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مدونة سلوك المؤسسات األهلية الفلسطينية في مجال دمج األشخاص ذوي اإلعاقة
 .0تعريفــات


مدونــة الســلو  :هووو معيووار ألخيقيووال وسوولوكيال العموول فووي طووار المؤسسووالم تلوودد لمجووال



المؤسســة األهليــة :هووي شخةووية معنويووة مسووتقلة تنشووأ بموجووب القووانون وبنوواءا عل و اتفوواب بووين عوودد موون

وللموظفين في ا مجموعة السلوكيال والقيم الواجب مراعات ا أثناء أدائ م م ام م.
األشووخال لتلقيووب أهوودا

مشووروعة ت ووم الةووالد العووام دون اسووت دا

دارات ووا

جنووي ال وربدم وتتسووم با سووتقيلية

والطوعية واللرية.
عال العيقووة فووي عمليووة ةوونع الق ورارم س وواء بةووور مباشوور أو يوور



المشــاركة :مشوواركة كافووة األط و ار



الشــــفافية :ت وووفير المعلوم ووال الموثوق ووة واقني ووة المتعلق ووة بالنش وواطال واإلجو وراءال والقو و اررال والسياس ووالم



المساءلة :وجود آليال لتقديم التقارير لول استخدام موارد المؤسسة وتلمل المسوؤولية مون قبول المسوؤولين



الشخص المعوق :كل شخل مةواب بقةوور كلوي أو ج ئوي بشوكل ن وائي فوي أا مون لواسوت أو قد ارتوت

مباشر من خيل مؤسسال وسيطة شرعية تمثل مةالل م.

وضمان وةول المستفيدين والجم ور والج ال الرسمية عال العيقة والمانلين للمعلومال.

عن ق اررات م أو عن اإلخفاب في تلقيب أهدا

ورؤية المؤسسة.

الجسوومية أو النفسووية أو العقليووة ل و الموود الووعا يلوود موون أمكانيووة الووتعلم أو التأهيوول أو العموول بلي و

يستطيع تلبية متطلبال لياتت العادية في ظرو

أمثالت من ير المعوقين.



التمييـ علــس سسـاع اإلعاقــة :كول لوود أو تقييود أو اسووتبعاد أو بطوال أو نكوار مرجعووت اإلعاقوةم ألا موون



المكوان وال موان ووفيور المعودال

اللقوب أو اللريال المقرر في هعا القانون أو في أا قانون آخر.
التجهي ات واألدوات :التج ي ال الي مة لم واءمة الظرو
واألدوال والوسائل المساعد ليثما كان علك

المساوا مع اقخرين عل أن

البيئية من لي

ما لضمان ممارسة األشخال المعوقين للقوق م علو قودم

يترتب علك ضر ار جسيما بالج ة المعنية.
لو تمكوين الشوخل المعووب مون اسوتعاد أو تلقيوب قد ارتوت



التأهيل :نظام خودمال متعودد العناةور ي ود



إعـــادة التأهيـــل :الت وودابير والب ورامج والخطووط الت ووي ايت ووا اسووترجاا أو تع يو و أو الملافظووة عل و الق وودرال

الجسمية أو العقلية أو الم نية أو ا جتماعية أو ا قتةادية.

والم ووارال وتطويرهووا وتنميت ووا فووي المجووال الةوولي أو الوووظيفي أو التعليمووي أو ا جتموواعي أو أا مجووال

آخوور بمووا يلقووب تكووافؤ الفوورل والوودمج الكاموول للشووخل المعوووب فووي المجتمووع وممارسووتت لجميووع اللقوووب
واللريال األساسية عل قدم المساوا مع اقخرين.


التأهيل المجتمعي :مجموعوة بورامج فوي طوار تنميوة المجتموع لتلقيوب التأهيول والتكوافؤ فوي الفورل والودمج



لو تلقيووب المشوواركة الكاملوة للشووخل المعوووب

ا جتماعي للشخل المعوب.

الــدم  :التودابير والبورامج والخطووط والسياسوال التووي ت وود

في شت منالي الليا دون أا شكل من أشكال التميي وعل قدم المساوا مع اقخرين.



االتصـــال والتواصـــل :يش وومل الل ووال وعوور
ولوورو

النة ووولم وطريقووة ب اري ولم وا تة ووال عوون طريووب اللمو و م

الطباعووة الكبيوور م والوسووائط المتعوودد الميسووور ا سووتعمالم فضووي عوون أسوواليب ووسووائل وأشووكال
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والبديل ووةم الخطي ووة والس وومعيةم وبالل ووة المبس ووطة والقو وراء بواس ووطة البش وورم بم ووا ف ووي عل ووك

ا تة ووال المعو و

تكنولوجيا المعلومال وا تةال الميسور ا ستعمال.


اللغــة :تشوومل ل ووة الكوويم ول ووة اإلشووار و يرهووا موون أشووكال الل ووال يوور الكيميووة أو أا رمووو تسووتخدم



عبئووا يوور

للتواةل.

الترتيبــات التيســيرية المعقولــة :تعنووي التعوودييل والترتيبووال الي مووة والمناسووبة التووي

تفوور

متناسوب أو يوور ضوورورام والتووي تكووون هنوواك لاجووة لي وا فووي لالووة ملودد م لكفالووة تمتووع األشووخال عوا

اإلعاقة عل أسا




المساوا مع اقخرين بجميع لقوب اإلنسان واللريال األساسية وممارست ا.

التصــميم العــام :يعنووي تةووميم المنتجووال والبيئووال والبورامج والخوودمال لكووي يسووتعمل ا جميووع النووا م بووأكبر
الم نعينووة
قوودر ممكوونم دون لاجووة ل و تكيي و أو تةووميم متخةوول .و يسووتبعد ”التةووميم العووام“ األج و ِ
لفئال معينة من األشخال عوا اإلعاقة ليثما تكون هناك لاجة لي ا.
األهــداف األلفيــة للتنميــة  :MDGsتووم وضووع األهوودا

التنمويووة ل لفيووة اسووتجابة إلعووين األمووم المتلوود

بشوأن األلفيوة عووام  2000لتةوبد جودول أعمووال للعمول التنموووا الشوامل والمتناسوبم وتمثوول أهودا
طار يتم التركي من خيلت عل أكثر األهدا

والمؤشورال القابلووة للقيووا

األلفيووة

التنموية العالميوة للالوام وتضوع ةويا ة متكاملوة لل ايوال

والتنفيووع فووي طووار منوويم موون أجوول تشووجيع المجتمووع العووالمي للسووير علو هووداها

عند بعل الج ود التنمويةم وقد تم تلديدها بثمانية أهدا

رئيسية وهي:

 -1القضاء عل الفقر المدقع والجوا.
 -2تلقيب تعميم التعليم ا بتدائي.
 -3تع ي المساوا بين الجنسين وتمكين الم أر .
 -4تخفي

معدل وفيال األطفال.

 -5تلسين الةلة النفاسية.
 -6مكافلة فيرو

نقل المناعة البشرية (اإليد ) والميريا و يرهما من األم ار

.

 -7كفالة ا ستدامة البيئية.

 -8قامة شراكة عالمية من أجل التنمية.




اسـتراتيجيات التنميـة المسـتدامة :هوي التنميوة التوي تفوي بالتياجوال اللاضور دون المسوا

المقبلة عل الوفاء بالتياجات ا.
ِ
اإلعـمم االجتمـاعي ) :(Social Mediaيعتبور مون ألود

بقودر األجيووال

التطوورال التوي طورأل علو اإلنترنول و التوي

ةالب ا ظ ور العديد من تكنولوجيا ويب 2م بشكل عام يمثل اإلعيم ا جتمواعي قفو كبيور للتواةول مون
خيل الشبكة العنكبوتية بشكل تفاعلي أكبر من السابب بكثير.
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 .2مقدمـــة (اإلطار العام)
تأتس هعه المدونة استجابة للدور العا تلعبت المؤسسال األهلية الفلسطينيةم والعا يعمل عل المشاركة في ج ود

التنمية المستدامة والمساهمة في تع ي ثقافة لقوب اإلنسان السياسية والمدنية وا قتةادية وا جتماعية والثقافية.

وترتك هعه المدونة ل مبدأ ا لت ام األخيقي والم ني اتجاه القوانين والةكوك والمواثيب والمعاهدال الوطنية
والدولية المتعلقة بلقوب األشخال عوا اإلعاقة وهي:

 ا تفاقية الدولية للقوب األشخال عوا اإلعاقة. اإلعين العالمي للقوب اإلنسان. الع د الدولي لللقوب المدنية والسياسية. الع د الدولي لللقوب ا قتةادية وا جتماعية والسياسية الع د الدولي. -ا تفاقية الخاةة بتلريم عمل السخر .

 ا تفاقيال الدولية في مجال مكافلة التفرقة. ا تفاقيال الخاةة بمنع التفرقة في ميدان ا ستخدام والم نة. ا تفاقيال الخاةة بمنع التفرقة في ميدان التعليم. ا تفاقية الدولية للقضاء عل التمي العنةرا بكافة أشكالت. اتفاقية القضاء عل جميع أشكال التميي ضد الم أر (سيدوا). اتفاقية مناهضة التععيب. اتفاقية لقوب الطفل. قانون لقوب المعاقين الفلسطينيين رقم ( )4لعام 1111م. -القانون األساسي الفلسطيني.

وتهدف هعه المدونة ل تع ي دور األشخال عوا اإلعاقة في المجتمع المدني الفلسطيني من خيل دمج م في
المؤسسال األهلية الفلسطينيةم وعلك عل مستو ثيثة ملاور أساسية وهي:

 القوانين واللوائد واألنظمة الداخلية ال ياكل اإلدارية والتنظيمية األنشطة والمشاريع والبرامجوانطمقا من أهمية المؤسسال األهلية الفلسطينية في دعم األشخال عوا اإلعاقة في المجتمع الفلسطينيم

فيجب أن تعمل المؤسسال وفب األس

التالية:

سوال :تلقيب وتع ي قيم المشاركة السياسية وا جتماعية وا قتةادية ل شخال عوا اإلعاقة.

ثانيا :العمل عل تع ي لريال الرأا والتعبير والتجمع السلمي ولب التنظيم ل شخال عوا اإلعاقة.

ثالثا :العمل عل تع ي قيم ومبادئ لقوب اإلنسان المرتبطة باألشخال عوا اإلعاقة وفقا للقوانين والمعاهدال
والمواثيب الدولية الةادر عن األمم المتلد .
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رابعا :ا لت ام بأهدا

األلفية للتنمية  MDGsوتوجيت الج ود لتع ي

ا جتماعية لةالد األشخال عوا اإلعاقة.

البرامج التي ت د

لتلقيب العدالة

خامسا :مكافلة كافة أشكال التميي ضد األشخال عوا اإلعاقة ولماية لقوق م.

سادسا :ا لت ام بمبدأ الن اهة والشفافية والملاسبة في كل ما عكر.

من اجل تحقيق ذل :
عل

المؤسسال التي تر ب في التوقيع عل

هعه المدونة أن تقوم بضبط أوضاع ا وفقا للمبادئ والمرتك ال

الوارد في هعه الوثيقة انطيقا من ا لت ام الطوعي ودون أجبار وبشكل اختيارا.

إن هذه المدونة ستساهم في تهيئة المؤسسات لمستجابة الحتياجات األشخاص ذوي اإلعاقة ،وعملية
المشاركة لخلق بيئة ممكنّة تتيح لهم الفرصة في التعبير عن ذاتهم ومصالحهم

 .3مبادئ المدونة
تشكل المبادئ التالية مدونة سلوك للمؤسسال األهلية الفلسطينية لدعم األشخال عوا اإلعاقةم ومن خيل

تبني هعه البنودم فإن ا تعلن قبول ا ل عه المبادئ وإلجراء عملية دعم فني وتقني وتدقيب من قبل الج ال المعنية
ب ية التأكد من ا لت ام ب عه المبادئ.
البند ()1

تنفي ووع ق ووانون لق وووب األش ووخال عوا اإلعاق ووة الفلس ووطيني رق ووم ( )4للع ووام  9111والبن ووود الت ووي تض وومنل لق وووب

األشخال عوا اإلعاقة الوارد في القوانين األخر بالكامل.
البند ()2

العمل بانسجام وفب مبادئ وبنود ا تفاقية الدولية ل شخال عوا اإلعاقة والتي أكدل عل تع يو ولمايوة وكفالوة
تمتوع جميوع األشوخال عوا اإلعاقوة تمتعوا كوامي علو قودم المسواوا موع اقخورين بجميوع لقووب اإلنسوان واللريوال
األساسية.
البند ()3

التأكيد عل أهمية دمج قضايا األشخال عوا اإلعاقة كج ء

البند ()4
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تلتو م المؤسسوال بعودم التمييو ضود أا شوخل علو أسووا

اإلعاقوة كونوت يمثول انت اكوا للك ارموة والقيموة المتأةوولة

للفرد.
البند ()5

اإلقو ورار بو وأن األش ووخال عوا اإلعاق ووةم ب ووالر م م وون ك وول القو ووانين والمواثي ووب المللي ووة والدولي ووة المختلفو وة
يواج ون لواج تعتر

ي ال ووون

مشاركت م كأعضاء في المجتمع عل قدم المساوا مع اقخرين.

البند ()6

العمل عل تع ي التعاون والتنسيب والتشبيك من أجل تلسين الظرو

المجا ل.

المعيشية ل شخال عوا اإلعاقوة فوي كول

البند ()7

العمل عل تشجيع األشخال عوا اإلعاقة فوي تلقيوب رفواه مجتمعوات م مموا سيفضوي لو

يواد الشوعور با نتمواء

وتلقيب تقدم كبير في التنمية البشرية وا جتماعية وا قتةادية والسياسية للمجتمع وتنوع ا عموما.
البند ()8

ضورور تلقيوب تمتووع األشوخال عوا اإلعاقوة باسووتقيل م الوعاتي وتمكيوون م بوالمجتمع واعتموادهم علو أنفسو مم بمووا
فووي علووك لريووة تلديوود خيووارات م بأنفسو مم واتالووة الفرةووة ل ووم للمشوواركة بفعاليووة فووي عمليووال اتخوواع القو اررال بشووأن
السياسال والبرامج والمشاريع.
البند ()9

العموول عل و متابعووة قضووايا النسوواء والفتيووال عوال اإلعاقووةم والل وواتي البووا مووا ي وواج ن خط و ار أكبوور فووي التعوور
نت اكالم سواء داخل المنو ل أو خارجتم للعن

أو اإلةابة أو ا عتداءم واإلهمال أو المعاملوة يور اليئقوةم أو

سوء المعاملة أو ا ست يل.
البند ()11

العمل عل أن يتمتع األطفوال عوا اإلعاقوة تمتعوا كوامي بجميوع لقووق م األساسوية علو قودم المسواوا موع األطفوال
اقخرينم ووفب ما ورد في اتفاقية لقوب الطفل وا تفاقيال الدولية والوطنية األخر .
البند ()11

التأكيد عل اللاجة ل دمج النوا ا جتماعي في جميع الج ود الرامية لو تمتوع األشوخال عوا اإلعاقوة الكامول
بلقوب اإلنسان واللريال األساسية.

البند ()12
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العموول عل و وضووع آليووال جوواد للتخفي و
ظرو

موون مسووتو الفقوور ل شووخال عوا اإلعاقووة الووعين يعوويل ووالبيت م فووي

يسودها العو واللاجة.

البند ()13

دعوم اللووب فوي ال وةووول لو البيئوة الماديووة وا جتماعيووة وا قتةوادية والثقافيووة وخوودمال الةولة والتعلوويم واإلعوويم
وا تةال التي تمكن األشخال عوا اإلعاقة من التمتع الكامل بجميع لقوب اإلنسان واللريال األساسية.
البند ()14

اإلقرار بأن األشخال عوا اإلعاقة وأفوراد أسورهم ينب وي أن يلةولوا علو لقووق م كاملوة بموا في وا اللمايوة وتووفير
كافة التس ييل الي مة لتمكين األسر من التمتع الكامل عل قدم المساوا بلقوب األشخال عوا اإلعاقة.

البند ()15

العم وول علو و مش وواركة األش ووخال عوا اإلعاق ووة م وون كو ووي الجنس ووين ف ووي اللي ووا المدني ووة والسياس ووية وا قتةو ووادية
وا جتماعية والثقافية عل أسا

تكافؤ الفرل مع اقخرين.

البند ()16

المشاركة في أعمال الض ط والمناةر والتخطويط لوضوع الخطوط والبورامج والمسواهمة فوي ةونع القو اررال الخاةوة

باألشخال عوا اإلعاقة وشؤون م.
البند ()17

المساهمة في توفير البيئة الي مة من موائمة وتج ي ال مطلوبوة لتمكوين األشوخال عوا اإلعاقوة مون التمتوع بلوب
أو لرية ما أو لتمكينت من ا ستفاد من خدمة معينة.
البند ()18

تلقيووب الوودمج فووي شووت منووالي الليووا والمجووا ل وعل و مختل و

األةووعد م بمووا فووي علووك شوومول األشووخال عوا

اإلعاقة وقضاياهم بالخطط التنموية الشاملة.
البند ()19

تشوجيع البلو

العلمووي وتع يو ه وتبووادل المعلوموال فووي مجووال اإلعاقووة وطنيووا واقليميوا ودوليووام وانشوواء قاعوود بيانووال

ومعلومال والةاءال خاةة باإلعاقة والتي تواكب ما يستجد في هعا المجال.

البند ()21
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مدونة سلوك المؤسسات األهلية الفلسطينية في مجال دمج األشخاص ذوي اإلعاقة
تطوير دور وسائل اإلعيم في نشر الوعي والتثقي

لوول قضوايا األشوخال عوا اإلعاقوة ولقووق مم والعمول علو

ترسيخ ثقافة مدنية متلضر تراعي لقوب األشخال عوا اإلعاقة في مجتموع فلسوطينيم خاليوة مون أشوكال العنو
والتميي ا جتماعي.
البند ()21
العمول علو

يجوواد وسووائل وآليووال تعو

موون النظوور ا يجابيووة والمعاملووة اللسوونة المتمثلووة بووا لترام والتقووديرم اتجوواه

الشخل عوا اإلعاقة ممن لولتم من أقرانتم أهلتم المجتمع ككلم والتأكيد عل أن للمعوب شخةيتت واستقيلت.
البند ()22

الض ط باتجاه جراء تعدييل في المناهج الفلسطينية بلي

تتناسوب موع التياجوال األشوخال عوا اإلعاقوة وموع

ظووروف م وقوودرات م العهنيووة المتباينووةم والتأكيوود عل و موووقع م فووي المجتمووع موون خوويل هووعه المنوواهجم باإلضووافة ل و
تع ي دورهمم وتوفير الوسائل التعليمية المناسبة ل م.
البند ()23

ضرور تلمل المؤسسال والمجتمع بمةادرهما المختلفة مسؤولية التأهيل والدمج ا جتماعي الكامل.
البند ()24

ضرور التعامل مع بنوود القووانين المتعلقوة بلقووب عوا اإلعاقوة علو أن وا قووانين ل اميوة ولوي

الت اموا أدبيوا معنويوا

فقط.
البند ()25

ا لت ام مون قبول المؤسسوال بودمج األشوخال عوا اإلعاقوة مون كوي الجنسوين داخول أطرهوا وعلو كافوة المسوتويال
وال ياكل اإلدارية والتنظيمية.
البند ()26

دماج العمل لةالد لقوب األشخال عوا اإلعاقة ضمن خطط وأهدا

البرامج والمشاريع واألنشطة التوي تنفوعها

المؤسسال األهلية الفلسطينية المختلفة.
البند ()27

التأكي وود علو و الجان ووب اإلعيم ووي وض وورور تفعي وول دور وس ووائل اإلع وويم المرئي ووة والمس ووموعة والمكتوي ووة والمواقو ووع
ا لكترونية واإلعيم ا جتماعي وتلديث ا بالمعلومال لول قضايا عوا اإلعاقة ب د

نشر الوعي وت ييور الةوور

النمطي ووة المجتمعي ووةم والعم وول علو و تأهي وول ة وولافيين متخةة ووين ف ووي مج ووال اإلعاقو وة والة وولافة ا ستقة ووائية
المتخةةةم ضافة ل توليد الل ة والمةطللال المتعلقة بتعري
البند()28
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األشخال عوا اإلعاقة وقضاياهم.

مدونة سلوك المؤسسات األهلية الفلسطينية في مجال دمج األشخاص ذوي اإلعاقة
العموول بشووكل جموواعي وبمشوواركة الجميووع عل و تشووكيل سووكرتاريا لمتابعووة تطبيووب المدونووة بكافووة أهووداف ا ومبادئ ووا
وبنودها.
إننا ومن خمل هذه المدونـة نـدعو لمحاربـة التوجهـات السـلبية التـي تقتـل فـي سبناءنـا روح االنتمـاء إلـس هـذا
الشعب ،كما ندعو الجميع إلس الوقوف صفا واحدا معنا في الدفع بعجلة البناء لما فيه المصلحة العامة ،حتـس
نواصل معا طريقنا نحو الحرية واالستقمل واقرار الحقوق للفئات المهمشة.

كما ونطالب بضم صوتكم ألصواتنا من سجـل دعـم حـق األشـخاص ذوي اإلعاقـة والمسـاهمة فـي تحقيـق الـدم
المجتمعي علـس سوسـع نطـاق وكـذل مواجهـة الظـواهر السـلبية التـي تعيـق التطبيـق العملـي لهـذه البنـود التـي
توافقنا عليها وما الت تقف عثرة في تقدم المجتمع الفلسطيني.

وبناءا علس كل ما ذكر ،وبعد اإلطمع علس بنود هذه المدونة ،سوافق موافقة غير مشروطة عليها:

اسم المؤسسة:
ممثل المؤسسة:
التوقيع الخاتم:
التاريخ:
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