد الظهر أن أدرس ولكنني أدركت أنني لن أنجح في ذلك،
ً
تماما ،فقط
ومن حولي كان هناك العديد من األمثلة المختلفة
كان هناك البعض ممن اختاروا الجلوس في الردهة ،واختار
غيرهم الجلوس والدردشة ،وشعرت كيف انجررت بنفسي
معهم إلى هذا الروتين الذين تفرضه المدرسة الداخلية.
اليوم أنا أستيقظ كل صباح وأنظر من نافذتي إلى موقف
ً
تقريبا ...وأذكر أنني سألت نفسي وقتها إلى
السيارات الفارغ
أين يذهب الجميع؟ لم أكن أدرك ما هي أهمية الخروج للعمل،
لم أكن أدرك بأن كل شيء رأيته من حولي كان من منظور
ضيق للغاية ،وهكذا كانت حياتي في المدرسة الداخلية .لقد
فتح المجتمع والعيش في المجتمع عيوني على قضايا أخرى،
على أهمية عيش الحياة ،رأيت المجتمع من حولي ،رأيت كيف
يتصرف األشخاص وبدأت بالتصرف مثلهم"( .تمير)
"أدركت فجأة بأن "االختيار" الذي اعتدت عليه على مر السنين
ً
وهميا ،وكان ُيخيل لي فقط خالل لحظات
في المؤسسة كان
معينة بأني المسؤول عن قراراتي.
اليوم ،وبعد أن ابتعدت عن هناك وسكنت في شقتي ،أنا
أدرك معنى االختيار الحر ومعنى االستقاللية ،كل شيء اليوم
مفتوح أمامي ،وأنا فقط أقرر ما أريد فعله ومتى أريد فعله.
" (درور)
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المادة  :20التنقل الشخصي
جودة التنقل الشخصي تحدد إلى حد كبير مدى اندماج األشخاص ذوي
اإلعاقة في سوق العمل والمجتمع والعيش حياة كريمة ومستقلة .يجب
على الدولة أن تعمل على تمكين األشخاص ذوي اإلعاقة من التنقل بشكل
مستقل قدر اإلمكان.
تقوم الدولة بتيسير حرية تنقل األشخاص ذوي اإلعاقة حتى يتمكنوا
من التنقل من مكان إلى آخر بالوقت والطريقة التي يختارونها ،وبسعر
معقول.
تضمن الدولة إتاحة وسائل المساعدة في التنقل عالية الجودة،
والمساعدة التقنية والمساعدات اإلنسانية لألشخاص ذوي اإلعاقة،
وبسعر معقول.
تقدم الدولة تدريبات على مهارات التنقل لألشخاص ذوي اإلعاقة
والمهنيين الذين يعملون معهم.
ُ
تشجع الدولة ُمنتجي وسائل المساعدة في التنقل واألجهزة والتكنولوجيا
المساعدة على األخذ في االعتبار جميع الجوانب المتعلقة بتنقل
األشخاص ذوي اإلعاقة.
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عمل :عيناف نهران

المادة  :21حرية التعبير والرأي والحصول
على معلومات

تضمن الدول األعضاء حق األشخاص ذوي اإلعاقة في التعبير عن آرائهم
متساو إلى المعلومات .بما في ذلك:
بحرية وإتاحة وصولهم بشكل
ٍ
توفر الدولة المعلومات للجمهور العام بطرق المتاحة لمختلف اإلعاقات،
خالل فترة زمنية معقولة وبدون أي رسوم إضافية.
تسمح الدولة باستخدام لغة اإلشارة وطريقة برايل في وسائل التواصل
البصري ووسائل اإلعالم البديل وأي شكل آخر من أشكال التواصل
التي يختارها األشخاص ذوي اإلعاقة ،وفي األحاديث والمراسالت مع
العاملين في سلطات الدولة والمؤسسات العامة.
تشجع الدولة الجهات الخاصة التي تقدم خدمات للجمهور على إتاحة
المعلومات والخدمات لألشخاص ذوي اإلعاقة ،بما في ذلك مواقع
اإلنترنت.
تشجع الدولة وسائل اإلعالم على إتاحة الوصول إلى المعلومات التي
تقدمها لألشخاص ذوي اإلعاقة ،بما في ذلك إتاحة الوصول إلى مواقع
اإلنترنت.
تعترف الدولة بلغة اإلشارة وتشجع استخدامها.
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المادة  :22احترام الخصوصية
لألشخاص ذوي اإلعاقة الحق في الخصوصية :في المنزل ،األسرة ،وسائل
اإلعالم (المراسالت والمحادثات) .ال يتعلق هذا الحق بنوع إطار سكنهم.
ممنوع على أي شخص انتهاك خصوصية األشخاص ذوي اإلعاقة بصورة
غير قانونية أو تعسفية .على الدولة ضمان الحفاظ على سرية المعلومات
الشخصية عن األشخاص ذوي اإلعاقة بنفس المستوى الذي يتم فيه الحفاظ
على سرية المعلومات الشخصية لألشخاص من غير ذوي اإلعاقة.
معان كثيرة وواسعة .على سبيل المثال:
للحق في الخصوصية
ٍ
ال يجوز لعمال اإلغاثة أو أفراد الطاقم في مكان سكن األشخاص ذوي
اإلعاقة فتح البريد الخاص دون إذن ،أو زيارة منزلهم دون تنسيق.
ال يجب ألي شخص مالمسة أجسام األشخاص ذوي اإلعاقة دون إرادتهم.
يجب أن ال ُيمنع األشخاص ذوي اإلعاقة من إقامة العالقات الشخصية
والجنسية مع اآلخرين.
عندما يقدم األشخاص ذوي اإلعاقة معلومات للسلطات عن حياتهم ،من
المتوقع عدم نقل هذه المعلومات إلى أشخاص آخرين دون إذن.
األشخاص ذوي اإلعاقة غير ملزمين بإخبار أحد عن إعاقتهم.

المادة  :23احترام البيت واألسرة
تضمن الدولة لألشخاص ذوي اإلعاقة إمكانية الزواج ،إنشاء أسرة وإقامة
عالقات مثل كل الناس ،ما دام الزوجين متفقين على هذا.
•
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يتم االعتراف بحق األشخاص ذوي اإلعاقة في الحصول على المعلومات
والتثقيف في مجال الصحة اإلنجابية وتنظيم األسرة .تتوفر لألشخاص
ذوي اإلعاقة الوسائل الالزمة لممارسة هذه الحقوق.
على الدولة ضمان الصحة اإلنجابية لألشخاص ذوي اإلعاقة ،على سبيل
ً
قسريا.
المثال  -عدم تعقيمهم
تسعى الدولة الى تحقيق المساواة وعدم التمييز بحق االشخاص ذوي
االعاقة بكل ما يتعلق بالحياة الزوجية الزواج الوالدية والعائلة
ينبغي على الدولة الطرف ضمان حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة والوفاء
بااللتزامات في مسائل الوصاية على األطفال وتبنيهم .من المهم
التأكيد في هذا السياق ،أن المصلحة الفضلى للطفل هي االعتبار
األساسي.
يجب على الدولة أن توفر المعلومات والخدمات والدعم في مرحلة مبكرة
لألطفال ذوي اإلعاقة وأسرهم .وهذا من أجل ضمان حصول األطفال
ذوي اإلعاقة على حقوق متساوية فيما يتعلق بالحياة األسرية ،ومن أجل
منع حاالت اإلخفاء والهجر واإلهمال أو فصل األطفال ذوي اإلعاقة عن
أسرهم.
الدولة ستقدم المساعدة والدعم لالشخاص ذوي االعاقة من اجل تربية
اطفالهم.
يجب عدم فصل الطفل عن والديه ضد رغبة األهل ،إال إذا قررت إحدى
السلطات المختصة ،الخاضعة لرقابة القضائية ،ولضرورة مصلحة الطفل
ً
وفقا للقانون .ممنوع فصل
الفضلى ،بأن الفصل ضروري ويتم تنفيذه
طفل عن والديه فقط لكونهم من ذوي اإلعاقة ،أو بسبب إعاقة الطفل.
إذا لم تكن األسرة المباشرة قادرة على رعاية الطفل ذو اإلعاقة ،ينبغي
على الدولة أن تبذل قصارى جهدها لتوفير رعاية أخرى في إطار األسرة
ً
ممكنا ،يجب توفير رعاية بديلة له داخل المجتمع
الممتدة .إذا لم يكن ذلك
في بيئة أسرية.
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عمل :حانا دافيد

تحفظ الدولة من المادة 23
لقد صادقت دولة إسرائيل على االتفاقية ،يخضع لتحفظها من المادة
 ،23على النحو التالي:
"تعبر دولة إسرائيل عن تحفظها فيما يتعلق باألحكام المتعلقة
بالزواج في المادة ( )1( 23أ) من االتفاقية ،في الحاالت التي
تتعارض فيها أحكام قوانين األحوال الشخصية الملزمة لمختلف
الطوائف الدينية في إسرائيل مع هذه األحكام".
من المهم التأكيد على أن دولة إسرائيل تعترف بحق الزواج لألشخاص
ذوي اإلعاقة .يتطرق التحفظ فقط إلى طريقة ممارسة هذا الحق.
يجب على األشخاص ذوي اإلعاقة ممارسة حقهم في الزواج بموجب
أحكام القانون الديني في مجتمعهم ،مثل أي شخص آخر في البالد.
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المادة  :24التعليم
المهارات األساسية والتعليم العام هي تذكرة الدخول للحياة الكاملة
والمستقلة .من خالل التعليم المناسب ،يمكن لألشخاص ذوي اإلعاقة
إطالق طاقاتهم الكامنة ،والعمل وشغل مناصب قيادية في المجتمع
والحكومة ،لصالح الجميع.
يجب على الدولة أن توفر نظام تعليم محتوي ومشجع على الدمج على
جميع المستويات .ينبغي أن تهدف أطر التعليم في مراحل الحياة المختلفة
إلى:
تطوير اإلحساس بالكرامة واحترام الذات بالكامل ،وتعزيز احترام حقوق
اإلنسان والحريات األساسية ،وتقبل حقيقة تنوع األشخاص.
تمكين األشخاص ذوي اإلعاقة من تطوير إمكاناتهم الكاملة بما في ذلك:
ميزاتهم ،مواهبهم وإبداعاتهم الكامنة وقدراتهم العقلية والجسدية.
تزويد األشخاص ذوي اإلعاقة بالمهارات االزمة للمشاركة في المجتمع،
المشاركة الحقيقية.
عند ممارسة الحق في التعليم:
يجب أال ٌيستبعد األطفال أو البالغين من نظام التعليم بسبب إعاقتهم.
يحق لألطفال ذوي اإلعاقة الحصول على تعليم ُميسر في المستوى
االبتدائي والثانوي حيث يعيشون ،وبنفس الجودة والتكلفة كما يحصل
األطفال اآلخرين.
لدى األشخاص ذوي اإلعاقة الحق في الحصول على المالئمات المعقولة
والدعم اإلضافي الشخصي من أجل اندماجهم في نظام التعليم العام.
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ُتمكن الدولة األشخاص ذوي اإلعاقة من تعلم المهارات الحياتية
والمهارات االجتماعية من أجل تعزيز اندماجهم الكامل في التعليم
والمجتمع:
تدعم الدولة دراسة أشكال بديلة لالتصال (على سبيل المثال  -طريقة
برايل) ومهارات التوجيه والتنقل .على الدولة تشجيع التدريب والدعم
لألشخاص ذوي اإلعاقة من قبل أشخاص ممن هم نفسهم من ذوي
اإلعاقة (التعلم من األقران).
على الدولة توظف معلمين المدربين في مختلف أنواع االتصاالت
البديلة (على سبيل المثال  -لغة اإلشارة) ،وتوفير تدريبات للموظفين
في جميع مستويات التعليم حول قضايا مثل التوعية حول اإلعاقة،
وسائل االتصال البديلة ،الوسائل والمواد التعليمية لدعم األشخاص
ذوي اإلعاقة.
تضمن الدولة لألشخاص ذوي اإلعاقة الحق في الحصول على التعليم ما
متساو مثل اآلخرين ،بما في ذلك توفير
بعد الثانوي ،مدى الحياة ،بشكل
ٍ
المالئمات المعقولة.

ً
وفقا لمعطيات وزارة التربية والتعليم لعام  ،2015درس في نظام

التعليم  220000طالب من ذوي اإلعاقة 60% .منهم مدمجون في

التعليم العام ( 131000طفل) ،حوالي  20%في صفوف التربية في
إطار تعليمي عام ( 44920،904طفل) ،و  20%يتعلمون في ُأطر
التعليم الخاص ( 44113طفل).

أكمل  40%من األشخاص ذوي اإلعاقة تعليمهم حتى المرحلة
االبتدائية على األكثر ،مقارنة مع  26%بين عموم السكان52% .
منهم فقط لديهم شهادة بجروت ،مقارنة مع  73%بين عموم
السكان.
المستوى التعليمي المنخفض لدى األشخاص ذوي اإلعاقة هو
حد سواء.
معطى مشترك للرجال والنساء على ٍ
ّ
مفوضية مساواة حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة لعام )2017
(تقرير
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المادة  :25الصحة
يحق لألشخاص ذوي اإلعاقة التمتع بأعلى مستوى من الرعاية الصحية ،دون
التعرض للتمييز بسبب اإلعاقة.
تفع على عاتق الدولة مسؤولية:
تزويد األشخاص ذوي اإلعاقة بالرعاية الطبية المجانية أو بسعر معقول،
وبنفس الجودة ونفس التنوع المتوفر لألشخاص اآلخرين ،بما في ذلك
في مجاالت الصحة الجنسية وعالجات الخصوبة والصحة الجماهيرية.
تزويد األشخاص ذوي اإلعاقة بالخدمات ذات الصلة إلعاقتهم  -بما في
ذلك الكشف المبكر والتدخل والخدمات الالزمة لمنع تطور المزيد من
اإلعاقات.
توفير هذه الخدمات في أقرب موقع ممكن إلى مكان سكن األشخاص
ذوي اإلعاقة.
إلزام المهنيين والمختصين بمنح األشخاص ذوي اإلعاقة عالج بنفس
جودة العالج الممنوح لآلخرين .على وجه الخصوص ،يجب التأكد من
موافقة األشخاص ذوي اإلعاقة الحرة والمستنيرة على تلقي العالج
بعد تلقي معلومات كاملة عن العالج .يجب إرشاد المهنيين حول حقوق
وكرامة واستقاللية األشخاص ذوي اإلعاقة ،ونشر القواعد األخالقية
لتوفير الرعاية الطبية.
حظر التمييز ضد األشخاص ذوي اإلعاقة في توفير التأمين الصحي
والتأمين على الحياة.
منع التمييز في توفير الرعاية الصحية والخدمات الطبية أو المواد الغذائية
بسبب اإلعاقة.
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المادة  :26التأهيل وإعادة التأهيل
تعمل الدولة على تمكين األشخاص ذوي اإلعاقة من تحقيق أقصى قدر
من االستقاللية ،وتحقيق إمكاناتهم في جميع المجاالت واالندماج الكامل
في جميع جوانب الحياة .ولهذه الغاية ،تعمل الدولة بمختلف الطرق ،بما
في ذلك عن طريق دعم األقران (تدريب األشخاص ذوي اإلعاقة من قبل
أشخاص ممن هم نفسهم من ذوي اإلعاقة ولديهم المزيد من الخبرة) .تفع
على عاتق الدولة مسؤولية:
توفير خدمات التدريب والتأهيل في مختلف المجاالت وخاصة في
مجاالت الصحة والعمل والتعليم والمجتمع.
توفير هذه الخدمات من مرحلة مبكرة واالستناد إلى تقييم االحتياجات
والقدرات الفردية لشخص في جميع المجاالت.
تدعم هذه الخدمات االندماج في المجتمع ،وتكون المشاركة فيها طوعية،
ويتم توفيرها أقرب ما يمكن إلى مكان سكن األشخاص ذوي اإلعاقة.
تشجيع تطوير التدريب واإلرشاد للعاملين في مجال التأهيل وإعادة
التأهيل.
االهتمام بتوفير المعدات والوسائل المصممة للمساعدة في تدريب
وتأهيل األشخاص ذوي اإلعاقة وتشجيع استخدامها.

عمل :ليريت شفير شيمش
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المادة  :27العمل والعمالة
متساو في اختيار مصدر كسبهم للرزق ،في
لدى األشخاص ذوي اإلعاقة حق
ٍ
وميسرة .تقع على الدولة مسؤولية تعزيز
سوق عمل وبيئة عمل محتوية ُ
تكافؤ الفرص لألشخاص ذوي اإلعاقة في كسب لقمة العيش من العمل،
مثل أي شخص آخر.
تعمل الدولة على حماية هذا الحق وتعزيزه ،بما في ذلك بواسطة التدابير
التالية:
تحظر الدولة التمييز على أساس اإلعاقة في مجال العمالة ،وعليها:
ضمان عدم التمييز ضد األشخاص ذوي اإلعاقة في التوظيف أو في
العمل ،وحصولهم على ظروف عمل آمنة وصحية كأي موظف.
الحرص على حصول األشخاص ذوي اإلعاقة على شروط عمل عادلة،
يشمل ذلك :تكافؤ الفرص ،األجر المتساوي للعمل المتساوي ،الحماية
من التحرش والتعويض على األضرار.
ضمان إمكانية انضمام األشخاص ذوي اإلعاقة إلى النقابات العمالية،
مثل أي موظف آخر.
السماح لألشخاص ذوي اإلعاقة بالحصول على التدريبات واإلرشادات
المهنية وخدمات التوظيف والتدريب المهني المستمر.

ً
فرصا إلدماج األشخاص ذوي اإلعاقة في أماكن العمل:
تخلق الدولة
مساعدة األشخاص ذوي اإلعاقة على ايجاد عمل والحفاظ على مكان
العمل.
دعم األشخاص ذوي اإلعاقة الذين يرغبون في بدء مشاريعهم الخاصة.
توظيف األشخاص ذوي اإلعاقة في القطاع العام.
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تشجيع توظيف األشخاص ذوي اإلعاقة في القطاع الخاص وتقديم
المحفزات والتفضيل المصحح ،والمزيد غير ذلك.
تضمن بأن توفر أماكن العمل مالئمات معقولة لألشخاص ذوي اإلعاقة.
تشجيع األشخاص ذوي اإلعاقة على اكتساب الخبرة المهنية في سوق
العمل المفتوح.
تشجيع برامج إعادة التأهيل المهني والتدريب والحفاظ على العمل القائم
وبرامج العودة إلى عالم العمل لألشخاص ذوي اإلعاقة.
تكفل الدول األطراف عدم إخضاع األشخاص ذوي اإلعاقة للرق أو العبودية،
وحمايتهم على قدم المساواة مع اآلخرين ،من العمل الجبري أو القسري.

عمل :مئير اطداجي
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في إسرائيل ،حوالي  15%من السكان في سن العمل (األشخاص
الذين تتراوح أعمارهم بين  18-64سنة) هم أشخاص ذوي إعاقة .ويبلغ
عددهم  704آالف شخص.
معدل العمالة بين األشخاص ذوي اإلعاقة أقل بكثير من المعدل بين
األشخاص غير المعوقين .هذا المعطى صحيح بالنسبة للرجال ،النساء
الشباب أو الكبار .تقريبا نصف األشخاص الذين يعانون من اإلعاقة
( ،)51%مقارنة مع  79%من السكان غير المعوقين .وضع األشخاص
ذوي اإلعاقات الشديدة هو أكثر صعوبة  -أقل من الثلث يعملون
(.)38%
ّ
مفوضية مساواة حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة لعام )2017
(تقرير

وفقا لتعديل قانون مساواة الحقوق لألشخاص ذوي االعاقة ,يجب على
المؤسسات العامة التي توظف  100موظف واكثر وضع هدف للتمثيل
الالئق بين موظفيها بنسبة  5%المخصصة لألشخاص ذوي االعاقة
الشديدة بدءا من  1كانون الثاتي 2012

هناك عدة عوامل في إسرائيل التي تعزز فرص العمل لألشخاص
ذوي اإلعاقة :قسم التأهيل في مؤسسة التأمين الوطني يمول
التدريب المهني لألشخاص ذوي اإلعاقة فوق مستوى معين.
وزارة العمل و الخدمات االجتماعية تقدم خدمات التأهيل المهني
لألشخاص ذوي اإلعاقة الجسدية أو النفسية ،والذين يعانون من
والعسر التعليمي المركب .وزارة الصحة تقدم خدمات
التوحدية
ُ
ّ
التأهيل المهني لألشخاص ذوي اإلعاقة النفسية ،في إطار "سلة
خدمات إعادة التأهيل" .يمول مقر دمج األشخاص ذوي اإلعاقة في
سوق العمل في وزارة العمل والخدمات االجتماعية توفير المالئمات
في مكان العمل ويطور الحوافز ألصحاب العمل لتوظيف العمال من
ذوي اإلعاقة.
51

المادة  :28مستوى المعيشة الالئق والحماية
االجتماعية
يحق لألشخاص ذوي اإلعاقة مستوى معيشي الئق لهم وألسرهم ،وتلبية
االحتياجات األساسية ،بما في ذلك الطعام والشراب والملبس والمسكن
المناسب .يحق لألشخاص ذوي اإلعاقة التحسين المستمر في مستوى
معيشتهم .يجب على الدولة أن تعمل على تعزيز إنفاذ هذا الحق.
على الدولة إتاحة ما يلي لألشخاص ذوي اإلعاقة:
المياه النظيفة.
الخدمات واألجهزة والمساعدات المرتبطة باإلعاقة بتكلفة معقولة
وبجودة كافية.
برامج لمكافحة الفقر والحماية االجتماعية (خاصة للفتيات والنساء وكبار
السن).
اإلسكان العام.
ضمان استفادة األشخاص ذوي اإلعاقة من برامج التقاعد المتوفرة
لألشخاص اآلخرين.
ضمان استفادة األشخاص ذوي اإلعاقة الذين يعيشون في حالة فقر
وأسرهم من المساعدة التي تقدمها الدولة لتغطية النفقات المتعلقة
باإلعاقة.

المادة  :29المشاركة في الحياة السياسية
والعامة
لألشخاص ذوي اإلعاقة حقوق سياسية متساوية كأي شخص آخر .أن تكفل
لألشخاص ذوي اإلعاقة إمكانية المشاركة بصورة فعالة وكاملة في الحياة
السياسية والعامة على قدم المساواة مع اآلخرين .وذلك بعدة سبل منها:
ضمان إمكانية الوصول إلى مراكز االقتراع وإجراءات التصويت.
إعداد مواد عن االنتخابات والمرشحين وتسهيل إمكانية الوصول إليها.
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حماية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة في التصويت عن طريق االقتراع
السري ودون ترهيب .توفير إمكانية الدعم لشخص إضافي في عملية
وبناء على طلب من الشخص ذو اإلعاقة.
االختيار حسب الضرورة
ً
حماية حق األشخاص ذوي اإلعاقة في الترشح لالنتخابات والتقلد الفعلي
للمناصب العامة في مختلف مستويات الحكم.
السماح باستخدام التقنيات المساعدة ألداء الوظائف العامة من قبل
األشخاص ذوي اإلعاقة ،حيثما اقتضى األمر ذلك.
تعزيز بيئة عامة حيث يمكن لألشخاص ذوي اإلعاقة شغل المناصب
العامة على جميع المستويات دون تمييز.
تشجيع األشخاص ذوي اإلعاقة على المشاركة في الشؤون العامة.
على سبيل المثال ،المشاركة في منظمات التي تهتم بالقضايا العامة
والسياسية ،وإنشاء األحزاب السياسية أو أن يصبحوا نشطاء في الحزب،
إنشاء منظمات لألشخاص ذوي اإلعاقة أو االنضمام اليها.

ً
حاليا العديد من أعضاء الكنيست
هناك في الكنيست اإلسرائيلية
من ذوي إعاقة ،وهم فاعلون ضمن إطار األنشطة العامة المرتبطة
بمساواة حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة ،ومن بينهم عضو الكنيست
ايالن جيلئون وعضو الكنيست كارين إلهرار .يقود عضو الكنيست إيالن
جيلئون ومنذ سنوات عديدة عملية صياغة أنظمة اإلتاحة ويشغل
منصب رئيس اللجنة المعنية بهذا الشأن .ولقد قالت عضو الكنيست
كارين إلهرار ،في أول خطاب لها عن رؤيتها حول دمج ذوي اإلعاقة في
المجتمع" :إن الدولة التي نطمح للعيش فيها هي دولة حيث يصبح
وصول األشخاص ذوي اإلعاقة واألشخاص المختلفين إلى المناصب
ً
ً
طبيعيا .نحن نعيش في مجتمع متحضر المؤمن بمبدأ
أمرا
الرئيسية
أنه لدى كل شخص القدرة على االستفادة من قدراته وتطويرها
إلى المستوى البعيد والمركزي ،بغض النظر عن مكان والدته ،أصله
الوطني ،الوسائل المتوفرة تحت تصرفه ،ميوله الجنسي أو إعاقته".
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المادة  :30المشاركة في الحياة الثقافية
والترفيهية والرياضية
لدى األشخاص ذوي اإلعاقة الحق في المشاركة في الحياة الثقافية
متساو مع اآلخرين .تقع على الدولة
والترفيهية والتسلية والرياضة بشكل
ٍ
مسؤولية ضمان قدرة األشخاص ذوي اإلعاقة على:
االستمتاع بالبرامج الثقافية ،مثل الكتب والمسرحيات واألفالم والبرامج
التلفزيونية ،وتيسير إتاحتها.
التمتع بإمكانية الوصول إلى المكتبات والمتاحف والمسارح والمواقع
التذكارية والمواقع ذات األهمية الثقافية والوطنية ،وغيرها من األماكن
التي ُتقام فيها فعاليات ثقافية أو خدمات ثقافية.
تطوير مهاراتهم اإلبداعية والفنية والفكرية ،واإلثراء الشخصي وإثراء
المجتمع.
المشاركة في األنشطة الرياضية والترفيهية والتسلية المعدة لجميع
متساو مع اآلخرين ،ومنحهم
أفراد الجمهور على جميع المستويات بشكل
ٍ
فرصة متساوية للوصول إلى مواقع الرياضة والترفيه والسياحة.
تنظيم األنشطة الرياضية والترفيهية المصممة لألشخاص ذوي اإلعاقة،
متساو.
والمشاركة فيها .توفير التدريب والموارد الالزمة لهذا بشكل
ٍ
تسمح الدولة لألطفال ذوي اإلعاقة بالمشاركة في أنشطة اللعب
مساو لألطفال
والترفيه والتسلية والرياضة في المدرسة وخارجها بشكل
ٍ
غير المعوقين.
على الدولة للتأكد من أن القوانين التي تحمي حقوق الملكية الفكرية،
مثل الكتب والموسيقى ،ال تضر بإمكانية وصول األشخاص ذوي اإلعاقة
إلى هذه األعمال.
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عمل :ميخائيل هرتسل دوستر
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الباب 3

اإلجراءات التي على الدولة
اتخاذها لضمان تنفيذ
االتفاقية
المادة  :31جمع اإلحصاءات والبيانات
تلتزم الدول األعضاء بموجب هذه االتفاقية بجمع المعلومات واإلحصاءات
المتعلقة بوضع األشخاص ذوي اإلعاقة .تستخدم لجنة األمم المتحدة

المسؤولة عن اإلشراف على هذه االتفاقية والدولة نفسها المعلومات

التي تم جمعها لتحديد الحواجز التي تمنع األشخاص ذوي اإلعاقة من إعمال
حقوقهم ،وتحديد التغييرات التي حدثت ووضع سياسات أفضل لتنفيذ هذه

االتفاقية .يتم جمع البيانات بموجب قواعد األخالق .تقوم الدولة بنشر هذه

البيانات وتضمن إتاحتها لألشخاص ذوي اإلعاقة وعامة الجمهور.

المادة  :32التعاون الدولي
التوقيع على االتفاقية يعكس اعتراف الدول األعضاء بأهمية التعاون

الدولي من أجل تنفيذ االتفاقية وااللتزام بالترويج لها .يمكن أن يشمل هذا

التعاون الدول ومنظمات المجتمع المدني ،وال سيما منظمات األشخاص
ذوي اإلعاقة .توفر الدولة المساعدة التقنية والمالية لبلدان أخرى حسب

االقتضاء في رأيها.

56

عمل :ميري زكوطو
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المادة  :33التنفيذ والرصد
ُتلزم االتفاقية الدولة بإقامة جهة مركزية داخل الحكومة المسؤولة عن تنفيذ
االتفاقية ،وتوصي بإقامة جهة في الحكومة المسؤولة عن تعزيز تنفيذ
االتفاقية ,التنفيذ والرصد عليها.
ّ
مفوضية حقوق لألشخاص ذوي اإلعاقة
لقد عينت الحكومة اإلسرائيلية
للعمل على مراقبة تقدم البالد في تنفيذ االتفاقية ،وتنفيذ بقية األدوار
ّ
المفوضية على تعزيز تنفيذ االتفاقية ،وتعمل على دعم
المذكورة .تعمل
سياسات حكومية بروح االتفاقية ,تنشر المعلومات ,تتلقى شكاوي الجمهور
وتهتم بحلها وتقوم باالشراف والرصد بمجاالت الحياة المختلفة.
ً
وتقضي االتفاقية
أيضا بإشراك األشخاص ذوي اإلعاقة ومنظماتهم في
عملية اإلشراف على تنفيذ االتفاقية.

المادة  :34اللجنة المعنية في األمم المتحدة
لقد أنشأت األمم المتحدة لجنة المؤلفة من خبراء في حقوق األشخاص ذوي
اإلعاقة لرصد تنفيذ االتفاقية في البلدان التي صدقت عليها .تتألف اللجنة
ً
عضوا ،بما في ذلك العديد من األشخاص ذوي اإلعاقة والخبراء
من 18
ً
أيضا
والناشطين من مختلف أنحاء العالم الذين اختارتهم الدول .ويمكن
ً
جزءا من
لألشخاص من إسرائيل ،الذين يعتبرون أنفسهم مؤهلين ليكونوا
هذه اللجنة ،الترشح لالنضمام.

المادة  :35تقارير الدول األطراف
ً
تقريرا
على كل الدول التي قامت بالمصادقة على االتفاقية أن تقدم
ً
شامال إلى اللجنة عن الوفاء بالتزاماتها بموجب االتفاقية .يتم تقديم
التقرير األول بعد سنتين من تاريخ التصديق .كتب التقرير قسم االتفاقيات
ّ
مفوضية مساواة لحقوق
الدولية في وزارة العدل ،وذلك بالتعاون مع
االشخاص ذوي االعاقة قدم التقرير في حزيران .2017
ً
أيضا مع المجتمع المدني
خالل عملية كتابة التقرير يجب التشاور
واألشخاص ذوي اإلعاقة ومنظماتهم.
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المادة  :36-39النظر في التقارير من قبل
أعضاء اللجنة المعنية

تنظر اللجنة في التقرير ويجوز لها تقديم توصيات للدولة حول سبل
لتنفيذ االتفاقية في أراضيها.
ً
ً
دوريا إلى
تقريرا
بعد تقديم التقرير األول ،يجب على كل دولة أن تقدم
ّ
المفوضية متاحة الطالع
اللجنة كل أربع سنوات .تكون تقارير وتوصيات
الجمهور.
ً
تقريرا عن أنشطتها إلى الجمعية العامة لألمم
تقدم اللجنة كل سنتين
بناء على التقارير
المتحدة .يجوز للجنة تقديم اقتراحات وتوصيات عامة ً
والمعلومات الواردة من الدول.

المادة  :40اجتماعات الدول األطراف.
يعقد ممثلي البلدان التي صادقت على االتفاقية اجتماعات منتظمة
لمناقشة تنفيذها.

ّ
مفوضية مساواة حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة ،بمساعدة
تمثل
من الممثل الدائم إلسرائيل لدى األمم المتحدة ،دولة إسرائيل في
ً
ّ
المفوضية خالل
سنويا .وتعرض
مؤتمر األمم المتحدة الذي يعقد
المؤتمر ما حدث في إسرائيل حتى اآلن ،والتحديات التي تواجه دولة
إسرائيل في تعزيز حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة.
ً
أيضا جلسات عن األنشطة المتعلقة بالبنود المختلفة
ويشمل المؤتمر
ّ
مفوضية
لالتفاقية .في السنوات األخيرة ،عرض ممثلون عن

المساواة ،بالتعاون مع منظمات المجتمع المدني ،خالل المؤتمر
الدولي معلومات عن الوضع في إسرائيل بما يتعلق بإمكانية اللجوء

إلى القضاء والوصول إلى الخدمات وتغيير المواقف,االهلية القانونية
والتكنولوجيا.
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الباب 4

من الكلمة المكتوبة وإلى
التنفيذ على أرض الواقع
أ .ما أهمية هذه االتفاقية لألشخاص ذوي اإلعاقة؟
تفرض االتفاقية على الدول مسؤولية العمل بشكل فعلي في مجموعة
متنوعة من المجاالت من أجل تعزيز إمكانية اتخاذ األشخاص ذوي اإلعاقة
للقرارات المتعلقة بحياتهم وتشجيع اندماجهم في المجتمع.
تحدد االتفاقية معايير جديدة لحماية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة
وتشجيع إقرارها من قبل الدولة والمؤسسات العامة :إنها االتفاقية
الدولية األولى حول حقوق اإلنسان التي تتناول بالتفصيل قضايا مثل
التعليم الدامج أو حق األشخاص ذوي اإلعاقة في اختيار مكان سكنهم.
ً
وزنا أكبر لموقف األشخاص ذوي اإلعاقة وتتطلب من
تعطي االتفاقية
الدولة التشاور مع األشخاص ذوي اإلعاقة ومنظماتهم وإشراكهم بشكل
فعال في تنفيذ االتفاقية وفي اإلجراءات التشريعية ووضع السياسات
واإلشراف على تنفيذها.
تنص االتفاقية على وجود إشراف على أنشطة الدولة في مجال حقوق
األشخاص ذوي اإلعاقة .يتم اإلشراف من خالل التقارير التي على الدولة
تقديمها إلى لجنة حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة في األمم المتحدة.
وذلك عن طريق االشراف والتنفيذ داخل الدولة.
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تقارير الظل  -عادة ما تقوم منظمات األشخاص ذوي اإلعاقة بتقديم
"تقارير الظل" إلى لجنة حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة في األمم المتحدة.
تستخدم اللجنة هذه التقارير في جلسات مناقشة التقرير الرسمي مع
المسؤولين في الدولة من أجل توضيح حالة تنفيذ االتفاقية وتنفيذ
توصيات اللجنة.
يؤدي تنفيذ االتفاقية إلى توفر حماية قانونية أفضل لمكافحة التمييز
ضد األشخاص ذوي اإلعاقة ،من خالل إدخال تعديالت على التشريعات
ً
أيضا كأداة لتفسير القرارات القضائية -
ذات الصلةُ .تستخدم االتفاقية
أي أنه يمكن للقضاة النظر فيها عند اتخاذ القرارات.
يمكن أن تساعد االتفاقية على تعزيز المواقف اإليجابية تجاه األشخاص
ذوي اإلعاقة .تلزم االتفاقية الدول األعضاء برفع مستوى الوعي العام
لحقوق األشخاص ذوي اإلعاقة وتعزيز احترامهم واحترام حقوقهم .على
الدولة التعامل مع األحكام المسبقة ضد األشخاص ذوي اإلعاقة ،وزيادة
الوعي لمساهمتهم في المجتمع.
تنص االتفاقية على أن التعاون الدولي من أجل تنفيذ االتفاقية ينبغي
أن يشمل األشخاص ذوي اإلعاقة ومنظمات األشخاص ذوي اإلعاقة.
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ب .كيف يمكن لألشخاص ذوي اإلعاقة
االستفادة من االتفاقية؟
يمكن استخدام االتفاقية عند االحتجاج على انتهاكات
حقوق اإلنسان وتعزيز المساواة.
يمكن لألشخاص ذوي اإلعاقة والمنظمات الممثلة لهم استخدام االتفاقية
في المفاوضات مع السلطات  -على سبيل المثال في الحاالت التي تعتزم
فيها السلطة المحلية إلغاء خدمات اعم أو انتهاك حق من حقوق مجموعة
األشخاص ذوي اإلعاقة.
يمكن لألشخاص ذوي اإلعاقة استخدام االتفاقية كأداة لتغيير السياسات:
يمكنهم ،على سبيل المثال ،التذكير بااللتزامات الواردة في االتفاقية خالل
مشاركتهم في المشاورات التي تجريها المؤسسات الحكومية أو من خالل
ً
مباشرة للشخصيات العامة.
التوجه
يمكن لألشخاص ذوي اإلعاقة زيادة الوعي حول وجود هذه االتفاقية .كلما
اطلع المزيد من األشخاص على االتفاقية واستعانوا بها ،كلما زاد تأثيرها.
وبالتالي ،فمن الممكن ،على سبيل المثال:
إطالع األشخاص ذوي اإلعاقة في البيئة المحيطة القريبة (األسرة
والعمل والمجتمع) على االتفاقية وعلى المواد اإلعالمية المتوفرة
حول هذا الموضوع.
نشر مواد تعليمية حول اإلنترنت ،بما في ذلك رابط لنص االتفاقية
الكامل وتفاصيل االتصال باألطراف المعنية ،نشر مقال حول هذا
الموضوع في نشرة المعلومات ،تريب محاضرة عن االتفاقية أو إلقاء
محاضرة عن هذا الموضوع.
رفع مستوى الوعي بين المؤسسات التي تقدم الخدمات العامة ،مثل
 السلطات المحلية ،الخدمات الصحية المحلية ،المدارس ومؤسساتالتعليم العالي ،الشرطة ومؤسسات الرعاية واإلسكان.
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عمل :آياله كاتس

يمكن الفحص ما إذا كان لدى مقدمي الخدمات المحليين معلومات عن
االتفاقية ،وإذا شارك الموظفين في تدريب حول موضع االتفاقية،
أو إذا كان لديهم خطة لتنفيذ االتفاقية من خالل تعديل اإلجراءات
والممارسات .يمكن لفت نظرهم إلى أن هذا من شأنه أن يساعدهم
على تجنب التمييز الذي يحظره القانون ،واالقتراح عليهم بأن يدعوا
أشخاص من ذوي اإلعاقة للمشاركة في هذه العملية.
رفع مستوى الوعي بطريقة خالقة :إنتاج فيلم قصير ،أغنية أو عمل
ً
استنادا إلى االتفاقية.
فني
يمكن لألشخاص ذوي اإلعاقة كتابة تقرير واستخدامه للتأثير على السياسات
والخدمات  -يمكن للتقارير أن تشمل أنواع مختلفة من األدلة حول الوضع
الراهن على أرض الواقع (مسوحات ،أبحاث احصائية ،تقارير وسائل اإلعالم،
شهادات شخصية ألشخاص عن المشاكل التي واجهتهم) .يمكن اإلشارة
في التقرير إلى العقبات التي تقف في الطريق نحو إعمال الحقوق وتقديم
توصيات من أجل التغيير .يجب إرسال التقرير إلى هيئات السلطة المحلية
ّ
مفوضية
ومنظمات األشخاص ذوي اإلعاقة .كما ويوصى بإرسال نسخة إلى
مساواة حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة.

يمكن االطالع على النص الكامل لالتفاقية بالعبرية والعربية في
ّ
المفوضية:
موقع
www.mugbaluyot.justice.gov.il
وفي موقع األمم المتحدةhttp://www.un.org/disabilities :
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ج .عن مفوضّية مساواة حقوق األشخاص
ذوي اإلعاقة

ّ
مفوضية مساواة حقوق لألشخاص ذوي اإلعاقة هي المسؤولة عن تنفيذ
قانون مساواة حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة وتقود عملية تنفيذ اتفاقية
األمم المتحدة لمساواة حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة في إسرائيل وتحويلها
من رؤية إلى ممارسة.
.
ّ
يمكن التوجه
للمفوضية بأسئلة أو استفسارات حول القضايا المتعلقة

بحقوق األشخاص ذوي اإلعاقة واإلتاحة ،وبطلبات للحصول على إرشاد حول

االتفاقية والحقوق الواردة فيها.

عمل :ليريت شفير شيمش
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ّ
مفوضية مساواة
في أي مجاالت تعمل
حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة؟
التشريع :صياغة القوانين واألنظمة.
اإلتاحة :تعمل على تعزيز اإلتاحة في البالد.
اإلنفاذ :تشرف في جميع أنحاء البالد على تنفيذ متطلبات اإلتاحة
وتقدم الدعاوى الجنائية والمدنية.
اإلرشاد وتغيير المواقف :توزع معلومات حول حقوق اإلنسان
واإلتاحة لألشخاص ذوي اإلعاقة ،وترشد المهنيين وجهات التطبيق.
ّ
المفوضية الحمالت اإلعالمية حول تنفيذ متطلبات أنظمة
تنفذ
اإلتاحة وتغيير المواقف تجاه األشخاص ذوي اإلعاقة.

تعزيز الحقوق :تعمل على تعزيز اإلدماج االجتماعي ومنع التمييز
ضد األشخاص ذوي اإلعاقة في جميع مجاالت الحياة ،بما في ذلك
العمل واإلسكان والتعليم والتأهيل والتأمين واألهلية القانونية
والوصاية والضمان االجتماعي والثقافة والترفيه.
المشورة والتمثيل القانوني :تتلقى شكاوي الجمهور ,تقدم
المشورة والتمثيل القانوني في جميع القضايا المتعلقة بالتمييز
واإلتاحة.
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ّ
مفوضية مساواة حقوق
كيفية التوجه إلى
األشخاص ذوي اإلعاقة؟
ّ
المفوضية
تستقبل وحدة استفسارات الجمهور القانونية في
التوجهات المتعلقة بحقوق األشخاص ذوي اإلعاقة من األحد إلى
الخميس بين الساعات 08:00-15:00
هاتف02-5088001 :
البريد اإللكترونيpniotnez@justice.gov.il :
ً
أيضا التوجه عبر الفاكس02-5088025 :
يمكن

يمكن االطالع على المزيد من المعلومات على الموقع اإللكتروني
ّ
للمفوضية:
www.mugbaluyot.justice.gov.il

ً
أيضا لطلب محاضرات عن االتفاقية
يمكن االتصال بنا
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ّ
مفوضية مساواة حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة
مجدالي هبيراه شارع يرمياهو  37القدس
عنوان بريدي للمراسلة :شارع صالح الدين  ,29القدس
هاتف 02-5088001 :الفاكس02-5088025 :
www.mugbaluyot.mishpatim.gov.il
https://www.facebook.com/NetzivutMugbaluyot
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