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املقدمة
منذ تأسيسها سعت إلى رفع املكانة القانونية واالجتماعية لألشخاص أصحاب اإلعاقات في اجملتمع
املتأصلة في اجملتمع العربي جتاه هذه الشريحة
العربي .فقد عملت على مواجهة اآلراء املسبقة
ّ
بشكل
فعاليتهم وإندماجهم
اجملتمعية والّتي حت ّد من
تنص
كامل في جميع مجاالت احلياة ،والّتي
ّ
ٍ
ٍ
ّ
ّ
عليها مبادئ حقوق اإلنسان املتمثلة باملساواة والكرامة اإلنسانية للجميع.
تخص
ت عديدةً إلرساء مبادئها ،مدرك ًة أنها تطرح قضايا
واجهت املنارة منذ تأسيسها حتديّا ٍ
ُّ
الص ُعد ،وهي في رؤيتها لنفسها ،تدرك طولَ ومشقّ ة
شريح ًة طاملا ُه ّمشت على مختلف ُّ
مسيرتها التغييريّة ونضالها االجتماعي.
منذ ست سنوات ،واستمرارًا ملسيرتها في نضالها ،أصدرت جمعية املنارة قرصا ً صوتيا يحتوي
على احلقوق واخلدمات املمنوحة ألصحاب اإلعاقة البصريّة ،إميانا منها بأحقية هذه الشريحة في
وذاتي ،من ما منح قسما كبيرًا منها الفرصة باملطالبة بتلك
معرفة حقوقها بشكل مستقل
ّ
ثمان
مسيرة
احلقوق .وها نحن اليوم بعد
الطبعة
نصدر
املستمر،
والنشاط
العطاء
من
سنوات
ّ
ِ
الثانية من دليل املنارة حلقوق أصحاب اإلعاقات في اجملتمع العربي.
يحتوي هذا الدليل مجموعة من احلقوق التي يضمنها القانون احمللي والدولي ألصحاب اإلعاقات
يتضمن احلقوق املرتبطة باإلتاحة وإمكانية الوصول ،العمل
اساسية ،وهو
في مجاالت حياتية
ّ
ّ
والتوظيف ،التعليم ،الصحة ،اخملصصات وغيرها.
في هذا السياق ،ال بد من االشارة إلى أ ّن هذه التجربة تعتبر سابقة في اجملتمع العربي ،كون هذا
وننوه أيضا في
الدليل هو أول دليل شامل حلقوق أصحاب اإلعاقات أعدته مؤسسة غير حكوميةّ ،
أولي للحقوق واخلدمات األساسية التي تستحقها هذه
هذا السياق أن هذا الدليل هو مبثابة رص ٍد ّ
الشريحة في اجملتمع العربي ،الّذي يعاني من التهميش والتمييز املستمر.
إن ّنا نأملُ في جمعية املنارة أن يساهم هذا اإلصدار في نشر الوعي لدى أصحاب اإلعاقات في
واملهنيني الذين لهم عالقة مباشرة معهم من أجل نيلهم حلقوقهم
اجملتمع العربي ،ذويهم
ّ
املستحقّ ة ،وبالتالي مشاركتهم الفعالة ومساواتهم مع كافة شرائح اجملتمع.

						
						
						
				

مع االحترام
احملامي عباس عباس
مؤسس ومدير عام جمعية املنارة
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كلمة املدير العام ،وزارة العدل
اعطاء احلقوق املتساوية لألشخاص أصحاب اإلعاقة في اجملتمع االسرائيلي يشكل جزءا ً
مهما
ًّ
من رؤيا وزارة العدل التي تهدف لتحقيق العدل واملساواة امام القانون ،كما واحلفاظ على حقوق
االنسان والقيم االساسية لدولة اسرائيل.
مفوضية مساواة حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة مكلّفة بتطبيق قانون مساواة حقوق األشخاص
ذوي اإلعاقة وكذلك بتطبيق اتفاقية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة .املفوضية تسعى وراء تأكيد
ممارسة األشخاص ذوي اإلعاقة حلقوقهم ،وتعزيز احلريّات االساسية لهم دون ال ّتعرّض أل ّي متييز
كان.
مهمة نحو حتقيق هذه االهداف .نلحظ في السنوات األخيرة
اصدار هذا الدليل يشكّل خطوة
ّ
تق ّدما ً ال يستهان به في مجال ال ّتشريع ،األمر الذي يهدف لتحقيق مساواة حقوق األشخاص
ذوي اإلعاقة .كلّنا أمل ان تتمكّن املعلومات املوجودة في هذا ال ّدليل من رفع الوعي لهذا املوضوع
ومن حتفيز استخالص هذه احلقوق التي ينص عليها القانون.
االشتراك بإصدار هذا الدليل يشكّل جزءا ً من جهود عديدة تبذلها مفوضية مساواة حقوق
األشخاص ذوي اإلعاقة .بفضل التعاون مع جهات ع ّدة داخل وزارة العدل وخارجها ،تستمر
املفوضية بقيادة خطوات
منوعة تهدف جلعل اسرائيل مكانا ً متساويا ً اكثر ،يندمج فيه
ّ
ّ
األشخاص ذوو اإلعاقة في جميع اجملاالت احلياتية.
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دكتور چاي روطكوف،
مدير عام وزارة العدل.

مفوض مساواة حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة
كلمة ّ
ُسن َّ في العام  1998قانون مساواة حقوق أصحاب اإلعاقات ،الذي يضمن كرامتهم ،مساواتهم
بكافة شرائح اجملتمع واحلفاظ على حريتهم ،حيث يتضمن حقّ هم في املشاركة الفعالة في شتى
مناحي احلياة ،والذي يلبي احتياجاتهم ويكفل عيشهم باستقاللية تامة ،بخصوصية وباحترام
مفوضية مساواة حقوق أصحاب اإلعاقة التي
من خالل استغاللهم لكامل قدراتهم ،وعليه فإن
ّ
أقيمت في العام  2000جاءت لتضمن تطبيق هذا القانون ،وتعمل منذ اقامتها على رفع مكانة
أصحاب اإلعاقات ومقاومة مظاهر التمييز ضدهم كما وتشجع إندماجهم الفعال في اجملتمع.
املفوضية على س ّن أنظمة
إن أحد اجملاالت املهمة إلندماج أصحاب اإلعاقات هو عامل اإلتاحة .لهذا تعمل
ّ
اإلتاحة وتطبيقها في كل مناطق البالد ،كما وتعمل على رفع نسبة إندماج أصحاب اإلعاقات في سوق
العمل .تنشط املفوضية قطريا في املراقبة ،رفع الوعي وتطبيق األنظمة الستيعاب أصحاب اإلعاقات
في اجملتمع .وبضمنها ،حمالت اعالمية باللغة العربية ،باإلضافة إلى اقامة احملاضرات واأليام الدراسية في
البلدات العربية حول حقوق أصحاب اإلعاقات برعاية املفوضية .باإلضافة إلى ذلك ،تعكف املفوضية على
ترجمة موادها االرشادية للعربية ويقدم قسم توجهات اجلمهور االستشارة باللغة العربية .كل هذا ،لتمكني
أصحاب اإلعاقات في كل مكان للقيام بدور فعال ،للحصول على اخلدمات واملشاركة في جميع مجاالت احلياة.
باإلضافة إلى العمل على املستوى القطري ،وتقديرا للحالة اخلاصة التي يعيشها أصحاب اإلعاقات
املفوضية التركيز على هذه القضية .قامت املفوضية عام  2010بإجراء
في اجملتمع العربي ،قررت
ّ
مسح شامل لبحث أوضاع أصحاب اإلعاقات في اجملتمع العربي ،وجاء من نتائج البحث احلاجة
إلقامة جلنة فرعية للجنة االستشارية ملفوضية حقوق أصحاب اإلعاقة.
املفوضية على رفع الوعي اجلماهيري
تعمل جمعية املنارة العضو في اللجنة االستشارية في
ّ
لقضايا أصحاب اإلعاقات في اجملتمع العربي ،وكخطوة للتعبير عن اهمية التعاون مع املنارة نسعد
في املفوضية باملساهمة بإصدار الطبعة احملتلنة من دليل حقوق أصحاب اإلعاقات بالعربية ،والذي
أرى فيه خطوة هامة في املسيرة الشاقة التي أمامنا.
املفوضية إلى مواصلة العمل على مختلف اإلجراءات التشريعية وتنفيذها بالتعاون مع الوزارات
تسعى
ّ
والقطاع اخلاص ومنظمات اجملتمع املدني ،وخاصة مع املنظمات التي متثل أصحاب اإلعاقات .إن التغيير املطلوب
في اجملتمع اإلسرائيلي هو بطبيعته تدريجي ،ويتطلب النفس الطويل واملثابرة .نحن على ثقة بأن اجملتمع عموما
يتقدم بفضل التعاون ،على امل حتقيق الهدف  -الدمج الكامل ألصحاب اإلعاقات في جميع مجاالت احلياة.
مع أطيب التمنيات لكم مبزيد من النشاط املثمر والعطاء،
مفوض مساواة حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة ،وزارة القضاء
اخيا كماراه ّ -
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الفصل األول  -عن املنارة
احلسية،
يعيش اليوم في اجملتمع العربي في البالد ما يزيد عن  400،000من أصحاب اإلعاقات
ّ
النفسية والعقلية الذين يعانون االمرين ،تارةً من نقص حاد في املوارد واخلدمات العامة
احلركية،
ّ
ّ
من قبل الدولة ،وتارة من اإلقصاء االجتماعي والتمييز من قبل مجتمعهم احمللي.
الفعالني،
تأسست جمعية املنارة في أيار من عام  2005مببادرة مجموعة من أصحاب اإلعاقات
ّ
اجتماعية تغييريّة تهدف إلى رفع مكانة أصحاب
يتقدمهم احملامي عباس عباس ،كمبادرة
ّ
عربية قطريّة تعمل على حتقيق هذا الهدف.
اإلعاقات القانونية واالجتماعية ،وهي أول
جمعية ّ
ّ
يستفيد سنويا اآلالف من أصحاب اإلعاقات من خالل اخلدمات ،الورشات التدريبية والفعاليات
اخملتلفة التي تقدمها جمعية املنارة ،كذلك تتيح نشاطات املنارة املتنوعة الفرصة أمام اآلالف
من أبناء اجملتمع العربي التعرف واالنكشاف إلى عالم أصحاب اإلعاقات.

رؤيا املنارة:

أصحاب إعاقات معززة قدراتهم ومندمجون في اجملتمع بشكل
متساو وفعال ويتمتعون
ٍ
بالكرامة اإلنسانية واستحقاقاتهم الطبيعية واالجتماعية والقانونية وال يعانون من أي
مظاهر إقصاء اجتماعي أو آراء مسبقة أو تهميش.

أهداف املنارة:

• نشر الوعي االجتماعي الحتياجات أصحاب اإلعاقات في اجملتمع العربي ومتطلباتهم،
وتغيير ظاهرة االراء املسبقة التي حتد من إندماجهم في اجملتمع.
• تعزيز قدرات أصحاب اإلعاقات في اجملتمع العربي وتنمية املرافعة الذاتية لديهم من اجل
واالستقاللية.
شخصية تتم ّتع بالثقة
تطوير
ّ
ّ
• الدفاع عن حقوق أصحاب اإلعاقات في اجملتمع العربي ومساواتهم بكافة شرائح اجملتمع.
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مركز املنارة للحياة املستقلة

تأسس مركز املنارة للحياة املستقلة في تشرين أول  ،2008وهو مبثابة اإلطار الذي يفتح اجملال
الدراسية
التدريبية ،مجموعات القيادة واإلرشاد ،األيام
ألصحاب اإلعاقات لاللتحاق بالورشات
ّ
ّ
التعليمية.
والدورات
ّ
يحتوي مركز املنارة للحياة املستقلة على قاعة للفعاليات ،مطبخ تعليمي ،قاعة محوسبة
مالءمة مزودة بأحدث تقنيات قارئات الشاشة ،وأسطر البرايل ،باإلضافة
تشمل  10حواسيب َ
إلى طابعتي برايل مهنيتني إلصدار الكتب بهذه الطريقة.
كما يحتوي مركز املنارة على أستوديو تسجيل مزود بأحدث التقنيات إلصدار الكتب الصوتية
بجودة عالية.

مشاريع املنارة وبرامجها

 .1مشروع املرافعة القانونية:
تعمل املنارة في مجال املرافعة القانونية بكل ما يتعلق بإتاحة احلقوق واخلدمات ألصحاب
اإلعاقات من خالل متثيلهم أمام املؤسسات احلكومية واحملاكم اخملتلفة .باإلضافة إلى تيسير
الورشات احلقوقية ألصحاب اإلعاقات أنفسهم ،ذويهم ،األكادمييني ،رجال القانون واملهنيني
الذين لهم عالقة مباشرة مع أصحاب اإلعاقات.

 .2مشروع التوعية االجتماعية والعمل اجلماهيري:
تنظم جمعية املنارة الورشات التدريبية ،األيام الدراسية ،وتوزع املواد اإلرشادية على أهالي
أصحاب اإلعاقات ،املهنيني ،طالب املدارس ،األكادمييني ،رجال األعمال ووسائل اإلعالم اخملتلفة.
 .3مشروع التمكني وتعزيز القدرات:
تسعى مجموعات التمكني في هذا املشروع إلى إذكاء الوعي الذاتي ،تنمية التواصل وقدرات
اتخاذ القرارات لدى أصحاب اإلعاقات .باإلضافة إلى إقامة العديد من الدورات التعليمية التي من
شأنها تطوير مهارات أصحاب اإلعاقات وبالتالي االسهام في مشاركتهم الفعالة في اجملتمع.
 .4مشروع املكتبة املالءمة ألصحاب اإلعاقات:
يصدر مشروع املكتبة املالءمة ألصحاب اإلعاقات الكتب املسجلة صوتيا ،املطبوعة بطريقة
برايل ،املكبرة وااللكترونية باللغة العربية.
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مشروع املرافعة القانونية
يتضمن طاقم الوحدة:
ّ
اجلمعية ،باإلضافة إلى محام مختص بحقوق أصحاب اإلعاقات
احملامي عباس عباس -مدير
ّ
ومتدربني من كليات احلقوق اخملتلفة.
تناضل املنارة لضمان حقوق أصحاب اإلعاقات عن طريق مشروع املرافعة القانونية الذي يتفرّع
إلى عدة مجاالت يُعمل مبوجبها على:
 .1خط املنارة لالستشارة (تلقي توجهات اجلمهور):
شخصية ،اضاف ًة إلى كونها توجهات تطرح مواضيع اساسية بكل
وهي عبارة عن توجهات
ّ
ما يتعلق في حقوق أصحاب اإلعاقات
اولية
ٍ
بشكل عام ،من خاللها تعطى استشارة قانونية ّ
تتم معاجلة القضية املطروحة بالتوجه للقضاء إذا اقتضت الضرورة.
للمتو ّجهني/ات او ّ
 .2املرافعة في احملاكم:
متثيل أصحاب اإلعاقات أمام املؤسسات احلكومية والقطاع اخلاص في أروقة احملاكم.
 .3التحشيد في الكنيست:
من خالل جتنيد أعضاء الكنيست العرب وغير العرب ملساندة أجندة املنارة من خالل سن
القوانني ،الضغط على الوزارات احلكومية وغيرها.
 .4مترير الورشات احلقوقية ألصحاب اإلعاقات ،ذويهم واخملتصني الذين لهم عالقة مباشرة
معهم.
برقيات ومواقف بقضايا ومواضيع
 .5اصدار املنشورات التوعوية كاملطبوعات ،املقاالت ،وأوراق ّ
تتعلق بحقوق أصحاب اإلعاقات.
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الفصل الثاني  -حقوق أصحاب اإلعاقات مبوجب القانون الدولي
اع ُت ِمدت اتفاقية حقوق أصحاب اإلعاقات وبروتوكولها االختياري في  13كانون األول  2006في
مقر األمم املتحدة في نيويورك ،وفُتح باب توقيعها في  30آذار من عام  .2007وقعت االتفاقية
 155جهة ،ووقعت البروتوكول االختياري  91جهة ،وصادقت على االتفاقية  132دول (حتى
شهر حزيران  ،)2013وعلى البروتوكول االختياري  77دولة .جتدر اإلشارة أن دولة إسرائيل قد
وقعت على هذه االتفاقية في آذار  2007وصادقت عليها في أيلول  .2012ومن اجلدير ذكره ،ا ّن
واسعا على تطبيق القانون االسرائيلي املتعلّق مبضامينها.
لالتفاقية اليوم تأثيرًا
ً
تعتبر هذه االتفاقية أول اتفاقية شاملة حلقوق اإلنسان في القرن احلادي والعشرين ،وأول
اتفاقية حلقوق اإلنسان يُفتح باب توقيعها ملنظمات تكامل إقليمي .كما وتشكل االتفاقية
“حتوال مثاليا” في املواقف والنهج جتاه أصحاب اإلعاقات.
جلي حلقوق اإلنسان فيما يتعلق بالتنمية االجتماعية.
ينظر إلى هذه االتفاقية
كصك ذي بُعد
ٍّ
ّ
وتعتمد االتفاقية تصنيفا واسعا ألصحاب اإلعاقات ،كما وان ّها تعيد تأكيد ضرورة متتع جميع
وتوضح
أصحاب اإلعاقات على ُمختلف أنواعها بجميع حقوق اإلنسان واحلريات األساسية.
ّ
التوصيفية ،كيفية تطبيق احلقوق اخملتلفة على أصحاب اإلعاقات ،وحتدد
االتفاقية مبادتها
ّ
اجملاالت التي أُدخلت فيها تعديالت ،كخطوة ارشاديّة لتمكني أصحاب اإلعاقات من ممارسة
حقوقهم بشكل كامل ،اضافة إلى توضيحها للمجاالت التي ان ُتهكت فيها حقوقهم،
والثغرات والنواقص القانونية التي يجب معاجلتها لتعزيز تلك احلقوق.

الغرض من االتفاقية

إن الغرض من هذه االتفاقية هو “تعزيز وحماية وكفالة” تمَ ّ ُتع أصحاب اإلعاقات بجميع حقوق
اإلنسان واحلريات األساسية وتعزيز احترامهم وكرامتهم .ورغم أن هذه االتفاقية لم تعرّف
“اإلعاقة “ إال أن املادة األولى ذكرت أن “أصحاب اإلعاقات هم الذين يعانون من عاهات بدنية
أو عقلية أو حسية أو ذهنية مما قد مينعهم -بالتداخل مع عقبات أخرى -من املشاركة بصورة
كاملة وفاعلة في اجملتمع على قدم املساواة مع اآلخرين”.

املبادئ العامة لالتفاقية

إن املبادئ العامة الثمانية لالتفاقية تشكل القاعدة للحقوق القانونية .هذه املبادئ هي:
 .1احترام كرامة األشخاص الفطرية واستقاللهم الذاتي مبا في ذلك حرية تقرير خياراتهم
بأنفسهم وباستقاللية.
 .2عدم التمييز.
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وفعالة في اجملتمع.
 .3كفالة مشاركة وإشراك أصحاب اإلعاقات بصورة كاملة ّ
 .4احترام الفوارق وقبول اإلعاقة كجزء من التنوع البشري والطبيعة البشرية.
 .5تكافؤ الفرص.
إمكانية التنقّ ل وإتاحة األماكن والوصول.
.6
ّ
 .7املساواة بني الرجل واملرأة.
 .8احترام القدرات ألصحاب اإلعاقات من األطفال واحترام حقهم في احلفاظ على هويتهم.

االلتزامات العامة

توضح االتفاقية االلتزامات التالية للدول عندما تصبح االتفاقية جزءا ً من القانون الوطني.
 ّ اتخاذ جميع التدابير التشريعية واإلدارية وغيرها من التدابير لتطبيق احلقوق املعترف بها فيهذه االتفاقية.
 تعديل أو إلغاء ما يوجد من قوانني ولوائح وأعراف وممارسات تشكل متييزا ضد أصحاب اإلعاقات. مراعاة ،حماية وتعزيز حقوق اإلنسان ألصحاب اإلعاقات في جميع السياسات والبرامج. االمتناع عن القيام بأي عمل أو ممارسة تتعارض مع هذه االتفاقية. اتخاذ كافة التدابير للقضاء على التمييز على أساس اإلعاقة من جانب أي شخص أومنظمة أو مؤسسة خاصة.
 تشجيع البحوث وعمليات التطوير ،توفير واستعمال للتقنيات احلديثة ،مبا في ذلك تقنياتاملعلومات واالتصال ،الوسائل واألجهزة املعينة على التنقل والتقنيات املساعدة املالئمة
ألصحاب اإلعاقات ،مع إعطاء األولوية للتقنيات املتاحة بأسعار معقولة.
 توفير معلومات وتسهيل إتاحة الوصول اليها ألصحاب اإلعاقات بشأن الوسائل واألجهزةاملُعينة على التنقّ ل ،والتقنيات املساعدة ،مبا في ذلك احلديثة منها ،فضال عن أشكال املساعدة
األخرى ،وخدمات ومرافق الدعم.
 تشجيع تدريب األخصائيني واملوظفني العاملني مع أصحاب اإلعاقات في مجال احلقوقاملعترف بها في هذه االتفاقية.
وتضمن االتفاقية مجموعة من احلقوق املدنية ،السياسية ،االقتصادية ،الثقافية واالجتماعية
الواردة فيها وبضمنها:
 .1رفع الوعي.
 .2اإلتاحة وإمكانية والوصول.
 .3احلق في احلياة.
 .4حاالت اخلطر والطوارئ اإلنسانية.
16
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 .5االعتـراف بأصحاب اإلعاقات على قدم
املساواة مع اآلخرين أمام القانون.
 .6إمكانية اللجوء إلى القضاء.
 .7حرية الشخص وأمنه.

 .8عدم التعرض للتعذيب أو املعاملة السيئة  .16احترام البيت واألسرة.
 .17التعليم.
أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية.
 .18الصحة.
 .9عدم التعرض لالستغالل أو العنف أو االعتداء.
 .19التأهيل وإعادة التأهيل.
 .10حماية السالمة الشخصية.
 .20العمل والتوظيف.
 .11حرية التنقل واجلنسية.
 .21مستوى املعيشة الالئق واحلماية
 .12العيش املستقل واإلندماج في اجملتمع.
االجتماعية.
 .13التنقل الشخصي.
 .14حرية التعبير وإبداء الرأي واحلصول على  .22املشاركة في احلياة السياسية والعامة.
 .23املشاركة في احلياة الثقافية وأنشطة
املعلومات.
الترفيه والتسلية والرياضة.
 .15احترام اخلصوصية.
ارتأت جمعية املنارة أن تفتتح دليل املنارة حلقوق أصحاب اإلعاقات بهذه االتفاقية ،إميانا منها بأن
هذه االتفاقية متثل النموذج احلقوقي األمثل الذي يكفل املساواة ،املشاركة الفعالة ،والكرامة
اإلنسانية لديهم.
واكبت املنارة منذ تأسيسها التطورات القانونية محليا ّ
الطالئعية
ودوليا ،وكانت من املؤسسات
ّ
ّ
ت تطرح فيها هذه االتفاقية وأهميتها للنهوض
في البالد التي من جملة ما عقدت ،مؤمترا ٍ
بهذه الشريحة نحو مستقبل أفضل.
السلطات على
تسعى املنارة جاهدة وبالتعاون مع مؤسسات حقوقية أخرى من أجل حث ّ
تطبيق االتفاقية العتماد مبادئها كجزء من النظام احلقوقي الوطني في البالد.

جتدر االشارة أن جمعية املنارة قد أصدرت نسخة صوتية من االتفاقية .ميكن االستماع
اليها من خالل موقع املنارة ( )www.almanarah.orgأو التطبيق اخلاص مبكتبة املنارة
الصوتية (مكتبة املنارة).
ملزيد من االستفسار يرجى التواصل مع جمعية املنارة04-6011574 :
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الفصل الثالث  -أصحاب اإلعاقات في اجملتمع العربي – واقع مرير ومعطيات
احلسية،
يعيش اليوم في اجملتمع العربي في البالد ما يزيد عن  400,000من أصحاب اإلعاقات
ّ
النفسية والعقلية الذين يعانون االمرين ،تارةً من نقص حاد في املوارد واخلدمات العامة
احلركية،
ّ
ّ
من قبل الدولة ،وتارة من اإلقصاء االجتماعي والتمييز من قبل مجتمعهم احمللي .عدد األشخاص
البالغني من أصحاب اإلعاقات في اجملتمع العربي يقارب ال 200,000 -شخصاً ،وبضمنهم
 95,000شخصا ً لديهم إعاقات صعبة.
جتدر اإلشارة أن نسبة أصحاب اإلعاقات الصعبة في اجملتمع العربي تعادل ثالثة أضعاف من نسبة
أصحاب اإلعاقات الصعبة في اجملتمع اليهودي ،أي ما يعادل  14%من العرب مبقابل  5%من
اليهود .ومن أهم العوامل التي تؤدي إلى هذه النسبة العالية في اجملتمع العربي ،عوامل ثقافية
واجتماعية وبضمنها :النسبة العالية لزواج األقارب ،األمراض الوراثية املتفشية ،نسبة عالية من
احلوادث اخلطرة اخملتلفة ،ومشاكل في إتاحة اجلهاز الصحي.

من أهم املشاكل التي يعاني منها أصحاب اإلعاقات في اجملتمع العربي

املؤسساتي ،والنقص في املوارد واخلدمات من قبل مؤسسات الدولة
أ) التمييز
ّ
( )1نظام تعليم ال يشجع على الدمج  /اإلندماج:

وفقا لقانون التعليم اخلاص  ،-1988فا ّن من حق الطفل صاحب اإلعاقة من جيل  3وح ّتى 21
اإلندماج باطار تعليمي مال َئم ،مبا في ذلك احلق باحلصول على عالج ط ّبي اوّلي .باالضافة إلى ذلك،
فإنه ووفقا للتعديل السابع للقانون منذ عام  ،2002يُرى بانضمام األطفال أصحاب اإلعاقات إلى
كأفضلية.
اطار التعليم العام
ّ

منذ اقرار قانون التعليم اخلاص وبدء العمل مبوجبه ،طرأت الكثير من التعديالت اجلديّة في اجملتمع
اليهودي في هذا اجملال ،ولكن ولألسف ،احلال في اجملتمع العربي ليس مشابها ،حيث ان هنالك
الكثير من األطفال أصحاب اإلعاقات الذين لم يتم تشخيص حاالتهم ،وكثر ٌ اخرون ميكثون في
بيوتهم بدون اطار تعليمي تربوي .حتى الطالب الذين مت تشخيصهم ،فإ ّن غالبيتهم تدرس في
صم ،او طالب
أطر
تعليمية غير مالئمة الحتياجاتهم ،كأن جند طلاّ با متو ّحدين يدرسون مع طالب ّ
ّ
يعانون إعاقة عقلية بسيطة يدرسون مع طالب يعانون من إعاقات عقلية صعبة.
وبتحصيل حاصل ،فإ ّن الفارق باملستوى التعليمي بني أصحاب اإلعاقات في اجملتمع العربي ونظيريهم في
توضح االحصائيات أن  19%من مجمل أصحاب اإلعاقات لم
اجملتمع اليهودي هو كبير لصالح االخير ،حيث ّ
ينهوا تعليمهم االبتدائي في اجملتمع العربي (بعضهم لم يتعلم الب ّتة) مبقابل  5%في اجملتمع اليهودي.
وأن  53%لم ينهوا تعليهم الثانوي في حني ان النسبة في اجملتمع اليهودي ال تتعدى إلى .18%
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من اجلدير ذكره ان جهاز التعليم العربي ال يدمج أصحاب اإلعاقات في التعليم العادي بصورة
الصم وأصحاب السمع الثقيل.
مناسبة ،وفقا للتعديل السابع لقانون التعليم اخلاص ،وخصوصا
ّ
نقصا حادًا في برامج اكمال التعليم  -شهادة إنهاء التعليم
باالضافة إلى هذا ،فإ ّن هنالك
ً
وامتحانات البجروت -ألصحاب اإلعاقات الذين لم يتعلّموا في املراحل العمرية االولى.
إ ّن من الصعوبات التي يواجهها أصحاب اإلعاقات في اجملتمع العربي في اكمال مسيرتهم التعليمية
العالية هو عدم اطالعهم على املساعدات املاديّة من مؤسسات كمؤسسة التأمني الوطني او
املكاتب احلكومية اخملتلفة .فمثال ،كثير من األشخاص املكفوفني ال يكملون تعليمهم العالي
لعدم اطالعهم على حقّ هم في احلصول على املعينات املال َئمة ودروس املساعدة خالل التعليم
األكادميي الذي متولّه مؤسسة التأمني الوطني ،لهذا جند نسبة العرب احلاصلني على شهادات فوق
الثانوية من أصحاب اإلعاقات ال تتعدى ال  ،7%مقارنة ب 38% -في أوساط اجملتمع اليهودي.
وفي سياق مشابه ،في دولة تعرَّف كدولة متقدمة في مجال احلوسبة كإسرائيل ،فإن نسبة
العرب من أصحاب اإلعاقات املستخدمني للحاسوب يقف عند  14%في مقابل  43%في
اجملتمع اليهودي ،وهذه النسبة عند العرب تتضمن فيما تتضمن من ال يعرف استعمال الشبكة
العنكبوتية أو من هم غير متصلّني بالشبكة العنبكوتية أصال ،ونتيجة لهذا ،فإن نسبة قليلة
فقط من أصحاب اإلعاقات في اجملتمع العربي يلتحقون مبؤسسات التعليم العالي.

( )2غالبية أصحاب اإلعاقات في اجملتمع العربي ال يندمجون في سوق العمل بتاتا ً:

أصحاب اإلعاقات في اجملتمع العربي يرون بالتعليم والعمل مفتاحا للنجاح وحتقيق الذات .جناح
إنسان صاحب إعاقة تتعلق في كونه يستطيع اخلروج من البيت ،يتعلم ،يعمل ،ويساهم في
ماسة ملساعدة ،لتوجيه ولدعم.
اجملتمع .كي يخرج أصحاب اإلعاقات ويتطوروا هم بحاجة ّ
 2.1حقوق قانونية غير مط ّبقة-
مييز ضد شخص
وفقا لقانون مساواة حقوق أصحاب اإلعاقات  ،-1998فإن ّه يحظر على أي إنسان أن ّ
صاحب إعاقة بقبوله للعمل ،بشروط العمل ،بالترقية في العمل ،بالفصل من العمل ،شريطة أن يكون
مؤهال للوظيفة .إن ّه وبالرغم من القانون أعاله ،فإن غالبية أفراد اجملتمع العربي يعانون عموما من قلة
فرص العمل املتوفرة أمامهم عموما ،وهذا ينعكس بصورة أكثر ِشدةً في قطاع أصحاب اإلعاقات ،حيث
ال تتوفر لهم أماكن عمل أو سفريّات مال َئمة للوصول إلى العمل ،إن تواجد العمل أصال ً .ثم إن املشغّلني
ال يستوعبون أصحاب اإلعاقات في مصانعهم ومحالّهم بسبب االفكار املسبقة حولهم ،أو بسبب
التخوف من حدوث حوادث عمل .ولهذا ليس غريبا أن جند أ ّن نسبة املندمجني العرب من أصحاب اإلعاقات
ّ
ال تتع ّدى  21%وأن  73%منهم غير مشمولني في القوى العاملة بتاتا ،في حني أن نسبة العاملني اليهود
من أصحاب اإلعاقات تصل إلى  49%منهم.
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 2.2الدولة ومشاركتها املادية في متويل املال َئمات
في اطار حملة التوعية والتشجيع على دمج أصحاب اإلعاقات في سوق العمل ،وحملة تشجيع
املشغلني على توفير املال َئمات التقنية في أماكن العمل التي من شأنها تسهيل ومتكني أصحاب
اإلعاقة من العمل ،أَقرّت أنظمة مساواة حقوق أصحاب اإلعاقات (مشاركة الدولة في متويل
املالئمات)عام  ،2006بأن املشغّل الذي يريد تشغيل عامل في وظيفة جزئية ال تقل عن الثلث ملدة
زمنية أقصاها سنة ،أو املشغل الذي الئم مكان العمل حتى  18شهرا قبل تقدمي الطلب ملشاركة
مؤهل لطلب املشاركة هذه .ولكن ورغم هذه األنظمة ،فإ ّن املشغلني
الدولة في التمويل ،كالهما ّ
مطلعني عليها.
وأصحاب اإلعاقات العرب أنفسهم غير ّ
التشغيلية
 - 2.3نقص مبراكز اعادة التأهيل
ّ
التشغيلية ،وحتى القلة
تعاني منطقتي النقب واملثلث من نقص حادٍّ مبراكز اعادة التأهيل
ّ
القليلة املوجودة فإن ّها تعرض مجاالت عمل محدودة جدا ،لدرجة أن أغلب األعمال في مراكز اعادة
التأهيل تكون غير مالئمة .ويتعدى هذا النقص مراكز التأهيل ليصل إلى أطر التدريب والتوظيف
التشغيلي ألصحاب اإلعاقات حتديدا في القطاع اخلاص ،وينعكس هذا على املبادرات االقتصادية
القليلة اساسا ،في أوساط أصحاب اإلعاقات وذويهم.
املصحح وفرص التشغيل احملدودة
 2.4اغفال سياسة التفضيل
ّ
في املؤسسات العامة ،ال يُعمل اليوم مبوجب التفضيل املصحح في مجال التشغيل ،حتديدا في
األكادميية منها ،حيث يحظى اجملتمع العربي بحصة قليلة جدا من خدمات التشغيل ألصحاب
اإلعاقات التي تق ّدمها بعض املؤسسات القليلة في اجملتمع العربي مقارنة باجملتمع اليهودي .إ ّن
أغلب أصحاب اإلعاقات الذين يحظون بالعمل هم من اليهود مقابل نسبة قليلة ال تتجاوز ال 5%
من العرب .ناهيك عن ذلك ،فإ ّن غالبية املندمجني في سوق العمل يعتبر دخلهم محدودا جدا.

( )3صعوبات في إتاحة األماكن العامة ،السكن والبيئة احمليطة في اجملتمعات العربية
والنقص الكبير في إتاحة املعلومات:
من حق أصحاب اإلعاقات تخصيص وسائل إتاحة الوصول لألماكن العامة واخلدمات التي تق ّدمها.
من هذه األماكن -مثاال ً ال حصرا -احملاكم ،املكاتب احلكومية ،املدارس ،املستشفيات ،سلطة البريد،
املصارف ،أقسام الرفاه ،السلطات احمللية ،حدائق احليوان ،املتاحف ،املقابر وغيريها.
يقوم تعريف مفهوم اإلتاحة مبوجب قانون مساواة حقوق أصحاب اإلعاقات على “إمكانية
الوصول للمكان ،التنقل والتعرف عليه واستعماله والتمتع بخدماته ،إمكانية الوصول إلى
املعلومات املتعلقة باملكان ،استعمال مرافق املكان واالشتراك ببرامجه وفعالياته بطريقة
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حتفظ خالل هذه اإلتاحة املساواة ،االحترام ،االستقاللية واالمان”.
اساسيتني
بعد هذا العرض للتعاريف القانونية املنوطة باإلتاحة نعرض حلضرتكم مشكلتني
ّ
يعاني منها أصحاب اإلعاقات في هذا املضمار:
 3.1قلة اإلتاحة البيئية
وهي نتيجة ملناطق السكنى اجلبلية الشائعة في اجملتمع العربي ،عدم توفّر املواصالت وعدم القدرة
على التنقّ ل في الشوارع واالرصفة اخملصصة للمشاة .كما وأن األماكن املعنية بخدمة أصحاب
اإلعاقات هي غير متاحة ،مبا في ذلك البلديات ،أقسام الرفاه واخلدمات االجتماعية ،فروع مؤسسة
التأمني الوطني ،املراكز اجلماهيرية ،عيادات صناديق املرضى واملؤسسات العامة ،وهذا يتجلى بعدم
توفّر مواقف مخصصة ألصحاب اإلعاقات ،أو مبداخل غير مالئمة لوصولهم ،بحيث أن  54%من
أصحاب اإلعاقات العرب يشتكون من الصعوبات في الوصول إلى صناديق املرضى ،وأن  57%منهم
يشتكون من الصعوبة في الوصول إلى مؤسسة التأمني الوطني والتنقل داخل املبنى نفسه.
ال تقتصر مشاكل اإلتاحة على األماكن العامة ،بل تتعدى ذلك لدرجة ميكن فيها القول بأن أصحاب
اإلعاقات يعانون في بيوتهم وأماكن سكناهم من عدم اتاحتها .تشير االحصائيات ا ّن  36%من
يصعب عليهم
أصحاب اإلعاقات العرب يعانون من عدد الدرجات الكبير املؤدي إلى البيت والذي
ّ
التنقل ،مقابل  22%في اجملتمع اليهودي ،بحيث أن الغالبية العظمى فيه (في اجملتمع اليهودي)
مبان حتوي مصاعد .وفي هذا السياق ميكن القول بأن وطأة املشكلة
تقطن في الطوابق االولى ،أو في ٍ
هذه تزيد أكثر في حاالت إعاقة متأخرة عمريا بعد حوادث تكون اإلعاقة إحدى نتائجها.
 3.2قلة اإلتاحة املعلوماتية
يعاني أصحاب اإلعاقات العرب وعائالتهم من نقص في توفير املعلومات ،وتوفّر املنشورات ومناذج
واستمارات املعلومات باللغة العربية ،وإن تواجدت فإنها تكون مكتوبة بلغة غير مفهومة
وواضحة .يضاف إلى هذا ،النقص في املرشدين ومندوبي اخلدمات باللغة العربية بحيث أن
غالبيتهم ال يتحدثون العربية اطالقا .في كثير من التقارير التي وصلت إلى املنارة من أصحاب
اإلعاقات ،تكرر االدعاء القائل بأ ّن املؤسسات املسؤولة عن احلقوق/أحد احلقوق كمؤسسة التأمني
الوطني “ال تعلمهم باحلقوق اخلاصة بهم” .إن هذه املؤسسات بنفسها أيضا تشير إلى نقص
في االجهزة واالجسام العاملة في نشر املعلومات ،التوجيه وتقدمي االستشارة ألصحاب اإلعاقات.
يشار إلى أنه وفي عصر كعصر االنترنت الذي يتيح الوصول إلى غالبية املعلومات ،فإن مواقع
االنترنت اخلاصة باملؤسسات والسلطات امللزمة بتوفير املعلومات الضرورية ألصحاب اإلعاقات
هي غير مترجمة للعربية ،كموقع مفوضية مساواة حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة والذي يحوي
معلومات مهمة جدا في اجملال.
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 3.3عدم وجود وسائل النقل العامة في معظم البلدات العربية
مبوجب قانون مساواة حقوق أصحاب اإلعاقات ،فإن املواصالت العامة يجب أن تكون متاحة لهم
ومالئمة الحتياجاتهم ومتوفرة بوتيرة زمنية مقبولة .ولكن ولألسف ،فإن املواصالت العامة هي
اساسا في اجملتمع العربي ،باستثناء بعض املدن العربية .وبهذا فإن التنقل ألصحاب
غير موجودة
ً
اإلعاقات في اجملتمع العربي يعتبر مشكلة جدية.
( )4نقص في توفير اخلدمات األساسية ألصحاب اإلعاقات
احدى املشاكل املتفاقمة االخرى ألصحاب اإلعاقات في اجملتمع العربي ،تتلخص في قلة اخلدمات املعدة
ملساعدتهم من املؤسسات الرسمية أو التطوعية ،بحيث أن هذه اخلدمات غير كافية في كثير من
األماكن التي من املفروض أن تقدمها ،وفي أماكن اخرى هي غير موجودة الب ّتة .وندرج منها كمثال
انعدام وجود مركز متعدد اخلدمات ألصحاب اإلعاقات البصرية في مدينة الناصرة والتي تعتبر املدينة
العربية االكبر في شمال البالد ،في حني أن مركزا كهذا متوفر في الناصرة العليا التي تقطنها أغلبية
يهودية والتي ال يصل فيها عدد السكان إلى النصف منه في الناصرة .يضاف إلى هذا ،أن نسبة كبيرة
تصل إلى  53%من أهالي األطفال العرب من أصحاب اإلعاقات ،يعانون من عدم توفر عنوان يتوجهون
إليه في حال طرأت إحدى املشاكل املتعلّقة بإبنهم ،أو في وضعية يحتاجون فيها إلى استشارة ،وأ ّن
 73%أشاروا إلى عدم توفر عنوان يتوجهون إليه من أجل احلصول على معلومات في اجملال.
 4.1نقص حاد في اخلدمات لألوالد أصحاب اإلعاقات
إن املقارنة بني اخلدمات التي يتلقاها األطفال أصحاب اإلعاقات العرب وأصحاب اإلعاقات اليهود،
تُظهر فروقا شاسعة جدا ،ندرج بعضا منها في اجلدول التالي الذي يؤكد هذا الواقع املرير:
اخلدمة
حتى خدمة واحدة
طبية
خدمات ّ
خدمات بارا طبية
خدمات نفسية اجتماعية
خدمات تربوية
خدمات الدعم
خدمات االستشارة العائلية
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نسبة متلقّ ي اخلدمة من نسبة متلقّ ي اخلدمة من
األطفال العرب أصحاب األطفال اليهود أصحاب
اإلعاقات
اإلعاقات
90
49
43
21
39
9
21
8
57
21
29
16
14
3
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يظهر اجلدول أن األطفال العرب من أصحاب اإلعاقات يحصلون على خدمات أقل من نظيريهم في
اجملتمع اليهودي .النسبة في متلقي اخلدمات في اجملتمع اليهودي توازي ضعف النسبة في اجملتمع
العربي ،وفي أحيان أخرى تصل إلى ثالثة أضعاف.
 4.2نقص في اخلدمات للبالغني
إحدى االشكاالت التي يواجهها البالغون العرب من أصحاب اإلعاقات هي احلق في املسكن ،حيث
يظهر الفرق الكبير بني توفره في اجملتمع اليهودي وبني النقص احلاد فيه في اجملتمع العربي ،والذي
ال تتعدى فيه اخلدمات االسكانية العامة نسبة  ،9%بحيث أن باقي اخلدمات موجودة في مناطق
السكنى اليهودية أو اخملتلطة .وبتفصيل أكبر ،تقطن الغالبية العظمى من هذه الشريحة في اجملتمع
العربي في املؤسسات املعزولة عن اجملتمع ،ولن جند منها من يسكن في أطر العيش في اجملتمع.

ب -االقصاء والتهميش االجتماعي نتيجة لآلراء املسبقة املتأصلة في اجملتمع
العربي جتاه شريحة أصحاب اإلعاقات.
يعاني أصحاب اإلعاقات في اجملتمع العربي من التمييز اجملحف واملستمر بحقهم من اجملتمع العربي
نفسه ،والذي يقصيهم إلى الهوامش االجتماعية ويكرّس منظومة االفكار املسبقة السلبية
حولهم ،بحيث ال تتعدى عالقاتهم دائرة العائلة املصغرة وبعض االصدقاء .كما أن عائالت أصحاب
اإلعاقات مييلون إلى توفير احلماية الزائدة ألوالدهم أكثر بكثير من ميلهم إلى تشجيعهم على
االستقاللية.
ميكننا االشارة إلى بعض مظاهر تعامل اجملتمع العربي وافكاره جتاه أصحاب اإلعاقات بالتالي:
• نظرة شفقة واستعالء ،والتي تنتقص من قدرة صاحب اإلعاقة على التطور واإلندماج في اجملتمع.
• نظرة ابوية ترى في صاحب اإلعاقة عبئا على اجملتمع بحاجة إلى الرعاية واالهتمام.
• نظرة ذكورية تزيد من وضع النساء صاحبات اإلعاقة صعوبة مقارن ًة بوضع الرجال.
• قمع ومتييز في مجاالت مجتمعية شتى ،على رأسها احلق في اإلندماج بسوق العمل،
والثقة املعدومة باستقاللية أصحاب اإلعاقات ،وقدرتهم على إقامة أسرة ،واإلندماج باألطر
االجتماعية اخملتلفة.
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الفصل الرابع  -اإلتاحة وإمكانية الوصول
إن قضية اإلتاحة وإمكانية وصول أصحاب اإلعاقات إلى محيطهم مهمشة في البالد بشكل
صارخ ،بالتحديد في القرى واملدن العربية .فمعظم الوزارات ،املقاهي واملطاعم ،مؤسسات
التأمني الوطني ،عيادات صندوق املرضى ،املدارس ،شواطئ االستحمام ،أماكن الصالة وغيرها،
ليست متاحة ألصحاب اإلعاقات.
تتجسد صعوبات اإلتاحة ووصول صاحب اإلعاقة حمليطه  -والتي تعود أهم أسبابها في اجملتمع
العربي إلى عوامل طوبغرافية  -مبستويات عدة :موقع البلدة ،الظروف داخل البلدة ،وبيوت
األشخاص أصحاب اإلعاقة أنفسهم .في بعض القرى ،وخاصة في اجلبلية منها ،الظروف
بحرّية .في بعض القرى األخرى
الطوبغرافية صعبة للغاية ،وحتول دون تنقل أصحاب اإلعاقة ُ
تعرقل ترتيبات السير إمكانية الوصول املريح لهم ،فالطرق واألرصفة مليئة بالعقبات،
واملواصالت العامة ومحطات النقل شبه معدومة ،وال توجد سيارات خاصة بنقلهم .كما أنهم
يعانون من صعوبة الوصول إلى املؤسسات التي تقدم لهم اخلدمات كالبلديات ،أقسام الرفاه
االجتماعي ،مؤسسة التأمني الوطني ،املراكز اجلماهيرية وباقي املؤسسات العامة واحملالت
التجارية التي لم تهيئ بنيويّا الستقبالهم ،باإلضافة إلى عدم توفّر مواقف خاصة لسياراتهم،
وانعدام املراحيض التي تالئمهم ،ومداخل البنايات ال تتيح وصولهم اليها.

تعريف اإلتاحة

يعرف القانون اإلتاحة على أنها إمكانية الوصول للمكان ،التنقل والتعرف عليه واستعماله
والتمتع بخدماته ،إمكانية الوصول إلى املعلومات املتعلقة باملكان ،استعمال مرافق املكان
واالشتراك ببرامجه وفعالياته بطريقة حتفظ خالل هذه اإلتاحة املساواة ،االحترام ،االستقاللية
واالمان.
 .1إتاحة مبنى عام جديد
يلزم القانون كل مبنى عام جديد ابتدا ًء من األول من آب  2009أن يكون متاحا ألصحاب اإلعاقات.
يجب أن متنح لكل صاحب إعاقة إمكانية الوصول إلى املباني العامة واستعمالها بصورة حتفظ
املساواة ،االحترام ،االستقاللية واألمان ،حيث يمُ نع إعطاء تراخيص بناء ملباني ال تفي بشروط
اإلتاحة وإمكانية الوصول .لضمان إيفاء الشروط املطلوبة يتوجب أن يشرف على التخطيط
للمبنى العام أشخاص مهنيني مختصني في مجال إتاحة املباني ،البنية التحتية والبيئة احمليطة.
يُعتبر هذا التجديد مبثابة خطوة جيدة نحو دمج أصحاب اإلعاقات في اجملتمع ومشاركتهم في
كافة احملافل اجلماهيرية العامة.
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 .2إتاحة مبنى عام قائم
يلزم القانون املباني التي حصلت على ترخيص بناء قبل األول من آب  2009بأن يكون متاحا
ألصحاب اإلعاقات حسب األنظمة التي أقرت عام  ،2011بشكل يضمن إمكانية الوصول
واالستفادة من اخلدمات من وإلى وداخل املبنى نفسه.
تتضمن هذه األنظمة إتاحة املفترقات ،األرصفة ،املداخل ،اجلسور ،وكل الطرق التي تؤدي إلى
املبنى العام واملوجودة داخله ،مبا في ذلك تخصيص أماكن لوقوف السيارات ألصحاب اإلعاقات
وإتاحة الطرق من هذه املواقف إلى املبنى نفسه .جتدر االشارة أنه جاري تطبيق هذا القانون
بشكل تدريجي خالل السنوات القريبة.
 .3إتاحة املدارس القائمة
وفقا ألنظمة مساواة حقوق أصحاب اإلعاقات (إتاحة مدرسة قائمة)  ،2011يجب تزويد املدارس
القائمة مبصاعد ومراحيض متاحة للرجال والنساء من أصحاب اإلعاقات في املرافق الرئيسية
لهذه املباني .وفيما يخص اإلتاحة الشخصية لألوالد أصحاب اإلعاقات مبرافقة أولياء أمورهم،
فبموجب القانون على املدارس ورياض األطفال أن متكّن وصول هذه الشريحة من الطالب.
 .4إتاحة املعاهد األكادميية
يتم اقرار ُ أي أنظمة أو قوانني بخصوص إتاحة املؤسسات األكادميية للتعليم
حتى االن لم َ
العالي لكن فكرة إتاحة هذه املؤسسات وتوابعها ألصحاب اإلعاقات أصبح أمرا متعارفا عليه،
ويتضمن جتهيز هذه املؤسسات بوسائل وخدمات مساعدة مبا يتالءم مع احتياجات أصحاب
اإلعاقات وفقا لقيم املساواة في القانون.
 .5املفارق وأرصفة الطرق
بجانب كل مفرق طرق مسموح به للمشاة أن تعبر الشارع وفي كل ممر عبور ،يجب تخفيض
معدل ارتفاع الرصيف وحافة الطريق أو اجلزيرة الفاصلة بني املسالك بشكل يتيح لشخص
صاحب إعاقة متنقل بكرسي عجالت ،التنقل عبرها .باإلضافة إلى ذلك ،ال يسمح بوضع أي
عوائق على الرصيف تعيق تنقل هذا الشخص.
 .6ممتلكات مشتركة في البيت املشترك
لكل مالك بيت صاحب إعاقة أو في عائلة تقطن/تستأجر بيت وأحد أفرادها من أصحاب
اإلعاقات ،لهم احلق في تنفيذ مالئمات في املمتلكات املشتركة ملالئمة احتياجات الشخص
صاحب اإلعاقة.
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 .7االنتخابات البرملانية وانتخابات السلطات احمللية
يلزم القانون اجلهات املسؤولة بتوفير صندوق اقتراع واحد – وأكثر وفقا للتعداد السكاني-على
االقل تتوفر فيه شروط اإلتاحة ،بحيث يضمن ألصحاب اإلعاقات ممارسة حقهم في االنتخاب.
 .8مواقف السيارات اخملصصة
سياراتهم في األماكن
يحق ألصحاب اإلعاقات الذين لديهم بطاقة موقف لصاحب إعاقة ركن ّ
غير املعدة لها في الظروف التالية :
 .1ال يتوفر في احمليط القريب موقف مخصص لهم ،أو أنه ليس شاغرا.
 .2ال يتوفر في احمليط القريب أي موقف سيارات.
 .3إيقاف السيارة ال يشكل خطرا على املشاة و ال مينع تنقل املشاة ،عربات األوالد أو كراسي
عجالت ألصحاب اإلعاقات.
 .4إيقاف السيارة ال يعرقل حركة املركبات في الطريق.
مخصص للمواصالت العامة
.9السفر في مسلك
ّ
يحق لكل شخص صودق على إعاقته ومنح بطاقة خاصة من وزارة املواصالت ،السفر في
سيارته في مسلك مخصص للمواصالت العامة.
تسري التعليمات في البندين  8و  9أيضا ً على شخص يرافق آخر صاحب إعاقة
ويقود السيارة من أجله
.10الترجمة ولغة اإلشارات
يُلزم القانون سلطة البث التلفزيون التعليمي ،القناة الثانية للتلفاز ،الراديو وهيئة بث الكوابل
بالتالي:
 .1في ربع البرامج التي تبث بالعربية والعبرية على الهواء – كحد أدنى -واملصحوبة بترجمة مكتوبة
باإلضافة إلى جانب البث الصوتي ،تترجم العبرية منها إلى العربية ،والعربية إلى العبرية.
ث مصحوبًا بترجم ٍة بلغ ِة اإلشارة.
 .2برنامج أخبار أسبوعي على األقل ي ُ َب ُّ
 .11حمامات ومواقع سباحة:
 .1يتوجب على مالكي حمامات السباحة توفير التسهيالت واملالئمات اخلاصة في احلمام
ألصحاب اإلعاقات مبوجب قانون التخطيط والبناء.
 .2باإلضافة إلى إتاحة املكان ،يتوجب تسهيل وصول أصحاب اإلعاقات من موقف السيارات
إلى حمام السباحة الرئيسي في املكان.
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 .12إمكانية الوصول لشاطئ البحر:
في شواطئ ال تتيح وصول أصحاب اإلعاقة إليها ،يسمح لسائق مرافق لشخص صاحب إعاقة بأن يقود
سيارته على شاطئ البحر بهدف إتاحة الوصول والتنقل اآلمن له ،شريطة أن وصول السيارة إلى املكان
املستحمني في الشاطئ.
ال يضر بطبيعة املكان أو بقيمته االثرية أو التاريخية وال يتعرض لسالمة
ّ
 .13إتاحة خدمات الهواتف
على كل مشغّل خلدمة االتصاالت االرضية واخلليوية إتاحة معداته مجانا وفقا للقانون
بحيث يتوفر في االجهزة املعروضة جهازين مالئمني –على األقل -الحتياجات أصحاب اإلعاقات
تتضمن :
السمعية البصرية والعقلية ،أو أصحاب اإلعاقات اليدوية .هذه اإلتاحة في االجهزة
ّ
أ .أزرار مالئمة الستعمال أصحاب اإلعاقات اليدوية ( يشمل ازرار كبيرة )
ب .إمكانية إجراء مكاملات بواسطة سماعة ( )Hands free speaker phoneبدون احلاجة إلى حمل اجلهاز.
ج .إمكانية إجراء مكاملات ألرقام مخزنة في جهاز الهاتف بواسطة الضغط على زر واحد إلجراء املكاملة.
د .إمكانية طلب الرقم بشكل صوتي.
باإلضافة إلى ذلك ،شركات االتصاالت ملزمة أن تعرض ألصحاب اإلعاقات اخلدمات اآلتية:
 .1خدمة الرسائل القصيرة املالئمة الحتياجات أصحاب اإلعاقات البصريّة بواسطة تقنية
حتول الكتابة إلى كلمات مسموعة ،أو بواسطة وسيلة تقنية أخرى تتيح لهذه الشريحة
استقبال وفهم الرسائل القصيرة املرسلة لها.
 .2مركز خدمات للوساطة الهاتفية وظيفتها الوصل بني صاحب اإلعاقات السمعية أو
النطقية وبني الشخص الذي يريد االتصال به أو بالعكس.
 .14اإلتاحة في قاعات احملاكم:
إن احملاكم التي بنيت في السنوات األخيرة متاحة ألصحاب اإلعاقات ،أما احملاكم القدمية فهي
توفر ترتيبات إلتاحة مؤقتة .من جملة ما تعنيه اإلتاحة في قاعة احملكمة:
 توفير اإلمكانية أمام أصحاب اإلعاقات السمعية -وفقا لقرار القاضي -بالترجمة بلغةاالشارات ،أو قراءة نص اجللسة املصفوف خالل اجللسة من قبل احلاجب/الكاتب باللغة العبرية.
لتنظيم موضوع اإلتاحة يوصى التوجه إلى سكرتير احملكمة مسبقا.
 توفير االجواء والظروف املناسبة بقرار من احلاكم ألصحاب اإلعاقات العقلية النفسية والتيمن املمكن أن يضر بهم ادالئهم بشهادتهم في ظروف إدالء شهادة عاديّة.
 يوجه القانون اجملتمع عموما إلى عدم التقاعس أو جتاهل اجلرائم املرتكبة بحق ّ أصحاب اإلعاقاتأو االعتداءت اجلسدية واجلنسية .باملقابل يلزم القانون الشرطة بالتحقق من كل معلومة تصلها
حول جرائم من هذا النوع ،وايصالها إلى العامل االجتماعي املسؤول واتخاذ االجراءات املناسبة.
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أنظمة اتاحة اخلدمات
أنظمة اتاحة اخلدمات متعلقة بإتاحة اخلدمات اخملتلفة ،بحيث يتلقى الشخص صاحب اإلعاقة
أي خدمة يتم تقدميها للجمهور على قدم املساواة مع اآلخرين وبصورة مالءمة له وحلاجاته.
االتاحة تتم عن طريق مالءمة وسائل تقدمي اخلدمة ،مثل القوانني واالجراءات املتبعة في اخلدمة
وكذلك عن طريق توفير وسائل وخدمات مساعدة.
حتدد األنظمة وسائل االتاحة التي متكن من تقدمي اخلدمات ألصحاب اإلعاقات بحيث يتمكنون
من استهالكها واملشاركة مشاركة كاملة في كل الفعاليات التي تشملها اخلدمة ،وي
متكنون من التنقل والترفيه عن أنفسهم حسب رغبتهم.
مالءمة اتاحة اخلدمات تتم مع االخذ بعني االعتبار احملافظة على احلق في االحترام ،ولذلك فإنه
يجب توفير هذه املالءمات كجزء ال يتجزأ من اخلدمة املعروضة للجمهور الواسع .مع ذلك ،جتدر
االشاره الى أن وسائل املالءمة التاحة اخلدمات تعطى للشخص حسب طلبه فقط ،وال يجوز
اجباره على احلصول عليها أو فرض هذه املالءمات عليه ضد رغبته أو دون موافقته.
حسب األنظمة فإنه على املكان العام مالءمة نظام عمله واقتناء وسائل مساعدة وتوفير خدمات
مساعدة ،وذلك من أجل توفير االتاحة لألشخاص أصحاب اإلعاقات .باالضافة لذلك ،فإنه ميكن
للشخص صاحب اإلعاقة أن يطلب أن يتم تقدمي اخلدمة له بطريقة متاحة – مثال شخص صاحب
إعاقة بصرية ميكنه أن يطلب احلصول على فواتيره بصورة ملف رقمي ،بخط كبير أو بطريقة
برايل .وعلى مقدم اخلدمة توفير املعلومات بإحدى هذه االمكانيات ،وذلك حسب الظروف ـ
حتدد األنظمة اجلديدة كيفية اتاحة األماكن العامة مثل :دور القضاء ،دور السينما ،املتاحف
واملعارض ،املكتبات ،أماكن الترفية واالستجمام ،الفنادق ،مراكز اللياقة البدنية ،برك السباحة
وغرف قياس املالبس في الدكاكني .كذلك تنص األنظمة على أن شخصا صاحب إعاقة لن
يضطر لالنتظار بالدور في االماكن التي يتم فيها تقدمي اخلدمات العامة فيما عدا ذلك تنص
األنظمة على أن اجلوالت في املرافق العامة ستتم مرافقتها بتقنية مساعدة السلكية
للسمع .املطاعم واملقاهي عليها أن توفر طاوالت ومقاعد خاصة مالءمة ألصحاب اإلعاقات.
في االماكن التي تستعمل تقنية صوتية خملاطبة اجلمهور سيتم ارسال رسالة نصية عبر الهاتف
ألصحاب اإلعاقة السمعية  .باالضافة لهذا ،التحقيق مع شخص صاحب إعاقة سوف يتم مع
االخذ بعني االعتبار بسبل االتاحة املطلوبة – فيما عدا احلاالت املستعجلة ،مثل احلاالت التي
فيها خطر على حياة أشخاص.
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الفصل اخلامس  -إتاحة املواصالت العامة
ينص أحد فصول قانون مساواة حقوق أصحاب اإلعاقات على احلق في إتاحة املواصالت العامة،
ٌّ
حيث يضمن هذا احلق لكل صاحب إعاقة التم ّتع مبواصالت عامة متاحة ومالءمة الحتياجاته .
كما ويلزم القانون مفّ عل خدمات املواصالت العامة أن ال مييز ضد أصحاب اإلعاقات أو أن مينعهم
من التمتع بخدمات املواصالت.
والسفن
تسري اإلتاحة في هذا املضمار على احلافالت التي تعمل داخل املدن ،القطارات ،الطائرات ُ
(أما فيما يخص احلافالت املتنقلة بني املدن فهي غير ملزمة باإلتاحة ألصحاب اإلعاقات عموما،
اال أنها ملزمة بتوفير اخلدمة السمعية).

العامة ؟
ما معنى اإلتاحة في املواصالت
ّ

العامة التي تتوفّر بها مالئمات تهدف إلى تسهيل وصول واستعمال أصحاب
هي املواصالت
ّ
اإلعاقات لها .يحدد القانون شروط اإلتاحة لكلّ واحدة من وسائل املواصالت العامة املذكورة أعاله.
فيما يخص احلافلة املتاحة على سبيل املثال ،فإنه ومبوجب األنظمة لتنفيذ اإلتاحة في املواصالت
العامة ،تهدف اخلطة التي أُقرت بواسطة وزارة املواصالت ،السلطات احمللية ،ومشغلي وسائل
املواصالت العامة ،إلى إتاحة كل خطوط احلافالت العامة البلدية في إسرائيل ،بحيث تنفّذ اإلتاحة
بشكل تدريجي بنسب هي  60%في سنة  2010و  10%أكثر في كل سنة حتى عام .2014
(لإلطالع على خطة اإلتاحة يرجى التوجه إلى موقع وزارة املواصالت على شبكة االنترنت
( .)www.mot.gov.il

• استكماال للمثال ،ففي حافلة متاحة يجب أن تتوفر الشروط اآلتية:
 .1أرضية منخفضة.
 .2مسند.
 .3آلية لرفع كرسي عجالت التي تصل بني الرصيف واحلافلة ،إلتاحة وتسهيل دخول صاحب
إعاقة حركية إلى احلافلة واخلروج منها.
 .4مكان مخصص لصاحب إعاقة حركية والذي يتنقل بواسطة كرسي عجالت.
 .5أماكن مخصصة ومعدة ألصحاب اإلعاقات ،مبا في ذلك صاحب إعاقة بصرية أو كفيف،
الذي يستعني بكلب مرافقة.
 .6شارة صوتية داخلية وخارجية تعلن عن أماكن وقوف احلافلة ،محطة الهدف ورقم اخلط
ألصحاب اإلعاقات البصرية.
 .7الفتة داخلية وخارجية حتوي رقم احلافلة ومحطة الهدف ألصحاب اإلعاقات السمعية.
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على الالفتة أن توضع في مقدمة احلافلة.
• في سلطة القطارات يعمل تدريجيا على التغيير في هذا اجملال ألجل ضمان اإلتاحة ،كذلك
هو األمر بالنسبة للطائرات والسفن  -إليها وبداخلها  -حسب القواعد املوجودة في قوانني
إتاحة املواصالت العامة.
* ملعلومات عن إتاحة القطارات يرجى االتصال على 5770* ،03-6117000
أو زيارة املوقع االلكتروني .www.israrail.org.il
* ملزيد من التفاصيل بالنسبة لسائر وسائل املواصالت العامة يرجى التوجه إلى شركات
املواصالت العامة أو إلى وزارة املواصالت.

اتاحة محطات الباصات

يلزم القانون بإتاحة محطات الباصات ،وتقع مسؤولية اإلتاحة على السلطات احمللية التي في
حدودها تقع محطات الباصات .نورد لكم أهم مواصفاتها:
 .1أن تكون محطات الباصات متاحة لوقوف انسان صاحب اعاقة حركية يستعني بكرسي
عجالت.
 .2أن تكون أرضية محطات الباصات متصلة مع الشارع مبنحدر خاص يتيح لكرسي العجالت
الوصول الى احملطة واخلروج منها.
 .3أن تكون هناك مساحة واسعة حول وداخل محطات الباصات لتسهل عملية االنتظار
والتنقل لصاحب اعاقة مستعني بكرسي عجالت.

كذلك يلزم القانون مشغلي وسائل املواصالت العامة باألمور التالية:
 .1تركيب الفتات متاحة ألصحاب اإلعاقات البصرية الكلية والتي تشمل الفتات بطريقة
برايل .وعليها أن تشمل رقم الباص وهدف مساره.
 .2تركيب الفتات متاحة ألصحاب اإلعاقات البصرية اجلزئية والتي تشمل الفتات بكتابة بارزة.
وعليها أن تشمل رقم الباص وهدف مساره.
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الفصل السادس  -اللجوء إلى القضاء
املساعدة القانونية (القضايا املدنية)

أصحاب اإلعاقات مستحقون ملساعدة قانونية مجانية من الدولة ،من قبل ادارة الدعم القانوني
(في حالة استيفاء الشروط املادية) في قضايا تتعلق بقوانني اخملصصات أو الهبات ،التأهيل أو
أي حقوق أخرى تتعلق بهم.

الدفاع العام (القضايا اجلنائية)

الدفاع العام في وزارة العدل يق ّدم خدمة التمثيل القانوني في كل مرحلة من اإلجراءات اجلنائية
العقلية بشكل مجاني .ابتداء من تقدمي
السمعية ،النفسية أو
ألصحاب اإلعاقات البصريّة،
ّ
ّ
املشورة للمشتبه بهم من أصحاب اإلعاقات في حتقيقات الشرطة ووصوال إلى متثيلهم في
اإلجراء القانوني عموما .ويشمل هذا متثيلهم ضد طلبات االعتقال حتى انتهاء اإلجراءات،
متثيلهم في مرحلة االتّهام وفي االدعاءات إلصدار االحكام في القضايا اجلنائية.
في االستئناف ،وطلب جلسات اضافية أو محاكمة ُمعادة ،يمَ ْثل األسرى من أصحاب اإلعاقات
أمام جلنة اطالق سراح املعتلقني ،ويمَ ْثل أصحاب اإلعاقات النفسية املاكثون في املستشفى
أمام جلان من أطباء نفسيني .ويكون التوجه للدفاع العام القريب ملكان السكن ،وعلى املتوجه
أن ميأل استمارة لتعيني محام من الدفاع العام.
إجراءات حتقيق خاصة ألصحاب اإلعاقات العقلية أو النفسية
بالنسبة ألصحاب اإلعاقات النفسية أو العقلية ،فإ ّن هنالك إجراءات حتقيق وشهادات خاصة،
في قسم الشرطة وكذلك في احملكمة .هذه اإلجراءات تضمن حق التوجه للسلطات ،باعتبار أن
اإلجراءات القانونية “العادية” غير مالءمة الحتياجات أصحاب اإلعاقات.
أهم اإلجراءات القانونية وخصوصيتها مع أصحاب اإلعاقات (بلطف من جمعية بزخوت)
 .1يقوم على التحقيق مع أصحاب اإلعاقات العقلية محقق خاص ،لديه املعرفة واملهارات
في التحقيق مع هذه الشريحة .باملقابل ،فإن من يقوم على التحقيق مع أصحاب اإلعاقات
النفسية هم محققي الشرطة العاديني.
 .2يتم توثيق التحقيق مع أصحاب اإلعاقات العقلية والنفسية بواسطة أجهزة تسجيل
مرئية أو سمعية.
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 .3في احلاالت اخلاصة التي ال يستطيع فيها إنسان صاحب إعاقة الشهادة بأي شكل من
األشكال في احملكمة ،يحق له الاّ يمَ ْثل للشهادة ،وتستخدم التسجيالت الصوتية واملرئية
كبديل لشهادته.
 .4قبل إدالء صاحب إعاقة عقلية أو جسدية بشهادته ،يجب أن يشهد في احملكمة “شاهد
مهني” ،ليصف اإلعاقة وتأثيرها املمكن على الشهادة.
 .5يقترح القانون مجموعة من املالئمات ،ميكن استخدامها بهدف متكني أصحاب اإلعاقات من
االدالء بشهادة موثوق منها :
أ .اإلدالء بالشهادة بغياب املتهم
ب .اإلدالء بالشهادة بينما ال يلبس احملامون والقاضي الزي الرسمي
ج .اإلدالء بالشهادة في مكتب القاضي أو في أي مكان آخر
د .االستعانة باالتصال البديل ،اإلدالء بالشهادة داخل أبواب مقفلة
هـ .حضور مرافق يزرع الثقة في أصحاب اإلعاقة
و .االستعانة مبستشار ليساعد احملامي في استجواب الشاهد.
 .6وسائل االتصال البديلة هي وسائل شرعية ميكن استخدامها في التحقيق في الشرطة
وفي اإلدالء بالشهادة في احملكمة ،وميكن استخدامها لصالح أصحاب أي إعاقة (ليست
العقلية فقط ،بل كذلك إعاقة جسدية  -اتصالية فقط)
لتفاصيل إضافية الرجاء التوجه لهيئة الدفاع العام ،جمعية املنارة أو جمعية بزخوت.
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الفصل السابع  -الدراسة والتعليم
إحدى املشاكل اجلدية التي يواجهها أصحاب اإلعاقات من األطفال والشباب ،أ ّن جهاز التعليم
في اجملتمع العربي ال يستوعبهم بشكل الئق ،إذ ال يتيح دمج الطالب أصحاب اإلعاقات في
سمعية ،ما يؤثر على
الصفوف العادية بالشكل املطلوب عموما ،وخاصة من يعانون من إعاقة
ّ
حياة هؤالء األوالد املستقبلية.
هنالك أيضا نقص في أطر مواصلة التعليم ،إن كانت أطرا تتيح احلصول على شهادة إنهاء
املدرسة الثانوية ،أو اطرا تتيح احلصول على شهادة البجروت ألصحاب اإلعاقات الذين لم يتسن َّ
لهم استكمال الدراسة في صغرهم.
عما
أما فيما
ّ
يخص استكمال التعليم العالي ،يواجه أصحاب اإلعاقات مشكلة ال تقل حجما ّ
ذكر سابقا ،إذ أن هنالك صعوبة في مواصلة الدراسة في املؤسسات العليا ألسباب ع ّدة ،منها
أن أصحاب اإلعاقات ال يحظون بالتشجيع الكافي لالقدام على خطوة كهذة ،ولعدم اطالعهم
على املساعدات واملساهمات التعليمية التي تقدمها املؤسسات العامة كمؤسسة التأمني
الوطني واجلمعيات اخليريّة ،والتي تسهل ج ّدا عميلة التعليم العالي.

األوالد منذ الوالدة وحتى جيل  3سنوات

األوالد أصحاب اإلعاقات منذ الوالدة وحتى جيل  3غير مشمولني في قانون التعليم اخلاص،
ولهذا وبكلمات أخرى فإ ّن وزارة الرفاه واخلدمات االجتماعية هي املسؤولة عن األُطر اخملتلفة
املتعلقة بتعليمهم.
ميكن دمج األوالد أصحاب اإلعاقات منذ الوالدة وحتى جيل  3سنوات في حضانات عادية أو
حضانات تأهيلية معترف بها من قبل وزارة الرفاه والشؤون االجتماعية.
الرجاء التوجه إلى قسم اخلدمات االجتماعية القريب ملكان السكن لفحص إمكانية دمج
األوالد في األطر املذكورة أعاله.

األوالد من جيل  3إلى  21سنة

األوالد أصحاب اإلعاقات اجلسدية ،العقلية ،النفسية ،الذهنية ،احلسية أو اإلعاقة في النمو من
جيل  3إلى  21سنة (سيشار إليهم أدناه باألوالد أصحاب اإلعاقات) مستحقون لتعليم خاص
مجاني في معهد مؤهل للتعليم اخلاص بالقرب من مكان ُسكناهم أو لتعليم خاص مجاني
في مدارس أو صفوف عادية .الهدف من التعليم اخلاص هو تطوير ومتكني مواهب وقدرات األوالد
أصحاب اإلعاقة ،باإلضافة إلى حتسني قدرتهم اجلسدية ،العقلية ،النفسية والسلوكية بهدف
توفير مهارات وعادات تعزّز دورهم في اجملتمع وتسهل إندماجهم فيه وفي سوق العمل.
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مبوجب القانون ،تسبق عملية ضم الولد إلى إطار للتعليم اخلاص ،عملية فحص تقوم عليها
جلنة من قبل وزارة التعليم (جلنة التنسيب) من خاللها تبحث إمكانية دمجه في إطار تعليم
عادي ،والتي تعتبر اإلمكانية ذات االولوية للتعليم.
يستحق األوالد أصحاب اإلعاقات والذين دُمجوا في إطار تعليم عادي تسهيالت تعليمية وخدمات
خاصة تهدف بدورها إلى تسهيل إندماجهم في هذا اإلطار .هذه التسهيالت التعليمية تشمل:
سفريات من وإلى املدرسة ،معلمات ومساعدات ،خدمات طبية ،اجتماعية ،إتاحة مبنى املدرسة،
غرفة الصف ،كتب ،مواد التعليم ،االمتحانات وخدمات أخرى.
لتفاصيل إضافية الرجاء التوجه لقسم الثقافة والتعليم في السلطة احمللية في مكان السكن

جلنة الدمج  -إطار تعليم عادي يدمج طالب أصحاب اإلعاقات

ينظم قانون التعليم اخلاص  1988 -حق دمج الطالب أصحاب إعاقات مبدارس عادية .األحقية
للدمج في التعليم العادي تعطى على يد جلنة التنسيب التي بدورها تبحث في أحقية كل طالب
مهنية.
صاحب إعاقة في التعلم في إطار تعليم عادي ،بناءا على طلب الطالب ،ذويه وتوصية
ّ

جلنة التنسيب

هذه اللجنة تبحث في موضوع الطالب صاحب اإلعاقة وتنسيبه في إطار التعليم اخلاص.
مؤسسات تعليمية خاصة هي  :حضانة خاصة ،مدرسة للتعليم اخلاص ،صف للتعليم اخلاص
في مدرسة عادية.
 .1كيفية توجه األهل إلى جلنة التنسيب
خطيا بطلب ملدير املدرسة أو للمسؤول العام لرياض األطفال
 على األهل التوجهّ
 باإلضافة إلى الطلب اعاله،على األهل إرسال الوثائق التالية :توصية تربوية ،توصية مهنيةتؤكّد اإلعاقة ،باالضافة إلى كل تشخيص متوفّر وله عالقة بحالة الطفل .على هذه الوثائق
يوقّع األهل قبل إرسالها.
جه إلى جلنة التنسيب ؟
 .2من يتو ّ
يتم تكليف هذه اللجنة لالجتماع من أجل بحث وضع الطالب من قبل األهل ،أو من قبل املؤسسات
التعليمية املعترف بها ،أو من قبل جلنة الدمج املؤسساتية ،أو من قبل السلطة التعليمية احمللية.
يتطلب هذا التكليف موافقة املفوض/املسؤول في اإلطار التربوي الذي يدرس به الطالب ،ومن ثم
يتم إحالة هذا الطلب إلى رئيس اللجنة في قسم الثقافة والتعليم في منطقة سكن الطالب.
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إن آخر تاريخ للبحث في جلان التنسيب لطالب املدارس هو  15/5من كل سنة تعليمية،
ولألوالد في احلضانات حتى  .30/5سلة اخلدمات املعطاه لطالب التعليم اخلاص من جيل 3-21
لصاحب إعاقة صعبة هي:
 متديد سنة التعليم متديد يوم التعليم في إطار التعليم اخلاص عدد طالب صغير نسبيا في احلضانة أو الصف خدمة التنقل لطالب التعليم اخلاص خدمات التغذية بإطارات التعليم املمدة بعد الساعة 14:30 برنامج تعليم شخصي املالئم للحاجات الشخصية لكل طالبخطي
 تقييم ّ -مرافق/ة لدعم طالب في احلاالت االستثنائية

التنقل واملرافقة في أُطر التعليم

من هم املستحقّ ون ؟

األطفال أصحاب اإلعاقات من  3سنوات إلى  21سنة والذين يعانون من إعاقة بدنية ،عقلية،
حسية أو ذهنية وال يستطيعون التنقل بقواهم الذاتية ويحتاجون للوصول إلى املدرسة.
هنالك مجموعتان من األوالد املستحقني لسفريات:
 .1األوالد الذين قررت جلنة تنسيب اإلطار استحقاقهم للتعليم اخلاص مبوجب قانون التعليم
اخلاص .هؤالء األوالد مستحقون لسفريات من البيت إلى املدرسة ومن املدرسة إلى البيت،
بغض النظر عن اطار تعليمهم إن كان خاصا أو عاديا.
 .2األوالد الذين قدموا إلى مدير املعهد الذي يتعلمون فيه مستندات طبية تثبت وجود إعاقة
لديهم ونتيجة لهذه اإلعاقة هم غير قادرين على السفر من بيتهم إلى املدرسة.

ُمرافق في السفر

في حاالت معينة ،بعض األوالد املستحقني لسفريات إلى املدرسة ،هم مستحقون أيضا ملرافق
في السفر .ومبوجب القانون األوالد املستحقون ملرافق هم :
 .1أوالد لديهم شلل دماغي أو إعاقة جسدية صعبة.
 .2أوالد أقرت لهم جلنة استثنائية استحقاقهم ملرافق.
 .3أوالد مستحقون لتعليم خاص مبوجب قانون التعليم اخلاص ،ممّن أقرت جلنة التنسيب أن لديهم
واحدة أو أكثر من اإلعاقات التالية :إعاقة نفسية ،توحدية ،إعاقة عقلية صعبة أو متوسطة.
ملزيد من التفاصيل يرجى التوجه إلى قسم التعليم في السلطة احمللية
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الفصل الثامن  -العمل والتوظيف
بالرغم من أ ّن القانون يحظر التمييز بحق إنسان ،بسبب إعاقته ،في قبوله للعمل ،وفي شروط
عمله ،وفي ترقيته في وظيفته ،وفي إقالته ،وغير ذلك ،شريطة أن يكون مؤهال للوظيفة ،إال ا ّن
أصحاب اإلعاقات وأفراد عائلتهم يشتكون من قلة فرص العمل ،ومن نقص في السيارات اخلاصة
بهم ،والتي تنقلهم إلى أماكن العمل القليلة التي تالئم ظروفهم وقدراتهم .بشكل عام ،ال
يرغب املشغلون في تشغيل أصحاب اإلعاقات ،إما بسبب اآلراء املسبقة ،أو خشي ًة من اإلضرار
بسير العمل ،أو بسبب املنافسة القائمة في سوق العمل ،مما يؤدي في النهاية إلى ميل املشغلّني
لتشغيل األشخاص الذين ليسوا من أصحاب اإلعاقات ،وإن كانوا أقل مهارة في تنفيذ املهام.
مبوجب القانون ،يجب على املشغِّل مالءمة مكان العمل ومتطلبات الوظيفة للعامل أو ّ
املرشح
للعمل من أصحاب اإلعاقات ،إذا لم يشكّل ذلك عبئا ماديّا ثقيال عليه ،مثل تأمني ووضع حدالت
للعامل املتنقل على كرسي عجالت ،منح وقت إضافي في امتحان القبول للعمل ألصحاب
العسر التعليمي ومرونة في ساعات العمل ملتلقي العالج بسبب اإلعاقة أو إعاقة طفله .كما
وينص القانون وجوب ضمان متثيل مناسب في كل معمل فيه أكثر من  25عامال ،ويحظر على
ّ
متيز ضد أصحاب اإلعاقات.
املشغل أن ينشر إعالنا في طلب وظيفة من شأنها أن ّ
باالضافة إلى ذلك،مينح القانون إمكانية التوجه إلى محكمة العمل خالل سنة من حادثة
متييز واجهها صاحب اإلعاقة بخصوص العمل ،بحيث ميكن أن يتوجه هذا الشخص بنفسه،
أو بواسطة جمعية مختصة  -مثل جمعية املنارة  -أو بواسطة مفوضية مساواة حقوق
األشخاص ذوي اإلعاقة .في بعض احلاالت ال يكون التمييز فيها جليا ً ،نذكر منها على سبيل
املثال :أن ال يرغب ّ
املشغل بتشغيل صاحب إعاقة نفسية بادعاء أن الوظيفة بجوهرها ال
تسمح بقبول شخص مع هذه اإلعاقة ،أو أن ال يرغب باستمرار تشغيل معلمة لديها صعوبة
في السمع بحجة أنها ال تقوم بوظيفتها على أكمل وجه .في هذه احلاالت يكون من واجب
محكمة العمل أن حتسم ،اذا ما كان هناك متييز أو أن هنالك أسباب مقنعة لعدم التشغيل.
يذكر أن محكمة العمل تستطيع أن تقر تعويضات أو أمر منع لإلقالة أو عدم القبول للعمل .

مالءمات
مساهمة الدولة في تنفيذ َ

لضمان دمج أصحاب اإلعاقات في سوق العمل وملساعدتهم على تنفيذ العمل ومهامه
مالءمة مكان العمل الحتياجات أصحاب
اليومية كباقي العمال ،تساهم الدولة في تكاليف َ
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اإلعاقات .تمُ نح هذه املساهمة للمشغّل لكي حتفّ زه على تنفيذ املالءمات وبذلك تساهم بدورها
في تشجيع إندماج أصحاب اإلعاقات في سوق العمل.
املالءمات
املشغّلون املستحقون ملساهمة الدولة في متويل
َ
مالءمة مكان العمل الحتياجات هذا
 .1لكل مشغّل أحد عماله من أصحاب اإلعاقات ويريد َ
العامل ،أو مشغّل معني بتشغيل عامل صاحب إعاقة ويريد تنفيذ املالءمات الالزمة ألجله،
بشرط أن مدة العمل هي  12شهرا ً على األقل ونسبة الوظيفة هي أعلى من  3/1وظيفة.
مبالءمة مكان العمل الحتياجات عامل صاحب إعاقة يعمل،
 .2مشغّل قام بتمويله الشخصي َ
في فترة ال تتعدى  18شهر قبل تقدمي الطلب للمساهمة من قبل الدولة.

ملعلومات إضافية الرجاء التوجه إلى وزارة االقتصاد
على رقم0732955672 :

أصحاب اإلعاقات في الوزارات احلكومية

يلزم القانون الوزارات احلكومية والدوائر احلكومية أن يكون هنالك متثيل مالئم ألصحاب اإلعاقات
بني موظفي املكاتب والدوائر احلكومية .باإلضافة إلى ذلك ،على الوزارات اتخاذ كل اخلطوات
الالزمة لكي تضمن ما ذكر أعاله ،مبا في ذلك تنفيذ املالءمات املطلوبة للموظفني من أصحاب
اإلعاقات في املكاتب والدوائر احلكومية.

تغيب عن العمل ملساعدة صاحب إعاقة

أولياء أمور أصحاب اإلعاقات من املوظفّ ني ،مستحقون للتغيب عن العمل حتى  15يوما ً في
السنة على حساب األيام املرضية أو أيام العطلة السنوية -حسب االختيار -بهدف االعتناء
بولدهم صاحب اإلعاقة ،أو مرافقته للخضوع للعالجات التي يحتاج إليها .إذا حتقق أحد
التغيب عن العمل مل ّدة اقصاها  30يوما ً:
الشروط اآلتية ،يستحق العامل
ّ
 .1العامل/املوظّ ف هو ولي االمر الوحيد في العائلة.
 .2صاحب اإلعاقة بإشراف حضانته احلصرية.
 .3شريكه في العالقة الزوجية هو أيضا موظف/عامل ،وال يتغيب عن عمله بهدف االعتناء
بصاحب اإلعاقة.

أفضلية ألصحاب اإلعاقات مبوقف في مكان العمل

في املعامل التي يعمل فيها  6أشخاص على االقل ،على املشغّل الذي منح موظفيه  3أماكن
إليقاف السيارات في مكان العملُ ،ملزَم مبنح كل موظف صاحب إعاقة في مكان العمل مكانا
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إليقاف سيارته الستعماله احلصري ،والذي عليه أن يكون قريبا قدر املستطاع ملدخل العمل املتاح
للموظف ويتيح له أن يصل ملكان عمله بشكل مستقل وآمن.

مكتب العمل

يحظر القانون على مكاتب العمل التمييز ضد أصحاب اإلعاقات بخصوص تأمني أماكن عمل
لهم بسبب اعاقتهم.

أطر عمل ألصحاب اإلعاقات

هنالك أكثر من إطار أو جهة يقدمون خدمات تشغيل ألصحاب اإلعاقات .باالضافة إلى هذا
فإ ّن وزارة الرفاه واخلدمات االجتماعية متول مجموعة من اخلدمات ألصحاب اإلعاقات (ال يشمل
اإلعاقات النفسية).
 .1قسم التأهيل في وزارة الرفاه واخلدمات االجتماعية.
 .2قسم الرعاية بأصحاب اإلعاقات العقلية في وزارة الرفاه واخلدمات االجتماعية.
 .3قسم الرفاه واخلدمات االجتماعية في مكان السكن.
أما وزارة الصحة فهي متول خدمات تشغيل ألصحاب اإلعاقات:
 .1قسم اخلدمات التأهيلية في وزارة الصحة.
 .2جلنة التأهيل اللوائية.

املؤسسات غير احلكومية الداعمة

باإلضافة إلى املؤسسات احلكومية التي تقدم اخلدمات التشغيلية ألصحاب اإلعاقات ،فإ ّن
هنالك مؤسسات عامة أو مؤسسات خاصة وجمعيات تقدم هذه اخلدمات أيضا .تعتمد هذه
املؤسسات في عملها املبادئ التالية:
 .1استخراج القدرات العملية لدى الشخص مبوجب كفاءته وإمكانياته.
 .2توجيه الشخص إلى اإلطار األنسب له من خالل تفضيل أطر تقليدية من شأنها دمج
الشخص في بيئة عمل عادية.
 .3حتسني قدرات صاحب اإلعاقة ونقله من األطر التأهيلية إلى األطر التشغيلية املستقلة.

مركز دمج أصحاب اإلعاقات في سوق العمل

يعمل مركز دمج أصحاب اإلعاقات في سوق العمل ضمن مكاتب وزارة االقتصاد على دمج
أصحاب اإلعاقات في سوق العمل ،وتتمثّل مهامه في إيجاد األدوات لتشجيع تشغيل أصحاب
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اإلعاقات ،تطوير برامج دمج أصحاب اإلعاقات في العمل ،تطبيق القانون بخصوص حقوق
أصحاب اإلعاقات ونشر/توسيع املعرفة املوجودة في البالد والعالم حول هذا املوضوع .من بني
البرامج التي يديرها املركز:
 .1إنشاء مراكز تنسيب ألصحاب اإلعاقات التي تهدف إلى إزالة عوائق الدمج في العمل،
إيجاد وظائف ،تنسيب في أماكن العمل باالضافة إلى تقدمي مرافق للعامل/للموظف صاحب
اإلعاقة في مكان العمل .هذه املراكز تتالئم مع جميع أنواع اإلعاقات مبا في ذلك اإلعاقات
العقلية ،اجلسديّة ،الذهنية والخ..
احلسية،
النفسية،
ّ
ّ
ّ
 .2تشجيع أصحاب العمل قبول أصحاب اإلعاقات للعمل خملتلف الوسائل ،من بينها إقامة
مركز دعم ألصحاب العمل الذين يشغّلون أصحاب اإلعاقات.
 .3إنشاء مشروع ترقيات لتطوير إمكانيات ودخل أصحاب اإلعاقات في مكان العمل.
 .4تطبيق أنظمة احلد األدنى املع ّدل ألجور أصحاب اإلعاقات ذوي القدرة املنخفضة للعمل.
املالءمات في مكان
 .5تطبيق أنظمة القانون التي تفرض على الدولة املساهمة في تنفيذ
َ
العمل للعامل صاحب اإلعاقة.
الستفسارات أخرى التوجه إلى املوقع االلكتروني ملركز دمج أصحاب اإلعاقات في العمل في
وزارة االقتصاد  | http://www.moital.gov.ilهاتف02-6303540 :

املهني
التأهيل
ّ

يهدف التأهيل املهني إلى دمج صاحب اإلعاقة في سوق العمل احلر مبساعدة إيجاد وظيفة
مالئمة و/أو مساعدة في التنسيب في العمل حيث يُبنى هذا البرنامج على أساس مالءمة
للشخصية وقدراتها.
الوظيفة
ّ
لكن ال بد من االشارة إلى أنه وفي بعض األحيان ،قد يكون صاحب اإلعاقة غير مؤهل لالنخراط
في سوق العمل احلر في املرحلة األولى ،لذلك فإن ّه من املهم دمجه في برنامج التأهيل املهني
البنيوي ،املكون من النادي التشغيلي ،العمل احملمي ،الوظائف املدعومة ،العمل في السوق احلر،
بحيث أن الهدف النهائي للبرنامج هو تأهيل أصحاب اإلعاقات للوصول إلى احملطة األخيرة -
سوق العمل احلر،-لكن في الواقع ال يتأهل اجلميع إلى هذه املرحلة لألسف.

مسارات التشغيل

هنالك أربع مسارات لتشغيل أصحاب اإلعاقات وهي:
 .1مركز رعاية يومية ضمن إطار تأهيلي :وهو عبارة عن إطار يومي والذي يعتمد على تأهيل
وحتسني األداء الوظيفي .وهو مخصص لألشخاص غير القادرين على اإلندماج في األطر
التشغيلية العادية.
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 .2مركز تدريبي :وهو إطار تشغيلي يهدف إلى تشخيص قدرات وكفاءة العامل من أجل إيجاد
ومالءمة مكان عمل مالئم .فترة التدريب في املركز غير ثابتة وعلى األغلب فإنها ال تتعدى
ّ
واملشغل القانونية وال يفرض على املشغّل
النصف سنة .جتدر اإلشارة أنه ال تقوم عالقة العامل
إعطاء أجر في فترة التدريب.
 .3التشغيل احملمي داخل إطار تأهيلي :وهو إطار تشغيلي مخصص لألشخاص غير القادرين
على اإلندماج في سوق العمل احلر .هذا اإلطار يدعى في وزارة الصحة “املصنع احملمي” ،أما
في وزارة الرفاه فيدعى “مصنع تشغيل تأهيلي” .من املهام التي يقوم بها العاملون في هذا
اإلطار :تصنيف ،تغليف ،طباعة وجتليد ،جنارة ،وغيرها .جتدر اإلشارة إلى أنه ايضا في هذه االطر
ّ
واملشغل ،ومع ذلك فإ ّن املصنع ملزم بدفع مخصصات مقابل العمل.
ال تقوم عالقة العامل
حساب األجر متغير من مصنع آلخر وغير محدد بالقانون ،األمر الذي يتيح للمصانع التالعب
ومالءمته للدخل الذي يجنيه من املصنع .يذكر أ ّن األشخاص الذين يعملون في
باألجر املمنوح
َ
أطر محمية وبسبب إعاقتهم يتعذر عليهم الوصول إلى مكان العمل بقواهم الذاتية فإن ّهم
يستحقون احلصول على خدمة سفريات ومرافقة من قبل السلطة احمللية.
 هذه اخلدمة ال تشمل األشخاص أصحاب اإلعاقات نفسية - .4التشغيل املدعوم :وهي خدمة دعم ومرافقة ألصحاب اإلعاقة املُدمجون في أماكن عمل
في السوق احلر .من خالل هذه اخلدمة يستحق العامل تلقي دعم في إيجاد عمل ،االنخراط في
ّ
واملشغل ،وإلى جانب
مكان العمل اجلديد واالستمرار فيه .في هذا اإلطار تقوم عالقة العامل
ّ
املشغل يعمل جسم مرافق وداعم .من ضمن األعمال التي متارس في هذا اإلطار :عامل في
متجر حلويات ،بائع في دكان ،موظف بنك ،وكل مكان عمل آخر به صاحب العمل مستعد أن
يدمج صاحب إعاقة ضمن طاقم عامليه.
هنالك نوعني من هذا اإلطار:
 .1ضمن طاقم من العاملني ،والذي فيه أصحاب اإلعاقات تعمل سويا في مكان العمل في
السوق احلر وحتظى مبرافقة ودعم طوال ساعات العمل.
 .2تشغيل فردي لصاحب إعاقة في مكان العمل والذي تكون فيه املرافقة والدعم على فترات
متباعدة مرتني في الشهر .في هذا اإلطار يوجد مسارين لتحديد أجر العامل:
أ .األجر الكامل :إذا كانت اإلعاقة ال تؤثر على قدرته في العمل فهو يستحق أن يتلقى أجرا
كامال ،معنى هذا أن ّ
املشغل ملزم أن يدفع له احلد األدنى من األجر على األقل ،كذلك على
ّ
املشغل أن مينح العامل كل احلقوق للعاملني املستحقة لهم مبوجب القانون.
ب .أجر عمل أدنى مالئم :يستطيع املوظف صاحب اإلعاقة ،والذي تق ّدر قدرته على العمل في
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وظيفته بأن ّها أقل من عامل آخر في نفس الوظيفة ،التوجه إلى وزارة االقتصاد بطلب لتحديد
حد أدنى من األجر مالءم لقدرته على العمل .حتديد احلد األدنى لألجر لصاحب اإلعاقة يقرر وفقا
لتقييم/تشخيص من قبل ُم َ
خص مهني في مكان العمل.
ش ّ
كيف يساعد تعيني أجر أدنى مالءم للموظف صاحب اإلعاقة في مكان العمل؟
كان في السابق لدى قسم ال بأس به من املشغلني تخوفات من تشغيل أصحاب اإلعاقات
والذين تعتبر قدراتهم على العمل أقل من باقي املوظفني .من جهة ،كان عليهم كمشغّلني
االلتزام بدفع احلد األدنى من األجور في سوق العمل لصاحب اإلعاقة كموظّ ف وإال فإ ّن األمر
كان يعرضهم لدعاوى قانونية ،ومن جهة أخرى فإن قدرة عمل هذا املوظف هي أقل من باقي
فضل املشغلون عدم توظيفه أحيانا ً.
املوظفني ولذلك ّ
تفاديا للمشكلة املذكورة أعاله ،يستطيع املوظف تقدمي طلب لتحديد األجر األدنى الذي يستحقه
وبذلك يستطيع كسب دخل من العمل مالءم لقدرته على العمل ،ونتيجة لذلك لن يخشى أي
مشغل تشغيله.
في ما يلي جدول لتحديد احلد األدنى ألجر املوظفني من أصحاب اإلعاقات:

املالءم
نسبة األجر األدنى
َ
 10%من األجر األدنى
 19%من األجر األدنى
 30%من األجر األدنى
 40%من األجر األدنى
50%من األجر األدنى
 60%من األجر األدنى
 70%من األجر األدنى
 80%من األجر األدنى
 100%من األجر األدنى

نسبة القدرة على العمل
من  1%حتى 10%
من  10.01%حتى 19%
من  19.01%حتى 30%
من  30.01%حتى 40%
من  40.01%حتى 50%
من  50.01%حتى 60%
من  60.01%حتى 70%
من  70.01%حتى 80%
فوق 80%

ملزيد من التفاصيل ،مناذج الطلب واملساعدة في تعبئتها .ميكن التوجه إلى مركز دمج أصحاب
اإلعاقات في العمل في وزارة االقتصاد:
هاتف1-700-70-78-71 :
بريد الكترونيmoked-tmt@taldor.co.il :
				

دليل املنارة  -حقوق أصحاب اإلعاقات في اجملتمع العربي

41

قانون الرون – تشجيع أصحاب اإلعاقات للخروج إلى العمل
أنشأت جلنة الرون من أجل فحص دمج أصحاب اإلعاقات في سوق العمل .في أعقاب توصيات اللجنة،
ابتداء من  1.8.09مت تعديل قانون التأمني الوطني من أجل حتسني ظروف احلاصلني على مخصصات
اإلعاقة والذين يخرجون للعمل( .تعديل  109امللقب بقانون الرون) .قبل التعديل ،ومبوجب القانون فإن
كل شخص يجني من العمل أكثر من املبلغ األقصى كان يفقد استحقاقه خملصص اإلعاقة العامة.
وبهذا ،فإن تعديل القانون يحسن ظروف من يعمل وال يسئ إلى ظروف من ال يعمل.
التعديالت األساسية
ً
 .1إذا حددت لك نسبة إعاقة مستقرة ،لن يتم فحصك مجددا عند خروجك للعمل.
 .2املبلغ الذي ستحصل عليه من العمل واخملصصات ،سيكون في كل األحوال أكبر من مبلغ
اخملصصات ،ولذلك فكلما ربحت أكثر من العمل سيكون مجموع دخلك الكلي أكبر.
 .3ستستمر باحلصول على حقوقك بحسب الشروط احملددة.
 .4شبكة أمان ملدة ثالث سنوات  -إذا توقفت عن العمل أو إذا قل دخلك ،ميكنك أن تعاود
احلصول على اخملصصات كما كان سابقا ً ودون احلاجة إلى فحص مرة أخرى.
 .5إذا كنت في شهر متوز (يوليو)  2009حتصل على مخصصات إعاقة ولديك دخل من عمل
فيمكنك احلصول على اخملصصات مبوجب القانون اجلديد فقط إذا اخترت ذلك.
 .6حسب القانون توجد مخصصات جديدة – “مخصصات تشجيع” .تدفع هذه اخملصصات
بدال ً من مخصصات اإلعاقة ملن كان دخله من العمل ال يتعدى املبلغ احملدد بحسب القانون.
وبذلك سيتم احلفاظ على املبدأ الذي مبوجبه فإن اجملموع الكلي الذي ستحصل عليه من العمل
واخملصصات سيكون دائما ً اكبر من مخصص اإلعاقة فقط.
 .7بحسب القانون مت حتديد  4درجات إعاقة 74% ،65% ،60% :أو .100%
إذا كنت تريد اخلروج للعمل ،أو إذا كنت تعمل وتريد أن تفحص اإلمكانية لعمل إضافي ،فإن
خدمات إعادة التأهيل املهني ملؤسسة التأمني الوطني في خدمتك.
خرجت للعمل – لن تتضرر حقوقك اإلضافية
ما دمت تستحق احلصول على مخصصات اإلعاقة ،فإن اخلروج للعمل لن يضر باحلقوق التالية:
للمعالني) – هذه اإلضافة تعطى ملستحق مخصصات
 .1إضافة مقابل الزوجة واألوالد (إضافة ُ
التعويض مقابل زوج/ة وولدين (إذا كان دخل الزوج/ة ال يتعدى  4519ش.ج) إضافة املُعالني
الكاملة للزوج/ة هي  1،040ش.ج ومقابل كل ولد هي  832ش.ج.
 .2مخصص شهري إضافي (קח”ן) – تعطى للحاصلني على مخصصات اإلعاقة والذين تكون لديهم
بنسبة  75%فما فوق وإعاقة طبية  50%فما فوق .مبلغ اخملصص اإلضافي هو بني  224-331للشهر.
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 .3تسهيالت إضافية – من يحصل على مخصصات اإلعاقة يحق له احلصول على تسهيالت
مختلفة في مجاالت عديدة .مثال ً يحق له احلصول على تخفيض في ضريبة البلدية (األرنونا)،
تخفيض في املواصالت العامة ،املساعدة في إيجار املسكن ،بحسب الشروط املوضوعة من
قبل املؤسسات التي متنح هذه التسهيالت.
 .4مبوجب قانون الرون يبدأ تقليص مخصص اإلعاقة العامة تدريجيا ً ابتدا ًء من دخل يعادل  21%من
معدل األجر العام ،والذي يقارب ال 9,302 -ش.ج ..فيما يلي قائمة لبيان نسبة اخلصم من اخملصص
حسب دخل عامل صاحب إعاقة (املعطيات صحيحة لعام  2013وقابلة للتغيير سنويا ً).
الدخل من العمل

نوع اخملصص

 .1مبلغ دخل من العمل حتى اعاقه عامه
 21%من معدل األجور العام
(ما يقارب  1953ش.ج.).
 .2مبلغ دخل من العمل أعلى اعاقه عامه
من  21%وحتى  25%من
معدل األجور العام (ما يقارب
دخل أعلى من  1953ش.ج.
وحتى  2326ش.ج.).
 .3مبلغ دخل من العمل أعلى اعاقه عامه
من  25%وحتى  45%من
معدل األجور العام (ما يقارب
دخل أعلى من  2326ش.ج.
وحتى  4186ش.ج.).
 .4مبلغ دخل من العمل أعلى *مجموعه أ .اعاقه عامه
من  45%وحتى  60%من
معدل األجور العام (ما يقارب
*مجموعه ب .تشجيع
دخل أعلى من  4186ش.ج.
وحتى  5581ش.ج.).
 .5مبلغ دخل من العمل أعلى تشجيع
من  60%وحتى  68%من
معدل األجور العام (ما يقارب
دخل أعلى من  5581ش.ج.
وحتى  6325ش.ج.).
				

نسبة اخلصم من
اخملصص
0%
10%
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 .6مبلغ دخل من العمل أعلى تشجيع
من  68%وحتى  93%من
معدل األجور العام (ما يقارب
دخل أعلى من  6325ش.ج.
وحتى  8651ش.ج.).
 .7مبلغ دخل من العمل أعلى تشجيع
من  93%من معدل األجر
العام (ما يقارب دخل أعلى
من  8651ش.ج .وحتى املبلغ
املستحق من احلد األقصى).

40%

60%

معدل األجر العام لعام  2013هو  9,302شاقال.
نفسية.
مجموعة أ :من ُحددت له  70%إعاقة طبية على األقل أو  40%إعاقة طبية نتيجة إلعاقة
ّ
عامة ملدة  60شهرا ً من مجمل  84شهرا ً من
مجموعة ب :من كان مستحقا خملصص إعاقة ّ
املدة التي سبقت .1.8.2009
العامة مبوجب قانون الرون
االمتيازات التي يحصل عليها أصحاب اإلعاقات
ّ
 .1مبوجب القانون ،سيكون هنالك مخصصات جديدة تدعى “مخصصات تشجيع” .تدفع هذه
اخملصصات للشخص بدال من مخصص اإلعاقة العام في حال أن الشخص فقد استحقاقه خملصص
اإلعاقة إذا زاد دخله من العمل عن احلد األعلى (انظر الشرط املالي رقم  4أعاله).
 .2إذا لم يعد صاحب اإلعاقة ميلك اإلستحقاق خملصصات اإلعاقة ،وبدأ باحلصول على اخملصصات
التشجيعية ،فإنه يستحق شبكة أمان ملدة  36شهرا ً .في حال توقّف عن العمل فإن ّه يعود للحصول
بشكل تلقائي على مخصصات اإلعاقة كما كان قبل بدء العمل .وإذا إنخفض دخله خالل املدة التي
حصل فيها على اخملصصات التشجيعية ،وكان من املستحقني للحصول على مخصصات اإلعاقة،
فسيحصل بشكل تلقائي على مخصصات اإلعاقة التي سيتم حسابها بنا ًء على الدخل.
 .3لفترة سنتني من سريان مفعول القانون ،ال يدعو التأمني الوطني صاحب اإلعاقة لفحص عدم
قدرته على العمل.
*مخصص التشجيع ال يدفع بشكل دائم ومدى احلياة
*ملزيد من التفاصيل يرجى التوجه لفرع التأمني الوطني القريب من مكان السكن
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التوجيه في العمل
إذا كنت تنوي اخلروج للعمل للمرة األولى ،أو إذا كنت تعمل في املاضي وتريد العودة إلى سوق
العمل ،إذا كنت تعمل بوظيفة جزئية وحتتاج إلى مهارات إضافية لكي تتمكن من زيادة دخلك،
إذا كنت تعمل بوظيفة غير مهنية وتشعر بأن إمكانياتك أكبر فإن موظفي التأهيل في
مؤسسة التأمني الوطني يستطيعون مساعدتك في االنخراط في العمل بطرق متنوعة.
خدمات التأهيل في مؤسسة التأمني الوطني تقدم من قبل عاملني إجتماعيني يقدمون لك
االستشارة بكل ما يتعلق باختيار املهنة املالئمة واالنخراط في سوق العمل .الفرصة للتأهيل
املهني متاحة لك في إطار القانون وهي تعطى لك باإلضافة إلى مخصصات اإلعاقة.
ماذا حتوي خدمات التأهيل؟
 .1إستشارة وتوجيه لإلندماج في العمل ،مبا في ذلك التوجيه املهني.
 .2حتضير برامج تأهيل تالئم قدراتك ومحدودياتك.
 .3متويل قسط التعليم خالل فترة التأهيل املهني/الدراسة.
إذا كنت حتصل على مخصصات جزئية ،يحق لك بشروط معينة احلصول على رسوم التأهيل،
متويل مصاريف السفر واملساعدة في متويل املعدات واألدوات الالزمة لتنفيذ برنامج التأهيل.
خدمات التأهيل في مؤسسة التأمني الوطني تقدم إلى األشخاص املالئمني للعمل في السوق
املفتوح .إذا كنت مالئما ً للعمل في عمل محمي أو مدعوم ،سيتم توجيهك إلى اخلدمة املالئمة
في وزارة الرفاه واخلدمات االجتماعية أو وزارة الصحة.
أنت مدعو للتوجه لقسم التأهيل في فرع مؤسسة التأمني الوطني القريب من مكان سكناك،
لفحص برنامج التأهيل الذي يالئمك ،والذي ميكنّك من االنخراط في العمل.
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إعادة التأهيل
إعادة التأهيل مبوجب قانون التأمني الوطني

تق ّدم مؤسسة التأمني الوطني خدمات تأهيل مهني ألصحاب اإلعاقات وألزواجهم.

من يس ًتحق؟
من حددت له إعاقة طبية بنسبة  20%على األقل من قبل مؤسسة التأمني الوطني ،وعمر ُه
ال يتجاوز سن التقاعد ،أو ان ّه شريك حياة لصاحب إعاقة غير قابل للتأهيل ،يقيم معه بشكل
دائم ،ويستوفي كال من الشروط اآلتية:
 .1نتيجة لإلعاقة هو غير قادر على العمل بعمله أو بعمل مالئم آخر.
 .2هو محتاج خلدمات إعادة تأهيل مهني كي يعاود مزاولة عمله السابق أو عمل آخر يالئم
مهاراته بعد اإلعاقة.
 .3هو مالئم إلعادة التأهيل املهني ،قادر على التعاون مع إعادة التأهيل املهني واإلندماج في
عمل في السوق احلرة.
موظف إعادة التأهيل املهني في التأمني الوطني يحدد للمالئمني إلعادة التأهيل مسارا تعليميا
وتدريبا مهنيا يالئم صاحب اإلعاقة مع األخذ بعني االعتبار مهاراته ،نوع العمل املنشود ونسبة
اإلعاقة الطبية لدى الشخص.
املساهمات املادية ملؤسسة التأمني الوطني
يدفع التأمني الوطني ألصحاب اإلعاقات خالل فترة التأهيل املهني الدفعات اآلتية:
 .1مخصص إعادة تأهيل وفق الشروط التالية:
مخصص إعادة تأهيل بنسبة .100%
أ -كل من ال يحصل على مخصص إعاقة عامة يستحق
ّ
ب -كل من يحصل على مخصص إعاقة عامة كامل ال يستحق خملصص إعادة تأهيل.
مخصص إعادة تأهيل قيمته
ت -من يحصل على جزء من مخصص اإلعاقة العامة يستحق
ّ
العامة كامال واخملصص اجلزئي الذي يحصل عليه هذا
هي الفرق بني قيمة مخصص اإلعاقة
ّ
الشخص.
 .2قسط التعليم :معدات ولوازم تعليمية ودروس مساعدة :يستطيع كل صاحب إعاقة يلتحق
مبؤسسة للتعليم العالي ،أن يسترد هذه املصروفات من مؤسسة التأمني الوطني.
 .3مصروفات سفر وإقامة :ميول التأمني الوطني مصروفات السفر من بيت أصحاب اإلعاقات
إلى مكان التعليم وفقا ً لرسوم استخدام املواصالت العامة .باالضافة إلى هذا ،فإن مؤسسة
متول مصروفات النوم أيضا ً في احلاالت التي يبعد فيها مكان سكنى صاحب
التأمني الوطني ّ
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اإلعاقة عن مكان التعليم ب أكثر من  40كم.
 .4خدمات الدعم واإلتاحة املتعلقة باملواد الدراسية :مينح التأمني الوطني خدمات نص ،ترجمة
احلسية.ب هدف احلصول على هذه اخلدمات يجب تقدمي
للغة اإلشارات وقراءة ألصحاب اإلعاقات
ّ
طلب حصول على خدمات إعادة التأهيل املهني إلى مؤسسة التأمني الوطني.
ملزيد من املعلومات يرجى التوجه إلى فرع التأمني الوطني األقرب إلى مكان السكن
إعادة التأهيل مبوجب وزارة الرفاه واخلدمات االجتماعية
يتعاون قسم إعادة التأهيل في وزارة الرفاه واخلدمات االجتماعية مع مراكز خلدمات اجلمهور
احلسية .متنح هذه
أطر إعادة التأهيل في مجاالت حياتية عديدة ألصحاب اإلعاقات
في تفعيل ُ
ّ
اخلدمات بالتعاون مع قسم إعادة التأهيل في مؤسسة التأمني الوطني ،السلطات احمللية ،وزارة
التربية والتعليم ،وزارة الصحة ،وزارة العمل وهيئات أخرى تقدم اخلدمات للجمهور.
أ ُ ُطر عمل إعادة قسم التأهيل
أطفال وشباب من أصحاب اإلعاقات احلسية واجلسدية
* إيجاد وكشف األشخاص الذين لديهم إعاقات في البيئة احمليطة بوحدة إعادة التأهيل.
* إعادة تأهيل بواسطة أ ُ ُطر جماهيرية وتعليمية.
* حتسني مهارات أدائية.
* عالج بواسطة أ ُ ُطر إسكان بديلة في اجملتمع العام أو في داخليات.
شباب وبالغني
* تشخيص ،تأهيل مهني ،إرشاد مهني و أ ُ ُطر عمل محمية.
* دمج الشخص في احلياة الطبيعية للعائلة واجملتمع ومساعدة شخصية.
* تطوير مهارات وفرص في اجملال االجتماعي ،فعاليات ترفيهية ورياضة تأهيلية.
* مساعدة مادية (مثل اشتراك في دفع فاتورة الهاتف ،سفريات وغيره).
* إسكان في أ ُ ُطر خارجية.
* تقدمي خدمات خاصة ألصحاب اإلعاقات البصرية.

ملزيد من التفاصيل يرجى التوجه إلى قسم الرفاه واخلدمات االجتماعية في مكان السكن
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الفصل التاسع  -العيش املستقل والدمج /اإلندماج في اجملتمع
كما كنّا قد اسلفنا ،وكنتيجة لقدم املباني واملساكن في اجملتمع العربي ،وافتقارها إلى املعايير
القانونية املطلوبة جلعلها متاحة ،يعاني أصحاب اإلعاقات في اجملتمع العربي من صعوبات بالغة
في إمكانية الوصول ألماكن سكناهم ،مما يجعل إمكانية ممارسة حياتهم اليومية بشكل مستقل
امرا صعبا ،ويستوجب مرافقة دائمة من ذويهم الداء ابسط االحتياجات.
باالضافة إلى هذا ،وال ّن معظم أصحاب اإلعاقات يعيشون في مؤسسات معزولة عن اجملتمع ،تزيد
احلواجز أكثر في دور اجملتمع على دمجهم فيه ،وتتعزز الدونية بينهم وبني الشرائح االخرى ،ما يؤدّي
إلى تقويض قدرتهم على اإلندماج في اجملتمع ،وحرمانهم من إمكانية العيش بكرامة ومساواة
كباقي الشرائح اجملتمعية.

املساعدات املق ّدمة من وزارة اإلسكان

• االستحقاق لتغيير ظروف /شكل املسكن
تساهم وزارة اإلسكان بتمويل تعديالت أو /و حتسينات ضرورية ،داخلية أو خارجية ،ألصحاب
مالءمة املداخل التاحتها
اإلعاقات بالتنقل في البيت وفي طرق الوصول إليه .تشمل هذه التغييرات َ
ألصحاب اإلعاقة املتنقّ لني مبساعدة كرسي عجالت أو جهاز للمشي عن طريق توسيع املداخل
القائمة ،أو إضافة مداخل جديدة للبيت ،تغييرات أو إضافات ضرورية للمراحيض ،بناء ُسبل أو
جسور متيحة للتنقل وكذلك مالءمات في املطبخ أو جهاز رفع آلي .كما وتساعد وزارة اإلسكان
أصحاب اإلعاقات على شراء بيوت جديدة أو استئجار الشقق السكنية (اسكان جماهيري).
ملعلومات وتفاصيل إضافية الرجاء التوجه لفرع وزارة اإلسكان القريب ملكان السكن
• أصحاب اإلعاقات العقلية واملسكن
 .1توجد في إسرائيل جمعيات  /مؤسسات مهنية كثيرة ،تدير مساكن عديدة في اجملتمع ،قسم
منها في اجملتمع العربي ،حيث يسكن فيها املئات من أصحاب اإلعاقات ويتلقون مساعدة مكثفة
من خالل توجيههم ومرافقتهم في حياتهم اليومية ليتمكنوا من التمتع بحياة مستقلة.
يسكن أصحاب اإلعاقات في شقق في مبان سكنية عادية ،مبجموعات صغيرة ،يرافقهم طاقم
مرشدين مهنيني على مدار الساعة وفقا الحتياجاتهم ،وتقدم لهم املساعدة في مختلف اجملاالت
احلياتية :االستحمام ،حتضير الطعام ،غسيل املالبس ،ونظافة الشقة ،بتشجيع من الطاقم نحو
احلد األقصى من االستقاللية ،من خالل احلفاظ على كرامتهم وأمانهم الشخصي.
 بلطف من بزخوت -48
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 .2عملية اخلروج إلى إطار سكني خارج البيت
 عليكم أوال التوجه إلى مكتب اخلدمات االجتماعية القريب من مكان سكناكم ،مقابلةالعاملة االجتماعية اخلاصة بكم ،وطلب إسكان ابنكم /ابنتكم خارج البيت.
 تهتم العاملة االجتماعية بأن يجتاز ابنكم/ابنتكم عملية تشخيص في مركز التشخيص.تكيفه ،وطرق االعتناء به.
ستقرر جلنة التشخيص مستوى ّ
 تتم دعوتكم ،بصفتكم األهالي واألوصياء ،إلى جلنة التشخيص وستتاح لكم الفرصة بأنتطلبوا توجيه ابنكم/ابنتكم إلى اإلطار السكني في اجملتمع.
 بعد أن تقر ّ جلنة التشخيص استحقاق ابنكم/ابنتكم للسكن خارج البيت ،تقوم العاملةاالجتماعية اخلاصة بكم بتحويل اسمه إلى هيئات املراقبة من قبل مكتب الرفاه االجتماعي،
وترفقه بتوصية ترتيبات السكن خارج البيت.
 تطرح هيئات املراقبة موضوع ابنكم/ابنتكم لنقاشه أمام جلنة تنسيب خاصة ،وتقرر اللجنةبدورها ما هو اإلطار املالئم له/لها .يحق لكم ،أنتم األهالي ،االعتراض على قرار جلنة التنسيب
اللوائية.
 تقوم جلنة التنسيب بإرسال املواد املهنية اخلاصة بإبنكم إلى إطار مالئم له ،وسيعقد هذااإلطار جلنة قبول الستيعابه فيه.
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الفصل العاشر  -الصحة
يعيش في اجملتمع العربي عشرات اآلالف من أصحاب اإلعاقات على اختالف أنواعها .معظمهم
ميارسون حياتهم الكاملة ويستخدمون اخلدمات اجلماهيرية املعتادة .على الرغم من ذلك ،عند
تلقيهم العالجات الطبية يواجهون صعوبات في تلقي العالج الطبي بشكل متساو يضمن
لهم الكرامة اإلنسانية ،وذلك نتيجة عدم إتاحة صناديق املرضى والعيادات الطبية التي تعنى
بتقدمي اخلدمات الصحية.
معظم العيادات وصناديق املرضى موجودة في مباني غير متاحة ،وأخرى مراحيضها غير متاحة
ألشخاص يتنقلون على كرسي العجالت ،األجهزة الطبية غير متاحة وفي بعض األحيان ال
ومطلعة على كيفية التعامل مع أصحاب اإلعاقات بشكل
مؤهلة
ّ
تكون الطواقم الطبية ّ
عام .نتيجة لذلك ،فإ ّن أصحاب اإلعاقات يُقلِّون من إجراء الفحوصات الدورية ويتوجهون إلى
العالج فقط حني يتدهور وضعهم الصحي ،وحني يحتاجون إلى عالج طارئ .هذا الوضع يعتبر
انتهاكا ً كبيرا ً حلقهم باملساواة والكرامة اإلنسانية.
مبوجب قانون اإلتاحة الذي سن في شهر آذار سنة  ،2005كل اخلدمات الصحية وكل األماكن
التي تقدم هذه اخلدمات ،يجب أن تكون متاحة ألصحاب اإلعاقات .على اإلتاحة أن تنفذ بشكل
تدريجي ومبوجب برامج حتددها صناديق املرضى ووزارة الصحة حتى العام  .2018حتى ذلك
الوقت ،على صناديق املرضى أن تعمل جاهدة على إتاحة اخلدمة أو أن تقوم بتوجيه أصحاب
اإلعاقات لتلقي اخلدمة من صندوق مرضى آخر متاح.

مالءمة اخلدمات الطبية ألصحاب اإلعاقات النفسية والعقلية

يحتاج أصحاب اإلعاقات العقلية أو النفسية إلى تلقي خدمات طبية متاحة في كل ما يتعلق
الطبية
في سبل التعامل معهم ومع إعاقتهم .إن املعرفة واملهارات في إعطاء اخلدمات
ّ
ألصحاب اإلعاقات العقلية والنفسية غير متطورة في البالد ،حيث أن ّه ال يوجد توعية كافية
من أي جسم معالج.
إن عدم الوعي للتعامل مع هذه اإلعاقات يؤدي إلى عدم تلقّ ي أصحابها للعالج الوقائي اخلاص بهم،
بالكم الكافي.
أو عدم تلقيهم للعالجات األولية البسيطة ،أو إجراء فحوصات حتت تخدير كامل
ّ
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إتاحة اخلدمات الطبية ألصحاب اإلعاقات البصريّة

يفتقر أصحاب اإلعاقات البصرية إلى اكتساب املعلومات احمليطة عن طريق حاسة البصر ،فهم
ال يرون غرفة الطبيب وال األجهزة الطبية التي يُفحصون ويُعاجلون بها ،وال يستطيعون رؤية
الطاقم الطبي الذي يعاجلهم .هذا األمر ميكن أن يؤدي إلى القلق واخلوف الشديدين من اجملهول
والغير متوقع ،لذلك فهنالك حاجه ملحة إلتاحة اخلدمة من خالل وصف املعدات الطبية،
وإخبارهم عن الطاقم الطبي املوجود في غرفة العالج ،األمر الذي قد يزيد من تعاونهم ومن
جناعة العالج الطبي.

إتاحة اخلدمات الطبية ألصحاب اإلعاقات السمعية

للمعالَج تُنقل إليه بطريقة كالمية ،كذلك هو األمر بالنسبة
معظم املعلومات الطبية التي تعطى ُ
لكل التعليمات التي توجه للمعالج خالل الفحص أو العالج لضمان جناعة العالج .نتيجة لذلك،
من املمكن أن يفتقد أصحاب اإلعاقات السمعية إلى معلومات هامة وضرورية تتعلق بصحتهم.
إلتاحة اخلدمة ،هنالك حاجه إلى االستعانة بآليات تقنيه ومن ضمنها استخدام الكتابة عوضا ً
عن الكالم ،بهدف إيجاد سبل التواصل املباشر مع املُعالَج صاحب اإلعاقة السمعية والتي من
شأنها أن تضمن له حقوقه األساسية كتلقّ ي العالج والتعزيز من جتاوبه معه.

إتاحة اخلدمات الطبية ألصحاب اإلعاقات اجلسدية

مبان غير متاحة ،األمر
معظم املباني التي تتواجد فيها صناديق املرضى في اجملتمع العربي هي ٍ
الذي يحرم العديد من أصحاب اإلعاقات اجلسديّة من تلقي العالج الذي هم بأمس احلاجة إليه.
لذا هنالك حاجه إلتاحة املباني من خالل وضع حدلة (רמפה) في املداخل املدر ّجة أو من خالل
مالئمة املعدات الطبية ومنها مثال مالءمة ارتفاع األجهزة ،واملعدات الطبية لألشخاص الذين
يتنقلون بواسطة كرسي عجالت ،مالءمة مكاتب االستقبال في العيادات لتقدمي العالج وغيرها.

قائمة خدمات الصحة ألصحاب اإلعاقات النفسية

• في األطر الطبية
 فحوصات نفسية في مراكز الصحة النفسية واملستشفيات. اقامة في األقسام النفسية في املستشفيات( .يذكر أن ّه ضد قرار االقامة القسرية فياملستشفيات ،ميكن االستئناف على هذا القرار أمام اللجنة النفسية اللوائية).
النفسية ،أو حالة
النفسية ،األمراض
 عيادة اخلدمات :في حاالت التوتّر ،الضغط واالضطراباتّ
ّ
طبية أو نفسية أخرى ،ميكن احلصول على عالج طبي ،استشارة نفسية ،استشارة زوجية ،أو
عائلية في العيادات واملراكز االجتماعية للصحة النفسية.
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• أطر إعادة التأهيل

 في السكن :مرافقة السكان في االسكان احملمي ،في الشقق أو ال ُنزُل (املساعدة هي فقطملرافقة تأهيلية).
احملمية ،دمج
 في العمل :املساعدة في احلصول على امناط عمل مالءمة ،اإلندماج في املصانعّ
ومرافقة األشخاص املعاد تأهيلهم في أماكن عمل في السوق احلر.
 في التعليم :دمج الطالب في برامج إلكمال التعليم حتى امتحانات البجروت. إقامة نوادي اجتماعية ترفيهية. مساعدات بيتية للمعاد تأهيلهم ومرافقة في مرحلة التأقلم للحياة املستقلة. خدمة سلّة إعادة التأهيل ألصحاب اإلعاقة النفسية في اجملتمع والتي يُعمل بها مبوجبقانون اعادة تأهيل أصحاب اإلعاقات النفسية في اجملتمع ،هدفها إعادة تأهيل هذه الشريحة
ودمجهما في اجملتمع من خالل استخدام كل اإلمكانيات املتوفرة ملنحها االستقاللية في
العيش وفي حتسني جودة احلياة.
االستحقاق خلدمة سلة إعادة التأهيل هو ملن هم في جيل  18سنة وما فوق و يعانون من إعاقة
نفسية (اضطراب نفسي) ومعترف به حسب التأمني الوطني كشخص صاحب إعاقة بنسبة 40%
على األقل بسبب هذه اإلعاقة .السلة توفر /تساعد في :مرافقة بالسكن ،العمل ،إكمال التعليم،
ترفيه(وقت فراغ) ،اجتماعيات ،ارشاد للعائالت .التوجه يكون مباشرة للجهات الطبية املسؤولة.
للمزيد من املعلومات يرجى التوجه إلى قسم الطب النفسي اللوائي القريب من مكان السكن

• االشتراك في متويل األجهزة الطبية

 وزارة الصحة تساهم في متويل األجهزة الطبية إلعادة التأهيل ،التنقل ،السير وكذلك فياالصطناعية) .للحصول على
متويل أجهزة التنقل الكهربائية وأجهزة السير البديلة (االطراف
ّ
القائمة املفصلة لألجهزة يرجى التوجه إلى مكاتب وزارة الصحة من املوقع االلكتروني لوزارة
الصحةwww.health.gov.il :
املعنية في قسم
 للحصول على املساعدة قبل اقتناء اجلهاز يرجى التوجه إلى اجلهاتّ
األمراض الدائمة  /املزمنة في مركز الصحة .يذكر أ ّن التوصية تكون بواسطة معالج وظيفي
يخص
أو معالج طبيعي ،وأ ّن وثائق أخرى إضافية قد تطلب حسب نوع اجلهاز املطلوب .أما فيما
ّ
األجهزة التي أقتنيت قبل احلصول على املوافقة عليها فإن ّه ال ميكن استرداد املال املدفوع من
أجل احلصول عليها.
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صندوق املرضى

متنح صناديق املرضى أصحاب اإلعاقات اخلدمات التالية في إطار سلة الصحة:
مكوث للعالج في املستشفى /إعادة تأهيل /عالج طبيعي/عالج عملي/أجهزة خاصة موجودة
أشعة وأطباء متخصصون/
في سلة الصحة /عالجات خاصة /توجيه لعيادات/مراكز تصوير
ّ
تخفيض أو إسترجاع املدفوعات على األدوية وفق سعر شهري معني.
خدمات أخرى تعطى حسب نوع التأمني الصحي في صندوق املرضى
احلاصلون على مخصصات اإلعاقه العامة من التأمني الوطني معفيون من هذه الدفعات:
 زيارة طبيب باطني أو طبيب أخصائي آخر التزام لصندوق املرضى -زيارة معاهد وعيادات خارجية
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الفصل احلادي عشر  -مخصصات شهرية
مخصصات اإلعاقة العامة:

يأتي مخصص اإلعاقة العامة كضمان مادي بديل عن الدخل الشهري لصاحب إعاقة أفقدته
إعاقته قدرته على العمل بنسبة تزيد عن  ،50%يشمل هذا ربّات املنازل الالتي فقدن القدرة
على العمل نتيجة لإلعاقة في املنزل بنسبة  50%أو أكثر.

العامة
شروط استحقاق مخصص اإلعاقة
ّ
 .1العمر :من  18عاما ً وحتى سن التقاعد (سن التقاعد هو  67للرجال و  64للنساء)
 .2شرط طبي :اعاقه طبيه بنسبة  60%على األقل:
 في حال تكون لدى الشخص أكثر من إعاقة وبينها واحده من اإلعاقات بنسبة  25%علىاألقل ،عندها تكفي اعاقه طبيه بنسبة  40%على األقل.
 بالنسبة لربة منزل  :يجب أن تتواجد لديها إعاقة طبية بنسبة  50%على األقل..3شرط أدائي :فقدان القدرة على العمل وكسب املال من العمل أو تَقلّص هذه القدرة بنسبة
 50%على األقل.
 بالنسبة لربة منزل :نتيجة لإلعاقة فقدت القدرة على القيام مبهام البيت أو تقلصت قدرتهاب  50%على األقل.
 مبوجب القانون توجد هنالك  4درجات عدم قدرة.100% ،74% ،65% ،60% : .4شرط مالي :ليس لديه دخل من العمل أو أن دخله ال يتع ّدى:
  60%من معدل األجر في سوق العمل  5581شاقل لعام  2013لشخص مستحق ملدةمتواصلة أو لديه إعاقة صعبة.
 أو  45%من معدل األجر في سوق العمل  4186ش.ج لعام .2013ً
 مستحق لفترة متواصلة :من كان مستحقا خملصص إعاقة عامه ملدة  60شهرا من 84شهرا ً للمدة التي سبقت .1.8.2009
 شخص لديه إعاقة صعبة :من ُحددت له  70%إعاقة طبية على األقل أو  40%إعاقة طبيةنفسية).
(نتيجة إلعاقة
ّ
()1
مبلغ اخملصص الكامل ( )100%للفرد هو 2،267شاقل  ،للفرد الذي درجة عدم كفاءته هي
ونسبيا لدرجة عدم الكفاءة ملن تكون
مخصصات كاملة للفرد)
 75%أو ما فوق( .فيما يلي:
ّ
ً
درجة عدم كفاءته .60%-74%
( )1هذه املعلومات محتلنة من 1.1.2012
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مخصصات اإلعاقة العامة الذين ح ّددت لهم درجة عدم الكفاءة على كسب
متقاضو
ّ
األجر بنسبة  75%على األقلّ  ،درجة إعاقة طبية بنسبة  50%على األقلّ وهم ال ميكثون
اخملصصات مبلغ بني  256شيكل و 378شيكل – مبوجب
مؤسسة ،يتقاضون عالوة على
في ّ
ّ
اعاقتهم ابتدا ًء من .01.01.2012
عالوة املعالني  -للزوج/ة ،الذي دخله/ها ال يزيد على  57%من معدل األجر في الدولة –  50%من
اخملصصات التي تدفع لصاحب اإلعاقة (ال تستحق ربة بيت عالوة من أجل زوجها) ،للولد (لكل من
ّ
اخملصصات الشهرية ،التي تدفع لصاحب اإلعاقة أو لربّة بيت صاحبة
الولدين األوّلني) –  40%من ّ
إعاقة .يذكر أ ّن عالوة املعالني مشروطة بإختبار الدخل.
على مقدم طلب قبض اخملصصات أن يقدم الطلب بنفسه .وإذا لم يكن قادرًا على تقدمي الطلب
بنفسه بسبب وضعه اجلسماني أو النفساني ،فيسمح لفرد من أفراد عائلته أو لشخص آخر
ميثله بتقدمي الطلب باسمه بالتوجه إلى فرع التأمني الوطني األقرب إلى مكان السكن وتقدمي
طبية ،مستندات متعلّقة
طلب للحصول على مخصص إعاقة عامه .يجب إرفاق مستندات ّ
بالعمل وكل مستند آخر مبوجبه يستطيع الشخص إثبات إعاقته .بعد تقدمي الطلب يدعى
طبية من قبل التأمني الوطني .إذا كان الشخص ال
الشخص إلجراء فحوص طبية أمام جلنة ّ
يستوفي الشروط الطبية (كما ذكر أعاله) يرفض طلبه في هذه املرحلة وال يكمل التأمني
اخملصصات خالل  12شهرًا من يوم حدوث سبب الطلب.
الوطني بحث طلبه .يجب تقدمي طلب ّ
اخملصصات.
تقدمي الطلب بعد املوعد ،قد ميس باستحقاق قبض ّ
بداية االستحقاق
يوما من املوعد الذي فُقدت فيه القدرة على كسب األجر (أو القيام باألعمال
عند انتهاء ً 90
يوما من إنتهاء الفترة التي يتقاضى
املنزلية) أو إذا تقاضى صاحب اإلعاقة خالل هذه الفترة ً 90
فيها بدل املرض.
قادما جدي ًدا فقط).
(للقادم اجلديد  -بداية االستحقاق مع إنتهاء سنة من املوعد الذي أصبح فيه ً
طبية عليا خالل 60
توجد هنالك إمكانية لالعتراض على قرار اللجنة
الطبية إلى جلنة استئناف ّ
ّ
يوما ً من يوم تسلّم جواب اللجنة الطبية األولى .من يحقق الشرط الطبي يدعى للمثول أمام جلنة
فحص عدم القدرة على العمل لكي تقرر اللجنة مدى قابليته للعمل ولكسب املال من العمل.
من قررت جلنة فحص عدم القدرة على العمل أنه قادر على العمل أو أن قدرته على العمل لم
تتقلص بأكثر من  50%ليس مستحقا خملصص إعاقة عامة حتى ولو كانت نسبة إعاقته
الطبية مرتفعة.
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مثال ...من قررت له اللجنة األولى  70%إعاقة طبية ،وقررت اللجنة الثانية بخصوصه أنه
قادر على العمل أو أن قدرته على العمل لم تتقلص بأكثر من  ،50%يعتبر غير مستحق
خملصص إعاقة عامة .ميكن االستئناف على قرار جلنة فحص عدم القدرة على العمل إلى جلنة
عليا لفحص عدم القدرة على العمل خالل  60يوما ً من يوم تسلُّم جواب اللجنة األولى.
باإلضافة إلى ما ذكر أعاله ،هنالك إمكانية لالستئناف إلى محكمة العمل اللوائية ضد قرارات
جلان التأمني الوطني حينما ترتكب هذه اللجان خطأ قانونيا ً (القصد من ذلك هو أنه ال ميكن
االستئناف ضد وجهة النظر املهنية).
اإلعفاء من دفع رسوم التأمني
• من يتقاضى مخصصات اإلعاقة وليس لديه أي دخل آخر يعفى من دفع رسوم التأمني في
الفترة التي يستحق فيها تقاضي اخملصصات.
• من يتقاضى مخصصات اإلعاقة وحددت له درجة عدم كفاءة على كسب األجر بنسبة
 75%وما فوق ملدة سنة على األقل أو بشكل دائم ،يعفى من دفع رسوم التأمني في الفترة
التي يستحق فيها تقاضي اخملصصات ،حتى إذا كان لديه دخل من مصدر آخر.
• لكن إذا كان عامال ً مستقالً ،فعليه أن يدفع رسوم تأمني مصابي العمل.
• وإن كان عامال ً أجيرًا فيدفع عنه املشغل رسوم تأمني مصابي العمل ورسوم تأمني حقوق
العاملني في حالة اإلفالس أو حلّ الشركة.
من يستحق ُ احلصول على رسوم املرافقة لصاحب إعاقة بصرية؟
الشخص الّذي يستوفي واحدا من الشروط اآلتية :
 .1كفيف كليا ً
 .2حدة نظر قصوى  1/60في العني األكثر سالم ًة (مبساعدة النظارة أيضا)
 .3تقلص مدى النظر بحيث أن مجال الرؤية القصوى ال يتعدى  10درجات في العني األكثر
سالم ًة ( مبساعدة النظارة أيضا ).
من ال يستحق احلصول على رسوم املرافقة؟
• من هم دون  18عام.
• من وصلوا إلى جيل الشيخوخة ولم يكونوا ضمن قائمة املستحقني قبل الوصول اليها
(للنساء  62 -عاما ،للرجال  67 -عاما ).
• الكفيف املتواجد في بيت املسنّني ،مؤسسة طبية للنقاهة ،السجن ،مسكن ألصحاب
اإلعاقات اجلسدية أو العقلية.
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سريان مفعول االستحقاق
يصبح مفعول االستحقاق باحلصول على رسوم املرافقة ساريا من موعد فحص النظر حلظة
التو ّجه للحصول على شهادة كفيف.
كيف نحصل على االستحقاق ؟
يتضمن فحص النظر للحصول على شهادة كفيف فحصا آخر لالستحقاق باحلصول على
رسوم املرافقة .يرسل إلى طالب االستحقاق بعد فحص االستحقاق رسالة بريدية تعلمه
بأحقيته لرسوم املرافقة ،وباحلاجة الرسال تفاصيل حساب البنك باإلضافة إلى بعض
ّ
املستندات املذكورة الحقا والتي يجب ارسالها إلى العنوان التالي:
مركز خدمات الكفيف  /وزارة الرفاه واخلدمات االجتماعية،
أبراج العاصمة ،شارع يرميهو  ،39القدس
حتول إلى احلساب
بعد وصول هذه املستندات إلى عنوانها مبا في ذلك رقم احلساب في البنك ّ
املُعطى رسوم املرافقة.
رسوم مرافقة للشخص الكفيف
يدفع هذا اخملصص من قبل مركز خدمات الكفيف في وزارة الرفاه واخلدمات االجتماعية.
والهدف منه هو مساعدة الشخص الكفيف لكي يندمج وينخرط في اجملتمع .يذكر أن
ليس كل شخص حامل لبطاقة كفيف يعتبر مستحقا ً لرسوم املرافقة .هذه رسوم تدفع
للمستحقني من الرجال بني األجيال  18-67واملستحقات من النساء بني األجيال .18-62
قيمة رسوم املرافقة
رسوم املرافقة الكاملة للشخص الكفيف تعادل  11.34%من معدل األجور في سوق العمل
لسنة  ،2012أي ما يعادل  965ش.ج .رسوم املرافقة متنح ب  3درجات :
أ .رسوم مرافقة كاملة ( )100%لشخص يعمل /يتعلّم ( 965ش.ج)
ب 75% .من رسوم املرافقة الكاملة متنح لشخص ال يعمل وال يحصل على مخصص خدمات
خاصة (  725ش.ج.).
اخلاصة
ج 50% .من رسوم املرافقة الكاملة لشخص ال يعمل ويحصل على مخصص اخلدمات
ّ
(  485ش.ج.).
ملزيد من التفاصيل يرجى التوجه إلى مركز خدمات الكفيف
في وزارة الرفاه واخلدمات االجتماعية
				

دليل املنارة  -حقوق أصحاب اإلعاقات في اجملتمع العربي

57

مخصص التنقل

مخصص التنقل هو مخصص يمُ نح ألصحاب اإلعاقات الذين يواجهون صعوبة في التنقل
بسبب إعاقة في الرجلني.
أمثلة إلمتيازات متنح ضمن مخصص التنقل:
 .1مخصص تنقل شهري لشخص ليس بحوزته سيارة لتمويل مصروفات التنقل.
 .2مخصص تنقّ ل شهري لشخص توجد بحوزته سيارة لتمويل مصروفات التنقل.
 .3قرض مالي لشراء وتركيب جهاز لرفع كرسي عجالت لكي يسهل عليه أو يتيح له الدخول
واخلروج من السيارة.
ملزيد من التفاصيل يرجى التوجه إلى فرع التأمني الوطني القريب من مكان السكن

مخصص األوالد أصحاب اإلعاقة
اخملصص مينح ألهالي أوالد بني األعمار  91يوما ً و  18سنة ،مبوجب اإلعاقات املوجودة لديهم
هذا ّ
ومدى تبعيتهم لغيرهم .في حاالت معينة مينح اخملصص من يوم الوالدة ابتداء من عمر 91
يخص قيمة اخملصص فإن ّها ليست ثابتة وحتدد حسب نوع اإلعاقة
يوما كما ذكر سابقا .فيما
ّ
عموما إذا كان لدى ولد ما أكثر من إعاقة واحدة ،فهو مستحق لقيمة اخملصص
لدى الولد.
ً
األعلى الّذي مينح له مبوجب نوع اإلعاقة.
من املستحقّ ون؟
 .1ولد يعاني من تأخر حاد في النمو.
 .2ولد يحتاج إلى تواجد أشخاص آخرين بجانبه بشكل دائم نتيجة إلعاقة متوسطة ،أمراض
نفسية حادة.
حادة أو إعاقة
ّ
 .3ولد يعتمد على مساعدة اآلخرين أكثر من أبناء جيله بشكل ملحوظ.
 .4ولد لديه واحدة من اإلعاقات التالية:
سمعية ب .متالزمة داون ج .إعاقة بصريّة د .توحديّة
أ .إعاقة
ّ
هـ .ولد يحتاج مساعدة في االتصال ،نتيجة لفقدان تام للقدرة على االتصال بشكل كالمي
مع احمليطني به و .ولد يحتاج إلى عالج ط ّبي خاص
* ملزيد من التفاصيل يرجى التوجه إلى فرع التأمني الوطني القريب من مكان السكن
* في كل البنود اعاله يدور احلديث عن عمر من  91يوما ً إلى  18سنة ،عدا في البند 3
والبند  4هـ فإنه من  3-18سنوات.
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مخصص خدمات خاصة

من هم املستحقّ ون ؟
رجال ونساء بني األعمار  18سنة وحتى سن التقاعد وهم مؤّمنون في التأمني الوطني،
اليومية األساسية (األكل ،االستحمام ،ارتداء
ويحتاجون ملساعدة شخص آخر في املهام
ّ
املالبس ،التجول في البيت والتخلّص من الفضالت )،أو أنهم محتاجون ملراقبة دائمة ملنعهم
من إيذاء نفسهم أو غيرهم.

شروط االستحقاق خملصص اخلدمات اخلاصة:
مؤمنا ً في التأمني الوطني
 .1على الشخص أن يكون ّ
 .2عمره من  18سنة وحتى سن التقاعد
 .3مقيم في إسرائيل
تأهيلية
صحية أو
طبية،
ّ
ّ
 .4ال يسكن في مؤسسة تعطي خدمات ّ
طبية  60%على األقل ،أو من
 .5يحصل على مخصص إعاقة عامة وحددت له نسبة إعاقة ّ
طبية  75%على األقل وهو
عامة وحددت له نسبة إعاقة
ال يحصل على مخصص إعاقة ّ
ّ
شخصية
ال يحصل على مخصصات ملصابي عمل وال يحصل على أي مخصص ملساعدة
ّ
ومنزلية حسب قانون آخر.
ّ
قيمة اخملصص
اليومية في أغلب ساعات
 .1من هو بحاجة إلى مساعدة كبيرة في تنفيذ معظم املهام
ّ
النهار أو من يحتاج إلى مراقبة دائمة ،يستحق مخصصا ً خلدمات خاصة بنسبة  50%من
مخصص إعاقة عامة للفرد.
اليومية في معظم ساعات النهار
 .2من هو بحاجة إلى مساعدة كبيرة في تنفيذ كل املهام
ّ
يستحق خملصص خدمات خاصة بنسبة  150%من مخصص إعاقة عامة للفرد.
 .3من يعتمد بشكل كامل على شخص آخر في تنفيذ كل املهام اليومية في كامل ساعات
خاصة بنسبة  175%من مخصص إعاقة عامة للفرد.
النهار ،مستحق خلدمات
ّ
ملزيد من التفاصيل يرجى التوجه إلى فرع التأمني الوطني القريب من مكان السكن
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الفصل الثاني عشر  -تخفيضات وامتيازات
 .1تخفيض ضريبة االرنونا (البلدية)

من هم املستحقون ؟
 .1يستحق كفيف حامل بطاقة تخفيضا ً حتى  90%من رسوم ضريبة البلدية ملسكنه
(بشرط أن البيت مسجل باسمه).
 .2يستحق صاحب إعاقة تقلصت بسببها قدرته على العمل وكسب املال بنسبة 75%
أو أكثر ،تخفيضا ً حتى  80%من رسوم ضريبة البلدية ملسكنه (بشرط أن البيت مسجل
باسمه).
 .3يستحق صاحب إعاقة ولديه  90%إعاقة طبية تخفيضا ً حتى  40%من رسوم ضريبة
البلدية ملسكنه ( بشرط أن البيت مسجل باسمه).
 .4لكل ولد صاحب إعاقة يحصل على مخصص “ولد صاحب إعاقة” ،يستحق والداه تخفيضا ً
بنسبة  25%من رسوم ضريبة األمالك على  100متر مربّع من مساحة املنزل.

ملزيد من التفاصيل يرجى التوجه إلى قسم اجلباية في السلطة احمللية في مكان السكن

 .2تخفيض في رسوم ترخيص السيارة

يستحق كل أصحاب اإلعاقات الذين بحوزتهم سيارة ،درّاجة ناريّة أو دراجة هوائية مع محرّك
آلي ،تخفيضا ً كبيرا ً في رسوم ترخيص السيارة .رسوم الترخيص اخملفّ ضة هي  26ش.ج( .قابل
للتغيير بشكل سنوي).
من املستحقّ ون ؟
 .1صاحب إعاقة في املشي ويحتاج إلى كرسي عجالت لكي يتنقل.
سيارة كوسيلة للتنقل بسبب خلل أو إعاقة في الرجلني.
 .2صاحب إعاقة يحتاج إلى ّ
 .3صاحب إعاقة بصريّة وبحوزته بطاقة كفيف.
طبية بنسبة  60%على األقل ،وقد تؤدي حركته/تنقّ له
 .4صاحب إعاقة حددت له إعاقة
ّ
سيارة إلى تدهور في وضعه الصحي.
بدون ّ
*ملزيد من التفاصيل يرجى التوجه إلى مكتب الترخيص القريب من مكان السكن.
*بشرط أن السيارة ال تستعمل إلغراض جتارية أو لكسب ربح وأن السيارة مسجله بإسم صاحب اإلعاقة.
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 .3تخفيض في ضريبة الدخل

طبية بنسبة 100%
أ .لكل شخص لديه إعاقة بصريّة وبحوزته بطاقة كفيف ،أو إعاقة
ّ
يستحق اعفا ًء كامال.
طبية بنسبة  90%واكثر  -وفقا حملصلة خاصة ألكثر من إعاقة  -يستحق
ب .من لديه إعاقة ّ
إعفا ًء كامال.
يمُ نح اإلعفاء فقط إذا كانت مدة اإلعاقة تتعدى  184يوما ً.

 .4تخفيض في ضريبة التلفاز

أ .إعفاء كامل من دفع ضريبة التلفاز لكلّ من ألصحاب اإلعاقات البصرية ،السمعية أو
النطقية من جيل  18سنة فما فوق شريطة أن يكونوا مسؤولني َ عن أنفسهم ،وأن يقدِّموا
ّ
لسلطة البث مستندات طبية تثبت إعاقتهم.
يشمل إضافة استيفاء الدخل من التأمني الوطني يستحق
ب .من يحصل على مخصص
ُ
إعفا ًء قدره  50%من ضريبة التلفاز.
ملزيد من التفاصيل يرجى التوجه إلى مكاتب سلطة البث القريبة من مكان السكن

 .5تخفيض في ضريبة األمالك ألصحاب اإلعاقات

يستحق أصحاب اإلعاقات تخفيضا ً من ضريبة األمالك عند شراء بيت سكني ،ومبوجب ذلك
فهم يستحقون أيضا تخفيضا في الرسوم الضريبية (ما يعادل  0.5%بدل  3.5%أو .)5%
*ميكن استغالل هذا التخفيض فقط مرتني على مدى احلياة.
*ملزيد من التفاصيل يرجى التوجه إلى دائرة تسجيل العقارات (الطابو) القريبة من مكان السكن

 .6تخفيض مقابل استعمال الهاتف(شركة بيزك)

يستحق أصحاب اإلعاقات تخفيضا بنسبة  50%من رسوم تركيب الهاتف 50% ،من رسوم
االستعمال الشهرية باإلضافة إلى  300نبضة ع ّداد شهرية (ما يعني  300مكاملة)
من هم املستحقون ؟
أ .شخص يحصل على مخصص إعاقة عامة بنسبة  74%أو أكثر من اخملصص.
ب .شخص لديه إعاقة طبية بدرجة  80%على األقل.
ج.أهل ولد لديه إعاقة بنسبة .120% - 100%
ملزيد من التفاصيل يرجى التوجه إلى قسم التأهيل في وزارة اخلدمات والرفاه االجتماعي
في القدس
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تخفيض باستعمال املواصالت العامة

يستحق كل صاحب إعاقة حاصل على مخصص إعاقة عامة من التأمني الوطني ،بطاقة
تخفيض في املواصالت العامة بنسبة  33%عند شراء بطاقات سفر في وسائل املواصالت
العامة .باالضافة إلى ذلك ،يستحق صاحب إعاقة حامل لبطاقة شخص صاحب إعاقة
تخفيضا ً قيمته  10%في رسوم السفر بني املدن.

تخفيضات ألصحاب إعاقة بصرية
أ -حامل بطاقة كفيف يستحق إعفا ًء كامال ً من رسوم السفر في قطار إسرائيل .مرافق
لصاحب بطاقة كفيف يستحق تخفيضا ً بنسبة  50%من رسوم السفر.
ب -السفر مجانا ً في الباصات التي تعمل داخل املدينة.
ج -تخفيض بنسبة  50%من رسوم السفر في الباصات التي تعمل بني املدن لشخص لديه
إعاقة بصرية وملرافقه.
د -حامل بطاقة كفيف ،يستحق إعفا ًء من رسوم البريد مقابل إرسال كتب صوتية ورسائل
بطريقة البرايل.
إعفاء ضريبي على التوفيرات /صناديق توفيرات التقاعد
يستحق اإلعفاء األشخاص املعنيون في “كسر” حساب التوفير قبل موعد الصرف احملدد
السابق ،بشرط أن اإلعاقة حتددت بعد فتح حساب التوفير.
من هم املستحقون؟
 .1أهالي األوالد دون سن ال  18سنة حددت إعاقتهم بنسبة  70%على االقل.
 .2أهل لولد يعاني من إعاقة ودخلهم ال يزيد عن  1900شيكل في الشهر.
 .3أهل لولد يعاني من إعاقة واملصروفات الطبية املستغلة للعالج (في نفس السنة) تبلغ
نصف الدخل السنوي لألهل.
خطيا،
لتحصيل االستحقاق ،يتم التوجه للجهات املعنية في املصرف وطلب كسر احلساب
ّ
ثم يتم التو ّجه إلى مكاتب ضريبة الدخل القريبة من مكان السكن مع أخذ تقرير املصرف
وتقارير اضافية هي تقرير عن دخل األسرة ،تقارير عن املصروفات اخلاصة بإعاقة الولد ،تصديق
من التأمني الوطني والذي يبني نسبة اإلعاقة لدى الولد.
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 .01قائم��ة قوان�ين تُعن��ى باحلقوق
واخلدمات لألصحاب اإلعاقة
• قانون مس��اواة حق��وق األش��خاص أصحاب
اإلعاقات.1998 ،
• قانون التخطيط والبناء.1965 ،
• قانون الكفاءة القانونية والوصاية.1962 ،
• قانون التعليم اخلاص.1988 ،
• قانون التأمني الوطني (الصيغة املدمجة.)1995 ،
التغيب بسبب
• قانون مس��تحقات املرضية (
ّ
مرض األوالد .)1993
• قان��ون االنتخاب��ات للكنيس��ت (الصيغ��ة
املدمجة)1969 ،
• قانون إج��راءات التحقيق والش��هادة (مالءمات
ألشخاص لديهم إعاقة عقلية أو نفسية)2005 ،
• قانون مالءمة أماكن للسباحة.)1964 ،
• قانون املساعدة القانونية.1972 ،
• قانون الدفاع العام.1995 ،
• قان��ون اإلعان��ة (رعاي��ة األش��خاص أصحاب
اإلعاقة العقلية)1969 ،
• قانون تنظيم الس��فريات بش��كل آمن ألوالد
وأطفال لديهم إعاقة.1994 ،
• قانون التسهيالت للشخص صاحب اإلعاقة
السمعية.1992 ،
• قانون السلطات احمللية (انتخابات.)1965 ،
• قان��ون مواقف الس��يارات ألش��خاص لديهم
إعاقة.1993 ،
• قان��ون ع�لاج األش��خاص أصح��اب اإلعاق��ة
النفسية.1991 ،
• قانون احلضانات اليومية التأهيلية.2000 ،
• قانون اإلجراءات اجلنائية (الصيغة املدمجة.)1982 ،
• قان��ون الب��ث التلفزيون��ي (الترجم��ات ولغة
اإلشارات.)2005 ،
• قان��ون تأهي��ل الش��خص صاح��ب اإلعاق��ة
النفسية في اجملتمع.2000 ،

				

• قانون هيئة التشغيل.1959 ،
• قانون خدمات اإلعانة.1958 ،
• أمر منع قيادة الس��يارات على شاطئ البحر
(إمكانية وصول شخص لديه إعاقة.)1997 ،
• أنظمة االنتخابات للكنيست.1973 ،
• أنظمة املساعدة القانونية.1973 ،
• أنظمة هيئة الدفاع العام.1996 ،
• أنظمة تنظيم الس��فريات بشكل آمن ألوالد
وأطف��ال لديه��م إعاقة (ش��روط االس��تحقاق
لسفريات وملرافقة.)1995 ،
• أنظمة مس��اواة حقوق األشخاص أصحاب اإلعاقات
(تنظيم اإلتاحة خلدمات املواصالت العامة.)2003 ،
• أنظمة مس��اواة حقوق األشخاص أصحاب اإلعاقات
(مساهمة الدولة في متويل املالءمات.)2006 ،
• أنظم��ة مس��اواة حقوق األش��خاص أصحاب
اإلعاقات (مفوض إلتاحة اخلدمات.)2007 ،
• أنظمة مس��اواة حقوق األش��خاص أصحاب
مبان ،بن��ى حتتية،
اإلعاق��ات (مفوضني إلتاح��ة
ٍ
وبيئة محيطة.)2007 ،
• أنظم��ة مس��اواة حق��وق األش��خاص أصحاب
اإلعاقات ( إتاحة خدمات االتصاالت.)2009 ،
• أنظمة مس��اواة حقوق األش��خاص أصحاب اإلعاقات
(أفضلية ملواقف سيارات في مكان العمل.)2001 ،
• أنظم��ة مس��اواة حق��وق األش��خاص أصحاب
اإلعاقات (مالءمات إلتاحة األماكن.)2008 ،
• أنظم��ة مس��اواة حقوق األش��خاص أصحاب
اإلعاقات (مالءمات إلتاحة مؤسس��ات تعليمية
قائمة.)2011 ،
• أنظم��ة مس��اواة حقوق األش��خاص أصحاب
اإلعاق��ات (مالءم��ات إتاحة ملكان ع��ام الذي هو
مبنى قائم.)2011 ،
• أنظم��ة احل��د األدنى م��ن األجور (أج��ر مالءم
لعام��ل لدي��ه أعاق��ة ومقدرت��ه عل��ى العم��ل
محدودة.)2002 ،
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 .02مصطلحات موصى بها ألصحاب اإلعاقات
مصطلحات باللغة العبرية

אביזרי עזר
טכנולוגיים
אדם אוטיסט
אדם המתנייד בכסא
גלגלים
אדם חירש
אדם לקוי למידה
אדם מגמגם
אדם נמוך קומה
אדם עיוור
אדם עם מוגבלות
בהליכה
אדם עם מוגבלות
בניידות
אדם עם מוגבלות
בתקשורת
אדם עם מוגבלות
חושית
אדם עם מוגבלות
נפשית
אדם עם מוגבלות
פיזית
64
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وسائل مساعدة
شخص تو ّحدي
شخص بكرسي
متحرك
شخص أصم
شخص لديه عسر
تعلّمي
شخص متلعثم
شخص قصير
القامة
شخص كفيف
شخص صاحب
إعاقة في املشي
شخص صاحب
إعاقة حركية
شخص صاحب
صعوبات في
اإلتصال
شخص صاحب
حسية
إعاقة ّ
شخص صاحب
إعاقة نفسية
شخص صاحب
إعاقة جسدية
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شخص صاحب
אדם עם מוגבלות
إعاقة ذهنية
קוגניטיבית
شخص صاحب
אדם עם מוגבלות ראייה
إعاقة بصرية
شخص صاحب
אדם עם מוגבלות
إعاقة عقلية
שכלית
شخص صاحب
אדם עם מוגבלות שמיעה
إعاقة سمعية
شخص صاحب
אדם עם פגיעת עמוד
إصابة في العمود
שדרה
الفقري
شخص لديه شلل
אדם עם שיתוק מוחין
دماغي
تو ّحدية
אוטיזם
أشخاص أصحاب
אנשים עם מוגבלות
إعاقات
אנשים עם מחלות أشخاص أصحاب
أمراض نفسية
פסיכיאטריות
متييز
אפליה
أشخاص متساوو
בעלי זכויות שוות
احلقوق
إمكانية وصول
גישה
آراء مسبقة
דעות קדומות
הגברת המודעות،
تعزيز الوعي
העלאת המודעות
شفاء
החלמה

أتاح (املعلومات)
הנגיש [מידע]
يسر الوصول
הנגיש [פיזית]
ّ
جعل اخلدمة في
הנגיש [שירות]
متناول اليد /متاحة
مصحح
تفضيل
העדפה מתקנת
ّ
تعزيز
העצמה
مريض نفسي
חולה נפש
قانون مساواة
חוק שוויון זכויות
حقوق أصحاب
לאנשים עם מוגבלות
اإلعاقات
متثيل مناسب
ייצוג הולם
أطفال أصحاب
ילדים עם מוגבלות
إعاقات
ضعيف البصر
כבד ראייה
ضعيف السمع
כבד שמיעה
طريقة برايل
כתב ברייל
عاهة
לקות
عسر تعلّمي
לקות למידה
إعاقة
מוגבלות
معلومات متاحة
מידע נגיש
מיצוי זכויות ،מימוש
حتصيل احلقوق
זכויות
مندمج
משתלב
مشارك
משתתף
إتاحة
נגישות
إتاحة [املعلومات]
נגישות [למידע]
נגישות למקבלי إمكانية التأثير على
اتخاذ القرار
החלטות

				

إمكانية اللجوء إلى
נגישות לצדק
القضاء
مصابني نفسيا
נפגעי נפש
مفوضية مساواة
נציבות שוויון זכויות
حقوق األشخاص
לאנשים עם מוגבלות
ذوي اإلعاقة
נשים עם מוגבלות نساء لديهن إعاقة
أفكار منطية
סטריאוטיפים
سلة خدمات إلعادة
סל שיקום לנפגעי
تأهيل املصابني
נפש בקהילה
نفسيا
جمعية
עמותה
طبيب أمراض
פסיכיאטר
نفسية
مستهلكون
צרכנים
مجتمع متاح
קהילה נגישה
مجتمع داعم
קהילה תומכת
دمج في اجملتمع
שילוב בקהילה
تغيير مواقف
שינוי עמדות
إعادة التأهيل
שיקום
إعادة التأهيل في
שיקום בקהילה
اجملتمع
لغة اإلشارات
שפת סימנים
برامج تصحيحية
תוכניות מתקנות
اضطراب نفسي
הפרעה נפשית
اندمج في اجملتمع
השתלב בחברה
مالءمة ،مالءمات
התאמה ،התאמות
مرافق شخصي /
מטפל אישי
مساعد شخصي
دليل املنارة  -حقوق أصحاب اإلعاقات في اجملتمع العربي
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 .03قائمة بأسماء جمعيات تُعنى بأصحاب اإلعاقات

أسم الجمعية

جمعية املنارة
جمعية “بزخوت”
مركز عدالة
جمعية “نيجيشوت إسرائيل”
مركز الطفولة
جمعية املنال
جمعية “يديد“
جمعية “ميلبات”
جمعية أصحاب اإلعاقات االسرائيلية
معهد النهوض بالصم
جمعية “عاليه“
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الهاتف
04-6011574
02-6521219
04-9501610
057-7239239
04-6566386
04-6748014
1-700-500-313
03-5303739
03-6921681/3
03-6311595
02-5882155

دليل املنارة  -حقوق أصحاب اإلعاقات في اجملتمع العربي

موقع االنترنت
www.almanarah.org
www.bizchut.co.il
www.adalah.org
www.aisrael.org
www.altufula.org
www. almnal.org
www.yedid.org.il
www.milbat.org.il
www.nechim4u.com
www.sela.org.il
www.alehblind.org.il

 .04مفوضية مساواة حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة
تأسست مفوضية مساواة حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة في عام  ،2000وذلك تطبيقا لقانون
مساواة حقوق األشخاص أصحاب اإلعاقات من العام .1998
ومنذ تأسيسها ،حققت املفوضية الكثير من أجل تدعيم أصحاب اإلعاقات في إسرائيل ،ومن
أجل منع التمييز ضدهم ،وتشجيع إندماج أصحاب اإلعاقات ،ومشاركتهم الفعالة في اجملتمع.
تعمل مفوضية مساواة حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة في اجملاالت التالية:
• التشريع :صياغة القوانني واألنظمة .مساندة املعاهدة الدولية املتعلقة بحقوق أصحاب
اإلعاقات.
• تطبيق :إقامة جهاز مراقبة وتطبيق القانون ورفع دعاوى قطرية ولوائية في مجال اإلتاحة
وتسهيل الوصول.
• إرشاد :نشر وتقدمي معلومات في مجال حقوق اإلنسان ألصحاب اإلعاقات .تقدمي معلومات
حول التخطيط لتحقيق اإلتاحة .مساندة تأهيل مهنيني في مجال اإلتاحة وتسهيل الوصول.
• دمج في اجملتمع :إستحقاق حقوق أصحاب اإلعاقات في مجاالت – التشغيل ،السكن،
التربية ،إعادة التأهيل ،الضمان االجتماعي ،الثقافة ،وأوقات الفراغ.
• مشورة ومتثيل قضائي :في كل مجاالت العمل.
ميكن التوجه إلى مفوضية مساواة حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة
في موضوع السكن ،التشغيل ،متييز في التأمني ،التربية ،أوقات الفراغ ومجاالت حياتية
أخرى في أيام األحد – اخلميس بني الساعات .08:00-15:00
على هاتف رقم،02-5088037 :
بريد الكترونيtovar@justice.gov.il :
في موضوع اإلتاحة وإمكانية الوصول في أيام األحد – اخلميس بني الساعات
 09:00-15:00على هاتف رقم،02-5088034 :
بريد الكترونيiritsha@justice.gov.il :
كما ميكن التوجه عن طريق الفاكس02-5088025 :
العنوان البريدي  :وزارة القضاء ،مفوضية مساوة حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة،
شارع يرميهو  37القدس.
وملزيد من التفاصيل يرجى زيارة موقع مفوضية مساواة حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة على
العنوان التاليwww.mugbaluyot.justice.gov.il :
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اخلامتة
من منطلق إميان جمعية املنارة بأحقية أصحاب اإلعاقات مبعرفة كامل حقوقهم ،أصدرت هذا
الدليل الذي يحوي بني طياته حقوق أصحاب اإلعاقات في اجملتمع العربي.
تطرق الدليل إلى كافة احلقوق التي تُعنى بأصحاب اإلعاقات في مواضيع عديدة أهمها :اللجوء
إلى القضاء ،العيش املستقل ،الصحة ،التعليم ،العمل والتوظيف ،إعادة التأهيل ،اإلتاحة
وإمكانية الوصول ،املواصالت العامة ،اخملصصات واالمتيازات ،وغيرها.
ارتأينا في هذا الكتيب أن نؤكد على أحقية أصحاب اإلعاقات بالتمتع باملساواة والكرامة
اإلنسانية ،والتي تنبع من معرفتهم الشاملة بحقوقهم ،وتزرع فيهم قيم املرافعة الذاتية
لتكون أداة للنهوض بهم وتغيير اآلراء املسبقة املتأصلة نحوهم ،وحملو ضبابية األفكار السلبية
جتاههم بأنهم ليسوا أصحاب حق وبأن كافة احلقوق واخلدمات التي تقدم لهم ما هي إال من
دافع شفقة وليست حقا أساسيا يستحقونه.
عرضنا في هذا الدليل رؤيا املنارة التي عكست الصدق والطموح واملبادرة للنهوض بأصحاب
اإلعاقات نحو غد أفضل ومستقبل واعد يسوده العدل واملساواة في كافة التعامالت والعالقات
بينه وبني املؤسسات ،األفراد ،واجلهات املعنية في البالد كافة واجملتمع العربي خاصة.
أخيرا ً ميكننا القول أننا خرجنا بأول لبنة لهذا الدليل الشامل ومن دافع مسؤوليتنا وأهمية
قضيتنا يتوجب علينا املتابعة الدائمة واحلتلنة املستمرة لكافة احلقوق واخلدمات التي
يستحقها أصحاب اإلعاقات ،ل ُنخرج إلى النور في املستقبل ما هو أشمل وأكمل من ما هو
بني أيديكم.
كما ترون ،ومن منطلق حرص املنارة على مواكبة حقوق أصحاب اإلعاقات وكل املستجدات
املتعلقة بهم ،فإنها تضع بني أيديكم هذا الدليل الذي يصدر في حلّته اجلديدة وطبعته الثانية
احملتلنة ،آملني أن يسد فراغا في السياق احلقوقي واالجتماعي الذي يعاني منه أصحاب اإلعاقات
عموما وفي مجتمعنا العربي خصوصا.
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؟ بينقصك إطار اجتماعي ،ترفيهي وتثقيفي قريب؟
تعبت من مماطلة المؤسسات كل ما توجهت لتلقي خدمة أو استفسار؟
بتستصعب الوصول للمؤسسات المختلفة؟

؟

؟

مس بكرامتك؟
بتحتاج تحكي عن موقف حسيت فيو ّ

خط المنارة لالستشارة

؟

تعلن المنارة لدعم وتعزيز مكانة أصحاب اإلعاقات في المجتمع العربي،
عن تفعيل أول خط هاتفي من نوعه ،يهدف إلى تقديم االستشارة
ألصحاب اإلعاقات ،ذويهم والمختصين في المجاالت التالية :

 .1النفسية واالجتماعية .2 | .الحقوقية والقانونية.
وحرصا منها على تقديم الخدمة بالمستوى المطلوب ،تخصص جمعيّة
ً
المنارة طاق ًما من المهنيّين المختصين في المجال لإلشراف على
تفعيل الخط .يستقبل الطاقم اتصاالتكم على مدار األسبوع على الرقم :

04-6551020

أو عبر البريد االلكتروني help@almanarah.org :

خط المنارة لالستشارة
وسيلة تواصل مع أصحاب اإلعاقات وذويهم

أبق وجهك في الشمس ولن ترى الظالل
ِ
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لإلتصال واإلستفسار:
هاتف04-6011574 :
فاكس04-6011579 :
www.almanarah.org
Info@almanarah.org

