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فمسطين في االمم المتحدة لالتفاقية الدولية لحقوق االشخاص ذوي االعاقة ومستشار وزير 
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 جاح شكر وتقدير فجزيل الشكر اىديكم ورب العرش يحميكمفمكل مقام مقال ولكل ن

 لكم عمى عطائكم.. حقا شكراشكرا لكم من اعماق قمبي عمى عطائكم الدائم فكممات الثناء ال توفيكم 

 

 

 

 

 

 



  ت   
 

ات فيرس توي مح  ال
 

  ب ...................................................................................................... الشكر كالتقدير

  ت ................................................................................................... فيرس المحتكيات

ABSTRAC ....................................................................................................... خ  

 1 ........................................................................................................ الفصؿ االكؿ

 1 ........................................................................................ خمفية الدراسة كاطارىا النظرم

 1 ......................................................................................................... المقدمة1.1

 2 ..................................... ئيمي كاالتفاقية الدكليةاكال: تعريؼ اإلعاقة حسب القانكف الفمسطيني كالقانكف االسرا

 3 ........................................................................................  انيا: التعميـ ك مناىج االعاقة

 9 ...................................... مدينة القدساالىمية التعميمية كال قافية لجامعة القدس كالجامعة العبرية  في  ال ا: 

 11 ............................................................................................... مشكمة الدراسة  1.2

 12 .............................................................................................. اىداؼ الدراسة  1.3

 12 .............................................................................................. اىمية الدراسة   1.4

 13 ................................................................................................ منيجية الدراسة1.5

 16 .............................................................................................. صعكبات الدراسة1.6

 17 ........................................................................................... صطمحات الدراسةم 1.7

 18 ............................................................................................. الدراسات السابقة 1.8

 18 ................................................................................... عالمية : -دراسات دكلية  -اكال 

 20 ................................................................................ فمسطينية -دراسات  عربية  - انيا 

 23 .................................................................................... اسرائيمية – ال ا. دراسات عبرية 

 26 ................................................................................................. الدراسة حدكد 1.9

 27 ...................................................................................................... الفصؿ ال اني



  ث   
 

 27 ........................... . حؽ التعميـ كامكانية الكصكؿ لمطمبة ذكم االعاقة في جامعة القدس كالجامعة العبرية   2

 27 .................................................................. المأسسة كالتنظيـ الطبلبي في جامعة القدس  2.1

 32 ................................................................ المأسسة كالتنظيـ الطبلبي في الجامعة العبرية  2.2

 37 .......................... ة كتكافؤ الفرص كاحتراـ الخصكصية لمطمبة ذكم االعاقة في جامعة القدسحؽ المساكا 2.3

 42 ......................... حؽ المساكاة كتكافؤ الفرص كاحتراـ الخصكصية لمطمبة ذكم االعاقة في الجامعة العبرية2.4

 45 ........................................ مبلئمة المباني كالمرافؽ االخرل كالطرؽ ككسائؿ النقؿ في جامعة القدس5. 2

 50 ......................................... مبلئمة المباني كالمرافؽ االخرل كالطرؽ ككسائؿ النقؿ بالجامعة العبرية 2.6

 53 .................................................... مبلئمة المناىج ككافة الكسائؿ التعميمية في جامعة القدس  7. 2

 56 .................................................... مبلئمة المناىج ككافة الكسائؿ التعميمية في الجامعة العبرية8. 2

 59 ......................................................................................................الفصؿ ال الث

 59 ............................. حؽ اذكاء الكعي بقضايا الطمبة ذكم االعاقة كحمايتيـ في حاالت الخطر ك الطكارئ. 3

 59 ................. تنمية الكعي الذاتي  لمطمبة ذكم االعاقة كالمجتمع الجامعي  بمفيـك االعاقة  في جامعة القدس 3.1

 63 ................. امعة العبرية.تنمية الكعي الذاتي  لمطمبة ذكم االعاقة كالمجتمع الجامعي بمفيـك االعاقة في الج 3.2

 65 ................................................ الكعي بحؽ دمج كمشاركة الطمبة ذكم االعاقة في جامعة القدس3.3

 68 ............................................ الجامعة العبريةالكعي بحؽ دمج كمشاركة الطمبة ذكم االعاقة في   3.4

 72 ................................ كاقع حماية الطمبة ذكم االعاقة في جامعة القدس في  حاالت الخطر كالطكارئ  3.5

 75 ................................ قة في الجامعة العبرية مف حاالت الخطر كالطكارئكاقع حماية الطمبة ذكم االعا 3.6

 78 ...................................................................................................... الفصؿ الرابع

 78 ..................................................................... تحميؿ قانكني كعرض  نتائج اسئمة الدراسة  4.

 79 ............. تحميؿ قانكني ألسئمة الدراسة في الجانب الفمسطيني –انسجاـ االتفاقية الدكلية مع القكانيف الفمسطينية 4.1

 88 .......... تحميؿ قانكني ألسئمة الدراسة في الجانب االسرائيمي –االسرائيمية   انسجاـ االتفاقية الدكلية مع القكانيف4  2.

 92 ........................................................................................... صعكبات كتحديات 4.3

 94 ............................................................................ التغمب عمى الصعكبات كالتحديات4. 4



  ج   
 

 96 .......................................................................... ممخص كعرض  نتائج اسئمة  الدراسة4.5

 99 ............................................................................................. تكصيات الدراسة 4.6

 101 .......................................................................................... المصادر كالمراجع قائمة

 106 .................................................................................. كالعبرية المراجع بالمغة اإلنجميزية

 104 ....................................................... المسؤكليف في جامعة القدس كالجامعة العبريةتك يؽ مقاببلت 

 108 .............................................. تك يؽ مقاببلت الطمبة ذكم االعاقة في جامعة القدس كالجامعة العبرية

 

   
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  ح   
 

 ممخص ال

في المؤسساتي  نيارض الكاقع الفمسطي عمىعف كيفية الحقكؽ المطبقة فعبل  الدراسة لمكشؼ  جاءت
مقارنة  لحقكؽ االشخاص ذكم االعاقة الدكليةجامعة القدس بعد تكقيع الدكلة الفمسطينية عمى االتفاقية 

ايضا عمى نفس لجانب االسرائيمي ا الجامعة العبرية بعد تكقيع االسرائيمي فيالمؤسساتي بالكاقع 
 . المعاىدة الدكلية

ما الكاقع التطبيقي لمبند اربعة كعشركف مف  كىي:الفرعية عة عمى اسئمتيا االربلئلجابة ت الدراسة عس
عمى اساس المساكاة كتكافؤ الفرص لمطمبة ذكم االعاقة في الداعي الى حؽ التعميـ  االتفاقية الدكلية

ما التدابير المتبعة لتطبيؽ حؽ المادة التاسعة مف االتفاقية الدكلية  ؟كؿ مف جامعة القدس كالعبرية
كانية الكصكؿ لمطمبة ذكم االعاقة في كبل الجامعتيف؟ ما الخطكات التي تتخذىا كؿ مف كىي تييئة ام

الجامعتيف لتطبيؽ المادة ال امنة مف االتفاقية إلذكاء الكعي بقضايا الطمبة ذكم االعاقة ؟ ما 
ة حؽ حماية كسبلملتنفيذ  االجراءات العممية التي تقكـ بيا كؿ مف جامعة القدس كالجامعة العبرية

الذيف يتكاجدكف في الحـر الجامعي اباف حاالت النزاع المسمح كحاالت الطكارئ  الطمبة ذكم االعاقة
تدرجت ىذه االسئمة الفرعية في سمـ  ؟االتفاقية مف رنصت عميو المادة الحادم عشما االنسانية كفؽ 

تطبيؽ الفعمي ما ىك كاقع ال :كسؤاليا الرئيسي كىكالدارسة لمكصكؿ الى معالجة مشكمة البحث 
لبلتفاقية الدكلية لحقكؽ االشخاص ذكم االعاقة الصادرة مف فبؿ الجمعية العامة لؤلمـ المتحدة في 

 ؟ العبرية جامعة الك القدس العربية لجامعة عمى المستكل الخدماتي كاالدارم  2006ديسمبر  13تاريخ 

مجمكع لكبل الجامعتيف كشممت عاقة كالطمبة ذكم االكقد تشكمت عينة الدراسة مف الييئتيف االداريتيف 
الدراسات االدبية ك    كتبمكرت المعمكمات مف خبلؿ المقاببلتالطرفيف كبل العينة خمسكف شخص مف 

مف الكاقع نتائج الدراسة  اسرائيمية انب قتك كفمسطينية عالمية  كالتي قسمت الى دراساتالسابقة 
ذكم طبلبيا مف حقكؽ ا لتحقيؽ العدالة كانصاؼ كبالفعؿ تسعى كبلىم كبل الجامعتيفالمتعايش فيو ب

القدس جامعة كالتنظيـ في الجامعة العبرية ىك اقكل مما ىك عميو الحاؿ في  المأسسةلكف االعاقة 
في حقكؽ الطمبة ذكم االعاقة  جعؿكامنية االمر الذم  قانكنية اقتصادية  سياسية : كذلؾ لعدة اسباب 
في جامعة االعاقة  طمبة ذكمؼ ما ىك عميو حاؿ الحقكقي عمى خبلنيج مف ال ةريبقالجامعة العبرية 

ىك  كصيات الدراسة مف نتائجيا ككاف اىميات تتكلد نيج المنة كاالحساف المقتربة حقكقيـ مف القدس
تني بشؤكف الطمبة ذكم تع ةانشاء كحدة خاص بضركرةتكجيو رسالة لجامعتنا العربية جامعة القدس 

لجامعة فقط بؿ مف كافة طكاقـ ابشخصيتيا القانكنية ليس مف متمتعة حدة كتككف ىذه الك  االعاقة
 العالي. رات الفمسطينية كاىميا كزارة التربية كالتعميـ االكز 
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Abstract  

This study compares and contrasts the extent to which the rights of persons with 

disabilities are realized on the ground on the institutional level in Al-Quds University and 

the Hebrew University following Palestine’s and Israel’s accession to CRPD. 

The study answers four main sub-questions: 1. Is Article (24) of CRPD relating to the 

rights of persons with disabilities to education without discrimination and based on equal 

opportunity fully implemented in Al-Quds and the Hebrew Universities? 2. What measures 

are taken by both universities toward the implementation of Article (9) of CRPD 

concerning the accessibility of persons with disabilities to the different facilities in both 

universities? 3. What measures are taken by the universities toward implementing Article 

(8) of CRPD concerning raising awareness on the rights of persons with disabilities? 4. 

What practical measures are taken by the universities to ensure the protection and safety of 

students with disabilities who are present on campus in time of armed conflict and state of 

emergency pursuant to Article (11) of CRPD? Addressing these sub-questions will 

facilitate finding answers to the main research question: What is the actual state of 

implementing on the ground the CRPD issued by the UN on 13 December 2006 on the 

services and administrative levels in Al-Quds and the Hebrew Universities ? 

The sample for this study consisted of 50 persons from the administrative staff and 

students with special needs from the two universities. Information and data collection was 

based on personal interviews and relevant Palestinian, Israeli and international literature. 

The findings of the study derived from the actual living circumstances in both universities. 

The researcher reached the conclusion that Al-Quds and the Hebrew Universities seek to 

achieve justice, equity and equality among all students and maintain the rights of students 

with special needs. However, the study found that the level of organization and 

institutionalization at the Hebrew University is more advanced and stronger than Al-Quds 

University for various political, economic, legal and security reasons. Whereas the Hebrew 

University follows a legal approach to dealing with students with special needs, the rights 

of students with especial needs at Al-Quds University are maintained through acts of 

charity and mercy. 

The study recommends, inter alia, the establishment of a special unit in Al-Quds 

University that would cater for the needs of students with special needs. The unit will have 

a legal personality and comprise staff from all Palestinian ministries especially the 

Ministry of Higher Education 
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 ولالفصل األ 
___________________________________________________________________________ 

 خمفية الدراسة واطارىا النظري 

    المقدمة1.1 
، ايمانا مف كالجامعة العبرية جامعة القدسذكم االعاقة في ميداف الطمبة حقكؽ  الدراسةتقارف  

لمؤكد الذم اقره القانكف لكافة االفراد عمى حد سكاء كالزمكا العالـ باف الحؽ ىك الكاجب ال ابت كا
كابعدنو عف  االعاقةذم شخص ال باحترامو، كالف االعاقة تركت كصمتيا السمبية في حياة

كلطالما شكمت  ،ىذه االعاقة في مقتبؿ العمر حد تاذا  االندماج في المجتمع خصكصا
ي االنساف كتشكيمو، فيي التي تخرج مكظفي الجامعات قطب الرحى التربكم في عممية بناء كع

الدكلة كقيادات المجتمع كرسالتيا االيدكلكجية تكمف في اعداد كتنمية المكارد البشرية كاجراء 
كنقميا مف جيؿ الى اخر بشكؿ  البحكث العممية المساىمة في عممية التنشئة كالتربية كال قافة

 مو. كمف  ـ لممجتمع بأكملمطمبة  يضمف صياغة الكعي

حقكؽ كمف مفردات الحؽ كاالعاقة كالجامعات التي نسجت منيا عنكاف بح ي العممي لدراسة 
في جامعة القدس كالجامعة العبرية، اتجيت لمبحث عف المستكل المتميز كالخصكصية  الطمبة

 االعاقة، كلمكشؼ عفلطبلبيا مف ذكم نقدميا كبل الجامعتيف التي الخدماتية كالقانكنية كاالدارية 
استجابة الجامعتيف  معرفةاتجاىيـ، ك  كالقانكنيةدكرىما في تحمؿ المسؤكلية االنسانية كالتربكية 

في  ترجمت كحؽ مرادؼ لحؽ المساكاة كالعدالة كالحرية كالتعميـ التي  ىذه الحاجة ،الحتياجاتيـ
االنساف  المؤسسة االجتماعية الريادية االكلى التي اشاد بيا االعبلف العالمي لحقكؽكينكنة 

العديد مف المعاىدات الدكلية بما فييا االتفاقية الدكلية لحقكؽ االشخاص ذكم االعاقة كالتي ك 
في التعميـ الجامعي، كمف ىنا ابحث عما تقدمو كبل ذا االعاقة حؽ االنساف  عمى ح ت

يو االعاقة، كما ىي قدرتيا في تكجلمطمبة ذكم  الجامعتيف مف اساليب تسيؿ العممية التعممية
ليـ كادماج كتمكيف ىذه العقكؿ البشرية كطاقتيا االبداعية لتحقيؽ تبادؿ المنفعة لما فيو خدمة 

 عمى حد سكاء. يـكلمجتمع

معيارا لممقارنة، اطرؽ ابكاب  ةقلحقكؽ االشخاص ذكم االعا كمف اتخاذم لبلتفاقية الدكلية
 ظاـ السياسي الفمسطيني مقابؿ المقارنة ايضا بيف االنظمة السياسية الخاصة بالدراسة كىي الن

ذكم طمبة ماالسرائيمي لمتعرؼ عمى طبيعية الخدمات التي يكفرىا كؿ منيما لالنظاـ السياسي 
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االعاقة، كالف فمسفة ىذه االنظمة استقامت عمى قكاعد مف القيـ السماكية كاالنسانية كالمكا يؽ 
بو كشريؾ، لذا ال يحؽ ألم انساف عزؿ الدكلية كقبمت بمبدأ التعددية كاالعتراؼ بالغير كالقبكؿ 

 كظمـ ام انساف اخر لمجرد انو ليس عمى شاكمتو.

الذم يحث عمى حؽ الجامعة في تتبع  1950ة كاعتمادا عمى مؤتمر اليكنسكك المنعقد في سن
المعرفة لذاتيا مف اجؿ البحث عف الحقيقة اينما كانت باالستناد الى مبدا االعتراؼ بالرام كالرام 

ذكم االعاقة خصكصا في  الطمبة ، فيدؼ الدراسة يتم ؿ في نقؿ التجربة لتحسيف حاؿاالخر
انضمت رسميا لبلتفاقية  دكلة فمسطيف، مع الذكر اف الفمسطينية كاىميا الجامعاتالمؤسسات 

 ארגון)2012-9 – 28كاسرائيؿ بتاريخ (2010)عمرك، 2014-4- 2الدكلية في تاريخ 
، كبما اف  كبل الجامعتيف تعتبر مف اىـ المؤسسات (2018)منظمة اكيـ،  (8102, אקים

التفاقية ااالنظمة المكقعة عمى  لتمؾاذا فيي تابعة بتسينس  االكاديمية التابعة لمقطاع التربكم،
 كم االعاقة ككؿ منيما ممـز قانكنيا كاخبلقيا بالتطبيؽ. لؤلشخاص ذ الدكلية

  الفصؿ االكؿ خمفية الدراسة كاطارىا النظرم فصكؿ ناقشت فييا في اربعة  احتكت الدراسة عمى
 كمصطمحات الدراسة كالدراسات السابقة كصعكباتو كاىدافو كمنيجوكمشكمة البحث كاىميتو 

في كبل الجامعتيف كانطكل كحؽ امكانية الكصكؿ ، كالفصؿ ال اني ناقش حؽ التعميـ كحدكدىا
ـ كحؽ المساكاة كتكافؤ الفرص كالتنظي كىي المأسسةفرعية عدة عناكيف ىذه الحقكؽ تحت 
ككسائؿ النقؿ كمبلئمة المناىج ككافة الكسائؿ  كمبلئمة المباني كالطرقات ،صيةكالخصك 
 الكعي معرجا عمى الكعي الذاتي لمطمبة ذكم االعاقةاذكاء حؽ ال الث كنافش الفصؿ  التعميمية،
لسياسية كال قافية كدمجيـ كمشاركتيـ في االنشطة ا كالمجتمع الجامعي مف حكليـانفسيـ 

، كاخرا كما ناقش قضية حماية الطمبة ذكم االعاقة في حاالت الخطر كالطكارئ كالرياضية،
تـ عرض الىـ النتائج كالتكصيات في مناقشة السؤاؿ البح ي الرئيسي ك  الىالرابع تتطرؽ الفصؿ 

 . متنو

  واالتفاقية الدولية تعريف اإلعاقة حسب القانون الفمسطيني والقانون االسرائيمي  اوال:  
االعاقة نفسو ذم تناكؿ القانكف الفمسطيني كالقانكف االسرائيمي تعريؼ االعاقة بتعريؼ الشخص 

االعاقة ا الشخص ذاالعاقة فيقكؿ في مادتو االكلى اف  (4حيث يعرؼ القانكف الفمسطيني رقـ )
في أم مف ىك "الشخص المصاب بعجز كمي أك جزئي خمقي أك غير خمقي كبشكؿ مستقر 

حكاسو أك قدراتو الجسدية أك النفسية أك العقمية إلى المدل الذم يحد مف إمكانية تمبية متطمبات 
)المجمس التشريعي الفمسطيني، اكتكبر  "المعكقيف أم الو مف غير حياتو العادية في ظركؼ

يقكؿ باف 1998ككذلؾ القانكف االسرائيمي قانكف المساكاة الصادر سنة  ،(36: ص1999
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كؿ شخص مصاب بنقص بدني أك نفسي أك عقمي أك إدراكي، دائمان كاف " اعاقة ىكذا شخص 
يجعمو مقيدان في أدائو الكظيفي بصكرة جكىرية في مجاؿ أك أك ر مف مجاالت  أـ مؤقتان، مما

اما االتفاقية الدكلية كىي المعيار  (89: ص1998)مجمس الكزراء االسرائيمي، "الحياة األساسية
ألنظمة الدراسة السابقة فقد نستغرب انو ال يكجد تعريؼ صريح لئلعاقة فييا كما ىك  القانكني

الحاؿ بأنظمة الدراسة نفسيا، اذ ال يكجد بند مفصؿ يعرؼ ما ىي االعاقة داخؿ متف االتفاقية، 
، فمعظـ االدبيات التي تناكلت تحميؿ مضمكف (2013)عباس،  فيك تعريؼ ضبابي كعاـ جدا

، لكف يمكننا اف نستنج التعريؼ كجزء مف اىداؼ االتفاقية كبعدـ كضكحو غمكضوبالتعريؼ تقر 
كػؿ مػف يعػانكف مف  االكلى كىي تفيد "كيشمؿ مصطمح األشخاص ذكم اإلعاقة المادة في

قػد تمنعيـ لدل التعامؿ مع مختمؼ  عاىات طكيمة األجؿ بدنيػة أك عقميػة أك ذىنيػة أك حػسية،
 "كة بػصكرة كاممة كفعالة في المجتمع عمى قدـ المساكاة مع اآلخريفالحػكاجز مػف المػشار 

 . (7: ص2006)الجمعية العامة لبلمـ المتحدة، 

 ، مع اف المتتبع لمتطكر التاريخي لئلعاقة ناقشت الدراسة فيما ذكر اعبله مصطمحات قانكنية  
ذكم االعاقة، ككيؼ يعمـ كـ ىي الع رات كالمراحؿ الصعبة التي مر بيا االشخاص  لئلعاقة

مقي كمف فترة الى اخرل لذا البد اف ن تفاكتت النظرة الييـ كالمعاممة معيـ مف مجتمع الى اخر
انب قت ىذه الظاىرة في داخؿ متف مزيد مف الضكء عمى مناىج االعاقة حتى ندرؾ كيؼ 

  . االعاقة ذكاحتراـ حؽ االنساف  بأىميةالنصكص القانكنية لتمـز المجتمع كمؤسساتو 

 التعميم و مناىج االعاقة ثانيا:
االجتماعية  المعاممة كفؽ التنشئة في لمظاىرةمناىج االعاقة التتبع األيديكلكجي  تبيف   

 : كالتعميمية مف نظريات كمفاىيـ قائمة عمى المنة كالشفقة الى مفاىيـ اجتماعية كحقكقية

   االحسانالمنة و المنيج القائم عمى  - الف  

فيك يرل  كليس عمى اساس الحقكؽ، ج المذككر عمى صنع المعركؼ كالصدقة كالشفقة،يقـك الني 
كما يراىـ  االشخاص ذكم االعاقة اشخاص بؤساء محتاجكف لممنة كالعطاء كالحسنة كالمساعدة،

ال يممككف الحؽ في المشاركة في الحياة  غير متمكنيف كال قادريف عمى التكفؿ بأنفسيـ كبذلؾ
كعمى ا ر ىذا التكجو ىك يرفض الحديث عف أم  صادية كاالجتماعية كال قافية،السياسية كاالقت

كمف  اف االعاقة مشكمة حصرية بالفرد نفسو،يعتبر  فيك متطمبات مرتبطة بالمحيط كالمجتمع،
متعاطؼ كالرحمة مف قبؿ المجتمع كاصحاب لىذا المنظكر يرل االشخاص ذكم االعاقة مدعاة 

تخذ تعميميـ اف ( WHO, 2002)حساف كالمساجد كالكنائس كالمبلج الكاجب كالخيرات كدكر اال
الف ىذه المؤسسات كفرت ليـ سكف خاص بيـ عزؿ العشرات منيـ  ذلؾ طابع فمسفي خيرية،
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باإلضافة الى انو  مما ا ر ذلؾ سمبا عمى نمكىـ النفسي كاالجتماعي، عف اسرىـ كمجتمعيـ،
كاستمر الكضع  يـ ىك فقط في المبلج  كدكر الرعاية،عزز االعتقاد باف المكاف المناسب لتعميم

يميز ىذا المنيج انو يعكؿ سمطة  كما ،(2015)بصبلت،  عما ىك عميو حتى اكاخر الستينات
التي تقيد كتحد مف  كادارة سياساتيـ بما فييا سياستيـ التعميمية الى تمؾ المؤسسات المحسنة،

 حساف ال ينبعث اال مف اصحاب قمكب النكايا الحسنةذلؾ الف اال ،يـكتعميم ـيتكاستقبللي حركتيـ
  .ال يكفؿ أم حؽ ليـكىذا امر ال يكفي ك 

  المنيج الطبي  - باء   

كمف ىذا التكجو نرل  ىك منيج اجتماعي سياسي يصب تركيزه عمى مرض كعجز الفرد نقسو،
ة متأصمة في جسد نتيجة لظركؼ جسدي بعدـ مساكاة االشخاص ذكم االعاقة بغيرىـ، ان كافي ان مبرر 
كيركز عمى اف سبلمة  فيك يحصر حقكقيـ كيستكعب احتياجاتيـ بالعبلج الطبي فقط، الفرد،

العيش الطبيعي كاالندماج كالمشاركة االجتماعية تكمف بأخذ الدكاء كااللتزاـ باألساليب الطبية 
ىذا المنيج انو  كما يميز لعبلج المرض المؤدم لئلعاقة اك عمى االقؿ الحد منو اك التحكـ بو،

فيك يؤمف باف  ال يتحدث عف أم متطمبات اك مستمزمات يجب عمى المجتمع اك البيئة تكفيرىا،
 ممؤسسات الطبية فقط لحقكقيـ  ادارة كيعكؿ االعاقة مشكمة مرضية فردية كالمجتمع غير مسؤكؿ،

عية ك قرارات شر  يف كممرضيف كممرضات فيك يراىـ اصحاب سمطةيمف اطباء كاطباء نفس
لذا نجد اف ىذا المنيج يحصر حقكقيـ في داخؿ اسكار المؤسسات الطبية كيرل اف اىـ  سميمة،

يتقارب ىذا المنيج مع  ،(UN Human Rights, 2014) مستحقاتيـ ىي حبيبات الدكاء فقط
كلكف ىنا اصحاب الكاجب ىما القطاع الصحي كالدكلة بينما يبقى تم يؿ مصالح المنيج السابؽ 

كىذا ( 2007)االمـ المتحدة،  ذكم االعاقة في يد تمؾ المؤسسات الخيرية اك الطبيةاالشخاص 
االعاقة كحالة مبلصقة بالفرد لذا يطمؽ عمى النمكذج  يعني انعداـ االستقبللية كذلؾ بتخصيص
 الخيرم كالنمكذج الطبي بالنمكذج الفردم.

ففي بداية  فمسفة التأىيؿ، اما تعميـ االشخاص ذكم االعاقة كفؽ ىذا المنيج فقد قاـ عمى
فظيرت الجمعيات  السبعينات ظير نكع مف التمرد كاالعتراض عمى سياسة النيج السابؽ،

كاخذ التعميـ فييا طابع اخر حي ما اصبح التركيز عمى العبلج الطبيعي  المحمية كاالجنبية،
خيزراف كالخزؼ كالكظيفي كالتدريب الميني التقميدم كاالشغاؿ اليدكية م ؿ صناعة القش كال

اال اف ىذا االنحباس في ىذا النمط التعميمي  بحيث طرأ تحسف عمى احكاليـ كانتاجيتيـ، كالنسيج،
كعزز مف االعتقاد  كرس النظرة الدكنية كالفجكة القائمة بيف االشخاص ذكم االعاقة كمجتمعيـ،

كبقي  اصبلحيـ،انيـ يعانكف مف خمؿ يجب اصبلحو كبالتالي ىـ بحاجة الى التعميـ مف اجؿ 
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)بصبلت، التعميـ شكؿ مف اشكاؿ الرعاية المؤسساتية التي يغيب عنيا مفيكـ الدمج كالمساكاة
2015) .  

  المنيج االجتماعي  - جيم 

ليم ؿ نقمة نكعية في المعتقد الذم يرل اف  مف انماط التفكير ان جديد ان جاء ىذا المنيج ليطرح نمط
ليطرح معتقدا ، في ترميـ االطراؼ الكظيفية لدل المصابالكاجب في حؿ قضية االعاقة يختزؿ 

اف االعاقة ىي نتيجة التفاعؿ الفردم مع البيئة التي ال تستكعب اختبلفات "مفاده يقكؿ  جديدا
بؿ الى عدـ قدرة  ،االعاقةكال يعزم عدـ المساكاة الى  ،(1: ص2014)السمطاني، " ذلؾ الفرد
ذلؾ ىك ذات النيج التي  ،رض االشخاص ذكم االعاقةازالة الحكاجز التي تعتعمى المجتمع 

تماعي ال تعد االجكفي اطار ىذا المنيج  تبنتو االتفاقية الدكلية لحقكؽ االشخاص ذكم االعاقة،
بؿ ىي جزء مف التنكع البشرم الطبيعي  كحدهخطيئة يتحمؿ نتيجتيا الفرد  االعاقة ذنبا كال

االعاقة مف مفيـك  قر كيعترؼ بذلؾ كيرد تصكرتمع اف يالمجكعمى  المتكاجد في أم مجتمع،
في مقالتو  الركابي فردم خاص الى مفيكـ اجتماعي عاـ كشامؿ كيقكؿ الكاتب زيف العابديف

اف التنكع البشرم مف سنف اهلل الككنية كاالجتماعية في الحياة اإلنسانية، كىك " شرؽ االكسطمل
بيد أف اإلنساف حكؿ ىذا التنكع  بير الجميؿ،تنكع يم ؿ )لكحة بيية( مف لكحات ىذا الكجكد الك

 متعنتةساحات كالى أسبلؾ شائكة عازلة، كالى ، عصبيات جاىمية الى المتكامؿ المتناغـ المتفاىـ
يضع ىذا النيج الشخص ال اعاقتو في جكىر  (1: ص2007)الركابي،  "مف التيارش كالنطاح

اىمية النمكذج الطبي كالمؤسسات الطبية فيك ال يغفؿ عف  ،حقكقو كانسافكيقر بجميع اىتمامو 
لكنو يرل اف المساكاة اكال تكجد في البلزمة في ضركرة تقديـ المساعدة كالمشكرة الصحية 

المؤسسات الطبية حينما يتـ خمؽ ىكية جديدة لمتعامؿ ما بيف المريض كطبيبو ممحقيا ىك 
ت افي صياغة جميع القرار  شتراؾباالبؿ يؤكد عمى ضركرة حقيـ  اسمكب الحكار كالتفاىـ بينيما،

االحساف كالنيج المنة ك السياسية كالقانكنية عمى خبلؼ ما اتى بو كؿ مف النيج القائـ عمى 
عبء  ال يحمؿ لذا فيك، فمف سمات ىذا النمكذج الحرية كالعدالة كالكرامة كال قة كالتقييـ الطبي،

اف الدكلة بكزارتيا كجميع  كيرل ،( OLIVER, 1990)المجتمعاالعاقة عمى الفرد بؿ عمى 
سياساتيا كاحكاميا القانكنية في بيئة يستفيد مكائمة اتيا ىي صاحبة الكاجب كيتعيف عمييا سمؤس

 .(2007)االمـ المتحدة، .ع دكف أم است ناءالجميمف محيطيا 

كيقكؿ المحامي عباس في مقالتو لساف المقمكع مرتيف "عبر السنيف طرأ تغيير في العالـ في 
ة التعاطي مع مكضكع االعاقة نحف نشيد اليـك عممية نكعية كىي االنتقاؿ مف التكجو طريق

مايكؿ اكلفير كىك ناشط بريطاني  افكما ، (9: ص2013)عباس،"الطبي الى التكجو االجتماعي 
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النمكذج )ك (النمكذج الفردم)بتطكير التناقض بيف  قاـ كالذمفي قضايا االعاقة في اكركبا 
ا: اف االعاقة ىي صفة حيادية، ياكل عدة فرضيات مركزيةانو يكجد  بريعت (االجتماعي
اف الحؿ لممشكمة  اي انيك  في االنساف، كلذلؾ المشكمة ىي في االنساف نفسو، متأصمومكضكعية 
منح  ،القائمة بدكف تغيرىالؤلنظمة  دمج الفرد كمبلئمتو ،التأىيؿ، المعالجة، بكاسطة ام ىك فردم

كبكاسطة اقامة خدمات خاصة مختمفة كمعزكلة عف الخدمات ية، كمساعدة فرد مخصصات
بؿ االعاقة  ديو يد في خمؽ االعاقة،ا: اف المجتمع غالبا ال يكجد لي ال ك  ،المعطاة لكافة المجتمع

 (Oliver, 1993) اك كار ة طبيعية عمى انو مصير قاس لؤلفرادىي شيء يحدث عشكائيا 

الفرص كالمساكاة  كتكافؤىذا النيج فقد تبنى فمسفة الدمج  اما تعميـ االشخاص ذكم االعاقة كفؽ
كال  المبلج فمكاف تعميميـ ليس  في مؤسسات المجتمع بما فييا مؤسسات التعميـ كافة،

المؤسسات الطبية كانما في المدراس كالكميات كالجامعات جنبا الى جنب اقرانيـ حيث يؤكد 
عار الذم تبنتو معظـ الجمعيات كالمؤسسات كىذا الش( بدنكناشيء عنا  ال)مايكؿ الكلفير

ليست في الفرد كانما ىي في المنشئة  فاإلعاقة،  (OLIVER,1990)المناصرة لقضايا االعاقة
كال تكفر امكانية كصكؿ االشخاص ذكم  المدرسية كالجامعية التي ال تكسر معيقات االعاقة،

 االعاقة الييا.

   المنيج القائم عمى حقوق االنسان -دال   

الذم  لحقكقيكمف المنيج اك النمكذج الطبي اك الفردم انتقؿ الى اىـ المناىج كىك النيج ا
فبعد ، دراسةماختارتو الباح ة حجر زاكية عالي االىمية في مككنات االطار النظرم المعتمد ل

لتي اصابت نيرانيا جنراالت الجيكش كاحد ت الك ير مف االحرب العالمية االكلى مجيء 
ت الدائمة كعمى االخص االعاقات الحركية تعالت االصكات العسكرية التي لـ تؤمف االعاقا

بالضعؼ يكما بحياتيا اال بعد اف ذاقت اجسادىا كيبلت الحرب بالمطالبة بحقكقيـ بشكؿ قانكني 
اصبح احقاؽ ىذه الحقكؽ التزاـ كطني كعالمي ، ف(2009)جمعية نجـك االمؿ، كليس رحماني

اتؽ االجيزة السياسية في داخؿ الدكلة نفسيا كاالسرة الدكلية بكامميا كالتي كاخبلقي يقع عمى ع
بذلت كسع جيدىا في تحقيؽ الم ؿ االعمى كالمراـ االقصى ألنصاؼ حقكؽ المستضعفيف مف 

بشؤكف عنيت بني البشر ليسكد عمييـ السبلـ كاالماف، كمف ىذه الصككؾ الدكلية التي 
الم اؿ كليس الحصر: االعبلف العالمي لحقكؽ االنساف االشخاص ذكم االعاقة عمى سبيؿ 

، االعبلف العالمي لمقضاء عمى جميع اشكاؿ التميز العنصرم الصادر عاـ  1948الصادر عاـ 
... كصكال الى االتفاقية الدكلية  1975، كاالعبلف العالمي لحقكؽ المعاقيف الصادر سنة 1956
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التاريخ الطكيؿ كالمرير الممْي بتميز كاالستبعاد كالتجرد  التي تعتبر بم ابة رد المجتمع الدكلي عمى
 (.2010)عمرك،  مف االنسانية ضدىـ

عالمية  بمبدأت الدكلية افي العديد مف االتفاقيات كاالعبلنات كالقرار  كعمى ا ر ذلؾ تـ االقرار
يباجة المادة ) ج ( مف دكتنص عمى  ذلؾ  في القانكف الدكلي،مف ذكم االعاقة حقكؽ االنساف 
اذ نؤكد مف جديد الطابع العالمي لجميع حقكؽ االنساف كالحريات االساسية " االتفاقية الدكلية
تجزئة كترابطيا كتعاضدىا كضركرة ضماف تمتع االشخاص ذكم االعاقة بيذه مكعدـ قابميتيا ل

كىنا يمتقي  (1: ص2006)الجمعية العامة لبلمـ المتحدة،  "الحقكؽ بشكؿ كامؿ دكف تمييز
فيما مكمبلف  ،مع النيج االجتماعيلنيج القائـ عمى الحقكؽ في ك ير مف  االفكار كاالىداؼ ا

ذكم االعاقة ىـ اصحاب حقكؽ كالدكلة ىي المسؤكلة االشخاص اذ يرل اف  البعض، البعضيم
كبذلؾ يجكز لؤلشخاص ، يزيةيعف تأمينيا، كيرل اف الحكاجز المكجكدة بالمجتمع ىي حكاجز تم

كىذا  ،(UN Human Rights, 2014)ة تقديـ الشكاكم كرفع الدعاكم عمى كجكدىاذكم االعاق
في  االنتخابيما يميز ىذا النيج عف غيره مف المناىج فعمى سبيؿ الم اؿ: نأخذ حؽ التصكيت 

طالب دكف اخر، يقتصر عمى بل فالطمبة طالب جامعي لكافة كىك حؽ يتمتع بو كؿ عات الجام
عاقة بصرية كاممة كانعدمت لو ايمارس ىذا الحؽ ككاف يعاني مف اف الطالب  ارادففي حاؿ 

مرافؽ مك كقا بو  شخص يؿ اك عدـ كجكدبر سبؿ االتاحة مف معدات التصكيت م ؿ انعداـ لغة 
االدالء بصكتو كممارسة حقو االعاقة ذم عمى الطالب  فاذا تعذر يساعده في قاعة التصكيت،

يتدخؿ النيج القائـ عمى حقكؽ االنساف ىنا ، ئـ احتياجاتوالف الجامعة لـ تكفر لو أم مكائمة تبل
ليقكؿ اف غياب معدات التصكيت التي ادت الى عدـ ممارسة ىذا  في التعامؿ مع االعاقة

يخالؼ القانكف الدكلي  الذم  حقو في التصكيت يعتبر شكبل مف اشكاؿ التمييزالطالب 
ح( "كاذ تعترؼ ايضا باف التمييز ضد )يا نفطة االتفاقية الدكلية كالتي تفيد في ديباجت كخصكصان 

)الجمعية العامة  "أم شخص عمى اساس االعاقة يم ؿ انتياكا لمكرامة كالقيمة المتأصمتيف لمفرد
طكاقـ الجامعة  التكجو بشككل رسمية ضد لمطالب، كىنا يجكز ( 3: ص2006لبلمـ المتحدة، 
كليس  ،إزالة كافة الحكاجز كتكفير سبؿ اإلتاحةالتي يجب عمييا  المعنية ك الدكلة اك حتى كزارات

الدافع مف كراء ىذا النيج ىك الشفقة اك االحساف اك االسر داخؿ مؤسسة طبية بؿ دافعو ىك 
فيك نيج يحتـر التنكع البشرم كيسعى إلعبلء شانو كيرل انو مف السخرية   حقكؽ االنساف،

إلى  كفبؿ يسع الخير كاالحساف، ألفعاؿالنظر الى االشخاص ذكم االعاقة بانيـ مجرد متمقيف 
 (BMZ, 2012 )  عمى انفسيـ ليتمكنكا مف المشاركة في المجتمع تحقيؽ االستقبللية كاالعتماد

"كاذ تعترؼ بأىمية تمتع االشخاص ذكم  كنشير ىنا الى المادة )ف( مف ديباجة االتفاقية   
في ذلؾ حرية تحديد خياراتيـ االعاقة باستفبلليـ الذاتي كاعتمادىـ عمى انفسيـ، بما 
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حيث يحؽ ليـ اف يتمقكا حؽ التعميـ ، (4: ص2006)الجمعية العامة لبلمـ المتحدة، "بأنفسيـ
كحؽ العمؿ كحؽ الزكاج كتككيف اسرة كحؽ المشاركة في الحياة السياسية كال قافية، فيك نيج 

كالدكؿ االطراؼ  االمر ذلؾ،يتبنى الدفاع عف كؿ حقكقيـ بالمجكء الى القضاء كالعدالة اذا لـز 
كاذ تعترؼ باف االمـ المتحدة قد "منقطة )ب( مف ديباجة االتفاقية الدكلية لتفر بيذه الحقكؽ كفقا 

اف  في االعبلف العالمي لحقكؽ االنساف كفي العيدييف الدكلييف الخاصيف بحقكؽ االنساف  اعمنت
لحقكؽ كالحريات المنصكص عمييا في الحؽ في التمتع بجميع ا  دكف تمييز مف أم نكع لكؿ فرد

 .(1: ص2006)الجمعية العامة لبلمـ المتحدة،  "تمؾ الصككؾ، ككافقت عمى ذلؾ

كيتفؽ ىذا النيج مع النيج االجتماعي بضركرة التزاـ المجتمع كالمنظكمة الدكلية لحقكؽ     
صادقت عمى كقعت ك تي االنساف بالتنفيذ كالتطبيؽ الفعمي لما ينادم بو فيك ممـز لجميع الدكؿ ال

 اتفاقية حقكؽ االشخاص ذكم االعاقة كيجب عمى الدكؿ اف تمنع حدكث االفعاؿ التمييزية،
بحيث تدرج االعاقة في جميع النكاحي السياسية كالقانكنية بحسب ما نصت عميو النقطة )ك( مف 

ت الكاردة في برنامج الديباجة "اذ تعترؼ بأىمية المبادئ ،كالمبادئ التكجييية المتعمقة بالسياسيا
العمؿ العالمي المتعمؽ بالمعكقيف كفي القكاعد المكحدة المتعمقة بتحقيؽ تكاف  الفرص لؤلشخاص 
ذكم االعاقة في تعزيز كصياغة كتقييـ السياسات كالخطط كالبرامج كاالجراءات عمى كؿ مف 

)الجمعية   "اقةالصعيد الكطني كاالقميمي كالدكلي لزيادة تكاف  الفرص لؤلشخاص ذكم االع
أم سياسات خاصة تصمـ كحسب ىذا النيج يجب اف ال ، (3: ص2006العامة لبلمـ المتحدة، 

بالرغـ مف ضركرة تكفير الخصائص المبلئمة المطمكبة فييا  مف اجؿ االشخاص ذكم االعاقة،
اجب كىنا تككف الدكلة ىي صاحبة الك  خاصيف، ان فيـ ليسكا اناس لتمكيف المشاركة الكاممة ليـ،

الكزارات كجميع الفركع الحككمية كيكجد بعض االحكاـ  الرئيسي في حماية ىذه الحقكؽ بما فييا
كالسيما المنظمات التي تم ؿ االشخاص  التي تتناكؿ القطاع الخاص كتنظيمات المجتمع المدني،

الى مشاركة االشخاص ذكم االعاقة  كييدؼ النيج القائـ عمى حقكؽ االنساف ،ذكم االعاقة
كىذا كفؽ المادة )س( مف الديباجة "كاذ ترل انو  شاركة ك يقة في صنع القرارات بمكجب القانكف،م

ينبغي اف تتاح لؤلشخاص ذكم االعاقة فرصة المشاركة بفعالية في عممية اتخاذ القرارات بشاف 
 2006)الجمعية العامة لبلمـ المتحدة،  "السياسات كالبرامج بما في ذلؾ تمؾ التي تيميـ مباشرة

 (. 5: ص

فمسفة عالمية  كنبلحظ مما سبؽ اف فمسفة التعميـ لؤلشخاص ذكم االعاقة اصبحت اك ر شمكلية،
تمييز عمى محقكقية، تقرىا الدكؿ كاالتفاقيات االممية، يحكميا قانكف االلتزاـ، بجممة ال ،ال، ل

فاقية الدكلية فتعميـ الجامع كالكصكؿ لمجامعات ىك حؽ لمجميع، كلساف االت اساس االعاقة،
يقكؿ "تسمـ الدكؿ االطراؼ بحؽ االشخاص الرابعة كالعشريف لؤلشخاص ذكم االعاقة في المادة 
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تكفؿ الدكؿ  الفرص، تكاف ذكم االعاقة في التعميـ. كإلعماؿ ىذا الحؽ دكف تمييز كعمى اساس 
 2006لمتحدة، )االمـ ا"االطراؼ نظاما تعميميا جامعا عمى جميع المستكيات كتعمما مدل الحياة

 (.27: ص

نشاىد تحكؿ عممية فمسفة التعميـ مف نيج الى اخر في دكرة حياة ايضا كعمى ضكء ما سبؽ   
فالنيج القائـ عمى االحساف ىك اقدـ ىذه المناىج االربعة  ـ يميو  االشخاص ذكم االعاقة بالعالـ،

ف نسميو بالنيج الشمكلي كىك كصكال الى ما يمكف ا النيج الطبي اك ما تـ تسميتو بالنيج الفردم،
كمف الجدير ذكره  النيج االجتماعي كالنيج القائـ عمى حقكؽ االنساف فيما نيجاف حدي ا العيد،

 اف جميع ىذه المناىج بما تحتكيو مف سياسات ايدكلكجية كتعميمية ال تزاؿ سائدة حتى يكمنا ىذا
المناىج القديمة شائعة حتى في اكاسط  فبالرغـ مف تكقيع دكؿ العالـ عمى االتفاقية فبل تزاؿ ىذه

  .   (UN Human Rights, 2014)مجتمع حقكؽ االنساف

في  الحقكؽ النيج القائـ عمى كعف تطبيؽ ظاىرة االعاقةعف  لمكشؼ تأتي ىذه الدراسة
، خصكصا بعدما تـ تكقيع الدكلة الفمسطينية عمييا المؤسسات التعميمية الفمسطينية كاالسرائيمية

االنقسامات  كبسبب ـ اف المجمس التشريعي لغاية االف لـ يصدؽ عمييا بسبب تعطيمومع العم
تكقيع تـ كاالكضاع السياسية الحاصمة في النظاـ السياسي الفمسطيني، اما في الجانب االسرائيمي 

كعمى ا ر ذلؾ تـ تعديؿ القانكف المحمي بناء عمى ما جاءت عمييا  الكنيست االسرائيميكمصادقة 
في الفعمي ليا انتقت الدراسة البحث بالتطبيؽ  ان تفاقية، كبما اف كؿ مف الجانبيف اصبح ممزمبو اال

الىـ الحقكؽ المتعمقة بحياة الطالب الجامعي في كؿ مف المؤسسة الكطنية التحقيؽ الحاصؿ 
 لذا البد مف التطرؽ ألىمية كؿ مف ىاتيف الفمسطينية كىي جامعة القدس، مقابؿ الجامعة العبرية

 الجامعتيف . 

   االىمية التعميمية كال قافية لجامعة القدس كالجامعة العبرية  في مدينة القدسثالثا: 
بمكانة االـ الرؤـك التي قبمت كحممت في اكنافيا االختبلفات التاريخية  تحظى مدينة القدس   

ختمؼ عف أم مدينة كال قافية كالتعددية كالتنكع البشرم بيف ابنائيا، فكؿ شيء في مدينة القدس ي
فيي ليست احادية ال قافة فمغتيا كتقاليدىا كقكانينيا ليست متجانسة، كبحكـ انيا مدينة  بالعالـ،

محتمة ككاقعة تحت احتبلؿ تنكعت المؤسسات كخاصة االكاديمية فييا، كنحف في ىذه الدراسة 
ابؿ الجامعة العبرية مق ،نسمط الضكء عمى جامعة القدس العربية الخاضعة لمقكانيف الفمسطينية

لذا البد مف التعريؼ  لنبحث قضايا االعاقة في كؿ مف المؤسستيف ،الخاضعة لمقكانيف االسرائيمية
 الجانب الفمسطيني كاالسرائيمي: مف كؿفي بيما كباألىمية التعميمية كال قافية المتاف تحتبلىما 
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مدينة القدس ك ضكاحييا ك : ىي مؤسسة اكاديمية فمسطينية تقع في جامعة القدس -الف     
حرميا الرئيسي يقع في ابك ديس كليا عدة فركع كمباني في الشيخ جراح كبيت حنينا كالبمدة 

   . (2018)جامعة القدس،  القديمة في القدس ..... الخ

جامعة فمسطينية  ألنشاءضركرة ممحة قاىرة انتجت سياسية اكضاع الجامعة في ظؿ  اسست
اد الطمبة الخرجيف مف القدس كالضفة الغربية كغزة نظران لمظركؼ قادرة عمى استيعاب اعد

حيث لـ  ,لمحد مف سياسة الجيؿ كالشتات عف الكطف الصعبة التي فرضيا االحتبلؿ االسرائيمي
تـ لذا ، يكف مف السيؿ عمى الطمبة الفمسطينييف استكماؿ تعميميـ العالي في العالـ العربي

تكحدت  1995كفي عاـ  الدعكة كالعمكـ التقنية كىند الحسيني تأسيس عدد مف الكميات م ؿ كمية
ىذه الكميات كإعبلف اشبو بككنفدراليو  قافية تعميمية تجسد الركح الفمسطينية عمى ارض العاصمة 

كبعد ترسيخ حجر االساس لمؤسسة تعميمية مميزة في القدس تـ تدريجيا فتح المزيد مف  القدس،
معاىد, م ؿ كمية الطب ك بارد  7مركزان ك 22كمية ك 15لجامعة الكميات حيث بمغ عدد كميات ا

ك مركز العمؿ المجتمعي الذم يقدـ الرعاية االجتماعية كالقانكنية لممقدسييف كمركز دراسات 
مكظؼ     1200الذم يمنح درجة ماجستير في البمدة القديمة, كيقدر عدد العامميف فييا القدس

, كقد خرجت الجامعة ككادر بشرية (2018جامعة القدس، ) طالب كطالبة 12000كعدد طبلبيا
 .بارزة في المجتمع الفمسطيني كالعربي

ىي مؤسسة اكاديمية إسرائيمية تقع عمى جبؿ المشارؼ في مدينة  :الجامعة العبرية -باء  
عالية االىمية تتربع عمى عرش المؤسسات االكاديمية في اسرائيؿ, بحيث تحتؿ المرتبة  القدس,
عمى مستكل العالـ حسب كالستيف كعالميا تحتؿ المرتبة الرابعة  ,فييا ى كأفضؿ جامعةاالكل

)الجامعة العبرية في اكرشميـ تصنيؼ جامعة شانفيام التي تصدر التصنيؼ االكاديمي لمجامعات
كتقسـ الجامعة الى خمسة فركع  بلث منيا في مدينة القدس: حـر جبؿ  (2018القدس، 

, اما الحرميف التابعيف جفع، ك حـر ادما سامرا في المشارؼ ك ىك اقدميا ات راـ ك في عيف كاـر
 لمجامعة خارج مدينة القدس فيما: حـر رحبكت ك حـر بيت دجاف.

عمى جبؿ المشارؼ في مدينة القدس لعدة اىداؼ سياسية  كتعكد فكرة انشاء الجامعة العبرية
اسرائيؿ كالذم ييدؼ الى ألرض الركحي  اف يككف ىنالؾ ركف اساسي لممركز كىما: معمنة كبارزة

مؤسسة ليا معالـ مادية  ، كاف تككفتطكير التراث الييكدم كتجديده كنشره بيف شعكب العالـ
اقتصادية تيدؼ الى تحقيؽ الذات لمشعب الييكدم, ام اف يحققكا انفسيـ كأفراد ككشعب 

ـ, كبالتالي سكؼ يحقؽ ذلؾ فالجامعة سكؼ تجذب الك ير مف الشباب ليحققكا رغبتيـ في التعمي
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كضع حجر االساس لما سمكه  1918انجازات ك حضارة ك بنياف, كمف سنة اإلسرائيمي شعب مل
 . ( 2003)اريو،  ( 812, אריה) بالبيت الكطني لتحقيؽ ىذه االىداؼ

ككاف ذلؾ بحضكر المكرد ار ر جميس بمفكر المندكب  1925تـ افتتاح الجامعة العبرية سنة   
كبالفعؿ  (2003)اريو،( 203, אריה )حاييـ كايزماف البريطاني كحمفيو الزعيـ الصييكنيالسامي 

حققت اسرائيؿ ما تريده بحيث تخرج مف الجامعة العبرية العديد مف الشخصيات االسرائيمية 
بمغ عدد  2006في عاـ ك البارزة في المجتمع االسرائيمي كمنيـ مف حصؿ عمى جائزة نكبؿ, 

 يـ مف الطمبةالؼ طالب اغمبيتيـ إسرائيميكف مف الييكد كالعرب كبعض 24الجامعة طمبة 
 .(2018)الجامعة العبرية في اكرشميـ القدس،  مكظؼ1200 كعدد مكظفييا االجانب

 مشكمة الدراسة  1.2
حقكؽ االنساف في القرف مف اىـ معاىدات االتفاقية الدكلية لؤلشخاص ذكم االعاقة تعتبر  

، كقامت اجمع تي تيدؼ الى حماية االشخاص ذكم االعاقة في العالـالحادم كالعشريف كال
بمنحيـ الحؽ العادؿ في الحياة التعميمية كال قافية، كالتي كقعت عمييا كؿ مف دكلة فمسطيف 

تعاني عممية  ،كاسرائيؿ الممزمتاف بتطبيقيا عمى كافة المؤسسات كاىميا مؤسسات التعميـ العالي
مشاكؿ، لكف االك ر اشكالية تتعمؽ بأشخاص ذكم اعاقة فعمى االغمب  التعميـ في القدس مف عدة

يككف خيار المقدسي الذم يعاني مف اعاقة حركية اك حسية محصكر بتكجو الى جامعة القدس 
الطمبة اك الجامعة العبرية التي تضع عراقيؿ معقدة في قبكؿ  التي حكصرت مف قبؿ اسرائيؿ،
العديد مف الى الطمبة ذكم االعاقة في كبل الجامعتيف يتعرض المقدسيف، كفي كؿ االحكاؿ 

الصعكبات في حياتيـ الجامعية بسبب عدـ مبلئمة البيئة الفيزيائية كمبلئمة المناىج كتكفير 
الخدمات التقنية المساندة اك لعدـ معرفة ككعي ادارة كؿ مف الجامعتيف بكافة احتياجاتيـ كعدـ 

حتى حمايتيـ مف في النشاطات السياسية اك ال قافية اك  دمجيـ في المناخ الجامعي كمشاركتيـ
كعمى  ضكء كؿ ما ، غيرىا مف الحقكؽ المنصكص عمييا في متف االتفاقية الدكليةحالة الخطر ك 

 تقدـ تأتي ىذه الدراسة لمعالجة سؤاليا البح ي الرئيسي التالي :

وي االعاقة الصادرة من فبل ما ىو واقع التطبيق الفعمي لالتفاقية الدولية لحقوق االشخاص ذ
 عمى المستوى الخدماتي واالداري  2002ديسمبر  13الجمعية العامة لألمم المتحدة في تاريخ 

 ؟ لجامعة القدس والجامعة العبرية 

 ىي :  ىذا السؤاؿ عدة اسئمة فرعية ناقشت مكاضيع فرعية اخرل كاالسئمةعف كيتفرع 
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حؽ التعميـ الجامع الداعي الى  شركف مف االتفاقية الدكليةما الكاقع التطبيقي لمبند اربعة كع - 1
 الفرص لمطمبة ذكم االعاقة في كؿ مف جامعة القدس كالعبرية ؟  ؤعمى اساس المساكاة كتكاف

المتبعة لتطبيؽ حؽ المادة التاسعة مف االتفاقية الدكلية كىي تييئة امكانية  ما التدابير - 2
 بل الجامعتيف ؟الكصكؿ لمطمبة ذكم االعاقة في ك

ما الخطكات التي تتخذىا كؿ مف الجامعتيف لتطبيؽ المادة ال امنة مف االتفاقية إلذكاء  - 3
 الكعي بقضايا الطمبة ذكم االعاقة ؟ 

حؽ  معة القدس كالجامعة العبرية لتنفيذما االجراءات العممية التي تقكـ بيا كؿ مف جا - 4     
الذيف يتكاجدكف في الحـر الجامعي اباف حاالت النزاع  حماية كسبلمة الطمبة ذكم االعاقة،

 نصت عميو المادة الحادم عشر مف االتفاقية؟ما المسمح كحاالت الطكارئ االنسانية كفؽ 

  اىداف الدراسة  1.3
ناقشت الدراسة حقكؽ الطمبة ذكم االعاقة في جامعة القدس كالجامعة العبرية لتحقيؽ مجمكعة 

 راء نظاـ المجتمع الجامعي بمعمكمات مفيدة عف خدمات كحقكؽ الطمبة ا فيتتم ؿ مف االىداؼ 
كما افادت بو تجارب الطمبة ذكم  ،ذكم االعاقة استنادا عمى ما جاءت بو االتفاقية الدكلية

السباؽ الحضارم االنساني التي كصمت اليو  كيأتي ذلؾ لمكاكبة نمك كتطكر االعاقة انفسيـ،
  الطمبة  تعزيز مستكل الكعي عند، كما انيا ىدفت الى عالميا معظـ الجامعات المعترؼ بيا

فالكعي ىك اداة  ،بأسقاط حقو ي كبل الجامعتيف، فاإلنساف الكاعي ال يقبؿذكم االعاقة انفسيـ ف
تفعيؿ حمقة االتصاؿ كالتكاصؿ كما اف الدراسة قصدت  ،لتتقبؿ االعاقة ككاقع اجتماعي حاصؿ

يد العكف كايجاد حياة نابضة  ئة التدريسية كصناع القرار، لمدذكم االعاقة كاليي الطمبة بيف
بضركرة تأسيس جية معينة اك تكجيو رسالة الى جامعتنا العربية الكطنية جامعة القدس  ك متكافمة

 مركز يغتني بشؤكف الطمبة ذكم االعاقة. 

  اىمية الدراسة   1.4
ة القدس كالجامعة العبرية لتقارف بيف تأتي اىمية ىذه الدراسة الميدانية كالقانكنية في جامع

جامعتيف في  مدينة القدس كالتي تفتقر لم ؿ ىذه النكعية مف الدراسات، فمدينة القدس الشرقية ال 
يكجد فييا دراسات تناقش حقكؽ االشخاص ذكم االعاقة في مؤسساتيا، كتكشؼ ىذه الدراسة عف 

في جامعة القدس  كىك االتفاقية الدكلية اىمية المصداقية في التطبيؽ الفعمي لممي اؽ الدكلي
ذلؾ لتخفيؼ عمييا، بعد تكقيع كؿ مف النظاـ السياسي الفمسطيني كاالسرائيمي  كالجامعة العبرية

عبلكة عمى تكسيع الفيـ في كؿ منيما،  مصفكفة المعاناة التي يعاني منيا الطمبة ذكم االعاقة
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رية القانكنية في كؿ مف مكاد االتفاقية الدكلية كفؽ ما جاءت بو المعرفة النظ يـكاالدراؾ لحقكق
كالقكانيف الفمسطينية كاالسرائيمية، كتكمف اىمية الدراسة ايضا في تكضيح العبلقة التشابيية 

، كما انيا يمكف اف تككف نكاة لحركة بح ية ذات ىـكالخبلفية لكبل المؤسستيف في معالجة قضايا
يستكممو باح كف اخركف بجزيئات كمتغيرات اخرل اك عبلقة بالمكضكع اك خطكة اكلى في طريؽ 

الدراسات التي تناكلت ىذا ندرة يتعمقكف في جكانبو كابعاده عمى نحك مختمؼ خاصة في ظؿ 
 فالمكضكع كاسع كبالتأكيد ىنالؾ العديد مف الجكانب لـ تغطييا الدراسة. ،المكضكع

   منيجية الدراسة1.5    
عمى منيجيف عممييف تـ االعتماد عمييـ الستقصاء المعمكمات تبعت الدراسة في بح يا المنيج 
  الكصفي التحميمي، كالمنيج المقارف كىك االكفؽ في جمع كتسمسؿ المعمكمات:كىما 

: تـ اعتماده لكصؼ ظاىرة االعاقة ككيفية تعامؿ كؿ مف المنيج الوصفي التحميمي.أ 
ميف االتفاقية الدكلية الىـ حقكؽ الطمبة المؤسستيف االكاديميتيف بقضاياىا كحقكقيا، ككيفية تض

ذكم االعاقة مع كيفية انسجاـ ىذه الحقكؽ بما نصت عميو القكانيف الفمسطينية الممزمة في 
بعد خصكصا  الجامعة العبرية اجامعة القدس كالقكانيف االسرائيمية كالممزمة في تطبيقي اتطبيقي

 . االشخاص ذكم االعاقة لحقكؽ تكقيع كبل النظاميف عمى االتفاقية الدكلية

تـ االستناد عمى ىذا المنيج المقارف إلبراز اكجو الشبو كاالختبلؼ كتحديد  المنيج المقارن:.ب 
بعض المحاسف كالعيكب بيف ىاتيف المؤسستيف االكاديميتيف في تناكليما لظاىره االعاقة، ككاف 

ة كؿ مف الجامعتيف، ذلؾ مف خبلؿ مقايسة مدل تطبيؽ الكاقع الفعمي السارم عمى ارضي
كمقايسة اىـ النصكص القانكنية النظرية التي ذكرتيا االتفاقية الدكلية مع النصكص كالقكانيف 

، كقانكف المساكاة االسرائيمي 1999الفمسطينية كاىميا قانكف المعكقيف الفمسطيني الصادر عاـ 
  . 1998لعاـ 

يفي كذلؾ رغبة في استقصاء المعرفة : استخدمت الباح ة منيجية البحث الك منيج البحث. الف
بشكؿ تدريجي في ظؿ عدـ كجكد فرضية كىك ما يكفره م ؿ ىذا النكع مف االبحاث، جمعت 
المعمكمات مف خبلؿ االطبلع عمى العديد مف االدبيات التي تناكلت مكضكع االعاقة مف الناحية 

سة التحميؿ القانكني لبلتفاقية التربكية كالنفسية كالسيككلكجية كالبيكلكجية، مع التعمؽ في درا
الدكلية كبركتككليا كالنصكص القانكنية الفمسطينية كاإلسرائيمية كلكائحيا التنفيذية، كمقابمة عدد 
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مف المحاميف المتخصصيف في االتفاقية الدكلية كمحاميف فمسطينييف م مك دكلة فمسطيف في 
ف يعممكف في لجنة مفكضية المساكاة لحقكؽ االتفاقية الدكلية في االمـ المتحدة كمحاميف إسرائيميي

 تطبيؽ االتفاقية الدكلية في اسرائيؿ .مراقبة االشخاص ذكم االعاقة المسئكلة عف 

: تـ اختيار عينة البحث بطريقة قصدية لمبلئمة طبيعة كظيفتيـ بطبيعة  باء .عينة الدراسة 
ف تقدـ لمطمبة ذكم االعاقة في البحث كألىمية مكاقعيـ االدارية في اعماؿ الحقكؽ التي يجب ا

كبل الجامعتيف، تتألؼ عينة الدراسة مف شقييف :  الشؽ االكؿ: طمبة نظاميكف، ىـ مف 
االشخاص ذكم االعاقة الممتحقيف بسمؾ االكاديمي لكؿ مف جامعة القدس كالجامعة العبرية، 

العاقة البصرية في اشتممت عينة الدراسة مف المجتمع الطبلبي عمى التالي : طالبيف مف ذكم ا
كبل الجامعتيف كطالبيف مف ذكم االعاقة السمعية  في كبل الجامعتيف، كطالبيف مف ذكم االعاقة 
الحركية ايضا في كبل الجامعتيف، كطالب عسر تعميمي في كبل الجامعتيف كذلؾ لقمة الع كر 

بة مف ذكم عمى طمبة مف نكعية ىذه االعاقات، كطالبيف في الجامعة العبرية فقط كىـ طم
االعاقات المزدكجة كاحد منيـ صاحب اعاقة سمعية كبصرية كاالخر صاحب اعاقة حركية 

 كبصرية .

كعمدت الباح ة عمى تنكع المشاركيف مف طمبة ذكم االعاقة لنقؿ الصكرة بشكؿ اشمؿ كاعمؽ اذ  
مف بمغ مجمكعيـ ستة عشر طالبان مف الجنسيف، سبعة منيـ مف جامعة القدس، كتسعة منيـ 

الجامعة العبرية كذلؾ لكجكد االعاقات المزدكجة كالتي لـ يتـ الع كر عمييا في جامعة القدس ربما 
لعدـ تكاجد طمبة مف اصحاب ىذه االعاقة فييا كذلؾ بحسب القائمة التي تـ الحصكؿ عمييا مف 

 .طكاقـ الجامعة 

ة المحاسبة كالمسائمة الشؽ ال اني: مسؤكلكف كمكظفكف في كبل الجامعتيف تقع عمييـ مسؤكلي
بكجكب تكفير مستكل خدماتي كحقكقي جيد يتبلءـ مع مطالب كاحتياجات الطمبة ذكم االعاقة 
حيث تـ مقابمة كاحد كعشريف مسؤكؿ في جامعة القدس ك بل ة عشر مسؤكؿ في الجامعة العبرية 

امعة القدس أم مجمكع اربعة ك بل يف مكظؼ في كبل الجامعتيف، ككانت عينة المسؤكليف في ج
اكبر بسبب رغبة الباح ة في الحصكؿ عمى كـ مف المعمكمات يم ؿ السمطة اك الجية المسؤكلة 
بشكؿ مكازم لما ىك عميو الحاؿ في الجامعة العبرية ذلؾ الف المقاببلت كانت غنية ككافية مع 

راء المتخصصيف في ىذا المجاؿ خصكصا المقاببلت التي اجريت مع مديرة كحدة االعاقة كمد
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المراكز التابعة لكحدة االعاقة في الجامعة العبرية، كبيذا تككف مجمكعة المقاببلت مف الطمبة 
 كالمسؤكليف خمسيف مقابمة تـ اعتمادىا بشكؿ رسمي في عممية جمع المعمكمات.

: اعتمدت الباح ة عمى اداة المقابمة كالمبلحظة بالمشاركة ككسيمة لجمع جيم . ادوات الدراسة  
   مات كالبيانات المتعمقة حكؿ ظاىرة االعاقة في كبل الجامعتيف: المعمك 

المبلحظة بالمشاركة :اتخذت الباح ة اسمكب المبلحظة بالمشاركة بكصفيا جزأ مف المجتمع  -1 
الجامعي ككنيا طالبة نظامية في جامعو القدس كطالبة في احد معاىد المغات التابعة لمجامعة 

مف مركز عمية الكاقع في حـر الجامعة العبرية، كتجمى اليدؼ مف  العبرية كمستفيدة خدماتيا
اتخاذ ىذا االسمكب مراقبة كمشاركة الطمبة بمختمؼ اعاقاتيـ كتعايش التجربة معيـ حيث تـ 
السير كاياىـ كالجمكس في قاعاتيـ كاستخداـ اجيزتـ كالدخكؿ معيـ في الممرات كالخركج معيـ 

الكافتيريا كذلؾ لمبحث كاالنتباه الى مكائمة المباني، اليافطات، مف البكابات كالجمكس سكيا في 
اجيزه كادكات مساعدة، مراكز ارشادية تكجييية ...الخ، كتمت مشاركة الطمبة بالمبلحظة ما 

 يقارب سنة كنصؼ في كبل الجامعتيف.

عينة  المقاببلت : كتتضمف المحاكرة مف خبلؿ طرح االسئمة المفتكحة التي تـ اجراؤىا مع– 2
الدراسة، اجريت المقاببلت شبو المتنظمة لتعمؽ اك ر في محاكر الدراسة كالكصكؿ الى اكبر قدر 
مف المعمكمات كالبيانات المتعمقة بنيؿ الطمبة ذكم االعاقة حقكقيـ كالكشؼ عف كيفية كقدرة 

مع تعامؿ طكاقـ الجامعة مع مختمؼ قضايا االعاقات بمختمؼ انكاعيا في كبل الجامعتيف، ك 
تدفؽ المعمكمات صيغت مجمكعة مف االسئمة مف بنكد كمكاد االتفاقية الدكلية اتخذت اىـ الحقكؽ 
التي ليا عبلقة بحؽ الطالب الجامعي ذم االعاقة لتغطية اىـ محاكر االتفاقية سكاء مف ادارة 
ـ الجامعة اك الطمبة انفسيـ فاليدؼ ىك معرفة التحسيف الفعمي لمحقكؽ التي يقدميا النظا

السياسي الفمسطيني كاالسرائيمي عمى المؤسسات الحككمية كالخاصة كالمدنية كاىميا مؤسسات 
 التعميـ العالي كانتقت الباح ة اكبر ىذه المؤسسات كىي جامعة القدس كالجامعة العبرية.

صيغت اربع اسئمة رئيسية منب قة مف مشكمة الدراسة لتشكؿ اطارا ألسئمة المقابمة، كتدرجت بعدىا 
االسئمة الفرعية لتدخؿ بالتفاصيؿ كلتكشؼ العديد مف البيانات اليامة كالتي تساعد في فيـ 
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الصكرة الشاممة لمكاقع الحاصؿ، كىذا االمر ساىـ في االجابة عمى السؤاؿ الرئيسي لمبحث فمف 
 خبلؿ تحميؿ معمكمات االسئمة الفرعية تـ االجابة عمى مشكمة البحث. 

 ةصدق وثبات ادوات الدراس

ارسمت اسئمة المقاببلت لبعض المحاضريف المتخصصيف  "اكال: صدؽ االدكات "صدؽ خارجي  
في االدارة التربكية في عدد مف الجامعات الفمسطينية منيا جامعة القدس كجامعة القدس المفتكحة 
في بيت لحـ كالجامعة العبرية، كما ارسمت لعدة محاضريف متخصصيف في القانكف الدكلي كتـ 

شتيا في كرشة قانكنية خاصة بالعيادة القانكنية في جامعة القدس كفي العيادة القانكنية مناق
بالجامعة العبرية، كما تـ عرضيا عمى مستشار كزير الشؤكف االجتماعية بقضايا االعاقة في راـ 
اهلل كذلؾ الستطبلع اراءىـ حكؿ مكضكع صياغة االسئمة كتصحيح ما يجب تصحيحو كمقايسة 

الحقكؽ التي كضعت مع الكاقع الجامعي، كتـ ذلؾ مف خبلؿ اضافة اك حذؼ اك تعديؿ كمبلئمة 
بعضا منيا في ضكء ما يراه المحكميف، كتركزت مبلحظات المحكميف في مجمكعة مف النقاط 
الميمة كمنيا: تبديؿ كترتيب االسئمة، كمنيـ مف اقترح دمج كربط العديد مف الحقكؽ في سؤاؿ 

لمحصكؿ عمى معمكمات  ""بكيؼ "باستبداؿ ادكات االستفياـ م ؿ "ىؿ كاحد، كمنيـ مف طمب
 اك ر كادخمت جميع التعديبلت التي اكصى بيا المحكميف لتصبح اسئمة المقاببلت المعمقة جاىزة  

 انيا : صدؽ المجيبيف "صدؽ داخمي "تـ ارساؿ نص المقاببلت مطبكعة لكؿ مسؤكؿ كطالب تـ 
االلكتركني اك يدكيا لمتأكد مف فحكل ما ذكركه بالفعؿ كقصدكه ككاف  مقابمتو كذلؾ بكاسطة البريد

ىنالؾ بعض التعديبلت الطفيفة التي طمب بعض المشاركيف تعديبلىا م ؿ حذؼ بعض الجمؿ 
  التي ذكركىا خبلؿ المقابمة كتـ تعديبلىا كحذفيا قبؿ البدء بعممية التحميؿ . 

  صعكبات الدراسة1.6    

كمراجع  ناء اعدادىا لمدراسة عدة صعكبات جمة منيا: عدـ كجكد مصادركاجيت الباح ة ا 
تناكلت ظاىره االعاقة مف منظكر المقارنة بيف ىاتيف المؤسستيف، فيذه الظاىرة لـ تدرس مف قبؿ 
بيذا االسمكب، ناىيؾ عف قمة المقاالت كاالبحاث العممية التي احتكت كعالجت مكضكع االعاقة  

ت الباح ة صعكبة كبيرة في التعرؼ عمى مرافؽ الجامعة العبرية فيي اشبو كما كاجي ،بالجامعات
بمدينة مف حيث المساحة باإلضافة الى عدـ المعرفة الكاممة بالمغة العبرية مما استدعى ذلؾ 

فالدراسة احتاجت الى  ،االلتحاؽ بأحد معاىد المغة بالجامعة لتسييؿ عممية التكاصؿ كالبحث
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يرىا، كما كاجيت ة كغبيات االسرائيمية م ؿ قانكف المساكاة كدليؿ االتاحترجمة العديد مف االد
ذكم االعاقة خصكصا في الجامعة العبرية فمـ تتعاكف الطمبة صعكبة في التعرؼ عمى الباح ة 

معي كحدة االعاقة في اعطائي قائمة تزكديني بأسمائيـ بالرغـ مف ابرازم لكتاب تسييؿ ميمة 
لذا تـ التعرؼ عمييـ  ،امر يتعمؽ بسرية كخصكصية ممؼ الطمبة انفسيـ كاعتبرت اف ىذا البحث،

الى اف المكاعيد التي كانت تحدد مف قبؿ  باإلضافة ،بشكؿ فردم كاستغرؽ ىذا كقت طكيؿ
العبرية كانت بعيدة فمنيـ مف كاف يعطني مكعد بعد شير اك شير الجامعة المسؤكليف في 

بدا في جامعة القدس كذلؾ بسبب تعاكف عمادة شؤكف كنصؼ، كىذه الصعكبة لـ اعاني منيا ا
 الطمبة بشكؿ كبير مع دراستي كتعامؿ المسؤكليف بشكؿ انساني كسمس. 

    مصطمحات الدراسة 1.7 
مصطمح ":(WHO )تعريف منظمة الصحة العالمية: عمى عدة تعريفات اىميا االعاقةاشتممت  

اركة. كالعجز ىي مشكمة في كظيفة الجسـ أك يغطي العجز، كالقيكد عمى النشاط، كمقيدات المش
ىيكمو، كالحد مف النشاط ىك الصعكبة التي يكاجيا الفرد في تنفيذ ميمة أك عمؿ، في حيف أف 
تقييد المشاركة ىي المشكمة التي يعاني منيا الفرد في المشاركة في مكاقؼ الحياة، كبالتالي 

ف مبلمح جسـ الشخص كمبلمح المجتمع فاإلعاقة ىي ظاىرة معقدة، كالتي تعكس التفاعؿ بي
 ( WHO , 2018:1 ) الذم يعيش فيو أك الذم تعيش فيو

: "ىك كؿ طالب مصاب بعجز كمي أك جزئي دائـ في الطالب ذو االعاقة من الناحية القانونية
المدل الذم يحد مف إمكانيتو لمتعمـ  الى أم مف حكاسو أك قدراتو الجسمية أك النفسية أك العقمية

 .(1: ص2018جامعة قطر، ) "التأىيؿ أك العمؿأك 

ىي مؤسسة تعميمية تحتكم عمى كميات لدراسات اآلداب كالفنكف كالقانكف كالطب : جامعةال
كاليندسة كالعمكـ االجتماعية كاالنسانية، كمدارس اك كميات لمدراسات المينية كتقدـ الجامعة 

الجامعة بالدراسات العميا كالبحكث في الدراسات لطبلب المرحمة الجامعية األكلى كما تقـك 
)منتديات نجـك مصرية، الكميات كالمدارس المذككرة اك عف طريؽ كمية الدراسات العميا كالبحكث

  (2: ص 2018

ىي معاىدة دكلية لحقكؽ االنساف التابعة لؤلمـ المتحدة : تفاقية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقةا
كم االعاقة، يمـز األطراؼ في االتفاقية تعزيز تيدؼ إلى حماية حقكؽ ككرامة األشخاص ذ

كحماية كضماف التمتع الكامؿ بحقكؽ االنساف لؤلشخاص ذكم اإلعاقة كضماف تمتعيـ بالمساكاة 
الكاممة بمكجب القانكف، كأسيمت ىذه االتفاقية باعتبارىا حافزا رئيسيا في الحركة العالمية مف 
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قة كالعبلج الطبي كالحماية االجتماعية نحك مشاىدة األشخاص ذكم اإلعاقة كمكاضيع لمصد
  النظر إلييـ كأعضاء كاممي العضكية كعمى قدـ المساكاة في المجتمع مع حقكؽ اإلنساف

(UNATED NATIONS, 2006:1).   

  الدراسات السابقة 1.8 

زمة بلال بما اف الدراسات السابقة تم ؿ الخمفية العممية كالمناخ المناسب لتعرؼ عمى اىـ المصادر
كتؤدم  ألجراء البحث الجديد، فتكشؼ عف جذكر المشكمة كمكرد افكارىا كمناىج الباح يف فييا،

، استعانت الباح ة بالعديد مف الدراسات الى فيـ ما تـ بح و بخصكصيا في الفترات السابقة
 الى  بلث اقساـ كىي : ياميتقس كالتي تـ  المتنكعة تبلئما مع طبيعة الدراسة

 عالمية . -دولية سات اوال : درا

 فمسطينية . –ثانيا : دراسات عربية 

 اسرائيمية  .  –: دراسات عبرية  ثالثا

 عالمية :  -دولية دراسات  -اوال 
     (2007)االمـ المتحدة ، أ . دراسة تحمل عنوان االعاقة من االستثناء الى المساواة 

المـ المتحدة لمشؤف االجتماعية اادارة بيف دكلي حدث لىذه الدراسة نتيجة تعاكف  صدرت
مراجعة تحريرية  ككاالقتصادية كمفكضية االمـ المتحدة لحقكؽ االنساف كاالتحاد البرلماني الدكلي 

ذكم االعاقة، االشخاص ك ير منيـ مف مف مختمؼ دكؿ العالـ مف برلمانيف كاكاديمييف كمينيف 
ندما تـ التكقيع عمييا فع ،رىا بشكؿ كاسعلية كتعمقت في محاك تناكلت ىذه الدراسة االتفاقية الدك 

اظيرت دكؿ العالـ اجمع رقما قياسيا في التزاميا كاحتراميا لحقكؽ االشخاص  2007في عاـ 
رص التي يتمتع بيا الحقكؽ كالفذكم االعاقة، فيي تضمف تمتع اكبر فئة اقميو في العالـ، بنفس 

، كالتعميـ، كالعمؿ كال قافيةالحياة السياسية كالمشاركة في  ،الكصكؿ الى العدالة اجؿ مف االخركف
، حقكؽ ...الكغيرىا مف  كاالساءة المفظية كالتكظيؼ، كالحماية مف التعذيب، كاالستغبلؿ كالعنؼ

كتيدؼ الى مساعدتيـ في تعزيز جيكدىـ الرامية الى تحقيؽ االتفاقية كتطبيقيا لكي يتمكف 
ستبعاد الى المساكاة، كما تسعى الى رفع مستكل االحالة االشخاص ذكم االعاقة مف االنتقاؿ مف 

ذكم االعاقة، االشخاص الكعي باالتفاقية كاحكاميا كالتشجيع عمى تقدير المسائؿ التي تيـ 
كمساعدة البرلمانات عمى فيـ االليات كاالطر االزمة لترجمة االتفاقية الى الممارسة حيث تضرب 

انو بإسياب فتكضح  التعميـكما انيا تشير الى حؽ  لؾ،الك ير مف االم مة كالنظرات ال اقبة  في ذ
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بالمئة كفي   بلثنسبة الممتحقات بالقراءة كالكتابة مف النساء ذكات االعاقة الى ما يقارب  بمغ
عممية  كجكد حكاجزاف كاعربت الدراسة عف نتائج مفادىا بالمئة، كاحد نسبة  بعض البمداف الى

الشخاص ذكم االعاقة السيما في البمداف النامية كمف بيف ىذه تعميـ اىي التي تعيؽ عممية  ك يرة
، المرافؽ ليـ، قمة الترتيبات التيسيرية المعمكلة الطمبةالفقر، اكتظاظ المدارس ب الحكاجز:

كتبيف  كالمناىج ككسائط النقؿ التي يتعذر الكصكؿ الييا، باإلضافة الى الكصمة االجتماعية،
التعميمية لؤلفراد البالغيف مف ذكم االعاقة كالذيف لـ يتعممكا اك ضركرة تكفير كافة االحتياجات 

تعممكا تعميما فميبل بسبب عدـ اتاحة الفرص اك امكانية الكصكؿ كىـ اطفاؿ، فيي تقر كتعترؼ 
البرلمانيف كالبرلمانيات عمى ضركرة ممارسة الدراسة تكصي بأىمية التعميـ لمدل الحياة، كاخرا 

كتشدد عمى انشاء مؤسسات كطنية االشخاص ذكم االعاقة كحمايتيا دكرىـ في تعزيز حقكؽ 
 لتنفيذ االتفاقية كرصدىا.

)الرميح، جودة البرامج التعميمية لألشخاص ذوي االعاقة: نظره عالمية واقميمية معايير ب.
2015.) 

ىذه الدراسة عمى تبني مفيكـ ادارة الجكدة الشاممة في بعض المؤسسات العالمية  تقكـ   
إلدارة الجكدة فتعرفيا بانيا فمسفة  شامبلن  ان القميمية م ؿ استراليا ككندا كدكؿ الخميج، فتقدـ تعريفكا

قامت ، الجكدة كمراقبة مستكل المخرجات كالتأكد مف استيعابيا لمعاييرالتكاصؿ شاممة لتحسيف 
كما  ميميةمستكل جكدة االداء في المؤسسة التع معايير ديتحدعمى عدة اىداؼ اىميا الدراسة 

ادارة مف التحديات التي تكاجو تطبيؽ  ان تحدد منظمة التربية كال قافة كالعمكـ )اليكنسكك( عدد
التعميـ طمبة ذكم االعاقة مع الطمبة الجكدة الشاممة في التعميـ العاـ كالشامؿ كالذم يدرس فيو 

طمبة ملتب المدرسية العاـ كالتالي : تسرب المعمميف المدربيف، الفصكؿ المكتظة، عدـ تكفر الك
التصكرات  الطمبة،ذكم االعاقة بما في ذلؾ طريقة بريؿ، استخداـ العقاب النفسي كالجسدم ضد 

عقبات اماـ التعميـ، ندرة المعدات المتخصصة المناسبة  السمبية عف الفركؽ الفردية كاعتبارىا
تشير بشكؿ تفصيمي  ذكم االعاقة م ؿ سماعات االذف اك الكراسي المتحركة، كما انياطمبة مل

 الشمكلية، الى كجكب التزاـ خصائص التعميـ في معايير الجكدة منيا عمى سبيؿ الم اؿ:
عف االليات الممكنة لتحسيف االداء المؤسسي  كاجرائية المعايير التي تعبر المكضكعية،
 الدكلة. طنية المعايير بحيث تنسجـ المعايير مع الخطط االستراتيجية لمتعميـ فيك االكاديمي، ك 

معايير الجكدة التربكية الخاصة باألشخاص ذكم االعاقة كاطمقت عمييا تطبيؽ  كاكصت بضركرة 
اسـ معايير جكدة التعميـ الشامؿ ال نياء العزلة، اذ كضعت منظمة اليكنسكك تسعة معايير لجكدة 

رات الكافية ذكم االعاقة منيا: اف يككف لدل المعمميف المؤىبلت كالخبلمطمبة  التعميـ الشامؿ
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الصـ كتعمـ طريقة لمطمبة لتطكير المعارؼ كالميارات، رعاية الطفكلة المبكرة، تدريس لغة االشارة 
 .بيئة تعميمية شاممة أم اف تككف بيئة امنة كسيؿ التنقؿ فييا بريؿ لممكفكفيف،

 

 .(2016)البنؾ الدكلي لبلنشاء كالتعمير،  ج . دراسة البنك الدولي عرض عام لإلعاقة

بالمئة مف سكاف العالـ يعانكف  خمسة عشرتفيد دراسة البنؾ الدكلي الى كجكد مميار شخص اك  
اذ  كتحمؿ المسؤكلية لمبيئة االقتصادية كالتشريعية كالمادية كاالجتماعية في أم بمد، ،مف االعاقة

ه كتكضح ىذ، يعتمد االمر عمى كجكد اك عدـ كجكد حكاجز أماـ مشاركتيـ كدمجيـ في الحياة
عكبة صكسائؿ النقؿ، في مباني يتعذر الدخكؿ إلييا كالتنقؿ فييا، نقص  العكائؽ فتقكؿ بانيا

نخفاض مستكل الخدمات ا ـ مبلئمة المعايير،عالحصكؿ عمى تكنكلكجيا المعمكمات كاالتصاؿ، د
ءة كالتمكيؿ ليذه الخدمات، نقص البيانات كالتحميؿ لمسياسات القائمة عمى الشكاىد كتتسـ بالكفا

دكؿ العالـ كتيدؼ الى زيادة كعي  ،كتعتبر اف الفقر ىك مؤشر خطير لزياده االعاقة كالفعالية
كضع عدد متزايد مف المانحيف ال نائييف سياسات لذكم االعاقة لؤلشخاص االتفاقية االممية ب

 تتعمؽ باإلعاقة لبلسترشاد بيا فيما يقدمكنو مف معكنات دكلية.

سمسمة معرفية عف تعميـ ىك عبارة عف البنؾ الدكلي  اتبرت فييكافرزت الدراسة نتيجة اع 
عمى تصميـ سياسات كأنظمة كممارسات  االحتكاء لبناء قدرات مكظفيو لمساعدة البمداف المعنية

فعالة لضماف المساكاة في التعميـ كنتائج جكدتو خصكصا جكدة تعميـ األطفاؿ ذكم اإلعاقة، 
عمى سبيؿ الم اؿ في العراؽ: ساعد البنؾ مف خبلؿ كالفقيرة فكاكصت بضركرة دعـ الدكؿ النامية 

في تقديـ خدمات أفضؿ إلعادة التأىيؿ كتكفير لؤلشخاص ذكم االعاقة المشركع الطارئ 
 ككذلؾ الحاؿ في دكؿ نامية م ؿ بنغبلدش كمصر كاليند كركمانيا... ،ليـاألعضاء الصناعية 

  فمسطينية  -عربية  دراسات  -ثانيا 
جراءات جامعة القدس لدمج الطمبة ذوي االعاقة في التعميم در أ . اسة بعنوان مالئمة سياسات وا 

  .(2013)مؤسسة قادر لمتنمية المجتمعية،  العادل العالي وتعزيز مشاركتيم ووصوليم لمتعميم

بشؤكف الطمبة ذكم االعاقة في الجامعات اعتنى  عف مؤتمر فمسطينينتجت ىذه الدراسة    
ىك اف مخرجاتيا كنتائجيا استنبطت مف الشيادات الحية لمخرجيف فييا ، كاالك ر تميزا الفمسطينية

بمشاركة كزارة التربية كالتعميـ العالي  اقة في الجامعات الفمسطينية ككاف ذلؾكالطمبة ذكم االع
ذكم الطمبة كمم ميف عف الجامعات الفمسطينية، فيي دراسة كاقعية التمست معاناة  الفمسطيني

باف نتائج عديدة اىميا  الدراسةافرزت  ر عمى ىذا الكاقع المرير،يكحاكلت اجراء تغيعاقة اال
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الزالت تعاني مف حالة الضعؼ كالقصكر في حماية حقكؽ الطمبة االنظمة كالقكانيف الفمسطينية 
ضافة بنكدلحماية حقكقيـ بحتمية تحسيف قكانيف اكصت حيث ذكم االعاقة  يـ تبيف حقكاضحة  كا 

كبينت ضركرة اجراء التنسيؽ كالتشبيؾ المحمي  تعميـ العالي كتتمتع بقكة النفاذ كالتطبيؽ،في ال
عبلقات كتبادؿ الخبرات مع الجامعات العربية كالعالمية لبلطبلع كاالستفادة  كالدكلي كذلؾ ببناء

 ذكم االعاقة. الطمبة مف الخدمات المقدمة الى 

 . ( 2005)شاىيف، امعة القدس المفتوحة. واقع خدمات الطمبة ذوي االعاقة في جب 

 ك قافي  تيدؼ ىذه الدراسة الى ابراز دكر الجامعات في ايجاد نيج كادب نظرم كقانكني كاخبلقي
ىك حؽ كفمو ليـ عدة كتقر اف الحؽ في التعميـ في مجاؿ المسؤكلية المجتمعية لمجامعات، 

عمى اىـ  كيؤكد الباحث ،1999سنة الصادر  4اىميا قانكف المعكقيف الفمسطيني رقـ ك قكانيف 
مفاده اف تجربة الجامعات الفمسطينية في ىذا المجاؿ التزاؿ  كاقعي بتعميؽفي متف دراستو النتائج 

دكف غيرىا، كما انو  محدكدة جدا كقد ال تذكر كربما تقتصر عمى فئة معينة م ؿ االعاقة البصرية
لـ تكتشؼ بسبب عدـ كجكد الرعاية طمبة اليؤكد عمى اف ىنالؾ العديد مف الحاالت في صفكؼ 

الجامعية المناسبة ليـ اك بسبب عدـ تكفر التقنيات المساعدة الحتياجاتيـ كىذا ما يتسبب في 
كتفيد ىذه الدراسة اف التعميـ العالي ىك  ،اخفاقيـ كمف  ـ التسرب مف التعميـ كالحياة الجامعية

ف كينبغي عمييا اف تدعـ مسيرة التعميـ العالي احد اىـ القطاعات التربكية كالتنمكية في فمسطي
ذكم االعاقة مف خبلؿ اعداد كتأىيؿ الككادر البشرية الكطنية مف تمؾ الفئة ذات االحتياج طمبة مل

 ،الخاص لسكؽ العمؿ، فينالؾ الك ير مف المبدعيف الذيف ابدعكا في مجاؿ التعميـ العالي كتطكره
ككصؼ طبيعة الخدمات الني كفرتيا ليـ  ة لمحقكؽ القانكنيةكقاـ الباحث بسرد اىـ المبادئ العام

االعاقة،  ذكمـ المفتكح كىك نظاـ اك ر مبلئمة لمطمبة الجامعة ليـ، اذ تتمتع الجامعة بنظاـ التعمي
دكف ام  ليـمكقعا تعميميا كفرت ميزه فريدة  22كما اف التكزيع الجغرافي لمناطؽ الجامعة في 

لمطمبة ذكم االعاقة ـ الخدمات االلكتركنية مف مختبرات حاسكب عناء، كقدمت الجامعة معظ
اما  كمقررات الكتركنية كالتكاصؿ عبر البكابة في المجاالت االكاديمية كالمالية كاالدارية،البصرية 

ليـ كفي مجاؿ المنح كالقركض تقدـ  ذكم االعاقة م ميـ م ؿ ام طالبالطمبة القبكؿ فيتـ قبكؿ 
مدمجة ليستفيد  المقررات الدراسية ليـ عمى اقراص بتسجيؿكتقكـ كما فكؽ بالمئة  50ما نسبتو

منيا خبلؿ مختبر الكسائط التعميمية اذ يكجد فييا  بلث مختبرات حكاسيب لممكفكفيف مجيزة 
 ببرامج كانظمة خاصة ليـ. 

اىج فمسطيني بما يمي: اخضاع كتطكيع المنكتكصي ىذه الدراسة جميع مؤسسات التعميـ العالي ال
ذكم االعاقة، تعديؿ معايير القبكؿ في الجامعات الفمسطينية  الطمبة متطمباتالتعميمية في خدمة 
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يزيائية خصكصا االعاقة السمعية، تنظيـ البيئة الفلمطمبة ذكم االعاقة  استيعابا لتصبح اك ر
لبند الكارد يما كانت نكع اعاقاتيـ كدرجتيا، ضركرة تطبيؽ ام لمؤسسات التعميـ العالي لتكائميـ

   بالمؤسسات . يـبالمئة من 5في القانكف القاضي بتكظيؼ كتشغيؿ ما نسبتو

دراسة حالة في محافظة _  ج. دراسة دمج المعاقين حركيا في المجتمع المحمي بيئا واجتماعيا
  .(2007)عكاده،  _ نابمس

اقعيـ الضكء عمى ك  كسمطت ذكم االعاقة الحركيةاألشخاص ىذه الدراسة بفئة  اختصت
اذ طرحت سؤاليا  ،كاحتياجاتيـ في كافة مرافؽ كمنشئات المجتمع المحمي في محافظة نابمس

 البح ي كالتالي: ما الكاقع البيئي كاالجتماعي لممعاقيف حركيا في محافظة نابمس؟ 

اعتمدت عمى المنيج الكصفي الميداني كذلؾ مف خبلؿ تعبئة االستمارة عبر المقاببلت التي تـ 
الشخص ذك  مع عينة الدراسة كبنت دراستيا عمى مفاىيـ حقكؽ االنساف التي شممت اجراؤىا
باعتباره انسانا كيجب مساعدتو عمى ا بات كجكده مف خبلؿ تضافر الجيكد ك تحقيؽ  االعاقة

التكافؿ االجتماعي كالدمج كالمساكاة في جميع مجاالت الحياة في مدينة نابمس كما ا ار اىتمامي 
ذكم االعاقة الحركية في جامعو النجاح الكطنية  االشخاص الباح ة الى دراسة كاقعىنا ىك تكجو 

تحت بند كاقع الدمج االكاديمي لمجامعات، كاستشيدت ببعض االحصائيات التي تفيد اف 
كىـ مف اك ر الفئات التي تدرس  ،بالمئة 63ذكم االعاقة الحركية يشكمكف ما نسبتو  االشخاص

 35بالمئة مف الذككر ك 65ذكم االعاقة ما نسبتو الطمبة ية، كيشكؿ في الجامعات الفمسطين
ذكم االعاقة في الجامعات الفمسطينية، االمر الذم يشير الى الطمبة بالمئة مف االناث مف مجمؿ 

 57قمة تكاجد الطالبات ذكات االعاقة بالجامعات الفمسطينية، كما تفيد االحصائيات اف اك ر مف 
بالمئة فقط ىـ الذيف تمقكا استجابة  30م مساعدة خدماتية مف ادارة الجامعات كبالمئة  لـ يتمقى ا

في كانخراطا مف ادارة الجامعات لمشكمتيـ، كنبلحظ اف المعاقيف حركيا ىـ اك ر اندماجا 
اذ اف تنكع التخصص لدل الطمبة يشير الى االمكانيات كالقدرات الحيكية التي  ،تخصصات عدة

الباح ة اف ىنالؾ بكادر تحرؾ مف قبؿ جامعة النجاح الكطنية لتذليؿ كتطكيع يتمتعكف بيا، كتشيد 
االبنية م ؿ بعض االجراءات التي اخذت في الحـر الجامعي القديـ كالجديد لتحسيف المرافؽ 
التعميمية داخؿ الجامعة ففي الحـر القديـ تك ر االدراج التي تكصؿ الى الكميات اك المكتبة كما 

الستخداـ المعاقيف كبالرغـ مف التسييبلت اليندسية كالجيكد  كرات مياه مبلئمةد انو ال يكجد
المبذكلة اال انو يكجد الك ير مف الصعكبات م ؿ نزكؿ الدرج ك صعكبة الجمكس في المحاضرات 

إيجاد فراغ لكضع كرسيو المتحرؾ لؤلشخاص ذكم االعاقة   تصميـ القاعات ال يسمح اف حيث 
اصبلت ال تزاؿ فييا الك ير مف الصعكبات، كلؤلسؼ ال يكجد اال محاكالت كما اف الطرؽ كالمك 
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اتجاىات االدارة لدمج  ريالطمبة في محاكلة  تغيمحاكالت بعض خجكلة مف المؤسسات المحمية ك 
 كاىـ التكصيات كالنتائج التي تكصمت الييا الباح ة، كتغير النظرة السمبية ليـذكم االعاقة الطمبة 

عمى كعي اك ر كادراؾ اكسع كىذا يساعد عمى زيادة  االمتعمميف يككنك م االعاقة االشخاص ذك اف 
لممجتمع خطكة عمى  ـخركجي يعداذ االجتماعي كالنفسي  ـكيزيد مف تكيفي انفسيـ، عفىـ رضا

 ـطريؽ االستقبللية كبناء مستقبؿ شخصي كميني في كقت الحؽ كيزيد مف مستكل طمكحي
  .في المجتمع فاعميف كاليصبح

  اسرائيمية  –دراسات عبرية . ثالثا

( 2007, טבקמן )كتيب المعمومات اعضاء ىيئة التدريس واالداريين –خدمة الوصول  أ. 
 . (2007)طبقمف، 

ة الخدمات عمييا الباح ة لمعرف ىذه الدراسة مف اىـ الدراسات االسرائيمية التي استندت عدت
ذكم االعاقة حيث تقر الدراسة لمطمبة عة العبرية كالتكجو االرشادم الذم تقدمو الجام الحقكقية

الصادرة مف الجامعة نفسيا، اف الجامعة العبرية تعترؼ بكجكد سبع انكاع مختمفة مف االعاقات 
صعكبات التعمـ كالتركيز، مشاكؿ القمؽ كالخكؼ مف االمتحانات  كىي :)البصرية، السمعية،

الكنيست اشارت الدراسة باف  ع امراض مزمنة(م طمبة اعاقات كاعاقات حركية، ،اعاقات نفسية،
كىك يعطي تعريؼ كامؿ لحقكؽ اشخاص ذكم اعاقة في 1998ة سنة اقانكف المساك شرع 

الدراسة بسرد اىـ  كاستمرت كاالعتراؼ بيا، كاكجبت عمى المجتمع احتراـ حقكقيـ اسرائيؿ،
عمى ىذه استمرت دكلة اسرائيؿ الحقكؽ التي اقرىا القانكف السابؽ لمكصكؿ الى نتيجة مفادىا باف 

كبناء عميو قامت بتعديؿ  السياسة حتى كقعت عمى االتفاقية الدكلية لؤلشخاص ذكم االعاقة،
ىدفت الدراسة عمى ضكء ما تقدـ ك  قكانينيا حسب المعايير القانكنية التي قامت عمييا االتفاقية،
مف خبلؿ ىذا الدليؿ تؤكد الجامعة الى تكعية الطمبة ذكم االعاقة بحقكقيـ بالجامعة العبرية، ف

فيي تطرح عنكاف  ،العادييف لكنيا تراعي احتياجاتيـالطمبة ال تعطييـ حؽ فكؽ حقكؽ بانيا 
االعاقة في تعميمو  اف تكاجو الطالب ذممحتممة )معيقات التعميـ( فتبرز مشاكؿ كؿ اعاقة 

كاجو الطالب لمعيقات التي تحاكلة معالجة ىذه املالجامعي،  ـ تضع عنكاف)تكصيات الجامعة ( 
مفادىا  ميمة بتكصية كتخمص ىذه الدراسة ،حتى ال تؤ ر تمؾ المعيقات عمى تحصيمو العممي

اف الطالب الذم يكجد لديو مرض مزمف كيعاني مف اعاقات سمعية اك بصرية اك حركية " يقكؿ
 . "يجب اف ينقرأ لو معمكمات االتاحة التي تتعمؽ بمشكمتو اك نفسية

 (.2014)مركز االتاحة ،  (2014, מיכל, קבקמן) لمطمبة معمومات –راسة االعاقة ب . د



   24 
 

تشابو ىذه الدراسة في المحتكل كالمضمكف الدراسة االسرائيمية التي سبقتيا حيث انيا تدرس 
تفاصيؿ الحكاجز كالعكائؽ التي تمنع طالب مع اعاقة مف النجاح في الجامعة العبرية بسبب 

اك ر مف ذلؾ فمف جية، تكضح انكاع المساعدة كانكاع العبلج مف تشخيص  كتذىب الى اعاقتو،
اعاقة لتكيفو مع اعاقتو في  فيي تعطي تعميمات مناسبة لطالب ذمطبي كنفسي كاسرم ...، 

كمف جية اخرل تخرج ىذه الدراسة مف االطار المكاني لمجامعة  داخؿ مجتمع الجامعة العبرية،
رل تتعمؽ بو بصفتو طالب جامعي كمكاطف اسرائيمي في نفس لترافؽ الطالب الى مياديف اخ

كىذا ما ىدفت اليو  تواالكقت لو الحؽ في اتاحة جميع مرافؽ كمؤسسات الدكلة بما يبلئـ حاج
 التنسيؽ كالتعاكف المؤسساتي الذم يكفؿ حؽ الطالب ذكفييا كضحت كافرزت نتيجة  الدراسة،
جميع المكاصفات التي تكفرىا الجامعة في السكف في تمقي الخدمات، فنجدىا تفصؿ في  اعاقة

كتكصي بضركرة مف اتاحة بيئة كخدماتية كتكمفة ايجار ككيرباء كماء كمكاقؼ خاصة ...، 
بعد 1مؤسسة التاميف الكطني في داخؿ مؤسسات الدكلة م ؿما يستحقو مف حقكؽ تطبيؽ كؿ 

كطالب  يستحقيائيمي كما الخدمات التي تحديد نسبة العجز لكؿ اعاقة كفقا لما يقره القانكف االسرا
داخؿ الجامعة اك حتى خارجيا، ككذلؾ الحاؿ فكزارة الدفاع االسرائيمي ىي المسؤكؿ االكؿ عف 

الذيف اصيبكا في الجيش االسرائيمي كىذا بعد تحديد نسبة العجز كىي نسبة الطمبة اعادة تأىيؿ 
مادم مف الرسـك الدراسية ككؿ ما يمزمو مف اقؿ بك ير مف التي يحددىا التاميف فتقدـ لو اعفاء 

كتستمر الدراسة عمى نفس النيج الحقكقي  الخدمات داخؿ حـر الجامعة العبرية اك حتى خارجيا،
 ف االجتماعيةك كالخدماتي الذم تقدمو مؤسسات اسرائيمية اخرل م ؿ كزارة الصحة ككزارة الشؤ 

 كطني اك كزارة الدفاع . التاميف الاعاقة تـ االعتراؼ بو مف قبؿ  لطالب ذم

   ( 2011)بزخكت، (8100, בזכות)  ج . دراسة تحمل عنوان : من حقك ان تعرف حقك

تيدؼ الى خاصة ك ىي دراسة تمـ بمشركع حقكؽ االشخاص ذكم االعاقة في القدس الشرقية 
تحسيف الظركؼ المعيشية ليؤالء االشخاص سكاء كانت اعاقتيـ حسية اك جسدية اك نفسية اك 

كالى رفع ، كتيدؼ كذلؾ االمر الى تسييؿ اندماجيـ في الحياة العامة كالمجتمع المقدسي قمية،ع
الكعي لؤلشخاص ذكم االعاقة انفسيـ كالمجمكعات الداعمة المساندة ليـ بما في ذلؾ الطكاقـ 

ختص المينية المختمفة، كما يميز ىذه الدراسة انيا تعالج المرافؽ الحياتية في القدس الشرقية فت
                                                           

1
 فً االجتماعٌة السٌاسة علٌها ترتكز التً األعمدة وأحد إسرائٌل، فً جتماعًالا الضمان مؤسسة :هً الوطنً التأمٌن مؤسسة 

 مؤسسة تهدف.1953 عام الثانً تشرٌن فً الكنٌست فً علٌه المصادقة تمت الذي الوطنً التأمٌن قانون بموجب تعمل انها. إسرائٌل

 ٌشمل حالٌا  . دائمة او مؤقتة ضائقة فً علقت التً والعائالت الضعٌفة للشرائح معٌشٌة اقتصادٌة ركٌزة ضمان إلى الوطنً التأمٌن
, كامل عجز, عمل مصابو, أوالد, أمهات, وارامل اٌتام األولى الدرجة من وأقارب,  الشٌخوخة لتأمٌن برامج الوطنً التأمٌن قانون
, معاقٌنلل مهنً تأهٌل خدمات الوطنً التأمٌن مؤسسة تقدم, المالٌة المخصصات إلى ضافةباإل. الشركات وحل إفالس, بطالة, ضتمرٌ

 قوانٌن تطبٌق عن أٌضا مسؤولة الوطنً التأمٌن مؤسسة. للمسنٌن واستشارة تمرٌض خدمات, اإلرهابٌة االعمال ومصابً لألرامل
 فقدان من إسرائٌل فً عائلة كل لحماٌة اعد   الذي الدخل ضمان قانون أهمها ومن, االجتماعً نالضما مجال فً واتفاقٌات إضافٌة
 المجتمع فً اجتماعٌة خدمات تطوٌر فً كذلك الوطنً التأمٌن ٌساعد. الضعٌفة للشرائح األساسٌة العٌش مصادر وضمان الدخل

    (0: 8102)המוסד לביטוח לאומי,   .ضائقة فً وأوالد بةالشبٌ, المعاقٌن, المسنٌن مثل, الخاصة االحتٌاجات ذات للشرائح
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مف اجؿ تحسيف الظركؼ المعيشية "في الحدكد كاالطار المكاني لممدينة فتبدا بعنكانيا العريض 
فتفصؿ في حقكؽ التعميـ  "لؤلشخاص ذكم االعاقات في القدس الشرقية في كافة مرافؽ الحياة 

احة االت مخصصات التاميف الكطني كاعادة التأىيؿ، كالمكاصبلت لممؤسسات التعميمية، كالدراسة،
الحؽ في السكف كالمكاصبلت العامة اتاحة كمبلئمة الخدمات  العمؿ كالتشغيؿ، كتسييؿ الكصكؿ،

ككذلؾ الجيات االسرائيمي الصحية فيي تحتكم عمى ممخص ىذه الحقكؽ الكاردة في القانكف 
الؼ فمسطيني يحممكف اليكية االسرائيمية  280فيعيش في القدس اك ر مف ، المسؤكلة عف تنفيذىا

كبما انيـ ممزمكف بدفع كافة المستحقات  1967يسرم عمييـ القانكف االسرائيمي منذ عاـ ك 
اىـ كابرزت الدراسة نتائجيا باف الضريبية كبالتالي يحؽ ليـ كافة الحقكؽ المترتبة عمييـ، 

اف نسبة ىك التعميـ ك  المشاكؿ التي يعاني منيا االشخاص ذكم االعاقات في المجتمع المقدسي
كتبيف ارشادات بخصكص الحصكؿ عمى  يمتحقكف بمؤسسات التعميـ العالي،ف المقدسيف م قميمة

ال يكفر  ، كتكشؼ الدراسة اف جياز التعميـ العربي في القدسمخصصات التاميف الكطني
المؤسسات التعميمية المبلئمة كالكافية مف اجؿ استيعاب االكالد ذكم االعاقات فيي مسؤكلية تقع 

كاكصت الدراسة كافة المؤسسات االسرائيمية بضركرة  لرفاه كالشؤكف االجتماعية،عمى عاتؽ كزارة ا
 .متابعة قضايا كحقكؽ االشخاص ذكم االعاقة

  تعقيب عمى الدراسات 

عمى الرغـ مف اىمية الدراسات السابقة التي استفادت منيا الباح ة كمدخؿ لتعرؼ عمى جذكر 
ية،  قافية ،اقتصادية، قانكنية، حيث اسيمت ىذه كاصكؿ مشكمة االعاقة مف عدة جكانب اجتماع

الدراسات في تبمكر الفكر النظرم لدل الباح ة كاغناء البحث بك ير مف االضافات المعمكماتية 
في ىذه الدراسات انيا كانت بم ابة الحزمة الكاحدة المتفقة عمى تحقيؽ حقكؽ  كالمميز القيمة،

العالمية كانت بم ابة اداة قانكنية تكتب كتخطط االشخاص ذكم االعاقة، فنرل اف الدراسات 
سياسات كبرامج تكعكية، حقكقية، تمكيمية .. لتحقؽ اليدؼ الذم انشأت مف اجمو منظمات العالـ 
كىك تحقيؽ السمـ كاالمف لجميع بني البشر كافة، ساعية لتقديـ حمكؿ لمشكمة االعاقة في جميع 

لكف ىذه الدراسات بقيت ، بكرامة كعزة كاستقبلليةجيات االرض االربع ليحيا اصحاب االعاقات 
تخاطب العالـ بمكادىا القانكنية التي تركم رؤيتيا اطار العمكميات كليس الخصكصيات فيي في 

 كليس عمى ما ىك كائف عميو .     عمى ما يجب اف يككف عميو العالـ

مكضكع االعاقة في  ألنيا تناكلت عالية االىمية، الفمسطينية فيي دراسات اما الدراسات
كا رت مكضكع الدراسة الراىنة بك ير مف المعطيات،  الجامعات الفمسطينية بشكؿ مباشر،

كحاكلت اف تقرأ الكاقع الفعمي الحياتي، فأفرزت مخرجاتيا  بناءا عمى التجارب كليست الفمسفات 
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ه الدراسات لـ كالنظريات، كاستندت عمى القكانيف الفمسطينية المختصة باإلعاقة، لكف معظـ ىذ
باست ناء الدراسة التي قامت بيا  مكضكع االعاقة حقو الكامؿ كلـ تدرسو مف جميع جكانبو، تعط  

مؤسسة قادر في جامعة القدس فيي دراسة مميزه جدا استعرضت جميع مشاكؿ االعاقة في 
مف اف ك ر كتجارب عالمية عندما تصطدـ بمشكمة اك عائؽ اتراىا تقدـ تساؤالت  كلكف الجامعة،

 .  مف ارض الكاقع شافيةاجابات تقدـ 

كاقعية، تدخؿ في تفاصيؿ االعاقة بشكؿ اك ر دقة، تطرح  اما الدراسات االسرائيمية فيي جيدة،
، دراسات قرأت الكاقع في المجتمع االسرائيمي كالقدس خاصة، ان مباشر  ان المشكمة كتقدـ ليا عبلج

 انيا لـ تتطرؽ لمقكانيف كالمعاىدات الدكلية اال بذكر اال ،اإلسرائيميةبنت مفاىيميا عمى القكانيف 
 بسيط جدا. 

تمتقي الدراسة الراىنة في ك ير مف التشابيات مع الدراسات السابقة، لكف ما يميزىا بأنيا سكؼ 
تقكـ عمى عقد مقارنة بيف مؤسستيف اكاديميتيف تجمعيما ازدكاجية المكاف، تفرقيما الجنسية 

ما جامعة القدس كالجامعة العبرية، متخذة مف االتفاقية الدكلية سندا معياريا ، كىكال قافةكاليكية 
مط كاالتجاه المؤسستيف المختمفتيف في الن لرؤية كاقع تطبيقيا عمى اصحاب االعاقات في كبل

 ة.كالتبعي

   الدراسة حدكد  1.9

    ، كعمى يس_ابكد الحـر الرئيسي الدراسة في حدكدىا المكانية عمى جامعة القدس اقتصرت
كتضمنت الدراسة المحددات البشرية التي ليا الحـر الرئيسي _ جبؿ المشارؼ،  الجامعة العبرية

عبلقة بمكضكع البحث مف الييئتيف اإلداريتيف كعدد مف طمبة ذكم االعاقة في كبل الجامعتيف 
انتيت   باتيا،كذلؾ باالستناد عمى محدد الدراسة االجرائي كىي ادكات الدراسة مف حيث صدقيا ك 

 . 2018الدراسة في عاـ 
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 الفصل الثاني 

     طمبة ذوي االعاقة في جامعة القدس والجامعة العبريةملوامكانية الوصول حق التعميم .    2
حفظتو الديانات  ،كىك حؽ انساني مكتسب ،عامةالالحقكؽ البشرية يعتبر الحؽ في التعميـ مف 

ساىـ مساىمة فاعمة في بناء الشخصية كيمكف االفراد مف المعب بدكرىـ يككنو  السماكية كالقكانيف
نحك المستقبؿ االشخاص ذكم االعاقة عمييا  التي يستند بفاعمية ككفاءة فيك الركيزة االساسية

الحياة لكسب العيش كاالنخراط في الحقكؽ السياسة كاالجتماعية كالمشاركة الفعالة  كاالنخراط في
ى اك حسنة اك حت اص ذكم اإلعاقة منةال يعتبر تعميـ االشخ لذلؾ ،(2010)عمرك، في المجتمع

، لذا جاء ىذا الفصؿ ليناقش اكؿ سؤاؿ فرعي مف اسئمة امتياز فيك حؽ مف حقكؽ االنساف
الداعي الى من االتفاقية الدولية الرابع والعشرين  ما الواقع التطبيقي لمبندكىك: البح ية  الدراسة

عمى اساس المساواة وتكافئ الفرص لمطمبة ذوي االعاقة في كل من  حق التعميم الجامع
 جامعة القدس والعبرية؟

المأسسة كالتنظيـ الطبلبي في كبل الجامعتيف،  :اىميا معينةمكاضيع  ىذا السؤاؿ يناقش 
نيؿ الطمبة ذكم االعاقة حقيـ في ىذه المأسسة كالتنظيمات الطبلبية عمى كجكد كانعكاس ا ر 

يجب  مف اىـ الحقكؽ التي كىك، كتكافؤ الفرص كاحتراـ الخصكصية المساكاةمى اساس التعميـ ع
الذم يقكدنا ك االسئمة البح ية عبلكة عمى انو مف اىـ  االعاقة اف يحظى بيا الطالب الجامعي ذك

لحؽ التعميـ الجامع منص النظرم للمتطبيؽ الفعمي عمى  لبلستدالؿالى معرفة اىـ نتائج الدراسة 
لعاـ  (4)رقـ المعكقيف القكانيف الفمسطينية كعمى راسيا قانكف ك  في كؿ مف االتفاقية الدكليةد الكار 

  .1998ذكم االعاقة لعاـ  لؤلشخاصكاىميا قانكف المساكاة كالقكانيف االسرائيمية  1999

 كما يناقش ىذا الفصؿ حؽ امكانية الكصكؿ كالذم يعالج اىـ المكاضيع التالية: مبلئمة المباني
كالمرافؽ االخرل كالطرؽ ككسائؿ النقؿ بجامعة القدس كالجامعة العبرية، كمبلئمة المناىج ككافة 

  الكسائؿ التعميمية في كبل الجامعتيف.  

   في جامعة القدس  المأسسة والتنظيم الطالبي  2.1

 ،جوعمى أكمؿ ك  في التعميـ الجامعي القدس بحؽ الطمبة ذكم االعاقة بنيؿ حقيـجامعة تؤمف 
فبل يكجد أم ذكر ألم نصكص  ،لذلؾسس ؤ تاك إجراءات  أم معايير يكجد لكف حتى االف ال

عمى العمـ اف ىنالؾ بعض الطكاقـ في  انظمة الجامعة، قانكنية خاصة ترعى احتياجاتيـ في
           كجكدىـ كنيميـ حقيـ بكرامة كخاصة عمادة شؤكف الطمبة تحاكؿ جاىدة تعزيز القدسجامعة 

نؤمف كعمادة شؤكف  "عبد الرؤوف السناوي د. عميد شؤون الطمبة حيث يقكؿ ،تقبلليةكاس
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الطمبة اف ذكم اإلعاقة ىـ جزء اصيؿ مف المجتمع الجامعي كمف المجتمع الطبلبي كىـ بحاجة 
لكف اظيرت  (2017)السناكم، "تكاكب احتياجاتيـ في داخؿ الجامعة متطكرة الى كؿ خدمة

ذكم االعاقة مف كبل الجنسيف مف الطمبة اغمبية  نوقع الفعمي كالذم عبر علمقاببلت الكانتائج ا
الجامعة اتجاه قضاياىـ فجميعيـ  كسياسات امميـ نحك تكجيات ؼ اعاقاتيـ عف خيبةبمختم

عمى رؤية الجامعة  يرت في عباراتو المبلمةكمنيـ مف ظ ،ديات كصعكبات جمةتحد كا عف تح
أقكؿ لممسؤكليف في " بصكت عاتب طالبة ذات اعاقة حركيةناشد فينا ت ،القاصرة لقضية االعاقة

الى عقؿ ذا اإلعاقة قبؿ اعاقتو نفسيا، فأعاقتنا ىي مصدر طاقتنا كىي الدافع  الجامعة انظركا
نرفض مبدأ المنو كالشفقة كاإلحساف، فكؿ المبدعيف  فنحفاألساسي إل بات اننا أصحاب قدرات، 

طالب يعاني ىذا و ،(2017" )س ف، تيكفف كطو حسيف كغيرىـاغمبيـ مف ذكم االعاقات م ؿ ب
ف لدم امتحاف كفي ىذه الفترة اك" يقكؿ التعممفي  ةصعوب تعميمي او ما يعرف عسر من اعاقة

نسيت، نسيت كؿ ما درستو كطمبت مف المحاضر الخركج لبعض الكقت مف المحاضرة حتى 
الزمبلء ألنني درست جيدان كاالمتحاف انني مف شدة العصبية قمت بضرب رأسي بالحائط اماـ 
مف المبلحظ اف ك  (،2017)ح ة،  "كاف جدان سيؿ كلكني فقدت التركيز كصابتني حالة النسياف

 اصةلفردية الخارات بسبب االحتياجات قد يعترييا  غفي العالـ معظـ النظـ التعميمية الجامعة 
 بشكؿديناميكي لبلستجابة لتنكع الطمبة التعميـ كمنيج  اليكنسكك الشمكلية فيلذلؾ ادرجت  بطمبة
)عمرك،  الفركؽ الفردية كمشكمة بؿ كفرصة لتطكير كا راء عممية التعميـ اعتبار فيو ال يتـ
استيعاب التنكعات ك تحاكؿ عمادة شؤكف الطمبة في القدس تغطيو ىذه االحتياجات  ،(2010

  تقكؿ المستطاع ف عمى قدر االعاقة كالمسؤكليف االتصاؿ مع الطمبة ذكم عف طريؽالبشرية 
الطمبة ذكم   نعـ، ىذا نمكذج يحمؿ مكضكع" ميساء كحمة في عمادة شؤون الطمبةموظفة 

تزكيدنا بأسماء الطمبة ذكم اإلعاقة كايعاز الييئة التدريسية  ىك منوكاليدؼ  ـاإلعاقة في كمياتك
")كحمة، ية التكاصؿ معيـكتخصصاتيـ ككيف اعاقاتيـ كنكع اسمائيـ تزكيدنا بقائمةكاإلدارية ب

دمج كقد تـ  ،يـتحديث لجنة جديدة لمعناية بحقكقكبالفعؿ اعتنت عمادة شؤكف الطمبة ب( 2017
محاضريف منيـ مف ذكم اإلعاقة  كايضان تـ اختيارفييا، مف مختمؼ التخصصات  منيـعدد 

تفعيؿ مادة تحاكؿ الع كاالف كمنيـ مف ىك متخصص في التربية الخاصة اك في مجاؿ اإلعاقة،
الى م ؿ مكائمة المباني كدمج الطمبة ذكم اإلعاقة باإلضافة  قادرمؤسسة الخطة التي كضعتيا 

 .( 2017)كحمة،  عدد مف المشاريع لتقرير حؽ الطمبة ذكم اإلعاقة في الجامعةتقديـ 

ة ال كف الطمببيف لمباح ة باف المكارد البشرية الحالية المتكفرة في عمادة شؤ تلكف حتى االف  
ليم ؿ  ىـ بشكؿ مستمرامكر متابعة متخصص لمدرب ك بل يتكفر طاقـ ف تكفي لمتابعة قضاياىـ

، حيث تفاكتت اجابات الطمبة حمقة كصؿ ما بيف جميع االطراؼ كالكميات كاالقساـ في الجامعة
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يفضؿ اف يعتمد عمى ذاتو في  مف ذكم االعاقة فمنيـ مف يككف عمى اتصاؿ بالعمادة كمنيـ
، مع اف العامميف في عمادة شؤكف الطمبة يتكجيكف الصعكبات دكف االتصاؿ بالعمادةمكاجية 

   .(2017)كحمة،  بكتب رسمية لمتابعة امر أم طالب ذا اعاقة تكجو ليـ

، ة )ح"،ال اعرؼ ال" :اجاب تفاكتت اجاباتيـ فمنيـ مفانفسيم لمطمبة الباح ة تكجو كعند  
شخص قاـ بإعطائي أم اىتماـ كال أعرؼ لمف يجب  يكجد أمال "" كمنيـ مف اجاب، (2017

 "ألنو مف أكؿ سنة دراسية لـ يتكاصؿ أم شخص مف العمادة معي عمي أف أتكجيو
كمنيـ مف اشار انو يتكاجد باستمرار كالعمادة قامت بتزكيده كرسي كيربائي  (2017)س ط،     

ال يستطيع كىك  ئيةيعاني من اعاقة حركية جز  طالب اخركقد اجاب ( 2017)ح ـ،متحرؾ
ال، لقد تعرضت لمشكمة بالجامعة " الكصكؿ الى العمادة بسبب عدـ تييئة البيئة المناسبة لذلؾ:

حيث تـ كضع درابزيف في منتصؼ الدرج كبعدىا تـ ازالتو بحجة اف ىذا منظر غير مبلئـ 
رابزيف يفضمكف اف يمتقطكا صكر ليـ عمى ىذا الدرج ككضعية ىذا الدالطمبة كمناسب فبعض 

مخؿ بالمنظر ىذا كاف تصريح أحد المسؤكليف في الجامعة، كبعدىا تكجيت الى رئيس الجامعة 
كفعبل قاـ بحميا حيث قامت الجامعة بتركيب مصعد في بارد  كىك تكعد بحؿ ىذه  المشكمة

  . ( 2017)ـ د،  "بتعميمات مف رئيس الجامعة

بالرغـ مف عمى البمبمة قائـ نضباطي فكضي اغير  ان كاقع نممسفمف خبلؿ ما تـ استعراضو سابقا 
يكمف في  ذكم االعاقة فالعائؽمع قضايا الطمبة  المسؤكليفركح القيادة االنسانية في تعامؿ 

تعامؿ طكاقـ الجامعة مع كؿ حالة عمى مف خبلؿ ذلؾ اختبلؿ الكظائؼ في المؤسسة الجامعية 
كىذا الفراغ  ،مف جية اخرلعمى حدة مع كؿ دائرة اك طاقـ الطمبة في تعامؿ ك مف جية، ة حد

  يتـ تأطيرىا بقكانيف محددة تدعميا جية مختصة، كجكد سياسة مكحدة كاالختبلؿ ناجـ عف عدـ 
 مف خبلؿ انشاء كحدة اك مركزمعالجتو  لكفك العائؽ كيحاف ليذا يمدرك المسؤكليف في الجامعةك 

ربما ال يكجد " حسن دويكد. معةنائب رئيس الجاطمبة ذكم االعاقة حيث يصرح مخاص قانكني ل
ا حتى تككف حياة الطالب ذم اإلعاقة مسيمة ننلجامعة لكف يكجد اجتياد فيما بيقانكف كاضح في ا
د.عبد الرؤوف السناوي  عميد شؤون الطمبةكيؤكد عمى ذلؾ  ،(2017)دكيؾ، "في كؿ الجكانب

ة اف يككف ىناؾ كحدة تقدـ الطمب نعـ، ىناؾ جزء مف الييكمية التي نسعى الييا كعمادة شؤكف"
كىذا المكضكع محط اىتماـ كذات أكلكية بالنسبة لي كنتمنى اف االعاقة  طمبة ذكم مالعناية ل

قرار نصكص  تككف تعميمات الجامعة كأنظمة الجامعة كاضحة بالنسبة لؤلشخاص ذكم اإلعاقة كا 
سكؼ ك طمبة بقية الف كاضحة لذكم اإلعاقة ألننا ننظر الى الطمبة ذكم اإلعاقة كجزء اصيؿ م

نعمؿ عمى طرح نصكص تخص األشخاص ذكم اإلعاقة كىذا ىك تكجينا، كىذا تكجو مقبكؿ 
البد كبما اف الحديث ال يزاؿ يدكر عف المأسسة كالتنظيـ  ،(2017)السناكم، "عند إدارة الجامعة
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نية اىتمت بالخدمات كالمشكرات القانك في الجامعة أم مأسسة مف االشارة الى عدـ كجكد 
التربية  انحصر فقط عمى بعض المبادرات الفردية التي اقاميا بعض محاضرم الحقكقية فاألمر

الخاصة كاالنشطة التي كانت تقكـ بيا العمادة، كلـ تختص أم جية قانكنية لبلنشغاؿ بقضايا 
نسانية قضايا اعف االعاقة فالعيادة القانكنية الزالت منيمكة في قضايا سياسية ابعدتيا عف الدفاع 

ال يكجد شيء خصكصي معيف، ""د.منير نسيبة العيادة القانونية  مديرحقكقية متعددة فيقكؿ 
عمى األمكر التي ليا عبلقة في  ألنو عندما تـ إنشاء العيادة القانكنية تـ إنشائيا لمتركيز

ف دك الجامعة في ذكم االعاقة الطمبة اظيرت نتائج المقاببلت مع  (2017)نسيبة،  "االحتبلؿ
القاسية مف شدة العقبات كتحمييـ  نيـك تيتـ بشؤ اك لجنة  است ناء تمنياتيـ بكجكد قانكف كمركز

 كتسجيميـقبكليـ يعانيو معظميـ عند  سبيؿ الم اؿ ماعمى اخذنا  ا فمكالتي يتعرضكف اليي
اك قبكليـ ر ييسخاصة لمطمبة ذكم االعاقة تؤسس ت يكجد أم معايير نا انو الكجدل بالجامعة

 اك االكاديمي في المرحمة الدراسية لدخكلو المستشفى تحصيمو فمنيـ مف يتأ ر اعي كضعيـر ت
ي كف خمسة كستكفلقبكؿ االدنى في الجامعة ىك فمعدؿ ا ،كقت االمتحانات مراعاة حاجتو ـعد

)مؤسسة قادر لمتنمية مى التحاقيـ في الجامعةكىذا يؤ ر ع  مانيفبعض الكميات يصؿ الى 
حصمت عمى شعار القبكؿ في " كاممةاعاقة بصرية ذو طالب فيقكؿ  ،(2013المجتمعية، 

فاضطررت لذىاب الى كزارة  65كمعدؿ قبكؿ الجامعة ىك  63.6الجامعة كذلؾ الف معدلي ىك 
 كتـ ذلؾ كلكف كاف بصعكبة كبيرةميـ حتى احصؿ عمى است ناء لقبكلي بالجامعة التربية كالتع

أياـ حتى استطعت اف احصؿ   بلثلتربية كالتعميـ عمى مدل راـ اهلل الى كزارة احيث ذىبت ل
 . ( 2017م، ع )"است ناءعمى 

الذم تسبب في عدـ  ىككتنظيميـ كتم يمييـ ال نفسيـ بأنفسيـ بإعاقتيـ الطمبة ريؼ ععدـ تاف 
حكؿ قضاياىـ كعدـ قدرتيـ عمى فغيابيـ كعدـ تمركزىـ ، اتجاىيـ الجامعة بمسؤكليتيا اشعار

عمى سياسة ضاغطة اماـ خمؽ قكة الذم يقؼ االساسي السبب ىك ـ فكرم حقكقي تشكيؿ جس
ادخمت مشركع في مجاؿ االعاقة  العاممةالمجتمعية لمتنمية  اف مؤسسة قادر، مع العمـ الجامعة
كانشأت مركز مصادر مجيز بعدة  ،يافي يـكينكتم ىـكجكد ييدؼ الى تعزيز جامعةعمى ال

     برامج مكبرة كناطقة سجبلت صكت كعدسات مكبرة كحكاسيب معكم يؿاآلالت م ؿ طابعات بر 
فقد تـ  ،غير مناسبي كضع سيء بسبب كضعو في مكاف حاليا ف المركزحالة لكف لؤلسؼ 

كمية الطب طمبة مف قبؿ في احدل قاعات كمية التربية كك يرا ما يتـ استخداـ ىذه القاعة كضعو 
تـ دمج الحكاسيب العادية مع الحكاسيب الناطقة ك  فقدمختبر لمحكاسيب، اك غيرىـ فيي االف 

كقد الحظت الباح ة مف  ،ذكم االعاقةلمطمبة خاصة  أكاديميةبالتأكيد ىذا يعني عدـ كجكد بيئة 
ىذا  ،كاآلالتخبلؿ الزيارات المتكررة الى غرفة المصادر حالة مف اليجراف التاـ لممعدات 
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ساندة ميقدـ الخدمات البكجكد مركز ممكف اببلتيـ ال يعتـ مق فالذيالطمبة باإلضافة الى اف معظـ 
سبب ىذا التيميش الذم يعاني منو عف  د.محمد شعيبات غرقة المصادرمدير ليـ كعند سؤالي 

في الرأم صحيح يكجد تيميش بسبب قمة المساحة في الكمية كلكف  معؾ انأ اختمؼ":ز قاؿ المرك
المركز كاف ذك نكاة جيدة الف  في ىذا المكضكعذكم اإلعاقة أنفسيـ الطمبة  يكجد تقصير مف

كلكف الذم حصؿ ألسباب مكضكعية يمكف تفيميا حيث كاف يكجد ضغط عمى الكمية ك ال يكجد 
ذكم اإلعاقة لـ يككنكا يتكاجدكف في ىذا المركز الطمبة األىـ مف ذلؾ أف ، ك مساحة أك قاعات

يكف ىناؾ أم شخص يجرئ عمى عمؿ ذكم اإلعاقة لـ الطمبة مف ا بات كجكد  كلك كاف ىناؾ
 . (2017)شعيبات، "أم تغيير عمى ىذا المركز

مف االناث كخمسة  الؼ طالبومنيـ سبعة ا االؼ طالب ا نا عشرالجامعة في الطمبة يبمغ عدد  
كمف الكاضح اف الكضع الحالي يتم ؿ في محدكدية الممتحقيف حاليا مف ، االؼ طالب مف الذككر
طالب كطالبة فقط، ىذا  ستة عشرعاقة في الجامعة فعددىـ يقارب عدد الطمبة ذكم اال

السبب  عكدبالجامعة كية مسؤكلباإلضافة الى عدـ كجكد قائمة رسمية بعددىـ في أم جية 
مديرة فتشير  تيـ لبعضيـ البعضكعدـ تنظيميـ كمعرفاعترافيـ بإعاقاتيـ في عدـ  االساسي
بإعاقتيـ يشكؿ عقبة اماـ    خمؽ مأسسة لمعالجة  في الجامعة اف عدـ اعتراؼ الطمبة القبول

امكرىـ عمى الرغـ مف اف طمب االلتحاؽ يكفر بند اذا كاف الطالب ذك اعاقة اـ ال، كبالرغـ مف 
الجماعة كالبد مف ذكر اف   ،(2017)ىدل ،اعاقتيـمف ذلؾ الطمبة ال يقكمكف بتعبئتو لخجميـ 

كالسياسيات السمبية الممارسة ة تغيير االتجاىات االعاق مذك بة قكة كمف خبلليا يستطيع الطم
حاكؿ عدة مرات اف  اعاقة حركية ذوطالب حيث يقكؿ ضدىـ فعمييـ النضاؿ مف اجؿ حقكقيـ 

ذكم اإلعاقة لمطمبة "اقكؿ  يشكؿ لجنة ننتظـ الطمبة ذكم االعاقة اال انو لـ ينجح في ذلؾ:
ا اظيار كا بات حقنا في الجامعة، كعمى انفسيـ إذا لـ تتحرككا لـ يحدث أم تغيير يجب عمين

 .   (2017)ح ـ، " ليف اف يقكمكا بكاجبيـ اتجاىناالمسؤك 

ىك تنظيـ طبلبي شبيو بحككمة حقكقية تدافع عف قضايا كحقكؽ الطمبة مجمس اتحاد اف كبما 
 بأمكرسيسية تيتـ لجنة تأ كاأم ىيئة و كافة الطمبة دكف أم است ناء اال انو حنى االف ال يكجد في

اف يقدـ ليـ العديد يحاكؿ  قيس المحام مجمسالرئيس  مع الذكر افزمبلئيـ مف ذكم االعاقة، 
يبمغ حيث قضية االعاقة قضية ميمشة ليست في سمـ اجندة المجمس كلكف تبقى  مف المساعدات

 فقط ةذا اعاقة كاحد يكجد مف بينيـ طالب ان طالب ا نيف كخمسيففي مجمس االتحاد  عدد الطمبة
طمبة بقضايا الكضح لي بانو لـ يقـ بام نشاط خاص كمف خبلؿ مقابمتي معو  (2017)المحاـ، 

  .(2017)بء،  ذكم االعاقة النشغالو الدائـ بدراستو كشعكره بعدـ أم انتماء حقيقي لممجمس
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   العبريةجامعة الفي الطبلبي  المأسسة كالتنظيـ  2.2 

الجامعة ط الضكء عمى حالة التنظيـ الطبلبي في يبتسمالقدس ابدأ جامعة كمف نقطة النياية في 
العمـ اف تجربة القدس مع جامعة عما ىك عميو الحاؿ في  اقكل بك ير يالعبرية كالتي ىي براي

عف فترة ما قبؿ كالحديث ىنا كانت اك ر جبلفة، في العبرية كانت اشد قسكة كالجامعة الطمبة 
وىو صاحب اعاقة بصرية الين  في مركز عمية بةلمسؤول المكتفمف خبلؿ مقابمتي 1967عاـ 
المتمركزة  -ؿ رابطة المكفكفيف في اسرائي -(عمية )جمعية مف احد المؤسسيف القدامى ل ك كاممة

ناء الطكيؿ الذم كابده عف تاريخ الع حيث تحدث جبؿ المشارؼ،حاليا في حـر الجامعة العبرية 
، اعكا اف يصمكا الى نيؿ حقكقيـ كانشاء الجمعيةا ناء دراساتو الجامعية ككيؼ استط ىك كرفاقو

باركخ ىتسيارم طالب كاف يدرس الخدمة االجتماعية يدعى تـ تأسييا عمى يد (  عمية)مؤسسة ف
انو كاف  مع الذكربمرض السرطاف  عاـ بل ة كاربعيف عف عمر المنية كىك ييكدم يمني كافتو 

كالحظ أف  ،إ ناء دراستوالمتاعب مف  ان كبير  ان عدد باركخ , كقد كاجواعاقة بصرية كاممة صاحب
فتكجو إلى لذلؾ،  ان فقرر أف يضع حد ،يشاطركنو نفس المعاناة اإلعاقة البصريةذكم  زمبلئو مف 

ذكم اإلعاقة البصرية الذيف كاف الطمبة الصعكبات التي يكاجيا  ضح ليـ مدلك إدارة الجامعة ك 
, فقاـ باركخ ليـتمكيمية مساعده أم ديـ بشدة تقالجامعة  رفضت، طبلبحينيا عشرة عددىـ 

فكجد مساعدات مالية  ،بالبحث عف منح مساعدات خارجية لمساعدة نفسو كمساعدة زمبلئو
 ستطيع أف يضع األدكات يخارجية كعندما طمب مف الجامعة أف تعطيو مكاف حتى كتقنية 

لى كضع بعض ىك كزمبلئو ا ، رفضت الجامعة، كاضطرالتي استطاع أف يكفرىا المساعدة
الجامعة حتى مع ادارة  ان قي باركخ متصارعبات الجامعة، باصمخازف محطات المعدات في 
غرفة أشبو كبالفعؿ حصؿ عمى  ،زمبلئوعطائو مكاف خاص لو كلاعمى يرغميا أستطاع أف 

نقطة استقطاب في كمية العمكـ االنسانية، كاصبح ىذا المكاف  بممجأ صغير بالطابؽ األرضي
شعركا أنيـ بحاجة إلى مزيد مف األدكات عددىـ ف الذيف زادم اإلعاقة البصرية طمبة ذك مل

باركخ مرة أخرل إلى  عادبعدىا ك  ،كمسجؿ صكتالخط  كاجيزة تكبيرالمساعدة م ؿ العدسات 
كاقترحت عمييـ  ،مى حاجة ىؤالء الطمبةىا عف التعرؼ عككالعادة رفعت يد ،إدارة الجامعة

قامة جمعية خاصة باركخ لعدة بمداف أىميا ألمانيا ألنيا دكلة ذات سافر بيـ كبعدىا  تأسيس كا 
كفي سنة  ،ذكم اإلعاقةاالشخاص  كما أنيا كانت ميتمة بقضاياكاجتماعي عالي رفاه اقتصادم 

الجامعة اف ادارة كتطكيرىا كتكسيعيا حتى  اع باركخ بالفعؿ تأسيس جمعية عميةاستط 1996
عدة  كؿ الخدمات التي كانت متنا رة في كا فيوجمع لي الذمكىك المقر الحااعترفت بمقرىـ، 

   .كمتاح لؤلشخاص ذكم اإلعاقةمبلئـ الطابؽ األكؿ ألنو كاف  أماكف, حيث تـ اختيار
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ليا مراكز في كؿ فركع ك (  ةعمي)سست أاالرادة القكية يا تالفكرة الطبلبية التي ال زمكمف ىذه  
، عبلكة عمى الفركع التي اسستيا  الجامعة العبرية جفعات راـ كىدسا عيف في كؿ الجامعات كاـر

 ،جامعة تؿ أبيب كحيفام ؿ العالي اإلسرائيمية الكبيرة كالمعترؼ بيا مف قبؿ كزارة التربية كالتعميـ 
حتى لككاف مف ذكم االعاقة البصرية ات أم شخص رعى احتياججمعية تكما تعد عمية اليكـ 

حممة اليكية االسرائيمية الحامميف لبطاقة مف ئيا ىـ فأعضا، في أم مدرسة اك معيدطالب 
  .  (2017)اليف،  .يالمكفكفيف المعترؼ بو مف قبؿ التأميف الكطن

 نيضتالذم خمؽ المأسسة في العبرية التي  سابقا اف التنظيـ الطبلبي ىك كالعبرة مما تـ ذكره 
مف فعمى الرغـ  القدسامعة جذكم االعاقة عمى خبلؼ ما ىك حاصؿ في لمطمبة الحقكقي بالنيج 

ذكم االعاقة لـ ينتيزكا ىذه الطمبة نيكض بحقكقيـ اال اف مل تأسسيادخاؿ مؤسسة قادر مشركع 
، بينما الطمبة ذكم االعاقة الفرصة لتقكية انفسيـ كخمؽ مأسسة معترؼ بيا قانكنيا مف الجامعة

جمعية تدعى جمعية السماف مف  بأنشاءي الجامعة العبرية كفي كؿ الجامعات االسرائيمية قامكا ف
كفعبل نجحكا في  اإلسرائيميعميـ العالي تربية كالاجؿ تم يؿ مطالبيـ بشكؿ قانكني في كزارة الت

  . ( 2017)السماف،  تحقيؽ ذلؾ

اما فيما يتعمؽ  ،العبريةالجامعة التنظيـ الطبلبي السابؽ كالحالي في  كاف ذلؾ بخصكص
  2005في عاـ  كحده اإلعاقةقد انشأت ادارة الجامعة فرية متبعة حاليا في العبال السياسةب
اف البد  كاعتبرتيا كحده ميمة كركز أساسي، (2014( )مركز االتاحة ، 2014, מיכל, קבקמן)

، ككاف ذلؾ بمكجب قرار ممـز مف كزارة التربية كالتعميـ الطمبة يككف ضمف قسـ عمادة شؤكف
بعد إف سف الكنيست  الجامعة بضركرة كجكد ىذه الكحدة لعالي اإلسرائيمية حيث تـ إلزاـ إدارةا

 .(2007( )طبقمف، 2007, טבקמן) لحقكؽ االشخاص ذكم االعاقةقانكف المساكاة 

 –نيجشكت ال )كمركز (عمية)مركز كىي: تقسـ كحدة االعاقة في العبرية الى  بلث مراكز 
 (االتاحة  قة البصرية كمركز)( ييتـ باإلعاعمية )فمركز  ( صعكبات التعمـ )كمركز االتاحة(
      كمركز ،السكرم كمشاكؿ النطؽك الصرع كالسمع كاالعاقات الجسدية الحركية بإعاقات ييتـ 

يحدث ليـ نكبات صرع مف االمتحانات اك مشاكؿ القمؽ الذيف بالطمبة ييتـ ( صعكبات التعمـ )
)مركز االتاحة  (2014، יכלמ, קבקמן)الطمبةصيب النفسية التي ت كغيرىا مف االمكر التركيزك 
وىي المسؤولة عن ادارة  ديتي المديرة العامة لوحدة االعاقةكمف خبلؿ مقابمتي مع  ،(2014، 

ذكم االعاقة في الطمبة انيا عمى اطبلع كامؿ بكافة قضايا  افصحت ايضا مركز صعوبات التعمم
ف اشير ة عمى انو معبلك  ،بقضاياىـالجامعة كاف مركز صعكبات التعمـ ىك اك ر مركز ممـ 

طالب لدييـ  300شخص ذا إعاقة بصرية ك 200-150يكجد ما بيف " تقكؿفالمراكز عالميا 
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يعاني مف عسر تعميـ، فالكحدة متطكرة جدان  1200اعاقات مختمفة م ؿ سمع كجسدم كصرع ك
المركز يقدـ  ،( 2017")ديتي، كدائمان تتشارؾ مع جامعات أكركبية كبيرة كتقكـ بتقديـ المعمكمات

تنظيـ  :المساعدة الفكرية في تحسيف ميارات التعميـ م ؿ منيا2مجمكعة ضخمة مف الخدمات 
امتحانات كتحسيف الذاكرة  الكقت كالتخطيط لممكاد التعميمية، تنظيـ النظاـ الدراسي كتحضير

عميمات كفيـ األسئمة كالت لسرعة القراءة كتمخيص المكاد الدراسية، قراءة المقاالت كاستراتيجيات
مف عمماء  تتككفطكاقـ متخصصة عدة جمسات تشرؼ عمييا  كالكظائؼ كيككف ذلؾ عف طريؽ

كعمى كؿ جمسة  كمتدربيف، طمبةنفسييف كخبراء كمستشاريف كاخصائييف كعامميف اجتماعييف ك 
( 2007, טבקמן) خاص بطمبة الجامعةكىذا سعر مخفض  شيكؿ مئة ك مانكف يدفع الطالب
 . (2007)طبقمف، 

عف طريؽ طبيب نفسي فيك يجمس معيـ الطمبة بعبلج نقكـ " ديتي لمركزامديرة  حيث تقكؿ 
يككف فمف الممكف اف معينة يستطيع اف يحدد المشكمة المكجكدة لدييـ اختبارات  كعف طريؽ

عميو يمكف اف نعطيو مرافؽ اك  لدييـ مشاكؿ بالكتابة فالطبيب ىك الذم يحدد كيشخص كبناءن 
طريؽ االدكية فكؿ حالة حسب احتياجاتيا، كما اننا نتدخؿ لتقديـ تسييبلت عف  ممكف عبلجو

% مف كقت االمتحاف فاذا كاف االمتحاف 25إضافي زيادة  في االمتحانات م ؿ إضافة كقت
  .( 2017)ديتي، "ساعات يؤخذ ىك ساعة إضافية 4مدتو

ختصة لؤلشخاص ذكم عيادة م العبرية  مانية عيادات قانكنية تـ تأسيس يضـ حـر الجامعة
ىك الدفاع عف حقكؽ الطمبة ذكم االعاقة في التعميـ العالي فتقدـ  االعاقة مف اسمى اىدفيا

مديرة فأفادت  خدمات قانكنية مجانية ليـ سكاء في مشكارىـ الجامعي اك حتى في قضايا عمميـ،
جميع انحاء العالـ خبراء كمستشاريف قانكنيف مف تستضيؼ  ادةالعي باف عينات العيادة القانونية

 .(2017)عينات، لعمؿ كرشات قانكنية لتنبيييـ بحقكقيـ

                                                           
2
 اهم الخدمات التً  ٌقدمها مركز صعوبات التعلم فً الجامعة العبرٌة :    

 فً الفور على العالج هذا تسجٌل ٌتم الحالة وبعد جلسات 8-6 من وهادفة قصٌرة تدخالت االزمة، حاالت فً طارئة تدخالت.1

 إعادة اٌضا   ٌتم العالج عملٌة تتم وعندما وخبراء نفس علماء قبل من العالج تقدٌم وٌتم. الدراسً العام طوال مفتوح وهو المركز
 . العالج من المزٌد ٌحتاج الطالب كان إذا لمعرفة التقٌٌم

 . االجتماعً والقلق االمتحانات من قلق حاالت ٌواجهون للطلبة الذٌن خصٌصا   مصمم المدى قصٌر عالج.2

 معٌنة مهنة اختٌار أو االجتماعٌة العالقات مثل الحٌاة من نفسٌة قضاٌا ٌعانون للطلبة الذٌن مناسب عالج هو المدى ٌلطو عالج.3

 .  واالكتئاب القلق حاالت ترافقها عاطفٌة صعوبات مع التعامل واٌضا   العائلة فً ومشاكل
  .واألمهات اإلباء وارشاد السرٌةوا الزوجٌة العالقات فً المشاكل مع التعامل: زوجً أو أسري عالج 4 

 عالج إمكانٌة ومع دراسٌة وظائف لتخصٌص مختبر فً التشخٌص ٌجري Dyslexia والكتابة القراءة فً محددة مشاكل تشخٌص. 5 

 .كارم عٌن هداسا فً موجودة العٌادة وهذه وظٌفً

  .الدراسٌة السنة خالل التركٌز اضطراب مع التعامل تدرٌب.6

 الى باإلضافة فردي بشكلللطلبة  العالج ٌقدمون االمر لزم وإذاالطلبة  مع وثٌق بشكل وتعاون استشارة خدمات: عاطفً دعم. 7 

 . (2117)طبقمن،  (2117، טבקמן) .التعلم قدرات على العمل
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تتشابو االمكر في العبرية كما ىك عميو الحاؿ في القدس فبرغـ مف كجكد مأسسة قكية في العبرية 
مع يكف الى ىذه المراكز فمف خبلؿ المقاببلت جاال اف ىنالؾ بعض الطمبة ذكم االعاقة ال يتك 

كمنيـ مف (  2017)ع ق،  "عمى ذاتياعتمد انا احب اف ""منيـ مف اجاب اقة ذوي االعالطمبة 
لعاممة اكاشارت  ( 2017ف، س ) "انا احب االستقبللية كال افضؿ اف اذىب الى ىنالؾ":قاؿ 

يدرسكف في الجامعة ىـ ال يعممكف عنيـ الطمبة اف ىنالؾ عدد مف ( عمية)االجتماعية في مركز
كمنيـ مف يفيـ  ،(2017)يفعات،  لشعكرىـ بالخجؿ كالكصمة اعاقتيـلعدـ افصاحيـ عف  ئان شي

بإنجاز امكره الجامعية مف خبلؿ التكاصؿ مع دائما  كيسعى كيدرؾ اف لو حؽ بانو صاحب اعاقة
افحص كاذىب الى مف بداية كؿ ككرس انا ": تقكؿطالبة ذات اعاقة حركية فيذه االتاحة مركز 

 .( 2017)ؾ ت، "كف معي كيمبكف لي طمبيمركز االتاحة كىـ دائما يتجاكب

أم  ـال تعطييىذه الحالة كفي  ـعمى االعتراؼ بإعاقتيالطمبة  فكحدة االعاقة في العبرية ال تجبر
لتحقيؽ ك  ليـ، دائما إلى تحقيؽ مبدأ تكاف  الفرص كتقديـ كافة الخدمات الداعمةتسعى فيي حؽ 

كخدمات قة الراغبيف في الحصكؿ عمى إتاحة ذكم اإلعاالطمبة عمى حؽ التعميـ المتساكم فاف 
إ بات الك ائؽ المتعمقة  ـعمييك ، يـتـ إببلغ كحده اإلعاقة عف احتياجاإ ناء دراستيـ الجامعية عميي

تقـك يحتاجكىا كبعدىا بطمب أم خدمة  تكصيات كاإف يضع ـلكحدة اإلعاقة كيحؽ لي ـبإعاقتي
ذكم لمطمبة لجامعة كتقكـ الكحدة بإعطاء الجكاب مع لجنة التعميـ في ا كحدة اإلعاقة بالتشاكر

، كفي حاؿ كاف (2014)مركز االتاحة ، (2014، מיכל, קבקמן)أك اقؿ ان يكم 31خبلؿاالعاقة 
استئناؼ القرار مف كحدة ذا اعاقة  طالبألم جكاب الكحدة ىك رفض تقديـ المساعدة حينيا يحؽ 

الجامعة ىا لجنة االستئناؼ التي تحددؽ عف طري يكـ بعد االستبلـ لمقرار15اإلعاقة خبلؿ 
 تيكـ في حاؿ تم30يككف مكضح مع ذكر األسباب خبلؿاف كقرار ىذه الجنة يجب  ،نفسيا

دليؿ ب هكحدة بتزكيدالاإلعاقة تقكـ م ذ طالب مف ألمالمكافقة عمى تقديـ خدمات اإلتاحة 
تقـك بإعطائو خارطة  لتعريفو م بل عف كافة حقكقو الجامعية كخدمات اإلتاحة المكفرة لو رشادم ا

، מיכל, קבקמן)عمى كؿ الطرؽ المتاحة في الحـر الجامعي لتساعده في الكصكؿ إلييا
عمى لكحدة تقدـ ليـ بطاقة خاصة بيـ ليضعكىا ، كما اف ا(2014)مركز االتاحة ، (2014

ف معظـ مقاعد الدراسة اك الستخدميا في أم مرفؽ مف مرافؽ الجامعة حتى تتـ مساعدتيـ، لك
: طالب ذا اعاقة بصريةال يعممكف عنيا حيث يقكؿ  في العبرية الذيف تـ مقاببلتيـالطمبة 

  .  ( 2017)ع ر،  "بالنسبة لمبطاقة انا ال اعمـ انيا مكجكدة"

كاختبلفيا احتياجاتيا غاية التعقيد بسبب ك رة في امر لئلعاقة  كبالفعؿ يبقى مكضكع المأسسة
عف مستكل ذكم االعاقة كافة الطمبة  إلرضاءالقضايا بجميع طيع اف تمـ فالسياسة الجامعة ال تس
لغاية أالف إنا لست "بذلؾ كتقكؿ  اسيا اإلتاحةمديرة وحدة عترؼ كت، االخدمات التي تقدميم
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فاذا اخذنا عمى سبيؿ الم اؿ (  2017)اسيا، "راضية عف مستكل الخدمات المتكفرة في الجامعة
سياسة خاصة بل يكجد أم فالقدس جامعة كما ىك عميو الحاؿ في  ريةالقبكؿ كالتسجيؿ في العب
مع احدل المؤسسات االسرائيمية تنسيؽ يكجد ، لكف مف الجامعة نفسيالمطمبة ذكم االعاقة 
مسؤول فيقكؿ  كىي التي تقدـ ليـ الخدمات المساندة لقبكليـ كتسجيميـ المتعاكنة مع العبرية
مف خبلليا  ي دائرة التسجيؿ ال يكجد لدينا معايير محددة نحددف نحف" احمد التسجيل في العبرية

بند يذكر اذا كاف  االلتحاؽفبل يكجد في طمب  مدل إعاقة ىذا الشخص كمدل حاجتو الخاصة
فنحف في التسجيؿ  ،كنحف ال نستطيع اف نعمؿ قسـ خاص ليؤالء ىذا الطالب ذا اعاقة اـ ال

مف كؿ العالـ مف البرازيؿ كفرنسا كبريطانيا كىذه مبة ط عاـ نتعامؿ معبشكؿ الطمبة نتعامؿ مع 
فنحف نتعامؿ مع لجنة معينة اسميا لجنة التطكير كالتعميـ فقط بناءن عمى  أعباء كبيرة عمينا،

اذا بنسبة إعاقة م بلن يك ؽ فييا مف التأميف الكطني تككف اصبل ىذه الشيادة معتمدة منيا  شيادة
كيعمؿ امتحاف في ظركؼ البسخكمترم  ىك يذىب الى لجنة ميوكبناءن ع ،اكىكذ 60عمى 6 كانت

ككذلؾ  حيث يقكمكا بتسييؿ االمتحاف عميومبلئمة كىكذا يصؿ الى العبلمة الجيدة بشكؿ أفضؿ 
 (. 2017)احمد، "نقطة تساعده في القبكؿ كالتسجيؿ في الجامعة 20نقاط اك ر مف يتـ اضافتو 

كلكف يكجد  القدس،في كما ىك عميو الحاؿ اد طمبة ال يكجد في العبرية ما يسمى مجمس اتح
ىي  ى يمكف القكؿ اف جاز التعبيرنقابة طبلبية مستقمة في سياستيا عف سياسة الجامعة اك حت

أتي مف ـ ميزانيتيا تقرارات الجامعة، فمعظمب االحياف لسياسة غاكصاـر في جسـ معارض 
دير النقابة الطبلبية الحظت اف االمر متشابو مع ماجراء مقابمة ، فمف خبلؿ البمدية االسرائيمية
ال يكجد طالب كاحد عمى فتم يؿ الطمبة في جامعة القدس ضعيؼ كذلؾ الحاؿ ما بيف الجامعتيف 

تتككف مف عدة  مجتمعات خاصة لكف انيا  االقؿ يم ؿ حقكؽ الطمبة ذكم االعاقة في النقابة مع
بالنسبة لي ": شمومي نقابة الطالبيةالرئيس ال يكجد أم مأسسة خصكصية بيـ حيث يقكؿ 
الخاصة كاليدؼ منيا  لممجتمعات ىنالؾ قسـ كرئيس لمنقابة الطبلبية انا ميتـ جدان بأف يككف

المجتمعات، كانا اعمؿ ىذه السنة عمى تكفير  ىذه تكفير الخدمات الخاصة لتكفير كافة حقكؽ
ة ذكم االعاقة يكجد لدينا ضمف منحة لتم يؿ صكت الطمبيككف حفؿ لؤلشخاص ذكم اإلعاقة 

مكظؼ مف ذكم االعاقة كلكنو ليس مم ؿ فمف أحد الشركط القانكنية لممجتمعات الخاصة اف 
يككف الطالب متكافرة فيو صفات ىذه المجتمع م ؿ طالب ا يكبي يم ؿ المجتمع الخاص 

لجامعة فعبلن كلكف بشكؿ عاـ ا كىكذا باأل يكبييف طالب ذا إعاقة يم ؿ المجتمع الخاص باإلعاقة
   (2017)شمكمي،  "ليا ميتمة بيذا المكضكع ألنو يرفع مف سمعتيا كالمرتبة الشرفية كاألكاديمية

عـ المالي  دكمف خبلؿ ما تقدـ سرده نبلحظ اف المأسسة كالتنظيـ الطبلبي كحجـ المكارد كال
الجامعة ىي ادارة  س مفؤسسات الحككمية االسرائيمية كليمف  المالعبرية  فؽ عمى الجامعةدالمت
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النيمؿ الفترة الزمنية التي  ، كلكف عمينا افالقدس جامعةفي  اقكل بك ير مما ىك عميو الحاؿ
اسست فييا الجامعة العبرية فيي قديمة النشأة مقابؿ الفترة الزمنية التي انشأت كتأسست فييا 

باب التعقيب ارل كمف  فقط، 2005انكني منذ عاـبشكؿ ق تأسستاالعاقة  فكحدة جامعو القدس،
م ميا م ؿ  كالبد اف تنمك كتزدىر الطبيعةضية االعاقة في القدس تمر بمرحمة الكالدة قاف 

 الجامعة العبرية اك ام جامعة في العالـ. 

   في جامعة القدسلمطمبة ذوي االعاقة  الفرص واحترام الخصوصية المساواة وتكافؤحق  2.3 

، كبالتأكيد ىذا الة لنشر مفاىيـ حقكؽ االنساف بيف االجياؿبما اف التربية كالتعميـ ىي اداة فع
قدكة لتعبئة فيي  ،منياالعميا كخاصة المؤسسة التعميمية االكاديمية تمعبو  الذم يتم ؿ في الدكر

لتحقيؽ االىداؼ المنشكدة في ىذا المجاؿ فانو مف الجكىرم في ىذا الصدد  المناسبةالفضاءات 
عالج تدم لمتعميـ الجامع كي يالتقم ـ تنطمؽ مف تكسيع الطريؽاستحداث رؤية جديدة لمتعمي

تحديات جديدة م ؿ ارتباطو باالحتياجات كالقيـ العالمية لحقكؽ االنساف كاتخاذ القرارات عمى 
كىذا يعني اف التربية عمى حقكؽ االنساف ال تتعمؽ بتكفير المعارؼ كالميارات  اساس المعرفة

لجميع الطمبة بما يز المكاقؼ كاالتجاىات كالسمككيات التي تسمح كانما تتعمؽ ايضا بتعز ، فحسب
بطريقة بناءة يحترمكف الجامعي بشكؿ متساك  المشاركة في مجتمعيـفييـ الطمبة ذكم االعاقة 

  .(2010)عمرك، مف حكليـم االخريفكيحترميـ بيا انفسيـ 

ما  ان ت الدكلية اال انو ك ير اف الحؽ في التعميـ ىك حؽ عالمي مقدس اقرتو معظـ االتفاقياكمع 
يحدث انتياؾ لمحؽ مف خبلؿ التطبيؽ المباشر لمدكؿ االطراؼ كتقصير في تطبيؽ االتفاقية 

)عمرك، ف محركميف منو في جميع انحاء العالـ نظرا لنقص المكارد يلذا يبقى المبليالدكلية 
، كمف ة في مادتيا الخامسةم اقرتو االتفاقيذال 3كيترتب عمى ذلؾ انتياؾ لحؽ المساكاة  ،(2010

كما ام مف المادة الخامسة حتى مادة ا نيف ك بل يف  المساكاة كعدـ التمييزالجدير ذكره اف مادة 
 افتعترؼ  المادةفيذه كرد في االتفاقية تشكؿ قاعدة لك ير مف الحقكؽ الكاردة في المعاىدة 

كفرىا القانكف اذ تمنع كؿ انكاع يف يفي الحماية كالفائدة المتمتساككف ىـ االشخاص ذكم االعاقة 
                                                           

3
 التمٌٌز فً االتفاقٌة الدولٌة :  وعدم المساواة -الخامسة   المادة  

 الحماٌة فً المساواة قدم وعلى تمٌٌز أي دون الحق ولهم وبمقتضاه القانون أمام متساوون شخاصاأل جمٌع بأن األطراف الدول تقر. 1

 .القانون ٌوفرهما اللتٌن والفائدة
 

 أي على التمٌٌز من والفعالة المتساوٌة الحماٌة اإلعاقة ذوي لألشخاص وتكفل اإلعاقة أساس على تمٌٌز أي األطراف الدول تحظر. 2

 .أساس
 

 التٌسٌرٌة الترتٌبات توافر لكفالة المناسبة الخطوات جمٌع التمٌٌز، على والقضاء المساواة لتعزٌز سعٌا   األطراف، لدولا تتخذ. 3

 .اإلعاقة ذوي لألشخاص المعقولة
 
 هذه مأحكا بمقتضى تمٌٌزا تحقٌقها أو اإلعاقة ذوي لألشخاص الفعلٌة بالمساواة للتعجٌل الضرورٌة المحددة التدابٌر تعتبر ال. 4

 (12ص  2116)االمم المتحدة، االتفاقٌة . 
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انيـ غير متساكيف كانيـ اقؿ حظا مف البح ية الدراسات بينت  لكف ،التمييز عمى اساس االعاقة
غيرىـ في التعميـ فنسبة االمية ترتفع في صفكفيـ اك ر مف غيرىـ بشكؿ ممحكظ لذا ىـ اك ر 

لئلعاقة بانو ما يزيد عف خمس فقرا، فعمى النطاؽ الكطني الفمسطيني يشير المسح الكطني 
 ة كالمادية كيتأ ريفاك ر ترككا التعميـ بسبب المعكقات البيئ 18بالمئة مف عمر  23، 2الطمبة 
بيف  22,9بالمئة بيف الذككر مقابؿ  21,7اك ر مف الذككر حيث تصؿ ىذه النسبة الى  االناث
 يالتعميميكجد اىماؿ لمجانب  انويتبيف كىنا ( 2013)مؤسسة قادر لمتنمية المجتمعية، االناث

كعمى الجامعات فالتعميـ يحقؽ ليـ االنتقاؿ مف رفضيـ الى القبكؿ ، ذكم االعاقةالمتعمؽ بالطمبة 
فمبدا المساكاة يعني: اف جميع  ،يجب مراعاتياالتي  لكؿ طالب خصائصو الفرديةاف تدرؾ انو 

م ميـ م ؿ بعض، كاف تككف الفرص البشر احرار في تطكير قدراتيـ كىذا يعني اف جميع الطمبة 
متكافئة كاالدكار كالمسؤكليات لمجميع متساكية كىذا يتطمب المساكاة في الفرص المتاحة ذلؾ 

 . يجب تمكيف الفئات ذات االمكانيات المحدكدة مف الحصكؿ عمى الخدمات كالمكارد

اجاتو الخاصة اما مبدأ تكاف  الفرص فيعني بشكؿ عاـ االنصاؼ في التعامؿ كؿ حسب احتي 
كقد يتضمف ذلؾ المساكاة اك االختبلؼ في المعاممة كلكف بشكؿ يضمف المساكاة مف حيث 
الحقكؽ كالمزايا كااللتزامات كالفرص المتاحة، اف متطمبات الكصكؿ العادؿ الى التعميـ العالي 

فيات التعميمية كدمج الطمبة  ذكم االعاقة في النظاـ التعميمي يعني قدرة النظاـ عمى التكييؼ لمخم
المختمفة بحيث يككف سيؿ الكصكؿ مف حيث المنيجيات كالكسائؿ التعميمية كالبنية التحتية 

كىذا يعني ايضا تمتع الطمبة ذكم  ( 2013)مؤسسة قادر لمتنمية المجتمعية، اجتماعيا كنفسيا
 .االعاقة بنفس الفرص كالتعامؿ بالتساكم مع غيرىـ

ىك ضماف الحؽ في السيطرة عمى البيانات الشخصية، كىذا ك : 4اما مبدا احتراـ الخصكصية
طمبة ذكم المتعمقة ب معمكماتبمنع اعطاء أم  الجامعي، كيتم ؿيحميو النظاـ الحؽ يجب اف 

اال اذا كاف ذلؾ بشكؿ  ،االخريف االعاقة كخاصة فيما يتعمؽ بممفاتيـ الطبية لتصبح معركفة لدل
كسكؼ يتـ التطرؽ ليذا المكضكع ( 2015)تامر، وفقة الطالب نفسرسمي كقانكني كضمف مكا

  .الحقا

                                                           
4
 الخصوصٌة فً االتفاقٌة الدولٌة :  احترام -22 لمادة 

 فً قانونً غٌر أو تعسفً لتدخل معٌشته، ترتٌبات أو إقامته مكان عن النظر بصرف إعاقة، ذي شخص أي تعرٌض ٌجوز ال. 1

 على المشروع غٌر للتهجم وال ٌستعملها، التً االتصال وسائل من آخر عنو أي أو مراسالته أو بٌته أو أسرته شؤون أو خصوصٌاته
 .القبٌل هذا من تهجم أو تدخل أي من لهم القانون حماٌة فً الحق اإلعاقة ذوي األشخاص ولجمٌع. وسمعته شرفه

 
 تأهٌلهم وإعادة وبصحتهم اإلعاقة ذوي لألشخاص الشخصٌة بالشؤون المتعلقة المعلومات خصوصٌة بحماٌة األطراف الدول تقوم. 2

 (25ص  2116)االمم المتحدة،   .اآلخرٌن مع المساواة قدم على
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ذكم االعاقة طبيعة البيئة المؤ رة سمبيا اـ ايجابيا عمى لمطمبة غالبا ما يعكس التحصيؿ العممي 
االعاقة حقو في الخدمات فبتأكيد سيؤ ر ذلؾ  كدرجة تحصيمو الدراسي فعندما يأخذ الطالب ذ

بالرضا، فنيؿ الحؽ يعني رضاه كاندماجو مع  عريشكؼ عمى تحصيمو االكاديمي بشكؿ جيد كس
مكاده ككميتو كالييئة التدريسية كالطمبة االخريف، ففي حاؿ عدـ تحقيؽ ىذه الحقكؽ فيذا قد يؤدم 

)عيده، كعمى مستكاه االكاديمي عمى تفاعمو كعمى تحصيمو ؤ رالتي تالى اصابتو بالخيبة 
القدس بيف الطمبة ذكم االعاقة فمنيـ جامعة يت في تفاكتت نتيجة المقاببلت التي اجر  ،(2017

: قاؿفمنيـ مف  الخدمات عمى تحصيميـ االكاديمي ريعف عدـ تأ ير نقص تكف مف عبر
عميد كمية حيث يقكؿ كاشار الى ذلؾ معظـ المسؤكليف ( 2017)ح ة، "تحصيمي العممي جيد"

رائعة حتى التميز اإليجابي في ىـ مف ذكم القدرات الذىنية كالعممية ال" محمد خمفد. الحقوق
الطمبة يضر أك ر مما ينفع، خصكصان اف تجربتي في التعميـ اف أك ر  بعض األحياف قد
كمنيـ مف اجاب اف تحصيمو الدراسي  ( 2017")خمؼ، ذكم اإلعاقةالطمبة المتفكقيف كانكا مف 

ر لغة االشارة في اك لعدـ فيـ المكاد بسبب عدـ تكف بمغة بريؿقد تأ ر لعدـ تكفر المنياج 
بشراء كتب كذىبت بيا الى أحد المكظفيف مف قمت ": بصريةعاقة اذو طالب فيقكؿ  المحاضرات

مف اجؿ اف اذىب انا الى  Wordاجؿ تكفير طمبة متطكعيف يقمكا بتحكيؿ المكاد الى ممؼ 
كنت اذىب بذلؾ ككؿ يكـ  يمتزمكف لـالطمبة كلؤلسؼ بريؿ الجامعة العبرية كاقكـ بتحكيميا الى 

كاساؿ لكف دكف جدكل بقيت  بل ة أشير كأك ر دكف كتب حتى انني رسبت في كؿ المكاد الفصؿ 
الف الكتب غير متكفرة معي كلـ أتقدـ لبلمتحانات. انا اعرؼ الجامعة العبرية فيي متكفر فييا 

اف  أشياء ك يرة لممكفكفيف اما جامعة القدس فيي ليست متييئة لمقكمات الخدمات التي يجب
: طالب ذا اعاقة سمعيةكيقكؿ  ،( 2017)ع م،  "طمبة ذكم اإلعاقة، ىي ضعيفة جدان متكفر ل

ال استطيع فيـ الدكتكر أ ناء المحاضرة لذلؾ الجأ إلى الفيـ الذاتي الذم يككف في األغمب "
)س ط، ."خاط  ألني ال أممؾ المعمكمات الصحيحة كالكافية عف المكضكع الذم أدرسو

يا تالقدس نيائيا حتى في االمتحانات بالرغـ مف اىميجامعة لغة االشارة في  ركفتال ت(2017
كمف  ،مف ذكم الصـ كالبكـ في الجامعةالطمبة عنيا  اىـ التي يعبرككنيا ىي لغة التكاصؿ كالتف

االفضؿ اف تدرس الجامعة خبرات كتجارب الجامعات العالمية لتعرؼ عمى كيفية التعامؿ مع 
 . اقاتيـ ا ناء االمتحاناتالطمبة بمختمؼ اع

بانيـ ال يفضمكف التكاجد في المحاضرات ة منيـ االعاقة كخصكصا السمعيذكم  الطمبة كيشير  
ك رة سبب كمنيـ مف رسب بالمساقات ب كيفضمكف الغياب النيـ ال يفيمكف ماذا يشرح المحاضر

كنت أفضؿ " تاليكال طالب ذا اعاقة سمعيةفيشير  ،الغياب كعدـ تفيـ المحاضريف لكضعيـ
بعض األساتذة يضعكف لي  كالغياب عف المحاضرة ألني لك ذىبت لـ أحصؿ عمى فائدة منيا 
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في حيف اف مسؤكلي  (2017)س ط، "لي مسبؽ بسبب الغياب دكف تقديـ إنذار 40 عبلمة
ح اذا تجاكز الحد المسمك  مع الييئة التدريسية الجامعة اجابكا بانيـ يتابعكف قضية تكرار الغياب

  .(2017)السناكم، كتبيف اف اسباب الغياب ىك عذر طبي

بالمئة مف كقت  خمسيف عفتزيد لفترة ا ناء تقديـ االمتحانات البد مف اعطاء الكقت الكافي كفي 
يحصمكف عمى أم كقت ال ذكم االعاقة في القدس مف اجاب انيـ الطمبة مف ف االمتحاف العادم،

كفي االمتحانات : "طالبة ذات اعاقة بصرية ؾ حيث تقكؿاذا كافؽ المحاضر عمى ذلاال  اضافي
كالكتب يجب أف تككف مكائمة الطمبة،   ةيجب تكفير مف يكتب كيقرأ لنا حتى ال نبقى  تحت رحم

أذا كانكا الطمبة ف يجب أف يككنكا متعاكنيف يسألكف ك كمتكفرة بخط كبير أك بنظاـ بريؿ كالمحاضر 
عندما أذىب إلى تقديـ االمتحانات أبحث عف طالبات ف ،يريدكف المساعدة كتكفير كقت أك ر

كذلؾ ىنالؾ بعض الطمبة مف يعانكف مف  ( 2017)ع ا، "لممساعدة فأحيانا نجد كأحيانا ال
صعكبات تعمـ كتركيز فيـ بحاجة الى تقديـ امتحانات بديمة فبعضيا قد يشمؿ تغيير بسيط في 

ات يجب اف ينظر الييا مف منظكر تكفير كيفية عرض االسئمة ككتابة االجكبة كىذه التغير 
يمكف اف  فيذه االمتحانات ،عكضا عف القكؿ بانيا فرص امتيازيو كافضمية الفرص المتكافئة

اك مف خبلؿ الفيديك،  CDة م ؿ عركض االلكتركنية عمىدتككف امتحانات ذات اجابات متعد
سؤاؿ كصؿ عمكد ": عميميفيقول طالب ذا عسر ت و مشاريع عممية مشاريع بح يةياسئمة تحميم

 40يكجد عبلمة  80بعمكد مستحيؿ اف أقكـ باإلجابة عميو، م بلن ذىبت الى امتحاف كاف مف 
عبلمة عمى سؤاؿ كامؿ كىك عبارة عف تعريفات كعمي اف أقكـ بتكصيؿ التعريؼ بمعناه كلـ 

المحاضرة  استطيع حمو نيائيان كىذا أدل بالطبع الى رسكبي باالمتحاف. كبعدىا تكجيت الى
كطمبت منيا في االمتحانات القادمة اف ال تأتي بيذا النكع مف األسئمة كبالفعؿ راعت المحاضرة 

ذكم الطمبة ، كما اف جميع (2017)ح ة، "امرم كلـ تأتي بيذا األسمكب في االمتحانات التالية
انات بشكؿ االعاقة دكف أم است ناء فضمكا كجكد مكاف خاص بيـ حتى يتسنى ليـ تقديـ االمتح

اف تقديـ " طالبة ذات اعاقة بصريةمنصؼ دكف اف تشكؿ حاجاتيـ مصدر ازعاج لغيرىـ فتشير 
طمب منيا اف تخفض صكتيا خبلؿ االمتحاف مع تتاالمتحاف داخؿ الصؼ مع االخريف 

المساعد، مما ا ر عمى اليات االتصاؿ فيما بينيما كعمى الكقت البلـز لتقديـ االمتحانات 
عمى عبلمتيا التي تدنت مقارنة في االمتحانات التي قدمتيا في مكاف مناسب كبالنياية 
 . ( 2017)ع ا، "كمنفصؿ

ذكم االعاقة بإعفاء مف مقرر الطمبة قضايا تعميـ االدبيات التي تناكلت  اكصت بعض
الصـ مف كتابة التعبير بالمغتيف الطمبة الرياضيات كاالسئمة التي تحتكم عمى الرسكمات كاعفاء 

 لعربية كاالنجميزية كمف مادة العركض مراعية في ذلؾ قدراتيـ كحتى ال يتأ ر تحصيميـ الدراسيا
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لكف تتناقض ىذه التكصيات مع مبدأ المساكاة  ،( 2013)مؤسسة قادر لمتنمية المجتمعية، 
كتكافؤ الفرص التي اقرتو االتفاقية الدكلية فبل يجكز حرمانيـ كاقصائيـ مف تمقي أم معمكمة 

اظيرت نتيجة المقاببلت حيث  ،، فحؽ العمـ كالمعرفة ىك حؽ لمجميعالطمبةزمبلئيـ ىا بقية اقيتم
باف مساقات المغات االجنبية ىي التي تؤ ر بشكؿ سمبي عمى تحصيميـ الدراسي كذلؾ لعدـ 

طالبة ذات في تعميـ ىذه المساقات حيث تقكؿ  التيسيرية مراعاة االحتياجات المعقكلة كالتدابير
ألف األستاذ لـ يتعاكف معي نيائيا ككاف دائما يكتب كيتكمـ  109 حممت مساؽ":  قة بصريةاعا

ككنت أعاني مف تكتر عالي الطمبة كفي مرة طمب مني اف اعرض برزينتيش اماـ  باإلنجميزية،
طالب ذا اعاقة يقكؿ  حيث ( 2017)ع ا،  "كلؤلسؼ ىذا أ ر عمي كلـ أحصؿ عمى عبلمة جيدة

كما انني اعاني مف مادة الرياضيات فأنا صفر في ىذه المكاد ال اعرؼ كيؼ   عسر تعميمي
 .(2017)ح ة،  "معيا كلكني استطعت بصعكبة اف اتجاكز ىذا المساؽ اتعامؿ

ذكم الطمبة كال يعني ىذا اف احتياجات  الفرص تكافؤاكدت االتفاقية الدكلية عمى مبدأ المساكاة ك 
ككف الفرص لمجميع متساكية، فمف خبلؿ المقاببلت تبيف اف االعاقة سكؼ تككف متساكية كلكف ت

معظـ الطمبة الذيف تـ مقابمتيـ ىـ مف كمية اآلداب اك الحقكؽ كقمة ىـ مف يتكجيكف الى دراسة 
ذلؾ دراسة  كتؤكد عمى تخصص الرياضيات اك الفيزياء اك غيرىا مف التخصصات العممية

 48ة ذكم االعاقة عمى كمية اآلداب تصؿ الى التي كشفت اف نسبة اقباؿ الطمب مؤسسة قادر
بالمئة بينما تكزع الباقي عمى الكميات المختمفة بإعداد متكاضعة كيبقى قطاع ىندسة التكنكلكجيا 

عكد ذلؾ بسبب االرتفاع العالي كيىك اقؿ التخصصات التي يتكجو الييا الطمبة ذكم االعاقة 
)مؤسسة قادر لمتنمية سائؿ التعميمية بشكؿ اساسي لتكمفة التعديبلت المطمكبة عمى المنياج كالك 

 .  ( 2013المجتمعية، 

ألنو يقكم الشخصية كيرفع مف الطمبة اما بخصكص  العمؿ التطكعي فمف المعمـك انو ميـ لكافة 
عطي الطالب فرصة لتعزيز  قتو بنقسو كالعمؿ عمى بناء درات الفرد العممية كالعممية، كيقيمة ق

مف التفاعؿ كالمشاركة كالتعرؼ عمى المؤسسات االجتماعية، فمف  ان لطمبة ك ير ذاتو كيفتح اماـ ا
معفييف مف العمؿ  قة في الجامعةاذكم االعالطمبة خبلؿ المقاببلت التي اجريت اتضح اف 

فتقكؿ  كمنيـ مف يعمـ لكنو يحب العمؿ التطكعي ،ال يعممكف ذلؾمنيـ التطكعي كىنالؾ عدد 
كال  نعـ قمت بإعماؿ تطكعي لكف ال اعرؼ كيؼ تـ حساب ذلؾ" ذات اعاقة بصرية طالبة

نعـ، ىك يتـ االعفاء " طالب ذا اعقة حركية كاممةكيقكؿ  ( 2017)ع ا، "معفية منو اعرؼ اني
منيـ كلكف انا لـ اقبؿ كعمى العكس قمت بعمؿ تطكعي أك ر مف أم طالب آخر، فقمت بالعمؿ 

ي مخيمات صيفية كندكات ككرشات عمؿ ككميا في داخؿ الجامعة كخارج الجامعة فشاركت ف
 . (2017)ح ـ، "كاف بم ابة عمؿ تطكعي خارج الجامعة.
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اقرت االتفاقية حؽ خصكصية االشخاص  كبالعكدة الى مبدأ الخصكصية الذم تـ تعريفو سابقا،
قكـ الجامعة بحماية تكحقا ، ذكم االعاقة كمنعت اتخاذ أم اجراءات يمكف اف تيدد خصكصيتو

ففي حاؿ احتاجت طكاقـ الجامعة ، كتحاكؿ الحفاظ عميياية المعمكمات المتعمقة بإعاقتيـ خصكص
 عبد الرؤوف د. عميد شؤون الطمبة يقكؿاالطبلع عمى ممؼ الطالب الخاص بكضعو الصحي 

 . ( 2017)السناكم،  ".نبمغ الطالب بذلؾ فيذا أمر قانكني" السناوي

 في الجامعة العبرية لمطمبة ذوي االعاقة ام الخصوصية الفرص واحتر  المساواة وتكافؤحق 2.4  

فيذا  ال بل ة التي تـ ذكرىا في السابؽ،بما اف العبرية ذات مأسسة قكية بسبب كجكد المراكز 
ذكم  لمطمبة العممي الدراسي بالطبع سكؼ يعكس الك ير مف الميزات االيجابية عمى التحصيؿ

ذا ال يعني انو ال يكجد القدس، لكف ىجامعة ؿ في افضؿ عمى ما ىك عميو الحابشكؿ االعاقة 
كىذا ال يعني اف تجربة الجامعة العبرية في قضايا  كتقصير مف قبؿ ىذه المراكز،اخفاقات 

االعاقة ىي تجربة م الية كما يتصكر البعض، فمف خبلؿ المقاببلت التي اجريت مع الطمبة  
تعيؽ مسيرتيـ التعميمية في الجامعة، فعمى   ظيرت العديد مف المشاكؿ التيذكم االعاقة انفسيـ 

تعميمو الف كتكقؼ الى االمتحانات يتقدـ لـ  ألنو اؿ منيـ مف تدنى تحصيمو العمميسبيؿ الم 
طالب تأخرت في اتخاذ اجراءات اك قرارات بشأنيـ فيقكؿ  الحككمية الداعمة لتعميميـالمؤسسات 

نعـ، ينزؿ لي مخصص  ،التأميفمة في يكجد عندم مشك" سمعية وبصريةمزدوجة اعاقة ذو 
، كالتأميف يعطيني ساعات قراءة كساعات مساعدة، لكضعي يكجد امتحانات مكعد )أ( كمكعد ومن

)ب(كالتأميف الكطني تأخر بسبب إجراءات إدارية تأخر في تقديـ المساعدات لي كىذا أ ر عمي 
  .  (2017)ع ق، "في تقديـ االمتحانات لمفصؿ ال اني 

 مسؤكالعرض لتمييز بسبب اعاقاتو كحمؿ مساقات كىك االف سكؼ يقؼ تمف  يشعر بانو كمنيـ 
بسبب تدني اك الحكـ عميو بالتكقؼ  ،نة لتدرس امكانية استمراره في التعميـ الجامعياماـ لج

 بصرية كاممة واعاقة حركية جزئيةمزدوجة اعاقة  طالب اخر يعاني منفيشير تحصيمو العممي 
اجتماعية بحاالت اعية كيتـ اعطائيـ خبلؿ سنكات الدراسة ممفات خاصة يدرس خدمة اجتم

كالتي قامت  مرشدتو لمتابعة حاالتيا اال انو تعرض الى تمييز شديد كمعاممة سيئة مف قبؿ
 اف كعندما تكجو ليا بررت لوممؼ كاحد  بإعطائوقامت  بإعطاء كؿ طالب  بلث ممفات اال ىك

الياتؼ مما ا ر عمى عبر عمى متابعة ىذه الحاالت  ادرمع العمـ انو ق كضعوبسبب ذلؾ 
مف المبلحظ اف المقاببلت التي تـ ذكرىا في السابؽ ىـ مف ، ( 2017)ـ د، تحصيمو العممي

كيبدك اف  القدس،جامعة الطمبة ذكم االعاقة المزدكجة االمر الذم لـ  تقابؿ كجكده الباح ة في 
العاممة كضحت كلقد  ،ذكم االعاقات المزدكجةة الطمب كجكد مأسسة قكية ىي التي استقطبت
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يككف معقد كصعب جدا فكحدة ىؤالء الطمبة مع التعامؿ اف  يفعات( عمية )االجتماعية في مركز
ذم االعاقة تحاكؿ تقديـ ما يمكف تقديمو لممساعدة فعمى سبيؿ الم اؿ اذا كاف الطالب مف 

كتقـك ، البصرية باإلعاقةـ الخدمات المختصة بتقدي( عمية)االعاقة البصرية كالسمعية يقكـ مركز 
 .( 2017)يفعات،  السمعية باإلعاقةبتقديـ الخدمات المتعمقة  اإلتاحةكحدة 

يعاني الطمبة ذكم االعاقة في العبرية مف مساقات المغات االجنبية كما ىك عميو الحاؿ في 
نيات التي تكفرىا العبرية قدس تماما خصكصا ذكم االعاقة السمعية فعمى الرغـ مف كؿ االمكاال

ذكم اإلعاقة الطمبة ف" ديتي مديرة وحدة االعاقةاال انو حتى االف ىي لـ تكفر لغة االشارة كتقكؿ 
السمعية الشديدة ىـ فقط ا نيف كال يحبذكا طريقة لغة اإلشارة فالبديؿ يككف ىك تكفير شخص 

ال الطمبة كؼ االقتصادية كألف لظر فبسبب اة كؿ كممة بكممة يقكليا المحاضر معيـ يقكـ بقراء
 .( 2017)ديتي، "يفضمكف ىذه الطريقة فبل يكجد لدينا لغة إشارة

يشير الدليؿ االرشادم اف كحدة االعاقة تقكـ بتنزيؿ المحاضرة التي يريد المحاضر شرحيا قبؿ    
مر مف مكعد المحاضرة حتى يتسنى لمطالب تحضيرىا لكف تبيف اف ىذا االمعينة  يكـ اك فترة

ال، فيؤالء الذيف يتكاجدكا عند العميد ": االعاقة البصريةذي طالب من خالي مف الصحة فيقكؿ 
 لمكؿ كليس  ، محاضرة يكتيكب تنزؿعكس عكس ما يقكلو المسؤكؿبيتكممكف ال يفعمكف فالكاقع 

 . ( 2017)ع ر،  "ذكم االعاقة كلكف بعد اف يشرحيا المحاضر لمطمبة

 ة الطمبة يالمقدـ لبقاربعيف دقيقة اضافية عف مدة االمتحاف يـ منحيتـ فاما بخصكص الكقت  
كاحاكؿ الجامعة بحاجة الى كقت زيادة ب اان": بصرية مزدوجة سمعية و اعاقة وطالب ذفيقكؿ 
ككفركا لي مف يقرأ  كالجامعة عميةككاف ذلؾ بعد التنسيؽ مع  عميةامتحاناتي في اف اجعؿ  ادائم

الطالب ذم اإلعاقة تصريح لتقديـ كظائؼ اعطاء يتـ ك  ،(2017، )ع ق"لي كقت االمتحانات
عطاء كظائؼ بديمة طبعا مع التنسيؽ مع المحاضر   التسميـ المتأخراف  مع العمـمتأخرة، كا 

تأخذ ىذا الشيء بعيف االعتبار في القسط  يرغـ الطالب عمى دفع غرامة فاف الجامعةلمكظائؼ 
اما بالنسبة ، (2014)مركز االتاحة ،  (2014، מיכל ,קבקמן)ذكم اإلعاقةلمطمبة  الجامعي

اك  المتعمقة بمكاد اإلحصاء اك الرسكمات البيانية اما األمكرمنو بل يتـ االعفاء فلمرياضيات 
   . الطالب ذم االعاقة ذلؾفيتـ االعفاء منيا إذا أراد  العركض

مساؽ كمادة أم اضر في تقكـ كحدة اإلعاقة بتكصية المح كبالنسبة لمكضكع الغياب المتكرر
يأخذىا الطالب ذك اإلعاقة في حاؿ تكرر غيابو بسبب إعاقتو، حيث إف العدد المسمكح في 

تجاكز غيابو أك ر مف ذلؾ حاؿ محاضرات في الفصؿ كفي  9ما يقارب أم % 30الغياب ىك 
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 (2007، טבקמן) تقكـ الكحدة باالتصاؿ مع المحاضر لمراعاة حاجة الطالب ذم اإلعاقة
 .(2007ف، طبقم)

ىـ   التخصصية فجميع مف تـ مقابمتيـالطمبة تتشابو االمكر بيف القدس كالعبرية في تكجيات 
يدرسكف  في الطمبة معظـ "في ذلؾ  طالب ذا اعاقة بصريةكمية العمـك االنسانية كيقكؿ  طمبة مف
عمؿ بيا مع قدرات يتناسب ال آلنوىذا  تربية، قسـ الخدمات االجتماعيةالة أك االجتماعيخدمة ال

ذكم اإلعاقة فالخدمات االجتماعية عندما تككف مع فرد اك مجمكعة يستطيع ذكم اإلعاقة اف 
يستطيع اف م بل فذكم اإلعاقة البصرية  ايعتمد عمى ذاكرتو كاساليبو في كتابة تقريرىا ككظائفي

كجو الى الخدمة تي بناءن عميياك تقارير الكتابة في الذاكرة المعتمدة عمى يستغؿ ىذه القدرات 
 . ( 2017) أ ـ ، " االجتماعية

 مف أىـ الحقكؽ التي تحافظ عمييا كحدة االعاقة ىك حؽ الخصكصية كالسرية التامة، صحيح   
في حاؿ إذا لكف  ،عاقتو فقط لكحدة اإلعاقةئؽ متعمقة في اعميو تقديـ ك ا الطالب يتكجب اف

بدراسة األمر إذا كاف ىي تقكـ ف الكحدةالك ائؽ مف  إدارة الجامعة أك الييئة التدريسية ىذهطمبت 
بعد ضركرة لمكشؼ عف معمكمات أك رؤية الك ائؽ كبالطبع إذا قامت بذلؾ فيككف ام  ىنالؾ

 كما ،(2014)مركز االتاحة ،  (2014، מיכל, קבקמן)مشاكرة كمكافقة مسبقة مف الطالب نفسو
ات عمى االختبار  خاصة تعديبلت ام مؿيعحتى اك المحاضر  المشرؼمع كحدة اإلعاقة تنسؽ 
 يحافظ عمىاف  يجب عمى المشرؼ كذلؾ ،م االعاقةك ذالطمبة يتبلءـ مع احتياجات  بشكؿ

تحقيقات حكؿ قضايا تتعمؽ أم خصكصية الطالب كقت االمتحانات كعميو االمتناع عف اتخاذ 
ذلؾ الجمكس إذا كاف  ير مكافيعمى تغيجبر الطالب  اف  المراقب ال يمكنواف كما اعاقتو،  في

تقكـ الكحدة بإتاحة أنظمة المعمكمات في كؿ إجراء أك خدمة أك كما ، حاجتوالمقعد مناسب ل
كذلؾ األمر فيما  صفحة الشخصية،الاستشارة فإذا كانت معمكمات سرية فتقكـ بإتاحتيا عمى 

 ؿ نظاـ يككف متاح ضمف نظاـ البرمجة االلكتركنية مفتحاكؿ اف ؽ باألمكر العامة تعمي
مف الدكرات  تغيرام  استفسارات عف ،الككرسات التسجيؿ لمجامعة تسجيؿ المعمكمات الشخصية،

استبيانات  ،كتصريح الدراسة كا بات الطالب كالعبلمات االمتحانات دفاتر أك المساقات،
كمعمكمات تبادؿ  الطعكف،طمبات كأتاحو المعمكمات عف تقديـ  إجراءات تأديبية، ،امتحانات

  .(2014)مركز االتاحة ، (2014، מיכל, קבקמן) .كالمنح الدراسيةمبة الط
اال اذا تحقؽ حؽ امكانية  في مؤسسات التعميـ العالي الطمبة ذكم االعاقةتعميـ يتحقؽ حؽ ال  

االبكاب مفتكحة كيأخذ كافة الحقكؽ كيتساكل في الطالب ذك االعاقة امامو يجد  بحيثالكصكؿ 
ككاف  ،م االعاقةلكافة حقكؽ االنساف مف ذتطرقت االتفاقية الدكلية  ،الفرص مع بقية الطمبة
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لذا يناقش ىذا الفصؿ ايضا السؤاؿ  لحؽ امكانية الكصكؿ مادة مستقمة مفصمة كغنية بالحقكؽ،
ما التدابير المتبعة لتطبيق حق المادة التاسعة من االتفاقية الدولية وىي : كمفاده ال انيالبح ي 

 وصول لمطمبة ذوي االعاقة في كال الجامعتين؟تييئة امكانية ال

: االتاحة طمح االتاحة الى قسميفاك ما يطمؽ عميو ايضا بمص يقسـ حؽ امكانية الكصكؿ
 : بانيا  تعرؼ االتاحة حسب الدليؿ االرشادم لمجامعة العبريةك الفيزيائية كاالتاحة الخدماتية، 

القديمة مف اجؿ كصكؿ عمى المباني  ييراك تغمبلئمة األبنية الخارجية أك إدخاؿ تعديبلت 
: ، اما اتاحة الخدمات فييذكم اإلعاقة كتحركيـ بكؿ سيكلة كبشكؿ امف كمستقؿاالشخاص 

كاف  كنوذكم االعاقة الى ما يريداالشخاص مبلئمة اإلجراءات كالخدمات عمى أساس اف يصؿ 
ف، ( )طبقم2007، טבקמן) حتراـلمساكاة كاالافي تمؾ الخدمات كالفعاليات تحقيقا لمبدأ  كايشارك
 ص  .(2007

  جامعة القدس في وسائل النقل و  والطرقوالمرافق االخرى مالئمة المباني 5. 2    
مف حؽ الطالب الجامعي الكصكؿ الى أم مرفؽ مف مرافؽ الجامعة باستقبللية كدكف الحاجة الى 

 امعة ىك مف ابسط الحقكؽفتعرؼ عمى مباني الجفي مشكاره الجامعي،  أم شخص يساعده دائما
 التي مف المقركض اف يعمميا الطالب، لكف تبيف مف خبلؿ نتائج المقاببلت اف معظـ  ال قافية
ما ىي مبانييا كما ىي كمياتيا حيث يقكؿ  ك ذكم االعاقة ال يعممكف ما ىي جامعة القدس الطمبة

ية عمى كرسي قاؿ لي إعاقة حرك اذ افانا في الجامعة شاىدت طالب" طالب ذا اعاقة بصرية
أتمنى اف أرل ما ىي المكتبة كما ىي كمية الحقكؽ كما ىي كمية اآلداب كالتنمية حيث ال يكجد 

بل يكجد مركز ف ( 2017)ع م،  "كفي ىذا الطالب كىك ال يعرؼ جامعتوطرؽ متييئة لذلؾ كت
في بداية اقة ذم االعالطمبة  كارشادلتكجيو تقكـ بجمسات تعريفية كال ككادر بشرية متخصصة 

 :اعاقة بصرية طالبة ذاتخؿ الجامعة فتقكؿ كالتنقؿ داكيفية التحرؾ يـ بالفصؿ الجامعي لتعريف
يجب أف يتـ مساعدتنا أكال لمدخكؿ إلى الجامعة إلرشادنا عمى كافة المرافؽ مف قاعات كمكاتب "

مع العمـ اف ، ( 2017)ع ا، "عند حدكث األنشطة ال قافية كغيرىا كيجب عمييـ أف ييتمكا بنا
طمبة مالياـ المفتكحة دكف كجكد أم خصكصية لاتقكـ بتقديـ بعض االنشطة التعريفية في الجامعة 

 .ذكم االعاقة

الذم يجب  تحاكؿ عمادة شؤكف الطمبة فعبل تغطية ىذا الجانب مف خبلؿ حشد العمؿ التطكعي 
خدمة  كف ذلؾ باحتساب ساعاتذكم االعاقة كيكزمبلئيـ اتجاه مساعدة اف يقكـ بو عمكـ الطمبة 

بانيـ يسعكف دائما  حسن دويك د. نائب رئيس الجامعةكما يشير  ،داخؿ الجامعةليـ مجتمعية 
إلزالة أم معيؽ مادم بيئي يعترض كصكؿ الطمبة ذكم االعاقة الى أم نقطة يردكف التكجو الييا 
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نقؿ مف مكاف إلى أخر الطالب بدخكلو لمصؼ أك الت عمى  نعـ نحف نقكـ  بتسييؿ"حيث يقكؿ 
نحف الطمبة األبكاب عريضة ككافيو يدخؿ براحتو كأم شيء يمفت نظرنا إلييا  ،كدخكلو لممختبرات

 .( 2017)دكيؾ،  "كجد تسييؿ لمحركة داخؿ الحـر الجامعيي مستعديف لتكفيرىا لكف بشكؿ عاـ

ـ الجامعي فمف شكارىفقط في بداية م مف صعكبة التعرؼ عمى المكاف االعاقة ميعاني الطمبة ذك 
الطمبة ذكم االعاقة كخاصة البصرية منيـ كالجكالت التي اجرتيا الباح ة مع خبلؿ المقاببلت 

خريطة ذاتية ليصؿ الى المحاضرات لنفسو متكيفيف مع اعاقاتيـ بذكاء فمعظميـ يضع انيـ  تبيف
درجات كبعدىا يعد   بلث الى مدخؿ الكمية يبدأ بالعداالعاقة البصرية  ذك فم بل يصؿ الطالب

عمى ىذه االبكاب بعد  كيبدأ القاعات ابكا ب صؿيك  ميفم بل يتجو الى اليعشر خطكات كبعدىا 
يحفظكف المكاف مف  ..بعد الباب ال الث كىكذا  فيختزؿ في ذاكرتو اف محاضرتوالجانب اليميف 

 . اكؿ مرة

 حيث يؿ الف مبنى االنشطةالتسجمكاتب معاناتيـ في الكصكؿ الى انيـ يعبركف عف عبلكة عمى 
ال اني ال يكجد فيو مصعد مع انو مف اىـ المباني التي يتردد  تب التسجيؿ بالطابؽاتكاجد فيو مكت

كالمكاتب اليامة م ؿ المالية كالتسجيؿ الطمبة باستمرار بسبب كجكد عمادة شؤكف الطمبة عمييا 
لمبنى يكجد شاحط يمكف مف خبللو ففي مدخؿ ا كالقاعة الرياضية كغيرىا،الطمبة ككحدة مساعدة 

اما اذا ارد التكجو الى  الكصكؿ الى الطابؽ االكؿ فقط أم عند مكتب عميد شؤكف الطمبة
مع  االدارم عمؿ امرهعميو  فيتعذر ،بسبب كجكد الدرج الطكيؿالمكاتب االخرل قبل يستطيع 

االكاديمي  مرشده ف يقكـفمنيـ مف يبعث زمبلئو لتخميص ىذه االمكر كمنيـ م ،المالية كالتسجيؿ
طالب ذا ىك بنفسو فيقكؿ  حميا كعميو اف يحضريصعب  كاجو مشاكؿكمنيـ مف ي بمساعدتو

كنت ابعث أحد الزمبلء كىـ يقكمكف بيذه الميمة، فانا ال أستطيع اف أصؿ ": حركية كاممة اعاقة
يعكف حؿ مكضكع زمبلء ال يستطاللذلؾ المكاف فبل يكجد مصعد كالمبنى كمو درج، كعندما كاف 

كاف يصعد لي أحد المكظفيف كيفيـ بالضبط ما ىك كضعي كماذا اريد، كحدث مرة اف مكظفة لـ 
 أيدييـ حتى أستطيع اف اتفاىـ معيا تتعاكف معي فاضطر زمبلئي لحممي الى الطابؽ ال اني عمى

نتقاص يكجد ا كمف المبلحظ ىنا انو ،(2017)ح ـ، "كبالرغـ مف ذلؾ تعاممت معي بكؿ جبلفة
عندما يتـ حممو مف قبؿ زمبلئو اماـ جميع الطمبة كالمكظفيف فالعاقة ا ككانتياؾ لكرامة الطالب ذ

انساف تتساكل كرامتو مع  متناسيف بانو في كضعية محرجة ن ير نظرات الشفقة كالمنة كاالحساف
ال يجكز حتى رئيس الجامعة نفسو فيذا امر خالي مف االنسانية ك  كاأم طالب اك مكظؼ كرامة 

  .عالية االىميةك قافية قيمة تربكية اف يحدث في مؤسسة أكاديمية ذات 
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تبيف نتائج الجكالت التي اجريت باإلضافة الى المقاببلت سكاء كانت مع المسؤكليف اك الطمبة 
عف  االعاقة الحركيةو الطمبة ذلقد عبر احد  ،يـذكم االعاقة انو ال يكجد مكاقؼ خاصة لسيارات

فيك يعاني مف عدـ  ،دائما يعاني مف حرج في ايجاد مكاف لسيارتو ألنو مف ذلؾ شديدتضايقو ال
تكازف في الحركة كبحاجة دائما الى دربزيف حتى يستند عميو لذا يفضؿ اف يقكد سيارتو الخاصة 

في البداية كاف ىنالؾ ك ير مف الصعكبة "يقول حيث المكاف القريب مف كميتو اك محاضرتو الى 
نكا معي، كلكف بعد عدة محاكالت، نعـ، سمحكا لي في الدخكؿ في السيارة الى داخؿ كلـ يتعاك 

 عمر اليندسةمكتب  مديريبرر  ،(2017) ـ د،  "الجامعة بالقرب مف الكمية التي ادرس بيا
نعـ يكجد مكاقؼ، كلكف ": م االعاقة بالتاليطمبة ذك مبالجامعة عدـ كجكد مكاقؼ خاصة ل عريقات

ر أم شخص معو سيارة كىذا ليس امر صعب، مع انني حتى االف لـ أ خاصة ال تكجد عبلمات
الميبلف كاالنحدار االخذ بعيف االعتبار اف طبيعة األرض ىنا شديدة عمينا لكف في الجامعة، ك 

مكقؼ في كؿ مبنى فينالؾ صعكبة اف نعمؿ لكؿ مبنى مكقؼ كىذا بالطبع  فبل نستطيع اف نعمؿ
ادية فيذه الجامعة تعتمد في تمكيميا عمى التبرعات الخارجية م ؿ ايضان يحتاج الى تكاليؼ م

 (. 2017)عريقات، "الككيت كاالتحاد األكركبي كافراد فمسطينية مقتدرة 

الجامعة كالى  حـريحتاج الطمبة ذكم االعاقة الى كقت اضافي اك ر مف اجؿ الكصكؿ الى 
كمنيـ مف يعاني مف  و الى الجامعة،فمنيـ مف ينتظر سيارة خاصة بو لنقم ،قاعات المحاضرات

يعمـ بسبب  ال كمنيـ مف قاـ المحاضر بتغيير مكقع المحاضرة كىكعدـ رؤية ارقاـ القاعات 
تككف التفافية كطكيمة كمتعبة  منيـ مف يستخدـ كرسي متحرؾ كطريقة، ك اعاقتو السمعية

محاضرة في كمية لديو  دقائؽ يكجدبعشر  خصكصا اذا كاف لديو محاضرة في كمية العمكـ كبعدىا
كمنيـ مف ينتظر زمبلئو لحممو  ،الحقكؽ اك التنمية الريفية كىنا نتحدث عف مسافة طكيمة جدا

نحف في كمية اآلداب " اعاقة حركية جزئية طالبة ذاتفتقكؿ عمى االيدم ليصؿ الى قاعتو 
اقة حركية بحاجة الى مصاعد فانا مف الممكف اف أدبر امرم كلكف ىنالؾ زميؿ لي عنده إع

حتى يستطيع الكصكؿ الى محاضرتو في الطابؽ ال اني أك الطمبة شديدة كيتـ حممو عمى ايدم 
كمنيـ مف  (،2017)س ف، "ربع طكابؽ كال يكجد فييا أم مصعدال الث، فكمية اآلداب ىي أ

القاعة  بالرغـ مف تكجيو الى مكتب التسجيؿ لتغيير ينتظر شركة المصاعد حتى تصمح العطؿ
 انو تـ اخباره بانو ال يكجد فرصة لتغيير في منتصؼ الفصؿ فالقاعات كميا مشغكلة فيعبراال 

معظـ محاضراتي كانت في كمية العمـك "بألـ عف معاناتو كبلتي  اعاقة حركية كاممةذا  الطالب 
ككنت امكث فترة طكيمة احيانان دكف الحضكر في المحاضرات فحد ت مرة كتعطؿ مصعد العمـك 

انا ال احضر المحاضرات، ككاف بعض المحاضريف يتعاطفكف معي ك يكـ احد كعشريف ك  حكالي 
، كانا دائما بحاجة الى كقت حتى أقكـ بتقديموالطمبة مع أحد  كيقكمكف بأنزاؿ كرقة االمتحاف
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فينالؾ بعض  ،(2017)ح ـ، " المكعد المحدد اطكؿ مف اجؿ الكصكؿ الى المحاضرات في
يـ اذف لمخركج مف المحاضرة قبؿ انتيائيا بكقت فصير حتى يتسنى المحاضريف بالفعؿ مف يعطي

كمنيـ ال يراعي ، يتقبؿ ىذا التأخير ، كمنيـ مفليـ الكصكؿ الى المحاضرة التالية المقررة عمييـ
عف  تأخر ألنوباف احد المحاضريف قاـ بطرده مف المحاضرة  طالب ذا اعاقة حركيةفيشكي ذلؾ 

كر كمحاضرتو في الطابؽ ال اني في كمية التنمية انو يمشي عمى ك ا مع الذكرالمكعد المحدد 
مع عمادة شؤكف االمر كبعد البحث في ىذا  ،(2017)بء، الريفية حيث ال يكجد مصعد فييا

المتاحة  الطمبة تبيف اف العمادة تحاكؿ جاىدة كضع الطمبة ذكم االعاقة في الطكابؽ االرضية
ب ذا إعاقة حركية تكجو لدينا طال "ميساء كحمة طمبةال موظفة في عمادة شؤونالحيث تقكؿ 

القاعة كطبعان مقاعة فقمنا بإرساؿ كتاب الى التسجيؿ كالدائرة لتغير في التكجو ل يكجد لديو صعكبة
 . (2017)كحمة،  "تـ االستجابة لذلؾ

ـ  تبيف مف خبلؿ البحث انو يكجد بعض المباني تحقؽ حؽ امكانية الكصكؿ م ؿ مبنى كمية العمك 
تكجد لكحة مفاتيح مجيزة بمغة بريؿ كما تتكفر خدمة الناطؽ  وحيث يكجد فييا مصعد كفي داخم

مبنى المجمع الصحي حيث يكجد ككذلؾ االمر في ، الى الطابؽ المطمكبعند كصكؿ الصاعدة 
، كيكجد شاحط عمى مدخؿ االبكاب الرئيسية لممباني ىك يمبي امكانية الكصكؿ لكف اربع مصاعد

كىذا يتناقض مع حؽ امكانية الكصكؿ كالسبلمة الشخصية  ،الدرابزيفعدـ كجكد لماف ليس بأ
حؽ امكانية الكصكؿ ، ف5مف االتفاقية الدكليةالسابعة عشر المادة  عميوكفؽ ما نصت  لمطالب

 لعمكـ كالمجمع الصحي كىماابالنسبة لمبنى ىذا ؽ السبلمة الشخصية، بح ان ك يق ان مرتبط ارتباط
فيي غير اما بالنسبة لبقية المباني كخاصة القديمة منيا م ؿ كمية الحقكؽ  ،الجامعةاالفضؿ في 

لك تكاجد متاحة عمى االطبلؽ فبل يكجد فييا مصعد كال شاحط عمى مدخميا الرئيسي كحتى 
مدير مكتب كيبيف  ،عائؽ اماـ دخكؿ الطمبة ذكم االعاقة الييا شاحط فينالؾ درج يقؼال

طبيعة البناء في كمية العمـك مختمفة عما ىك عميو الحاؿ في الحقكؽ لذلؾ اف  اليندسة بالجامعة
الى تحسف ممحكظ في السنيف العشرة مع انو اشار كاف مف الصعب ايجاد مصعد في الحقكؽ، 

يشرؼ عمى مبنى جديد بالجامعة تـ االخذ بعيف االعتبار في بنائو كؿ  حاليا انوكب االخيرة
كالجامعة ، ...كدكرات مياه خاصة  شكاحطكمصاعد ك  دربزيفة مف احتياجات الطمبة ذكم االعاق

 ،تحاكؿ جاىدة تييئة المباني القديمة كاالعماؿ الخارجية مف طرقات كساحات كمقاصؼ تجارية
 ؿ كمية التنمية الريفية ككمية اليندسة ككمية مكالتي ال يكجد فييا مصعد الجديدة كحتى المباني 

أم "الى امكانية كجكد مصاعد فييا حيث يقكؿ  اتعمر عريق ندسةمدير مكتب الييشير فالدعكة 

                                                           
5
لكل شخص ذي إعاقة "ما ٌلً حماٌة السالمة الشخصٌة واقرت فٌه ت علٌه االتفاقٌة استقلت بعنوان خاص اطلقوهً المادة التً   

   (21:ص  2116)االمم المتحدة،  "آلخرٌن.الحق فً احترام سالمته الشخصٌة والعقلٌة على قدم المساواة مع ا
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ألؼ دكالر  اربعيففمف الممكف اف تصؿ في المباني الجديدة الى مبنى في العالـ يمكف تييئتو 
ألؼ دكالر ففي المباني القديمة م ؿ كمية الحقكؽ ممكف اف يصؿ  مئةكفي المباني القديمة الى 

 . (2017)عريقات،  "بيت كمصعد نشائيالى ذلؾ ألنو يحتاج الى عمؿ ا

ناعمة في الممرات كالقاعات الداخمية  مممس االرضياتكالجكالت اف  تبيف مف خبلؿ المبلحظة 
كالقاعات غير " طالب ذا اعاقة حركية جزئيةفيشير كعمييـ المشي عميو بحذر ك ببطء  جدا

فيكجد ىنالؾ ادراج ال يكجد عمييا  اتزحمؽ، متييئة لذكم اإلعاقة نيائيان، كميا درج كاحيانان كنت
اعاقة حركية  طمبة ذكم، كىنالؾ (2017)ـ د،  "دربزيف كال يكجد عمييا أم عبلمة لعدـ التزحمؽ

كما انيـ  لكراسييـ بسبب ك رة المقاعد المخصصة لبقية الطمبة، امريح اال يجدكف مكانكاممة 
انو يحتاج  اصة بيـ فمنيـ مف اشاريعانكف ك يرا كقت تقديـ االمتحانات لعدـ كجكد طاكالت خ

الى اك ر مف كرسي ليستطيع اف يقدـ االمتحاف كمع ىذا فيك يقدمو بمعاناة الف جمستو غير 
    .(2017)ح ـ،  مريحة

تعتبر امكانية الكصكؿ الى الحـر الجامعي مشقة تحتاج الى جياد كصبر طكيؿ جدا، فمعظـ   
مف عبر عف استياءىـ مف المكاصبلت فأصحاب  كخاصة الحركية منيـالطمبة ذكم االعاقة 

ـ اشخاص مف ذكم االعاقة ذلؾ يكحتى السيارات الخصكصية ال يقبمكف اف يركب مع السيارات
انو يقؼ بالساعات حتى  طالب من مستخدمي الكراسييشكؿ عبء عمييـ، فم بل يشير  ألنو

اتعب شيء " ليؼ اضافية، فيقكؿيعكد الى بيتو كدائما يأتي الى الجامعة بتكسي كىذا طبعا لو تكا
كاحيانا ك يرة عندما يعكد زمبلئي قبمي الى بيكتيـ ال اجد مف يساعدني في حياتي المكاصبلت 

فانا بحاجة الى مف يساعدني عند الصعكد الى السيارة كبحاجة الى مف يضع كرسيو في صندكؽ 
منيا ممكف اف تقؼ لي   عني عشريف سيارة كاحدة السيارة كاصحاب السيارات ال يساعدكني يمر

  . (2017)ح ـ ،  "كاحيانا اعكد كابقى في السكف

مقتصرة لمسؤكليف ىي االفيزيائية بالنسبة ل قافة االتاحة مف خبلؿ البحث اف  مف الكاضحكاخيرا 
ببعض منيـ كربما يعكد ذلؾ الى عدـ كعي  ،فقطكجكد مصعد اك شاحط اك درابزيف عمى 

كالتي مف الممكف اف يتـ مكاءمة احتياجاتيـ  ،م االعاقات المختمقةاحتياجات باقي الطمبة مف ذك 
مع اك ات خط كبير ذيافطات كجكد االمكر البسيطة كالغير مكمفة عمى االطبلؽ فم بل ببعض 
ىك نكع مف انكاع  اصة بالطمبة الصـ كالبكـخطمبة ذكم االعاقة البصرية اك اشارات مبريؿ ل

مف المداخؿ الرئيسية لمجامعة بمكحات اب اكلى اف تزكد كؿ ، فمف بالخدماتيامكانية الكصكؿ 
كتستعمؿ مطمبة ذكم االعاقة تحقؽ امكانية الكصكؿ ل المتكفرة التي الخدمات ارشادية لمداللة عمى

 . الرمكز المتعارؼ عمييا دكليا
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  ريةبلعا بالجامعةمالئمة المباني والمرافق االخرى والطرق ووسائل النقل  2.6  
جامعة العبرية بمكائمة فيزيائية عالية تفكؽ جامعة القدس، مع العمـ اف مساحة الجامعة تتمتع ال
بنية لعبرية ا، فمف الكاضح اف البنية التحتية لمجامعة اضعاؼ اضعاؼ جامعة القدسنزيد العبرية 
كيعكد ذلؾ لصرامة القانكف االسرائيمي في المراقبة عمى المؤسسات االسرائيمية  ،كقكية متييئة

عبلكة عمى اف التاميف الكطني كالذم يدعـ كيمكؿ احتياجات  التعميمية، كخاصة المؤسسات
ى كافة ة لتحقيؽ حؽ امكانية الكصكؿ عممعايير ك مقاييس معين بتعميـقكـ ي الطمبة ذكم االعاقة

مسؤول في وحدة اليندسة في فمف خبلؿ المقابمة التي اجريت مع  ،الجامعات االسرائيمية
اشار انو يكجد ميندسة متخصصة بعمـ االتاحة معينة مف قبؿ التاميف  تسفيعبرية ال الجامعة

الكطني كىي التي تفحص كتراقب قضية االتاحة في الجامعة كىي التي تعطي المعمكمات 
 -نجشكتال -مركز االتاحة  كاالستشارات لمكتب اليندسة بالجامعة باإلضافة الى تعاكنيا مع

انو في  فمف خبلؿ البحث في العبرية تبيف ،(2017)تسفي،  عماؿالمسؤكؿ داخميا عف ىذه اال
كيكجد ادراج كعمى كؿ درج يكجد  بدرا بزينات ةمنؤ مشكاحط كؿ مبنى يكجد عدة مصاعد كعدة 

اك  في حـر جبؿ المشارؼانو  تسفي مكتب اليندسة بالعبريةمسؤكؿ في ال كيشيربالفعؿ دربزيف 
كفي كؿ مكقؼ لمسيارات يكجد أماكف مخصصة  مصعد 80يكجد "ما يسمى )كامبكس ىارتسيفيـ(
يمكف الكصكؿ الى كؿ صؼ كما  الذيف يممككف بطاقة تؤكد ذلؾىـ لذكم االحتياجات الخاصة ك 

اك مصاعد كالممرات مبلئمة لمناس المقعدة عمى كرسي شكاحط  مكتب في الجامعة عف طريؽ اك
   . (2017 )تسفي، ."كما يكجد أيضا مراحيض مبلئمة ليـ بشكؿ خاص

كبالرغـ مف ىذا العدد الكبير مف المصاعد اال اف نتائج المقاببلت اظيرت اف ىنالؾ بعض 
، م ؿ كمية الحقكؽ تصؿ الييا المصاعد خصكصا في المباني القديمة االماكف كالقاعات ال

يس القديـ لتأس في الجامعة العبرية ممكف اعتبارىا قضية جديدة بالنسبة لمعمرالمكائمة فقضية 
نما يككف يكاالف العمؿ يتـ دائمان ا"ميخائيل كرييني ميد كمية الحقوق عحيث يقكؿ الجامعة 

 فالشاحط كنحف اآلف نعمؿ عمى انشاء مصعد كقريبان سكؼ يجيزشاحط  ىنالؾ درج يككف ىنالؾ
كف طالب لـ يكنت انا عندما فسنيف  عشرعند مكتبة الحقكؽ مكجكد تقريبان فقط مف   المكجكد
كىذه األمكر كميا أمكر جديدة، فاألمر جدا معقد عندما يتـ التعديؿ عمى  مكجكدلشاحط ىذا ا

مبنى قديـ فنحف بحاجة الى رؤية الخرائط القديمة كعمؿ حسابات مف اجؿ كضع مصعد في 
كسط بناية قديمة أم نعـ كمؼ الك ير كالجامعة ليست دائمان بإمكانيا التمكيؿ فالمشركع يكمؼ جدان 

 (. 2017)كرييني،  "ي سمـ األكلكيات كقد تحقؽككضعناه ف
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تحاكؿ الجامعة تحقيؽ كتسييؿ حؽ امكانية الكصكؿ بقدر االمكاف حيث تـ افتتاح بكابة النفؽ    
عدد مف  المممة بأكبر كميات الجامعة اكسع كاعرؽ التي تعد مففي كمية العمكـ االنسانية ك 

مصعد كالدرج ىك قربيا عمى مركز عمية كال كتبيف اف احد اسباب افتتاح البكابة ،التخصصات
كما اف امف الجامعة العبرية يسمح بدخكؿ مرافؽ يي مف اك ر بكابات الجامعة اتاحة الكيربائي، ف

نعـ، كاحد مف األسباب التي تـ  " بالجامعة سم الحرسق مسؤول يقكؿف مع الطمبة ذكم االعاقة
ما انيا مبلئمة لذكم اإلعاقة الحركية فيك يدخؿ فتح بكابة النفؽ مف اجميا ىك قربيا عمى عمية كك

ليس طالب جامعي يسمح لو  مع الطالب ذا االعاقةمباشرة الييا كفي حاؿ ا بت اف المرافؽ الذم 
كما اف الداخؿ مف بكابة  ،(2017)الحرس،  "في أم بكابة مف بكابات الجامعة بالدخكؿ معو

المبلئـ لكاضح ك االصكت  لصفارة الخاصة ذاتالنفؽ يعمـ طريؽ مركز عمية مباشرة بسبب كجكد ا
مف خبلؿ يسمعيا الطالب ذا االعاقة البصرية ليتتبع الصكت ليصؿ الى مدخؿ مركز عمية اذ 

 صكتيا.

فببلطيا لكنو  يؤدم الى التزحمؽ، ت الجامعة العبرية ىي ارضيات ذات مممس ناعـاارضيمعظـ 
حتى كىك عبارة عف خط عريض  -بيج -فر اصلكنو يكجد ببلط بني داقف كفي كسط ىذا الببلط 

 طالب ذا، كلقد اشار ليدليـ عمى مكاف القاعات اك الكافتيريادكف است ناء الطمبة يمشي عميو 
اما بخصكص القاعات فأرقاميا ، ( 2017)ع ر،  بانو يستفيد مف كجكده بصرية جزئية اعاقة

ليست متاحة لمطمبة ذكم االعاقة لكف  لمطمبة مف ذكم االعاقة البصرية الجزئيةكبيرة مناسبة 
ال  الكاممة فبل يكجد اال قمة قميمة مف القاعات التي يكجد عمييا يافطات بريؿ، كحتى لكجدت فيك

يعمـ عنيا بسبب عدـ كجكد المكحة االرشادية التي تـ ذكرىا في السابؽ عمى مداخؿ االبكاب 
الطبلؽ مف حيث اليافطات كممكف اف غير مكائـ عمى ا فحـر الجامعة العبرية ،الرئيسية لمجامعة

 ىك عميو الحاؿ في القدس. ماما كمايعكد ذلؾ الى قمة كعي مف قبؿ المسؤكليف ت

االعاقة الحركية الكاممة في داخؿ القاعات كمعانتيـ ىنا اشد مف المعاناة في  ذكمالطمبة يعاني   
راسييا ممتصقة مع بعضيا ككي كمية العمكـ االنسانية ىي ضيقة جامعة القدس فمعظـ القاعات ف

"عدة  طالبة ذات اعاقة حركيةالبعض، كال يكجد ليـ طاكالت خاصة عند تقديـ االمتحانات فتقكؿ 
رل اعمى الزاكية فبل اجمس كدائما ي األستاذ اف يغير الصؼ مف اجم مرات حد ت معي كاضطر

يكجد كال  البعض القاعة صغيرة كالكراسي ممتصقة مع بعضيافىناؾ  جمكسيالمكح جيدان بسبب 
كانا دائما اجمس عمى الزاكية حتى استطيع اف اخرج بكقت أسرع ألني إذا  ،طاكالت مناسبة لي

عميو كقت  دخمت لمداخؿ سكؼ اضطر اف انتظر باقي الزمبلء كاحيانان ىذا يؤخذ كقت كيعطؿ
 .( 2017)ؾ ت،  "امتحانات اك محاضرات 
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في ما ىي خدمات اإلتاحة المتكفرة ذكم االعاقة كضح الدليؿ االرشادم الخاص بالطمبة       
اإلعاقة في طالب ذم مكاف الصؼ الدراسي غير متاح يحؽ لحاؿ  الجامعة، كاشار انو في

كىذا  يطمب تغير مكاف المحاضرة بسبب عدـ كجكد اإلتاحة المناسبة لواف الجامعة العبرية 
  متابعةالكحدة اإلعاقة ب كتقكـ لفصؿمف ابتداء ا فخبلؿ أسبكعيلممحاضريف الطمب يقكـ بتقديمو 

ذكم االعاقة كخاصة الحركية الطمبة جميع ابدل ، كبالفعؿ (2007ف، )طبقم (2007، טבקמן)
منيـ تعاكف مديرة مركز االتاحة في تسييؿ نقؿ محاضرتيـ الى قاعات مكائمة، كغالبا ما يتـ 

يف انيا جامعة لممكاصفات العالمية ي زيارة ليذه القاعة تبفف نقميـ الى قاعة اسميا)ال بل مائة(
 .االعاقة يحتاجيا الطالب ذكالتي 

يعاني الطمبة ذكم االعاقة ف بشكؿ كامؿ،احة االمكر في الجامعة العبرية ىي مت ليست كؿ 
 كىـ دائما في تنقميـ بحاجة الى مف يساعدىـ عمييا الداخمية الشكاحط رالحركية مف شدة انحدا

مبلئـ  "بالفكـر "مدخؿ الجامعة الرئيسي اك ما يسمى د فيك شاحط المكجيبدك الالم اؿ  فعمى سبيؿ
يشيركا الى عكس ذلؾ تماما فتقكؿ نفسيـ ابحجمو كيكجد عميو درابزيف لكف اصحاب التجربة 

الفكـر بالطمكع ليس  ، شاحطمناسبة كغير مناسبةشكاحط  يكجد "طالبة ذات اعاقة حركية كاممة
تي كانت دائمان تتصاعب انا عندم قدرة عمى التكيؼ مع . صاحبالنزكؿ سيؿفي  لكف سيؿ

الكرسي أك ر مف غيرم، فزميمتي صار معيا حادث كأصبح عندىا شمؿ نصفي كىي غير قادرة 
الخارجية فمكتب التسجيؿ في لشكاحط كذلؾ االمر بالنسبة ، ( 2017)ش ء، "عمى التكيؼ

طالبة اخرى ذات اعاقة النحدار فتقكؿ العبرية ىك خارج مبنى الجامعة كيكجد عميو شاحط شديد ا
يكجد كؿ شيء عمى الكمبيكتر فانا لست بحاجة الى الذىاب الى أم دائرة لمعالجة  "حركية كاممة

األمكر اإلدارية، في مرة احتجت اف اذىب لعبلج امر يتعمؽ بحساب الجامعة الخاص بي عند 
"    ج أحد المكظفيف لمساعدتيفخر المبنى  مساعدة لـ يكف متاح اكرما، كاحتجت في التسجيؿ
 .( 2017)ؾ ت، 

ىي أبكاب كيربائية  الجامعة المكجكدة في معظـ األبكاب الرئيسيةبالنسبة لؤلبكاب ف اما
 البكاباتفيذه ، الف استعماليا قميؿ اإللكتركنية أما األبكاب الفرعية فيي ليست الكتركنية

 كم اإلعاقة البصرية حتى ال يصطدمكا بياذطمبة مااللكتركنية تكفر االمف كالسبلمة كخصكصان ل
تغيير معظـ البكابات الى بكابات كتـ  كما اف استعماليا اسيؿ لمطمبة مستخدمي الكراسي،

 مركزفي الجامعة حيث تكجيكا الى ذكم االعاقة البصرية الطمبة عمى طمب مف االلكتركنية بناءا 
     عمى ىذا الطمب عة بتحقيؽ مكافقةالجامادارة تكجيت بشكؿ رسمي الى عمية كادارة المركز 

 . ( 2017)ع ر، 
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تعتبر اسرائيؿ اما فيما يتعمؽ بكيفية كصكؿ الطمبة ذكم االعاقة الى الجامعة فمف المعمكـ اف 
ابعة لكزارة المكاصبلت ي كمكاصبلتيا ىي مكاصبلت حككمية ترفاه اجتماع دكلةنفسيا 

صرية ىـ ال يكاجيكف ا الطمبة ذكم االعاقة الباالسرائيمية فمف خبلؿ مقابمتي مع الطمبة خصكص
يكجد فييا خدمة الناطؽ  "اجيد"الى الحـر الجامعي ذلؾ الف باصات  يـكصكلأم متاعب في 

، ىذا باإلضافة اف االشخاص ذكم االعاقة حطة التي كصؿ اليياكالمالتي تبيف رقـ الباص 
ف معظـ ، كما الرككب المجانيالحاصميف عمى بطاقة مف التاميف الكطني تتكفر ليـ خدمة ا

كرسي لتنقؿ عمى الرصيؼ  داخمية تنزؿ بشكؿ االلكتركنيشكاحط الباصات تتكفر فييا 
، لكف لومكاف خاص في داخؿ الحافمة داخمو حيث يتكفر ذكم االعاقة الحركية الى االشخاص 

كتقـك  لخدمةفييا ىذه اتتكفر "اجيد "اف ليس كؿ باصات " كاممة طالبة ذات اعاقة حركيةتشير 
مف بمدة الى الجامعة اتي " فتقكؿاضافية مف اجؿ الكصكؿ الى الحـر الجامعي  بدفع تكاليؼ

تبعد بمدتي خارجة  اناقادمة الى الجامعة ك  اناعف طريؽ التكسي في كؿ مرة ك اسميا )الترنسكف( 
ممكف  دقيقة كفي المساء 30- 20تقريبا ( كـ كىذا يستغرؽ كقت في الصباح 29عف الجامعة )

فميست كؿ الباصات في التعميـ  تكاجينيكالتأخير الكقتي ىك مف اصعب المشاكؿ التي  ساعة،
 . ( 2017)ؾ ت،  "بالشكاحطمتاحة 

  لتسيؿ امكانية الكصكؿ عمييـ  تعد ظاىرة انتشار الكبلب ظاىرة مألكفة في الجامعة العبريةرا يكاخ
كمرافؽ ليـ يدليـ عمى الطريؽ بالجامعة كيدخؿ ذكم االعاقة البصرية الطمبة  فغالبا ما يستخدمو

الى القاعة الدراسية كيجمس بيدكء تحت مقعد  ـمعيـ الى محاضراتيـ كيجمس بشكؿ لطيؼ معي
اك ام مكظؼ اك بقية الطمبة االعتراض عمى كجكده في أم مرفؽ  كال يجكز لممحاضر صاحبو،

عكفيد كىي مؤسسة حككمية  تفيذه الكبلب مدربة في مؤسسة تسمى بي مف مرافؽ الجامعة،
تدرب الكبلب عمى التعامؿ مع االشخاص ذكم االعاقة البصرية في أم مكاف كمؤسسة داخؿ 

مديرة وحدة اسرائيؿ كبالطبع تككف ىذه الكبلب مرخصة مف كزارة الصحة االسرائيمية حيث تقكؿ 
دان يتـ تدريبيـ نعـ، مسمكح دخكليـ الى الجامعة ىذه الكبلب مف عمر صغير ج" ديتي االعاقة

 .( 2017)ديتي، " عمى مساعدة ذكم اإلعاقة البصرية

   المناىج ككافة الكسائؿ التعميمية في جامعة القدس مبلئمة  7. 2  

عنصرا ىاما  التسييبلت االكاديمية فيما يتعمؽ بالمنياج كالكسائؿ التعميمية المستخدمة رتعتب  
كبشكؿ عاـ تمعب  ،ة الجامعيةتعميميحياتو الي االعاقة ف كفي نجاح اك فشؿ الطالب ذيساىـ 

كذلؾ ضمف قيادة  ،الجانبدكرا فاعبل في دعـ كتفعيؿ ىذا الجامعات مراكز شؤكف االعاقة في 
طرؽ تحميؿ تصميـ المنياج ككيفية كىذا يتطمب دراسة ك  ،الجامعة كالتزاـ ىيئاتيا التدريسية
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في القاعات الدراسية كالخدمات المساندة لكجيا تدريسو مع مراعاة مختمؼ االعاقات، كتكفير التكنك 
صغيرة متطكرة لتسجيؿ كتخزيف الكتب كالممفات : كجكد اجيزة اكفي المركز الخاصة برعايتيـ م ؿ

المختمفة كقراتيا بالصكت، برامج قارئة لشاشة الحاسكب ناطقة بالمغتيف العربية كاالنجميزية كبرامج 
يؿ اضافة الى ادخاؿ برامج بر يؿ النص العادم الى تكبير النص عمى الحاسكب كبرامج تحك 

ادخاؿ الكتب كغيرىا مف المكاد المطبكعة بالمغتيف العربية كاالنجميزية الى الحاسكب كذلؾ 
لغة  اذا كانت في المحاضرات كاالمتحانات م ؿ التأكدكاساليب التقييـ ، بتحكيميا الى بريؿ

 . كغيرىا مف امكرحاضرات ىؿ يسمح بتسجيؿ الم المحاضر كاضحة لمجميع اك

، االقتداء بنظـ كمف االجدر عمى النظاـ الفمسطيني كاالسرائيمي المكقعتاف عمى االتفاقية الدكلية
يتـ تكفير حكافز مالية لمجامعات لتصميـ حيث الدكؿ اإلسكندنافية ففي النركيج عمى سبيؿ الم اؿ 

)مؤسسة قادر لمطمبة ذكم االعاقةلفصمية كالتقييـ كالمتابعة ا ناء الدراسة ا االمتحانات اساليب
مف عمادة يجابية امبادرات كجكد فقد تبيف مف خبلؿ المقاببلت ، (2013لمتنمية المجتمعية، 

نيجا متبعا يغطي كافة ، لكف ىذا ال يعتبر شؤكف الطمبة اك مف قبؿ الييئة التدريسية نفسيا
كىذا امر ادارم يجب اف يقكـ بو المجمس االكاديمي التي تمبي احتياجاتيـ، النكاحي االكاديمية 

 .  مناسبةمبلئمة ك الى مناىج ككسائؿ تعميمية كصكليـ لتسييؿ 

رىا مركز اك كحدة شؤكف المياـ الرئيسية التي يجب اف يكف فميمة مبلئمة المناىج ىي مف       
كاىـ "المكجكدة فيقكؿ انو كاف يستفيد مف غرقة المصادر  طالب ذا اعاقة بصريةاالعاقة فيشير 

 كانا  usbاسجؿ محاضرتي عمى جياز فكنت  يؿبر الصعكبات انو لـ يكف متكفر لي كتب 
دائمان بعد سماع المحاضرة اذىب الى غرفة المصادر  اجتزت الفصؿ بنجاح ألنني كنتبابكديس 

دمة تحاكؿ عمادة شؤكف الطمبة اف تكفر خ ( 2017)ع م، "بريؿ كاترجـ ما سمعتو عمى طريقة
انيا ال تسطيع تغطية كؿ المناىج  طباعة الكتب عف طريؽ تكظيؼ الككادر البشرية لكف يبدك

ميساء موظفة في عمادة شؤون الطمبة الكالمساقات المقررة لكافة الطمبة ذكم االعاقة فتقكؿ 
عف باإلضافة الى اف معظـ المكاد االجبارية كال قافية المكجكدة في الجامعة يتـ طباعتيا " كحمة

، كمف (2017)كحمة،  "ذكم اإلعاقة البصرية مبةالمتطكعيف لطالطمبة يؿ كىذا يقكـ بو بر طريؽ 
ذكم االعاقة االشخاص الكاضح اف اىؿ مكة ادرل بشعابيا فاست مار العناصر البشرية مف 

فمف خبلؿ المقاببلت مع  ،في المناىجانفسيـ ىك افضؿ طريقة لتحقيؽ ىدؼ امكانية الكصكؿ 
المناىج مف السنة كافة الجزئية منيـ فضمكا كجكد الكاممة كحتى كم االعاقة البصرية الطمبة ذ

، عمى تحقيؽ ذلؾ كىـ اقدرالف ىذه المغة مريحة اك ر ليـ، االكلى حتى السنة الرابعة بمغة بريؿ 
ىذا امر يستطيع تحقيقو الطمبة ذكم االعاقة البصرية كطباعة كافة المناىج في الجامعة فمبلئمة 

نفسيـ فبدال مف اعفائيـ مف العمؿ التطكعي مف الممكف تكظيؼ خبراتيـ إلفادة الجامعة بمبلئمة ا
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اعاقة  طالب ذوالكتب الجامعية ليستفيد منيا الطمبة ذكم االعاقة البصرية االخريف فيقكؿ 
في غرفة المصادر جمبت كتاب مناىج بحث قانكني ككاف معي طالبة مف التربية  "بصرية

ت لي الكتاب كممة بكممة كحكلتيـ الى بريؿ بطريقة سريعة فانا سريع في الكتابة كؿ الخاصة قرأ
كيمكف اف نقيس ذلؾ  ( 2017)ع م، "صفحة كانت تستغرؽ معي دقيقتيف في الكتابة الى بريؿ 

 ايضا عمى الطمبة ذكم االعاقة السمعية بإمكانية كتابة المناىج بمغة االشارة. 

ت لمطمبة ذكم االعاقة ىي طريقة قانكنية كمشركعة ال يجكز تعد طريقة تسجيؿ المحاضرا
نكع مف انكاع الخدمات المساندة التي يعتمد  ألنيااالعتراض عمييا مف قبؿ الييئة التدريسية 

يسجؿ مف خبلليا اف  صعكبات التعمـ ليستطيعاالعاقة كخاصة البصرية اك  ذمعمييا الطالب 
ا ناء  يتذكر ما افاده المحاضر كاكبير اك يركز  المعمكمات بطريقة بريؿ اك يطبعيا بخط

، فمف خبلؿ نتائج المقاببلت تبيف اف ىنالؾ العديد مف المحاضريف يتفيمكف حاجة المحاضرة
 لتساعدىـ في اجتياز المساؽ كمنيـ ال يتفيـ ذلؾ فتقكؿ الكسيمةالطمبة ذكم االعاقة الى ىذه 
يانا كلكف ىناؾ بعض المحاضريف كانكا أستخدميا أح كنت نعـ"طالبة ذات اعاقة بصرية 
قاؿ لي أخاؼ أف تنقمي أسمكبي لمحاضر  حتى أف ىناؾ محاضر يعارضكف عمى ىذه الطريقة

 .( 2017)ع ا،  "فأك ر مف  بلث محاضريف رفضكا تسجيؿ المحاضرات أخر

ي التطكر العممي الذم احدث نقمة نكعية ف يعتبر التطكر التقني كالتكنكلكجي مف اىـ مظاىر
كعاد ذلؾ بالفائدة الكبيرة عمى االشخاص ذكم االعاقة كخاصة كصكؿ المعمكمات،  سرعة

تكاصؿ معيـ ىي عممية معقدة لقمة العمـ كالكعي بمغة االشارة الفعممية تعميميـ اك  السمعية منيـ،
ف كعدـ ادخاليا كمغة رسمية في كافة المؤسسات مف قبؿ انظمة الدكؿ، لكف يتكاجد اليـك العديد م

االجيزة المساعدة التي تحقؽ غرض امكانية الكصكؿ بكضعية اسيؿ، ففي ك ير مف المؤسسات 
لطمبتيا مف ذكم االعاقة اجيزة مبلءمة  بتكفير كالتي نقكـ االسرائيمية كمنيا الجامعة العبرية

ايصاؿ صكت  فيذا الجياز يمتاز بخاصية" FM"ياز يطمؽ عميو اسـ جياز جاىميا السمعية 
حيث يتـ تعميقو عمى قميص المحاضر  فقط الى اذف الطالب ذا االعاقة السمعية،المحاضر 

بشكؿ مباشر كىادئ دكف كجكد أم ضكضاء جانبية صادرة بحيث يصؿ شرحو بالقرب مف فمو 
، فمف خبلؿ يساعدىـ في قراءة شفاه المحاضر بشكؿ افضؿا الجياز مف الزمبلء، كما اف ىذ

االعاقة السمعية في جامعة القدس ال يعممكف عنو كمنيـ مف يعمـ المقاببلت تبيف اف الطمبة ذكم 
ىذه السماعات دمكف سماعات خاصة لتكبير الصكت ك كؽ نطاؽ قدراتيـ المالية فيستخف وكلكن

حيث  تدخؿ جميع االصكات بشكؿ عالي كمزعج مما يؤ ر عمى فيميـ لما يشرحو المحاضر
 سيط اسمو سيمنز، أنا ما سمعت عف جياز جيازم صغير ك ب" طالبة ذات اعاقة سمعيةكؿ تق

FM"  ،ال يكجد معي سكل السماعات التي "" طالب اخر ذا اعاقة سمعيةكيعبر  ،( 2017)ح ا
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أخذتيا مف الدكتكر كىذه السماعات ال تساعد ك يرا في المحاضرات كبسبب الضكضاء التي 
  "صعب فيميا أيضاتحدث في المحاضرات يككف مف الصعب التركيز حتى لغة الشفاه يككف 

 . (2017)س ط، 

 

 

 

   مالئمة المناىج وكافة الوسائل التعميمية في الجامعة العبرية8. 2 

تقكـ كحدة االعاقة في الجامعة العبرية بأعماؿ حؽ امكانية الكصكؿ في المنياج بشكؿ فعاؿ، 
التي يعاني فمف خبلؿ المقاببلت التي اجريت الحظت الباح ة القميؿ مف المعاناة كالصعكبات 

ذكم االعاقة بالعبرية مقارنة عمى ما ىك عميو الحاؿ بالقدس، فمركز عمية مجيز  الطمبةمنيا 
فمف خبلؿ الزيارات المتكررة لممركز مع الطمبة ذكم  ليـالمساعدة بأحدث التقنيات التكنمكجية 

غرفتي  ففي تـ االطبلع عمى اىـ الخدمات التي تقدميا ىذه االجيزةانفسيـ االعاقة البصرية 
أجيزة عمى يتـ شبكو  إللكتركنياذكي  لكحيكجد في كؿ غرفة السنة التحضرية طمبة تدريس 

عف طريؽ شاشة الكمبيكتر  المكح يتـ رؤيتيا المحاضر عمى  ايكتبيكتابة الكمبيكتر كبالتالي أم 
خمفية حجـ الخط الذم يريده الطالب كبالمكف الذم يريده سكاء كاف لكف الخط نفسو اك لكف ب

اجيزة  عبلكة عمى انو في ىذه الغرؼ يكجد عمى بعض ،الشاشة بما يتبلءـ مع راحتو في القراءة
قراءتيا بمغة يتـ  عمى شاشة الكمبيكتر ااظيارىيتـ  معمكمةفأم ما يسمى بشاشة بريؿ  الكمبيكتر

 .بريؿ

كفي  م اإلعاقة،ذك الطمبة بيدم بشكؿ عاـ عمى ضركرة اتاحة كافة المساقات االعاقة  تؤكد كحدة
الطالب مف ذلؾ  ال يمنعحتى كجكد مساؽ أك دكرة غير متاحة عمى الدائرة إيجاد بديؿ عدـ حاؿ 

)مركز االتاحة ،  (2014، מיכל, קבקמן)البديؿ ال يؤ ر عمى جدكؿ التعميـاف بشرط  التخرج،
فتشير في  عمى االنترنتمف محاضرات كمساقات المكاد ىذا باإلضافة الى اتاحة كافة  ،(2014

متاحة بعبارات فرعية كأم معمكمات بخصكص المكاد ككف تاف جب ي"دليميا االرشادم بانو 
كيعطي ليـ أفضمية في  تبرز بخط كاضح في البرامج السنكية لمجامعةاف الككرسات يجب 

شراؼ ك تسجيؿ المساقات التي يريدكنيا  كحدة اإلعاقة مراكز كؿ ذلؾ يككف تحت تكصيات كا 
ىك  عمى المكقع االلكتركنيفتنزيؿ المحاضرات  (2007ف، ()طبقم2007، טבקמן)".بالجامعة

طالب ذا امر متعارؼ عميو في الجامعة لكف تكجد بعض التسييبلت لمطمبة ذكم االعاقة فيشير 
فعبل مكجكد كؿ طالب تنزؿ لو المادة عمى المكقع كذكم اإلعاقة "الى ىذا قائبل:  اعاقة  بصرية
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أك خبلليا حتى ال يقكـ الطالب بتكزيعيا عمى باقي قصير ؿ المحاضرة بكقت البصرية ينزؿ لو قب
، فتنزيؿ المحاضرات عمى االنترنت ىي خطكة جيدة تشجع الطمبة عمى  ( 2017)ع ر، " الطمبة

سبيؿ فعمى حتى التخصصات التي تحتاج الى دقة في الحكاس التعميـ في كافة التخصصات 
نو كعف زميمو الذم يعاني مف اعاقة ع بصرية وسمعيةوجة مزدطالب ذا اعاقة يقكؿ الم اؿ 

فنحف ندرس مساقات  عمى فكرة يكتيكب يفجدان مرتاحكزميمي الركسي نا ا"مزدكجة م مو 
لمساعدتي FM كما اف مديرة مركز االتاحة كعدتني باألياـ القميمة بتكفير جياز الرياضيات عميو

 يكفر كاميرا ت خاصة يأخذىا الطالب ذك، كما اف مركز عمية (2017)ع ق، "عمى السمع 
طالبة ذات اعاقة االعاقة البصرية الجزئية الى القاعات ليستفيد منيا في مساقات المغة فتقكؿ 

ال ال يكجد مبلئمة في القاعات لكف عندما تعممت ككرس لغة اسبانية فعمية قامت " بصرية
نا كنت بأمس الحاجة الييا فقط في دائمان فا بإعطائي كاميرا خصكصية لتكبير الخط عف المكح،

 . (2017)السماف، "المغة االسبانية

 :الثاني الفصل  ممخص

اىتـ ىذا الفصؿ بعرض اىـ الحقكؽ التي نصت عمييا النصكص النظرية لبلتفاقية الدكلية 
 ، فناقش حؽ التعميـ المنصكص عميو كفؽ المادة اربعة كعشريفالخاصة باألشخاص ذكم االعاقة

احتراـ حيث تتطرؽ الى المأسسة كالتنظيـ الطبلبي كحؽ المساكاة كتكافؤ الفرص ك  ،قيةمف االتفا
تبيف اف كبل ادارة الجامعتيف تؤمناف بحؽ ك  في كبل الجامعتيف، لمطمبة ذكم االعاقة خصكصيةال

 كما اظيرت مناقشة ،كتحقيؽ كافة المبادئ كالقيـ االنسانية القائمة عمى العدالة كالمساكاة تعميميـ
الفصؿ اف المأسسة كالتنظيـ الطبلبي ىك اقكل في الجامعة العبرية مف جامعة القدس االمر الذم 

كالتي كانت مشاكميـ في الجامعة العبرية انعكس عمى اجابات الطمبة مف ذكم االعاقة 
اقؿ مف مشاكؿ كصعكبة الطمبة ذكم االعاقة في جامعة في مشكارىـ الجامعي كصعكباتيـ 

حؽ المادة التاسعة مف االتفاقية الدكلية كىك سؤالو ال اني كالذم عالج  فصؿ ايضاناقش ال ،القدس
في  كالخدماتي، فسمط حؽ امكانية الكصكؿ البيئي الضكء عمى االتاحة البيئي امكانية الكصكؿ

المباني كالطرقات كالمكاصبلت في كبل الجامعتيف، كتبيف اف ادارة كبلىما تسعياف الى احقاؽ ىذا 
التابع لكحدة  ال اف االمكر تبقى لصالح الجامعة العبرية بسبب كجكد مركز االتاحةا ،الحؽ

عمى ا ر الزاـ القانكف االسرائيمي لمجامعة العبرية بذلؾ  2005اـفي ع االعاقة كالتي تأسست
التي تحاكؿ جاىدة تحقيؽ مبلئمة المباني  اما في جامعة القدس ،كتدخؿ التاميف الكطني

ىذه الجيكد تبقى ضعيفة بسبب ضعؼ صرامة القانكف الفمسطيني كعدـ كجكد كالطرقات اال اف 
اما بخصكص حؽ  خاص لرقابة عمى تطبيؽ ىذا الحؽ، حتى تدخؿ مؤسساتي حككمي اك

مبلئمة المناىج ككافة الكسائؿ التعميمية مكضكع فعالج لخدماتية امكانية الكصكؿ اك االتاحة ا
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قكـ بتسييؿ المناىج كاتاحتيا خصكصا مركز عمية ي لعبريةكتبيف اف كحدة االعاقة في الجامعة ا
ككجكد طاقـ مدرب ، بمستكل عالي كذلؾ بسبب التقنيات كالبرامج كالمعدات المجيزة بيا

االمر الذم نفتقد  ،في مركز صعكبات التعمـ كمتخصص في التعامؿ مع اعاقة صعكبات التعمـ
بالرغـ مف محاكلة طمبة ذكم االعاقة كحدة خاصة بالتأسيس كجكده في جامعة القدس لعدـ 

ت مع طمبة ذكم مف خبلؿ المقاببل لكف تبيفبقدر االمكاف، عمادة شؤكف الطمبة اتاحة المناىج 
مبلئمة المناىج اف االمكانيات كالمكارد البشرية في العمادة ال تكفي لتحقيؽ  االعاقة في الجامعة

 بالشكؿ المطمكب كالمناسب. 
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 الثالث فصل ال 

   و الطوارئ  حق اذكاء الوعي بقضايا الطمبة ذوي االعاقة وحمايتيم في حاالت الخطر. 3  
يم ؿ الكعي محصمة ما يتككف لدل االنساف مف افكار ككجيات نظر كمفاىيـ عف الحياة 

ية عمى كالطبيعة مف حكلو، فبل كعي دكف عمـ فكمما زاد المرء عمما كفيما زاد كعيا، فالتربية الكاع
حقكؽ االنساف مف ذكم االعاقة خاصة ال تتعمؽ بتكفير الميارات كالمعارؼ فحسب، بؿ ىي 
ضركرية لتعميمو حقكقو كعدـ الخجؿ مف اعاقتو كما تكمف اىميتيا في غرس تعزيز االتجاىات 

بطريقة بناءة يتـ فييا حياتيـ الجامعية المشاركة في بكالمكاقؼ كالسمككيات التي تسمح ليـ 
االماف كالطمأنينة  اكال يتحقؽ ذلؾ اال في بيئة يسكدى حتراـ المتبادؿ بينيـ كبيف االخريف،اال

كمف ىذا الصدد البد مف استحداث رؤية كاعية جديدة لمتعميـ ينطمؽ خالية مف الخكؼ كالفزع 
قكؽ مداىا مف تكسيع التعريؼ لمتعميـ التقميدم لكي تعالج تحديات جديدة ترتبط بالقيـ العالمية لح

ذكم االعاقة كذلؾ التخاذ القرارات بشأنيـ عمى اساس العمـ الطمبة االنساف كاىميا حقكؽ 
لذا البد مف التعريؼ باالتفاقية الدكلية لحقكؽ االشخاص ذكم االعاقة عف طريؽ  كالمعرفة،

فاألعبلـ ىك االداة الكحيدة التي تربط الشعكب كتخترؽ  كسائؿ االعبلـ لرفع مستكل الكعي،
ال يستغني عنو جميع الطبقات الغنية كالفقيرة ك اجز السياسة كاالقتصادية كاالجتماعية كال قافية الحك 

ككؿ االشخاص مع اعاقة اك بدكف اعاقة فيي السمطة الرابعة كالمنكط بيا تسميط الضكء عمى 
 .(2005)السميرم،  قضايا االشخاص ذكم االعاقة كتكسيع مداركو كمدارؾ المحيطيف مف حكلو

مضمكنيما حؽ اذكاء كالمذاف يحمبلف في السؤاؿ ال الث كالرابع مف الدراسة  الفصؿ ناقش ىذاي  
في  في حاالت الخطر كالطكارئ حمايتيـكحؽ  ،في السؤاؿ ال الث لمطمبة ذكم االعاقة الكعي

المكاضيع التي ليا عبلقة بإذكاء الكعي في داخؿ كبل السؤاؿ ال الث في يبحث فالسؤاؿ الرابع، 
ذكم االعاقة انفسيـ اك زمبلئيـ اك المسؤكليف كالمجتمع الجامعي لمطمبة امعتيف سكاء كاف الج

المشاركة بالحياة السياسية كال قافية كالرياضية في داخؿ الحـر كما انو يناقش مسالة المحيط بيـ، 
عتين ما الخطوات التي تتخذىا كل من الجامكتتم ؿ صياغتو فيما يمي:  الجامعتيفالجامعي لكبل 

  ؟لتطبيق المادة الثامنة من االتفاقية إلذكاء الوعي بقضايا الطمبة ذوي االعاقة

تنمية الوعي الذاتي  لمطمبة ذوي االعاقة والمجتمع الجامعي  بمفيوم االعاقة  في جامعة  3.1
     القدس 
 الحقكؽ فة لمطمبة ذكم االعاقة الجذر المتأصؿ الذم تتفرع منو المطالبة بكاالكعي الذاتي يم ؿ 

اذ يعتبر كارؿ ماركس اف الكعي ىك البناء الفكقي الذم تتجمى فيو جميع االنشطة االنسانية 
كيرل انو ال يستطيع اطبلقا اف نم ؿ الكعي في معزؿ عف االكضاع االجتماعية كبالتالي عبلقات 
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جات متنكعة فالناس يدخمكف في عبلقات انتاج معينة خارجة عف ارادتيـ تكلد عندىـ در  االنتاج،
كانما كجكدىـ االجتماعي ىك الذم يحدد  كعي الناس ليس ىك الذم يحدد كجكدىـ،ف ،مف الكعي

كىنا نرل اف ماركس ال يعتبر الكعي انعكاسا سمبيا لمكاقع ألنو يؤمف في كجكد عبلقة  كعييـ،
ي الصحيح اك جدلية فيما بينيما فالكعي يمكنو اف يؤ ر في الكاقع ليساىـ في تغيره كىذا ىك "الكع

كبناءا عمى  (،2006)ماركس،  "كاما اف يساىـ في تكريسو كىذا ىك "الكعي الزائؼ ،االيجابي"
نحف كجامعيف بحاجة الى الكعي الصحيح االيجابي الذم يبدا تنفيذه بالكاقع العممي مف  ما تقدـ

 .كايماف المحاضر كالعميد كالمكظؼ بيذا الحؽقاعة الدرس 

ميـ جدا كىك مكضكع ال بد مف مناقشة مكضكع رؽ الى الكاقع الجامعي قبؿ التط في البداية 
في التعامؿ مع الطمبة ذكم لما ليا مف اىمية شائعة في االستخداـ اليكمي ، المغة كااللفاظ

 المقاالت االدبية اك الخطابات اك التقارير اك االبحاث االكاديمية الجامعية، حتى في اكاالعاقة 
مغة الراقية القائمة عمى الذكؽ كاالدب تعكس المستكل الحضارم كال قافي كلكؿ مقاـ مقاؿ، فال

الذم يتمتع بو أم مجتمع، حيث يقكؿ كليـ ىازلت "اف ادب أم امو ىك الصكرة الصادقة التي 
فمف الصكاب استخداـ المصطمحات الصحيحة عند  (Hazlitt, 2014:1)"تنعكس عمييا افكارىا

االشياء بمسمياتيا الحقيقة دكف أم تضميؿ كذلؾ  ةكتسمية التحدث عف االشخاص ذكم االعاق
قبؿ الطمبة ذكم االعاقة عندما يتـ  فمماذا كؿ ىذا التحسس مف ،انصافا كتكصيفا لحقكقيـ العادلة

مف كرامتيـ شيء ينقص كال ليـ فيك مصطمح ال يسيء  شخص ذا اعاقة لفظ اعاقة اكاستخداـ 
ي مؤتمر شاركت فيو الباح ة بمدينة فف كينيـ الحقكقية،بؿ عمى العكس تماما ىك مصطمح يبرز ى

ىارفرد كخبير شؤكف  الناصرة بحضكر البركفيسكر مايكؿ ستايف استاذ القانكف الدكلي بجامعو
الطمبة كحضكر عدد كبير مف مم مي المؤسسات الداعمة لقضايا  االعاقة في االتفاقية الدكلية،

كاستحسف مصطمحات اخرل  الشخاص ذكم االعاقةعمى تسمية ا مف اعترض منيـ ذكم االعاقة
)جمعية المنارة  ذكم القدرات الخارقة، اك ذكم االحتياجات الخاصة م ؿ ذكم الميارات العالية، اك

كىذا ايضا ما الحظتو الباح ة في عبارات المسؤكليف  ،(2016لدعـ االشخاص ذكم االعاقة، 
الطمبة اال اذا اجتمع في الجامعة  ف يتـ تنفيذهفحؽ اذكاء الكعي ل ،بالجامعةمف خبلؿ المقاببلت 

 ذككاشخاص  إننا ال نخجؿ مف ككننا" عمى كممة يقكؿ لساف حاليـ فيياذكم االعاقة في الجامعة 
، كما نحفالجامعي ايجاد مسميات بعيدة عف الكاقع نفضؿ أف يتقبمنا المجتمع مف  كبدالن  ،اعاقات

ذا كاف لدينا نقص في أحد الجكانب فين اؾ ما يعكضو في جكانب أخرل.. فقط ال تنظركا إلينا كا 
بعيف الشفقة كعاممكنا باحتراـ كال تشعركنا بالنقص كالدكنية كاترككا عنكـ البحث عف مسميات 

أقكؿ لممسؤكليف في "بصكت عاتب  طالبة ذات اعاقة حركيةتناشد  «ال تمت إلينا بصمة خارقة
اقتو نفسيا، فأعاقتنا ىي مصدر طاقتنا كىي الدافع اإلعاقة قبؿ اعذم الجامعة انظركا الى عقؿ 
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األساسي إل بات اننا أصحاب قدرات، فنحف نرفض مبدأ المنو كالشفقة كاإلحساف، فكؿ المبدعيف 
 .(2017)س ف،  "اغمبيـ مف ذكم االعاقات م ؿ بتيكفف كطو حسيف كغيرىـ

جزء مف ىكيتو الشخصية كىنا تكمف قمة الكعي عندما يتقبؿ كؿ ذم اعاقة اعاقتو كيعرقيا ك
 فمف تجذير الكعي الذاتي ينبع الكعي االجتماعي، المتعددة، "ناأأل" ككنكع مف االعتراؼ بفمسفات

حيث يرل اف االنساف ىك اك ر مف  "اسس ميتافيزيقا االخبلؽ"كانط في امانكيؿ  كىذا ما دعا اليو
م قيمة داخمية مطمقة كىذا مجرد معطى طبيعي فيك ذات لعقؿ عممي اخبلقي يستمد منو كرامة أ

كيعطيو الحؽ في الزاـ  بإرادتو يعطيو القدرة كذات اخبلقية عمى اف يشرعف لنفسو مبادئ يمتـز بيا
كمف باب ىذا التأمؿ الفمسفي نرل اف  ،(2009)كانط،  االخريف باحترامو كغاية كليس ككسيمة

 ستطاعكا ايجاد كتأسيس حياة افضؿاالشخاص ذكم االعاقة اذا امتمككا كادرككا قيمتيـ االخبلقية ا
كبالعكدة الى المصطمحات كما اكدت  ،اينما كجدكا كخصكصا في الجامعات منبع االيدكلكجيات

عميو معظـ الدراسات القانكنية بما فييا االتفاقية الدكلية كالتي اطمقت مصطمح "االشخاص ذكم 
يتكجب اذ  النظرة الى المصطمح تعكس التطكر الحقكقي فيكىي نفطة في غاية االىمية "االعاقة 

ذكر كممة اشخاص اكال حتى ال يختزؿ كياف الشخص في اعاقتو كلتحقيؽ االنتقاؿ مف النمكذج 
الفردم الذم يتعامؿ مع االعاقة بمعزؿ عف الشخص الى النمكذج الشمكلي الذم ينظر الى 

لشخصية لذا يجب اف االعاقة بكصفيا حالة مف تداخؿ العكائؽ البيئة كالسمككية مع العكامؿ ا
تأكيدا عمى اف االعاقة  "اك "ذكم "ذكك"اشخاص ككممة اعاقة كممة  اك يتكسط بيف كممة شخص
  ( . 2009)جمعية نجـك االمؿ،  ليست لصيقة بالشخص

المسميات البذيئة السخرية كالتيكـ بحالتيـ كمف اطبلؽ الطمبة ذكم االعاقة مف  ضبع اشتكى 
كعبركا عف جركحيـ منيا فينالؾ كممات ليا  ،ليـريس النظرة الدكنية في تك ا ار سمبية التي ليا

كغيرىا اك بتعكز  اك اخرس اك مكرسحاطرش م ؿ كممة ابمة اك معتكه اك ا ر قاسي عمى نفكسيـ 
  بقضية مفيكـ االعاقة ىذا ناجـ عف قمة تكعية المجتمع الجامعي ك  مف االلفاظ الشائعة اجتماعيا،

مف بعض  عف ما سمعو مف عبارات استيزاء كسكء تصرؼ ة حركيةطالب ذا اعاقفيتحدث 
اسير في طرقات الجامعة  ك يران كاناالطمبة كنظرات "الزميبلت كىك ذاىب الى محاضرتو فيقكؿ 

طالبات فمنيف  كنت اسمع كبلـ بذمء كفيو إساءة لي، فحدث مرة كقعت عصاتي كتزحمقت اماـ
تبف مف ما قالو الطالب انو ال يكجد نظاـ كي (2017)ب ء ،  ".بسخرية فمف صار يضحك

 .بحقكؽ الطمبة ذكم االعاقةالكعي  إلذكاءقائـ عمى عمؿ دكرات اك نشرات  تكعكم دائـ كمستمر

كينبع اعاقتيـ  يخجمكف مفالطمبة مف خبلؿ المقاببلت مع المسؤكليف اف ىنالؾ بعض تبيف اذ  
ابسط حقكقيـ الجامعية كيترتب عميو مف  حرمانيـانكار ذاتي لحقكقيـ كبالتالي  مف ىذا الخجؿ
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لك الم اؿ فعمى سبيؿ  ،الجامعة بمسؤكليتيا اتجاه قضايا االعاقة اشعار تفاقـ الصعكبات كعدـ
بالفعؿ يحصمكف عمى منح مالية كعمادة ذكم االعاقة االعفاءات المالية معظـ الطمبة تطرقنا الى 

يا عن جؿ مف اعاقتو كال يريد اف يخبريخ ألنوشؤكف الطمبة تساعدىـ في ذلؾ كمنيـ ال يأخذ 
نائب رئيس مجمس فيؤكد عمى ذلؾ  ،جمع قسطو الجامعيفي تمد عمى االسرة كاالقارب كيع

الذم يرل اف اقباؿ الطمبة ذكم االعاقة عمى تقديـ منح ىك ضعيؼ  ميدي مناصرة اتحاد الطمبة
  ستطاع تقديـ المساعدات ليـجدا النيـ يخجمكف مف التكجو الى المجمس الذم يحاكؿ بقدر الم

يكمف ىذا في عدـ نشر الكعي في أىمية " يضاا دانامديرة المالية كتقكؿ ، ( 2017)مناصرة، 
)دانا، "بالنسبة لمكضكع اإلعاقة كالتبميغ عنياالطمبة خجؿ لدل  المساعدات المالية ككجكد

2017.)  

و تاـ ما بيف تعاكف شب االعاقة اظيرت نتائج المقاببلت البح ية التي اجريت مع الطمبة ذكم 
كانت تعبر عف تعاكف رائع جدا كعف حسف اجاباتيـ الييئة التدريسية كالطمبة ذكم االعاقة فمعظـ 

معاممة كتشجيع كتحفيز الطمبة ذكم االعاقة باالستمرار في الدراسة مع اف الييئة التدريسية غير 
لكف يبقى  ا ليس مف نطاؽ مسؤكليتياكىذ يـاحتياجات كغير مدركة لكافة تفاصيؿممزمة بذلؾ 
  مسؤول في وحدة الجودة كؿقفيىك اسمى مف أم فانكف اك التزاـ باإلنسانية االحساس 

عندما أجد في طالب  كاهلل اشعر بالسركر" كىك عضك ىيئة تدريسية في كمية الحقكؽ د. عيسى  
أصبح اليكـ محامي، يسير عمى كرسي متحرؾ أك أتذكر زميمي الذم كاف يدرس معي القانكف ك 

لكف  ( 2017)عيسى،  "تجاىيـ كىك شعكر ممزكج باالحتراـيكجد عندم شعكر داخمي غريب ا
ىذا المجاؿ بعدـ معرفة الييئة التدريسية بكجكد  في الطمبة يكاجياترتبط بعض المشاكؿ التي 
البة ذات طفتتحدث  ،ر عمى تعامؿ المدرسيف بطريقة سمبية معيـيؤ طمبة مف ذكم االعاقة مما 

في القاعة بانيا اجنبية كال تتحدث المغة الطمبة اف احد المحاضريف اخبر جميع  اعاقة سمعية
      ،( 2017)ح ا، عف النمط المعتاد بسبب اعاقتيا العربية جيدا ذلؾ الف طريقة كبلميا تختمؼ

مبة مف ذكم الحتياجات الطغير متفيميف ىـ مف الييئة التدريسية فقط قمة كما تبيف اف ىنالؾ 
اتجاىات سمبية لمتعامؿ  لديوك  ليـمكاف مناسب مبلئـ  تكفير كام ؿ تسجيؿ المحاضرات االعاقة 
سكء معاممة احد المحاضريف لو قائبل  طالب ذا اعاقة حركيةاتجاه احتياجاتيـ فيركم باستيزاء 

جيمي في كاف يكجد عندم مادة  قافية ككانت مع نفس المحاضر كيعطييا في شعبتيف ككاف تس"
غير مكائـ نيائيان طمبت منو اف يقكـ بمساعدتي كنقؿ اسمي مكاف الشعبة الصباحية ككانت في 

عمى الشعبة المسائية ألنيا كانت في مبنى الطب ألنو يكجد مصعد لؤلسؼ اساء معاممتي اماـ 
 (2017) ح ـ ،  ".كلـ يتفيـ امرم فاضطررت الى الذىاب لسحب المادةالطمبة عدد مف 
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جد نظاـ اك لجنة شكاكم تعتني بأمكر الطمبة ذكم االعاقة في حاؿ تـ انتياؾ اك تيميش أم ال يك 
يح يـ عمى التكجو مباشرة  د. عبد الرؤوف السناوي عميد شؤون الطمبةحؽ مف حقكقيـ مع اف 

عميد كمية ، كذلؾ يؤكد (2017)السناكم،  الى مكتبو لعمؿ االجراءات االزمة ضد مف يسي  ليـ
نعـ يكجد لجنة " فيقكؿالمكقؼ  مستشار قانكني بالجامعة عمى نفس كىك خمف محمد .د الحقوق

ال يكتفي مجمس الجامعة بقرار لجنة النظاـ المركزم بؿ يطالب في معظـ ك  النظاـ المركزية
ضد مف  مف تنفيذ اإلجراءات العقابية األحياف الى اف يحاؿ الممؼ الى مجمس الجامعة لتأكد

 ( 2017)خمؼ، "ذكم اإلعاقةلطمبة ايسيء الى معاممة 

تنمية الوعي الذاتي  لمطمبة ذوي االعاقة والمجتمع الجامعي بمفيوم االعاقة في الجامعة  3.2   
    العبرية. 

السنكات األخيرة تغيرت نظرة النظاـ السياسي اإلسرائيمي كطريقة تعاممو مع األشخاص ذكم في 
العيش بمساكاة م ميـ م ؿ  كحقيـ في ألساسيةبحقكقيـ ا رؼتالدكلة تع فأصبحت ،اإلعاقة

لذلؾ اقر  يككنكا منعزليف عنو، دكف اف مف المجتمع في كؿ المجاالت ان يككنكا جزءحتى االخريف 
 كبمكجب ىذا القانكف تـ إلزاـ المجتمع الحككمي كالمدني  1998الكنيست قانكف المساكاة عاـ 

مفكض مساكاة حقكؽ كماراة حيث يقكؿ اخيا  ،باحتراـ حقكقيـ كاالعتراؼ بيابكافة مؤسساتو 
"إف التغير المطمكب في المجتمع اإلسرائيمي ىك  اشخاص مع اعاقة في كزارة القضاء االسرائيمي

بطبيعتو تدريجي، كيتطمب النفس الطكيؿ كالم ابرة. نحف عمى  قة بأف المجتمع عمكما يتقدـ 
لؤلشخاص مع إعاقة في جميع  الدمج الكامؿ -بفضؿ التعاكف، عمى امؿ تحقيؽ اليدؼ 

   .( 2013) المنارة لدعـ االشخاص مع اعاقة ،  "مجاالت الحياة

 يشعركف  تبيف مف خبلؿ نتائج المقاببلت اف بعض الطمبة ذكم االعاقة في الجامعة العبرية 
يخجمكف الطمبة الك ير مف ىنالؾ " طالبة ذات اعاقة حركيةفتقكؿ في المجتمع الجامعي، بالخجؿ 

فينالؾ كصمة كبيرة  ،غيرمكعند عندم مف ىذا المفيـك اغير  حاكؿ افادائمان كانا اإلعاقة  مف
فعبلن ك يران يسألكني الطمبة ىؿ تشعريف بأرجمؾ؟ كمرة كنت في عيادة عيكف فطبيب يساؿ زميمو 

، تمعب ( 2017)ؾ ت،  "ما ىي مشكمتيا فأجبتو بأني أستطيع اف اتحدث كاعبر عف ما بي
الكعي الذاتي في نفكس كغرس لمحاربة ىذه الكصمة  فعاالن  ان اقة كبعض المسؤكليف دكر كحدة االع

كالنفسي كما انيا تمعب كتدرس قضايا بلؿ االرشاد كالتكجيو االكاديمي مف خالطمبة ذكم االعاقة 
ديتي  مديرة وحدة االعاقةفتقكؿ  ،االعاقة في مختمؼ الجامعات االسرائيمية كالمجتمع نفسو

متطكرة جدان كدائمان تتشارؾ مع جامعات أكركبية كبيرة كتقكـ بتقديـ المعمكمات ليـ ففي "الكحدة 
 ..فيمـ صغير يركم اف االىؿ العرب يخجمكف مف الطفؿ الذم لديو إعاقةقمنا بعمؿ جامعة حيفا 

كنحف دائمان نقكـ بتنمية الكعي ليس في المجتمع  كىذه كميا مشاكؿ ناتجة عف قمة الكعي
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ضية الكعي بحؽ قييتـ مركز عمية ب ( 2017)ديتي، "قط كانما في المجتمع بشكؿ عاـالجامعي ف
 كالمحاضريف كطكاقـ المكظفيفالطمبة ذكم االعاقة ك يرا ففي كؿ عاـ يقـك المركز بجمع الطمبة 
 يأتكا مف تمقاءىذه الفرصة  فينتيزك طمبة اف ىنالؾ  موشيو عوفيد مدير مركز عمية فيشير

لكـ مف مف سكء معاممة بعض المحاضريف الذيف يقكلكف ليـ باف العبلمة كضعت كيشككا انفسيـ 
رفضكف ذلؾ كيقكلكف نحف نريد العبلمة كالشيادة التي كبالطبع ىـ ي ،باب الرحمة كالشفقة

عدة كتب كدراسات كنشرات تتناكؿ حقكؽ  يكجد في مركز عمية ،( 2017)عكفيد،  نستحقيا
الجامعة العبرية كفي كافة المؤسسات االسرائيمية كالمنظمات  الطمبة ذكم االعاقة البصرية في

التقنيات كالبرامج  عمية تتابع مختمؼ التطكرات العالمية التي تطرا عمى فإدارة مركز ،العالمية
عف  موشيو عوفيد مدير مركز عميةالمبلئمة الحتياجات الطمبة ذكم االعاقة البصرية كيعبر 

طبعان ىناؾ "ؿ المكجكد بالجامعة بالنسبة لجامعات اخرل فيقك عدـ رضاه عف المستكل الخدماتي
ذكم اإلعاقة البصرية كانا بكىي منظمة عالمية متخصصة فقط  ICEVIمنظمة عالمية تدعى 

اذىب كؿ فترة الييا، كيتـ عقد اجتماعات عالمية فييا كيتـ خبلؿ االجتماعات تبادؿ األفكار 
عف مستكل حقا كانا غير راضي ، تطكر عالمي حديثكالتعاكف كالتشارؾ فيما بينيـ عمى أم 

الجامعة العبرية ىنالؾ الف دكلة الياباف كامريكا ليـ مندكبيف خاصيف بيـ في تمؾ المنظمة 
 .( 2017)عكفيد،  "كالجامعة العبرية ال يكجد ليا أم مندكب ألسباب اقتصادية كمالية

في الجامعة العبرية تقدـ خدمات تكعكية ة الخاصة بالطمبة ذكم االعاقكما اف العيادة القانكنية 
اسمو  كبيف كؿ فترة كفترة يتـ تقديـ مساؽ، في كزارة التربية كالتعميـ العالي مجانية بحقكؽ الطمبة 

international disability live  مف قبؿ محاضرة كخبيرة امريكية ذات مؤىبلت كشيادات
 .(2017)كرييني،  ة القانكنية في الجامعةفي العيادتعطي محاضراتيا  عالمية في ىذا المجاؿ

ترسيخ مسالة الكعي بالجامعات كىـ االقدر عمى اصحاب الراية في اف الطمبة ذكم االعاقة ىـ  
اك المكظؼ فعندما يرل الطالب اك  س احتياجاتيـ ك قافة طبيعية في عقكؿ مف حكليـ،غر 

حتى لككاف حقكقيـ كاحتراـ  المحاضر كجكد شاحط اك يافطة بريؿ فيذا ينمي ادراكو بتقبؿ
كليس بفعؿ الجامعة العبرية ىـ اقكياء بفعؿ القانكف  طمبة فيلكف ال، القانكف غير صاـر

خمؽ مسممات تالمبادرات االيجابية كالمنة كاالحساف، كعمى أم حاؿ فصرامة القانكف ايضا 
 كحدة االعاقة ندما تقكـفع دكف الخضكع لبلجتيادات اك التأكيؿ كالنقاش المزاجي،بالكعي كال قافة 

صي في كيفية مبلئمة االبنية الشخرأيو عف  ليعبرمقاببلت فردية مع كؿ طالب بأجراء 
تقكؿ  يصنع الكعي، صكت الطمبةفمف شرعية القانكف ك  تكتمؿ الرؤية،ىنا كالقاعات كالمقاصؼ 

عمييا اف يتـ  كاقترحتعند مديرة مركز االتاحة  قبؿ قميؿ كنت" :كاممة طالبة ذات اعاقة حركية
اف اتحرؾ بسيكلة كاجمس في الكسط حتى ارل  استطيعازالة السطر االخير مف الكراسي حتى 
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مف الكقت الماضي فالتأميف الكطني  بشكؿ مباشر فاألمر أخذ كجيو قضائية ممـز أك ر المكح
 .( 2017)ؾ ت، "بشكؿ جدم أك رالطمبة كالقانكف اإلسرائيمي أصبح يمـز الجامعة بأخذ طمبات 

كجكد خبراء متخصصيف في حماية حؽ الطمبة ذكم ك كبالرغـ مف صرامة القانكف في العبرية 
طالبة ذات حيث تفصح ، اكات بحؽ انسانيتيـ مف قبؿ الييئة التدريسيةاالعاقة اال انو يحدث انتي

عف سكء تصرؼ المحاضرة مع كضعيا كعدـ تقبميا بالمحاضرة كتخيب اماليا  اعاقة بصرية
قالت لي بعجرفة كاف يكجد عندم طالبة يكجد عندىا إعاقة بصرية مف قبمؾ كلـ ":فتقكؿ نجاح الب

، اشعر اف الجميع يبتعدكف عف الشخص الذم عنده إعاقة فانا استخدـ كمبيكتر تنجح بالككرس
")س كاساتذتيالطمبة نظرة المسكيف فانا اشعر ىكذا بيف زمبلئي كالكؿ ينظر لي ذا شاشة كبيرة 

 االعاقة ىي مفذم يكضح الدليؿ االرشادم في الجامعة اف كرامة الطالب  ،( 2017ف، 
      ميخائيلالحقوق  عميد كميةتيتـ الجامعة بحمايتيا كيككد عمى ذلؾ التي  اكلكيات االمكر

بضركرة تكجو الطالب الى لجنة الشكاكم في الجامعة مف اجؿ اخذ كؿ االجراءات  كرييني
  .(2017)كرييني،  القانكنية التأديبية االزمة

   الوعي بحق دمج ومشاركة الطمبة ذوي االعاقة في جامعة القدس 3.3 

القاعدة  ىيالسياسة كال قافية الطبلبية القائمة عمى التعددية الفئكية كااليدكلكجية تعتبر المشاركة  
خرجات ىك مرآة المالجامعي الطالب السيما اف  ،التي تعتمد عمييا درجة نجاح النظاـ الجامعي

منظاـ التعميمي السائد في الدكلة، كباجتيازيو لمرحمة التعميـ المدرسي يدخؿ لالمميزة اكاديميا 
ذلؾ النضج المبني عمى الحكار المتحضر  ،الصحيحبالمفيـك العميؽ لمرحمة النضج كالكعي 

ما في مطالبة الحقكؽ اك االستماع الى الرام االخر كان فاإلشكالية ال تكمف فقط في كالراقي،
 المصمحة العامة كالمصمحة الفردية. كسيمة التعبير لممكازنة بيف 

كيتمتع بالمشاركة في  حقو فمنيـ مف يمارس الطمبة ذكم االعاقةبيف نتائج المقاببلت تفاكتت 
فالبيئة  ،ال في الحـر الجامعي، كمنيـكال قافية  االنشطة الرياضية كاالجتماعية كالسياسية

كيعكد عدـ  اندماجيـ  التكاممي المطمكبلقدس ال تحقؽ ىذا الجانب بشكؿ الجامعية في جامعة ا
، مع اف عمادة شؤكف الطمبة تحاكؿ جاىدة بيـ اك لعدـ تقبؿ الزمبلء ليـتتعمؽ شخصية  ألسباب

 كمعزكليف فمنطكي كاى ال يككنحتتحقيؽ عممية الدمج الجامع ليـ في معظـ االنشطة الطبلبية 
فتـ  ـم ؿ بقية زمبلئي ـم ميفي نشاطات المجتمع الجامعي  ـع زمبلئيم كمشاركيف ـنفسياعمى 

كنشاطات العزؼ كالمكسيقى حتى اف ىنالؾ طالب ذا اعاقة بصرية  دمجيـ في نشاطات الحبؿ
 .(2017)كحمة،  استطاع اف يشكؿ فرقة مكسيقية تؤدم نشاطيا بالجامعة
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 حتى يقكـ الطالب ذا االعاقةنتخابات يـ بحقيـ السياسي في االتكما اف العمادة تحاكؿ تكعي ، 
د.عبد  عميد شؤون الطمبةفيقكؿ  زمبلئو مف ذكم االعاقةكحؽ  صكتو كتم يؿ حقو بإبراز

براز حقكقيـ السياسية كحقكقيـ في االنتخاب كاىمية  "الرؤوف السناوي قمنا بعمؿ مناظرات كا 
 . (2017")السناكم، مشاركتيـ

فمنيـ مف يفصح انو يتـ باف الجامعة تيتـ بيـ كببكادرىـ لكف ىنالؾ بعض الطمبة ال يشعركف 
كمنيـ مف ىك كاعي لحقو دكف ارشاد ، كال يعمميـ عنيا كضع اعبلنات عامة كال احد ييتـ بيـ

عديدة مف  نعـ، شاركت في ندكات  قافية" طالبة ذات اعاقة حركية فتشير مف جية معينة
ة عف التنمية البشرية، انا ال أحب المشاركة مبادرات  قافية كمسابقات كاعطيت محاضرة كامم

تحت اسـ األحزاب السياسية، شاركت في محاضرات مع الكتمة اإلسبلمية كما شاركت في ندكات 
)س ف، "مع الجبية الديمقراطية فيدفي ىك خدمة الفكر اإلنساني بغض النظر عف نكع التكجو

2017) . 

المقاء كالتكاصؿ  لرياضة تعزز مف فرصفا تساعد النشاطات الرياضية في تككيف صداقات،
فجميع الطمبة ذكم االعاقة الذيف تـ مقابمتيـ ال يشارككف في االجتماعي كتبدد الشعكر بالعزلة، 

كذلؾ  ،البيئة المناسبة رياضية ربما لعدـ اذكاء اىتماميـ بيذه النشاطات كعدـ تكفير نشاطات
حاكلت ذىبت مرة الى " اقة حركية جزئيةذو اع طالبلعدـ تقبؿ زمبلئيـ بالمعب معيـ فيقكؿ 

كتؤمف تدرؾ  ،(2017)ب ء ، "ذلؾ اف يشارككني فرفضكاالطمبة ممعب الجامعة كطمبت مف 
دائرة االنشطة فيكجد في الطابؽ ال اني مف مبنى االنشطة الطبلبية  الجامعة اىمية ىذا الحؽ

بيف مف تيـ الرياضي، لكف الرياضية كالقاعة الرياضية التي يمارس فييا الطمبة معظـ نشاط
الحركية خبلؿ المبلحظة اف ىذه القاعة غير متاحة لمطمبة ذكم االعاقة كخاصة ذكم االعاقة 

ي الكقت الحالي ف، فحتى االفمنيـ بسبب عدـ قدرتيـ لمكصكؿ الييا فبل يكجد مصعد في المبنى 
صالة رياضية كىي انو يتـ العمؿ حاليا عمى إنشاء كبحسب ما افاد مسؤكؿ دائرة االنشطة 

مكجكدة في جكار الجامعة كىي صالة رياضية متعددة األغراض كيتكفر فييا العاب كرة السمة 
ذكم اإلعاقة حيث يتكفر فييا لمطمبة كسكؼ تككف متنفس  كالطائرة كالجمباز كتنس طاكلة،

د تكجو مة عدفق كالمكارد كخاصة المكارد البشرية، اإلتاحة كلكف النقص مكجكد في اإلمكانيات
الى الدائرة  فبلبد مف تكاجد جماعي كليس فردم  الحقيقة،مف ذكم االعاقة ىي المشكمة الطمبة 

كفي ظؿ عدـ كجكد فريؽ " فوزي ربيع مسؤول االنشطة الرياضيةفعمى سيبؿ التكضيح يقكؿ 
ع نعـ أنا كالجامعة بأكمميا نشج ،اإلعاقة، إذا لـ يكف مكجكد ال نستطيع تكفير ذلؾ كامؿ لذكم

جامعة القدس ىي جامعة الفقراء كتساعد ف الجامعة تحبذ ىذه األمكرفعمى كجكد شيء كذلؾ 
 .(2017)ربيع،  "الفقراء ككافة األشخاص
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كحيد ال نتاج المعرفة كىي التي  مجمكعة القيـ التي تعمي مف شاف العمـ كمصدرتعكس ال قافة 
العمـ طمبة ضنة التي تحتضف الم قفيف ك ىي الحافالمكتبة  ،دكر االنساف في االرتقاء تحدد كتقدر

، تضـ جامعة القدس مكتبة كيمكف القكؿ اف الرقي بالمكتبات الجامعة ىك مؤشر يعكس  قافتيا
 رية بالعمكـ الطبيعية كاالنسانية اذ تحتكم عمى ما يقارب مئة كستة كسبعكف الؼ كتاب بالمغة 

ر امكانياتيا اف تككف مكتبة صديقة تحاكؿ المكتبة بقد ،(2017)صالح، العربية كاالنجميزية
تمكنو مف الدخكؿ الى شكاحط فيكجد اماـ مبنى المكتبة تراعي احتياجاتيـ لمطمبة ذكم االعاقة 
لكف يقؼ الحؽ ال قافي  ،المساعدة ـلي جد مكتب االستعبلمات الذم يقدـالطابؽ االكؿ حيث يك 

تككف مف  بلث طكابؽ فالمصعد مكجكد االعاقة في المكتبة الى حد ىنا الف المكتبة تلمطالب ذم 
  ( .2017)الرشيد، السبلمة فيوك اك تـ ايقافو بسبب عدـ تكفر شركط االماف كلكنو ال يعمؿ 

ساعدة الطمبة ذكم االعاقة في احضار الكتب كالمراجع الذيف يحتاجكنيا حتى مبالمكظفكف يقكـ 
فعمى سبيؿ  ،نظاـ المكتبةحسب  اال يتـ اعارتيىذه الكتب كالمصادر  اف ىنالؾ بعضا مف

مى رسائؿ الماجستير المتكفرة لدييا ع االعاقة ذم تقكـ ادارة المكتبة بإعطاء الطالبالتكضيح 
CD  كتبقى  (2017)صالح،  البريد االلكتركني بشكؿ نص كامؿ عف طريؽليـ كيتـ إرساليا

ف انفسيـ دكف تكعية ليـ ىذه التسييبلت ضمف المبادرات االيجابية كاالنسانية النابعة مف المكظفي
الدكرات "نفين صالح  رئيس خدمة المستفيدين والمعمومات في المكتبةمف جية معينة فتقكؿ 

تيو كلكف نحف اليست مكجكدة كلكف يكجد مبادرات شخصية، حيث ال يكجد دكرات قانكنية مؤسس
ـ المساعدة ذكم اإلعاقة أكلكية في كؿ شيء حيث بمجرد تقدـ الطالب لسؤاؿ تتالطمبة نعطي 

 ؿ نظاـ الغرامات المادية الستعارة الكتب كىذا مكجكد في كافة المكتبات الجامعية كالعامة فم
حيث التأخير في تسميـ الكتاب يؤدم إلى دفع غرامة الف مف حؽ غيرؾ استعماؿ الكتب لذلؾ 

ميـ في تس اصدؼ حالتيف مف ذكم اإلعاقة تأخر  ،يتـ دفع شيكؿ م بل عمى التأخير في اليكـ
شيكؿ  70الكتاب ألنو يحتاج إلى كقت إضافي ففي مرة كاف عمى طالبة مبمغ مالي ما يقارب 

 .  (2017)صالح،  "كتـ إعفائيا مف دفع ىذا المبمغ

عميو برامج خاصة اك كجكد  يتكفرم ؿ كجكد حاسكب الكتركنية ال تتكفر في المكتبة أم اجيزة 
كحتى رفكؼ الكتب في الطابؽ اك بخط كبير عدسات مكبرة لمخط اك كتب مطبكعة بخط بريؿ 

االرضي مرتفعة كال يكجد أم يافطات اك عبلمات تدؿ الطمبة ذكم االعاقة البصرية عمى مكاف 
االمكر بسيطة ال تحتاج الى تكمفة اك مشاريع ىذه مع اف  ،الكتب حتى ارقاـ الكتب ىي صغيرة

 مدير المكتبةيقكؿ فبيذه االحتياجات دراؾ كاالبقمة الكعي  فعبل ذلؾ ادارة المكتبة تمكيمية كتبرر
خاصة ذكم اإلعاقة كاالنتباه عمى احتياجيـ ك نحف نيدؼ إلى خدمة كؿ الفئات " عبد الرشيد د.

كلكف كنا  ذكم اإلعاقة الحركية لذلؾ نعمؿ عمى تجييز المصعدالطمبة فكاف لدينا اىتماـ في 
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لذلؾ نشكرؾ عمى لفت النظر لذلؾ غافميف عف اإلعاقة البصرية كالسمعية كاحتياجاتيا 
مف البنؾ االسبلمي في  ا  مشركعادخمت المكتبة حاليا  مع العمـ اف (2017)الرشيد، "المكضكع

جده مف اجؿ انشاء دكرات مياه خاصة لمطمبة ذكم االعاقة كتشغيؿ المصعد كخمؽ طابؽ ارضي 
 حسي ىادئ يتبلءـ مع احتياجاتيـ .

المدركة المؤسسات جد تدخؿ مؤسساتي بسيط مف قبؿ بعض و يك تبيف مف خبلؿ المقاببلت ان
كىي مؤسسة عربية في كندا عرفاف مؤسسة م ؿ  الكعي باحتياجات الطمبة ذكم االعاقةلحؽ 

مؤسسة قادر قامت ك ( 2017)دكيؾ، قامت بتقديـ حكاسيب ناطقة لمطمبة ذكم االعاقة البصرية
خيمة سميت مة في الحـر الجامعي كانشأت خي بفعؿ دراسة عف كاقع االعاقة في الجامعة

كح يـ عمى المشي كعيكنيـ الطمبة قدمت فييا عدة انشطة م ؿ الربط عمى اعيف التحديات 
 مربكطة لمشاطرة زمبلئيـ مف ذكم االعاقة البصرية التجربة التي يعيشكىا مف اجؿ اف يشعر

كىي مبادرة رفة مصادر غكما انيا اسست بمعاناتيـ، طمبة بقية المكظفيف ك الالكادر البشرم مف 
االبحاث كالدراسات  إلجراءفينالؾ قمة في تدخؿ المؤسسات  ،المدني المجتمع فريدة مف مؤسسات

مى ع ذكم االعاقة بالرغـ اف القانكف ينصالطمبة  ال تدعـالنظاـ الفمسطيني نفسو  اتكما اف كزار 
ال مف ذكم االعاقة امعيف كالحقكؽ كلكف الكاقع ىك عكس ذلؾ فطمبة الجاالمتيازات الك ير مف 

كيقكؿ عف ذلؾ  طالب ذا اعاقة بصريةحظكف بام اىتماـ مف النظاـ السياسي الفمسطيني كيعبر ي
عندم المقدرة  اف  انا حمـ حياتي اف اتعمـ كلكف فعبلن ليستاالشياء السياسية ال، ال اتدخؿ في "

ب إعاقة بصرية يأخذ ىنالؾ الك ير مف الصعكبات اماـ طريقي العممي ففي إسرائيؿ صاح
االؼ شيكؿ اما نحف في الضفة الغربية ليس لنا حقكؽ، حقكقنا فقط ىك اف  ستةمخصص يقارب 

فانا كطالب فمسطيني في حالة ميؤكس  ندفف تحت األرض فالسمطة الفمسطينية ال تقدـ لنا شيء
كىذه في تمنى لك ادرس القانكف في الجامعة العبرية امنيا، أتمنى لك كاف معي ىكية قدس 

 .( 2017)ع م،  "النياية حرية شخصية كال دخؿ ألم اعتبار سياسي في ذلؾ االمر

 

   الجامعة العبرية الكعي بحؽ دمج كمشاركة الطمبة ذكم االعاقة في  3.4    

لكف  النشاطات،تقكـ كحدة االعاقة في الجامعة العبرية عمى دمج الطمبة ذكم االعاقة في مختمؼ 
كىك طبيعة النظاـ الداخمي كالمؤسساتي  لكافة الطمبة،عة ىذه االنشطة ىنالؾ ما يميز طبي

كذلؾ الف النظاـ الداخمي  ةقكي تليسىي في الجامعة العبرية  ةكالسياسي، فالنشاطات السياسي
كيعكد ذلؾ لتنكع  ،كاالمني في الجامعة يحاكؿ الحد كالسيطرة مف حدكث م ؿ ىذه االنشطة

مف يحمؿ الطمبة مف ف يالجامعالحـر جنسيات الطبلبية المتنكعة داخؿ االيدكلكجيات كال قافات كال
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 ،االلماف ،اتراؾ ،اجانب بريطانييفمنيـ ك  فمسطينيةالكمنيـ مف يحمؿ الجنسية  جنسية إسرائيمية
كمنيـ مؤيد كمعارض  عممانييفالك دينيف متالكمنيـ مختمفة ب قافات يحظكف  جميعيـ ،أ يكبييف

اذا اراد الطمبة العرب فعمى سبيؿ الم اؿ  ،ك يرةكاالنقسامات االجتماعية لمدكلة فاأليدكلكجيات 
غزة يسمح عميد شؤكف عمى  االحتجاج عمى السياسية االسرائيمية ضد الحرب كسياسية الحصار

 االمف االسرائيمي اشراؼ كسيطرة حتجاجات سممية ىادئة تحت الالطمبة بذلؾ لكف تككف ىذه ا
ذكره اف الطمبة العرب مف ذكم االعاقة ىـ اقمية داخؿ اقمية كاذا  ، كمف الميـ( 2017)ع ر، 

 امرأة، ألنياسيككف عف اقصاء  بل ي الحديث ت اعاقة فكاف الحديث يدكر عف طالبة عربية ذا
باف مف خبلؿ المقاببلت التي اجريت مع الطمبة ذكم االعاقة كتبيف كعربية، كذات اعاقة، 

 . جميعيـ ال يقككف بام نشاط سياسي

المكر، أم نشاط رياضي بشكؿ مباشر كال تعتني بيذه ا دـ كحدة االعاقة في الجامعة العبريةقال ت
م ؿ فالنشاطات الرياضية يتـ عمميا مف قبؿ الطمبة ذكم االعاقة انفسيـ في جمعية السماف 

لؤلشخاص  خاصةرياضية كما اف ىنالؾ جمعيات اسرائيمية كالمشي، تنظيـ يكـ رياضي لمركض 
م ؿ عمى مستكل محمي  لمشاركتيـ تقـك عمى دمج ىؤالء الطمبة في فرؽ اسرائيمية االعاقة ذكم

الركض اك رككب الدراجة اليكائية اك حيث تقدـ االرشاد بنشاطات  )حاكؿ اف تشارؾ (جمعية 
ىذه الجمعيات يتـ تنسيؽ بينيا كبيف عمادة شؤكف الطمبة كبيف مركز  ،كالسباحةتسمؽ الجباؿ 

، عبلكة انو يكجد مراكز تقديـ الخدمات فييا بشكؿ مجاني دكف دفع أم مبمغ مالي كيتـعمية 
فعالة كمعركفة خاصة تابعة لمجامعة العبرية ىي مراكز عمكمية لكف الطالب النظامي يحصؿ 
عمى خصـ معيف مف ادارة المركز كبالطبع ىذه الخدمة تشمؿ الطمبة ذكم االعاقة كالمركز متاح 

يتـ " اسيا مديرة مركز االتاحةكتقكؿ  ( 2017)ع ر،  احط عند الدخكؿيكجد فيو مصعد كش
تقديـ األنشطة الرياضية مف قبؿ ليرنر )عمى جبؿ سككبس الحـر الجامعي( كككسؿ )في الحـر 

يتـ تشغيؿ المراكز الرياضية مف قبؿ شركات خارجية كأنا ال أعرؼ سياستيـ  -الجامعي سافرا( 
عاقة كعما إذا كانت ىناؾ أنشطة خاصة أك تخفيضات أك أم فيما يتعمؽ باألشخاص ذكم اإل

 . ( 2017)اسيا، "إشارة خاصة أخرل. انيا تستحؽ التحقؽ معؾ مباشرة

حرية انسانية مف فيك متفؽ عميو قانكنيا الالدينية جزءا مف الحؽ ال قافي  تعد ممارسة الطقكس
العبادات  لممارسةية أم مكاصفات حؽ االنساف اف يمارسو في أم مكاف، ال تحقؽ الجامعة العبر 

 العمكـ االنسانية يكجد غرفة صغيرة عمييا درج ال يكجد كمية االسبلمية كالمسيحية ففي قمب
اعاقة حركية يستحيؿ اف يقيـ  لباب عتبة كبيرة فطالب ذممصعد يكصؿ اليو كيكجد اماـ ا

تيميش كتمييز كاضح ؾ مسجد فينالكجكد عمى يكجد أم يافطات كاشارات تدؿ  كال، الصبلة فيو
عمى العكس تماما مف الكنيس الييكدم الذم يكجد في الطابؽ ال اني كامامو مصعد جدا، 
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طكيؿ يكصؿ الى مكتبة كقاعة دينية كعمى اطبللة جميمة شاحط داخمو  فيسيمة كيكجد رضية كا
     .جدا لمدينة القدس كالمسجد االقصى

الرئيسة  في مكتبة الجامعةاالعاقة  الطالب ذك بخصكص الحياة ال قافية التي يمارسياا ما 
المكجكدة في قمب كمية العمكـ االنسانية، يكجد في المكتبة مميكف كتاب بمغات منيا الككرية 

كيكجد فييا قسـ لؤلفبلـ كالمكسيقى تتككف المكتبة مف خمسة طكابؽ  كاليابانية كالصينية كالركسية
 ث ىك الطابؽ الرئيسي فييا لكجكد مكتب االستعبلماتيعد الطابؽ ال الكمكتبة خاصة لمخرائط، 

يقـك  تماس جياز فيو يتكفر، ك الذم يحتكم عمى طاكلة خاصة لمطمبة ذكم االعاقة الحركية
بتكبير الخط كتغير خمفية لكف الخط كلكف الخط نفسو بعدة الكاف لكي يتسنى لمقارئ اختيار 

ميي  تييئة كاممة لكافة البرامج الخاصة ب حاسك كما يكجد بجانبو جياز  الطريقة المريحة لو،
كما يكجد في الطابؽ ال اني مف المكتبة حاسكب معد  ،باإلعاقة البصرية م ؿ برنامج زككـ تكس

بأحدث البرامج المساعدة لمطمبة ذكم االعاقة باإلضافة الى كجكد الفارات االلكتركنية الخاصة  
ىذه األجيزة يتـ شرائيا مف شركات اجنبية اك كيجب االشارة ىنا اف بمختمؼ انكاع االعاقات، 

  . كادارة الجامعة ىي الممكؿ الرئيسي لياإسرائيمية كىي اجيزة االلكتركنية باىظة ال مف 

، اما بسبب كجكد المصاعد يمكف القكؿ اف المكتبة متاحة لمطمبة ذكم االعاقة الحركية    
ال يكجد أم مكائمة م ؿ مذاف تـ ذكرىما لكف فاإلتاحة مكجكدة عمى الحاسكبيف ال االعاقة البصرية

كيبقى  ،يافطات اك ارقاـ كبيرة عمى الكتب كما ال يكجد شيء خاص لمطمبة ذكم االعاقة السمعية
 عند سؤاؿلبلستفادة مف بعض الخدمات فييا ضعيؼ فة عمى المكتبة اقباؿ الطمبة ذكم االعاق

عن المسؤولة اجابت ؟ نيا غير مستعممةلماذا ىذه االدكات مكجكدة في الخزائف ككأالباحثة 
 .(2017)سارة،  "كال يطمبكىا ال يستعممكىاالطمبة الف "سارة الفئات الخاصة في المكتبة 

اال اف نتائج  ،الطمبة ذكم االعاقة بقدر االمكاف المتطكعيف مكظفي المكتبة كالطمبةيساعد  
نيـ بحاجة الى مف يساعدىـ دائما انيـ يتذمركف عند الذىاب الى المكتبة ال المقاببلت اظيرت

كحدة االعاقة تقكـ بتقديـ دكرات تكعية لمكادر البشرم  مع اف ،ك يقؼ بجابيـ باستمراركيقرا ليـ 
 سارة عن الفئات الخاصةفي المكتبة  المسؤولةبحسب ما افادت لتخفيؼ مف معاناتيـ بالمكتبة 

 .(2017)سارة، "نعـ يتـ ذلؾ عف طريؽ كحدة االعاقة بالجامعة"

اف مركز عمية يكفر مكتبة خاصة لمطمبة ذكم  كيجب الذكرالرئيسية ىذا بخصكص المكتبة 
كسميت ( ميتنز  ةآن)اسستيا الدكتكرة كىي مكتبة رائدة كمميزة مف نكعيا االعاقة البصرية 

         الصكت تقنياتك  غرؼ مجيزة بأحدث السماعاتفييا  بلث كيكجد  المكتبة عمى اسميا،
مف المكتبة يحتاجيا الطالب التي التعميمية كالكتب  التسجيؿ حيث يتـ تسجيؿ المكاد اآلالتك 
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المسؤكؿ كبعدىا يقكـ عمية  مكتبةالمسؤكؿ في الى  اكالتكجو بي امف خبلؿ استعارتيالرئيسية 
بقراءة المادة بصكت كاضح كيتـ تكفير ىذه المكاد بشكؿ سمعي اإللكتركني خبلؿ شخص  بتكفير

فكؿ  بسيطة كىذه الغرؼ مييأة كمجيزة لعزؿ الصكت، فعمميا يعمؿ م ؿ االستديك، فترة زمنية
مسؤول كيقكؿ  ،كتب المكاد التحضيرية في الجامعة العبرية ىي مكفرة بشكؿ سمعي مسجمة

ىذا العدد مميكف كتاب فمف الصعب جدان تكفير  الرئيسية يكجد فيياالمكتبة " الين بعميةالمكتبة 
سجؿ، كفي حاؿ احتاج مكتاب كأربعمئة  بل ة الؼ ي ىذه المكتبة حكالي بشكؿ سمعي يكجد ف

 انة الطالب أم كتاب مف المكتبة يقكـ باستعارتو مف المكتبة الرئيسية كاحضاره الى مكتبة
 بتكفيرايضا ىذه المكتبة كتقكـ ، (2017)اليف، "المكجكدة كيتـ تسجيمو بأقصر فترة زمنية ممكنة

كمف المبلحظ انو يتكفر فييا بريؿ اذا كاف ىذا حسب طمب الطالب،  بمغةكتب المكتبة الرئيسية 
 المسؤول تكمفة ىذه األجيزة أجاب عف لباحثةاكعند سؤاؿ كمكمفة  أجيزة بسيطة كأجيزة معقدة

دكتكرة آنو ىي التي تبرعت بالماؿ مف اجؿ انشاء ىذه  ك تكمؼ عشرات عشرات اآللؼ" بأف
       . (2017)اليف، "ليا تاب يتـ ذكر اسميا كتقديـ شكرالمكتبة كفي نياية تسجيؿ أم ك

كبعد االنتياء مف مناقشة حؽ اذكاء الكعي في المشاركة السياسية كال قافية في المجتمع الجامعي 
الشعكر باألماف ىك ف ،كالطمأنينةك كاليدكء كاالماف  االمفالبد اف يظمؿ ىذا الحؽ ككافة الحقكؽ 

تو، نادت بو كافة المكا يؽ الدكلية، فالمس بالجسد يعتبر مف اقبح مطمب انساني غريزم بطبيع
، تنبيت االتفاقية الدكلية لحؽ االشخاص ذكم االعاقة بأىمية ضماف امنيـ االخبلقية االعماؿ

كصعكبات اضافية في  اكقات الخطر كالطكارئ النيـ يكاجيكف مخاطر الشخصي خصكصا في
لككارث الطبيعية، فأكجبت مسؤكليات كاكلكيات اماـ النظاـ فترة النزاعات كالصراعات كالتشرد كا

كالحككمة لضماف حماية حقكقيـ في قضايا االغا ة كيؤكد عمى صحة ىذا االمر فبلديمبر ككؾ 
المدير التنفيذم لمتحالؼ الدكلي لئلعاقة فيقكؿ: "مع كجكد ك ير مف الصراعات كالككارث التي 

ديات التي تكاجو المبلييف مف الناس ذكم اإلعاقة. تتنافس عمى عناكيف الصحؼ، تغيب التح
عمى الحككمات كككاالت األمـ المتحدة كالمنظمات العاممة في حاالت الطكارئ اإلنسانية التأكد 

     2016)البع ة الدكلية المسيحية لممكفكفيف، "مف أف األشخاص ذكم اإلعاقة لف يترككا كحدىـ
 . (1: ص

 االساسي السابقة عمى كاقع الطمبة ذكم االعاقة سكاء في التعميـ تنعكس ىذه الجمؿ كالعبارات  
اك العالي، كبأية حاؿ مف االحكاؿ يحؽ لكؿ طالب في جامعات العالـ اجمع اف يحظى بفرصتو 
مف التعميـ في اجكاء تسكدىا الطمأنينة كاالماف، فشعكر الطالب الجامعي باألماف ينمي مف 

: سؤاؿ البح ي الرابع كمفادهالىذا الفصؿ يناقش  لذا، كال قافينشاطو كسمككو االبداعي كالفكرم 
حق حماية لتنفيذ ما االجراءات العممية التي تقوم بيا كل من جامعة القدس والجامعة العبرية 
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الذين يتواجدون في الحرم الجامعي ابان حاالت النزاع المسمح  وسالمة الطمبة ذوي االعاقة،
 ق ما نصت عميو المادة الحادي عشر من االتفاقية الدولية ؟وحاالت الطوارئ االنسانية وف

    والطوارئواقع حماية الطمبة ذوي االعاقة في جامعة القدس في  حاالت الخطر   3.5  
اتسمت حالة حقكؽ الطمبة الفمسطينييف ذكم االعاقة بحالة فريدة كمميزة عمى مستكل العالـ، 

كالذم ال  لكحيدة التي تتميز بالعيش تحت االحتبلؿ،حيث اف دكلة فمسطيف الزالت ىي الدكلة ا
مستخدما الياتو الحربية كاسمحتو  ،يتردد في عدكانو المتكرر عمى الفمسطيني كمؤسساتو التعميمية

، فقد (2015)بصبلت، الفتاكة التي تخمؼ المزيد مف االشخاص ذكم االعاقة في فمسطيف
يد مف االعتداءات الغاشمة كالتي قاـ فييا تعرضت جامعة القدس خاصة حـر ابك ديس الى العد

ا في ذلؾ العديد مف القكانيف الدكلية ف مراعاة حرمة الحـر الجامعي ناسفالجيش االسرائيمي دك 
"في الجامعة العبرية ال يحدث فييا  حسن دويك د. نائب الرئيس التنفيذي لمجامعةحيث يصرح 

تحاـ الجامعة العبرية في الكقت الذم تستباح فيو اقتحامات كال يقدـ أبدا الجيش اإلسرائيمي عمى اق
حرمة الجامعات الفمسطينية حتى أنو في أخر اعتداءيف تعرضت ليا الجامعة كانت االعتداءات 
ليبل ما بعد الساعة الكاحدة بعد منتصؼ الميؿ، ففي النيار تككف حجة الجيش اإلسرائيمي انو تـ 

 . (2017)دكيؾ،  "سرائيميضرب حجارة عمييـ أك تـ استفزاز الجيش اإل

ذكم االعاقة مف خبلؿ المقاببلت التي تـ اجرائيا في الدراسة عف حالة الخكؼ الطمبة كقد عبر 
كالذعر التي يعيشكنيا ا ناء اليجمات االسرائيمية عمى الجامعة، فمنيـ مف يعاني مف اعاقات 

كمنيـ مف يتفاجأ  ،حركية كبصرية كيككف مف الصعب جدا عمييـ اليرب م ميـ م ؿ زمبلئيـ
بكجكد الجيش االسرائيمي في حـر الجامعة خاصة الطمبة ذكم االعاقة السمعية لعدـ عمميـ 

عندما "ليا : الباحثةعند سؤاؿ  طالبة ذات اعاقة سمعيةكمعرفتيـ باالقتحاـ االسرائيمي فتقكؿ 
؟ يساعدؾكاف يحدث اقتحاـ لمجامعة مف قبؿ جيش االحتبلؿ ماذا كنت تفعميف ؟ كمف كاف 

رائحة  كنت اىرب كحدث معي الك ير مف المكاقؼ حيث كنت أغيب عف الكعي مف:" فأجابت
المسيؿ لمدمكع ألنو لدم حساسية مف أم رائحة كابكي مف الخكؼ. في مرة صديقاتي ك  الغاز

لما كنت "؟؟  اجابت كيؼ كنت تعممي بكجكد الجيش في الجامعة"". الباحثة المرة ال انية أستاذم
ييربكف أك زميبلتي يخبركني بكجكد الجيش كفي أخر مرة عرفت انو يكجد جيش الطمبة أره 

 .( 2017)ح ا ، " تكجيت لمكتب العميد لبلختباء مف الرائحة كأنا احضر كمامة دائما معي

اصبح الطالب الفمسطيني الذم يعاني مف اعاقة اك ازمة  ىذا ىك الكاقع كالحقائؽ المممكسة،
ليس الى ساحة اكاديمية تحضف ككأنو قادـ الى ساحة حرب ك  ،كتبو كمامة يجمب معو الى جانب

العمـ كاالمف معا، كىذا يتناقض مع المنطؽ كالمعقكلية كاالنسانية، يبيف لنا طالب ذا  عنصر
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عف صعكبة المكقؼ عندما كاف يمكذ مف اليمع كىك ىارب عمى كرسيو  اعاقة حركية كاممة
كنت اغمؽ انفي ة قكات االحتبلؿ لمحـر الجامعي فيقكؿ :"المتحرؾ مف رائحة الغاز كمباغت

طالب اخر لنا  كيضيؼ( 2017)ح ـ،  "كعينام مف شدة الرائحة كاىرب عمى الكرسي الى السكف
اخر مرة دخؿ فييا الجيش "عف صعكبة ما يعترضو ا ناء االقتحاـ قائبل:  حركية جزئية ذا اعاقة

مقابؿ بارد كلقد كاجيت الك ير مف  ’ لباطكفا’ عمى درج  اضطررنا لمخركج مف الجامعة
الصعكبات، كلؤلسؼ كانت سيارتي قريبة مف الجيش كلست قادر عمى اف احضرىا، فقاـ زميمي 

 .(2017)ـ د،  "بمسؾ يدم كمساعدتي كىك الذم ذىب بسرعة الى السيارة كاحضرىا لي

اقصى قدر ممكف مف  ببل شؾ تقكـ الجامعة ببعض االجراءات البسيطة كالمتكاضعة لتكفير 
بعض التدابير التي  نافذ جفال رئيس قسم الحرس الحماية حفاظا عمى سبلمة طبلبيا، فيكضح

مف خبلؿ خبرتنا كتجاربنا في " يقكمكف بيا كيركم فييا ككأنيا حالة طبيعية معتادة قائبل:
مجامعة كنفتح جميع المداخؿ الرئيسية لبأغبلؽ نقكـ  اعتداءات االحتبلؿ المستمرة عمى الجامعة

األبكاب األخرل كدائما تككف منطقة التجمع الطبلبي عند كمية الطب حيث انيا بعيدة عف 
بدخكؿ في الحـر الجامعي لنقؿ  االحتكاؾ المباشر بقكات االحتبلؿ كبالطبع نسمح لممكاصبلت

 . ( 2017)جفاؿ،  "بسبلمة كامف كحصمت ك يران الطمبة 

مف كميات كمباني في جامعة القدس غير متييئة كقادرة  لكف مف المبلحظ اف امف المنشئات 
عمى تحمؿ مكاجية االخطار البشرية م ؿ االقتحامات اك حتى المخاطر الطبيعية م ؿ الزالزؿ 

مف شر الطمبة كغيرىا مف ككارث بيئية، قبل يكجد غرؼ امنة مصممة كفؽ المعايير العالمية تقي 
  نافذ جفال رئيس قسم الحرس فيضيؼ االك ر حاجة،ذكم االعاقة كىـ الطمبة االعداء كخاصة 

كلكف نعـ في كؿ مبنى يكجد مخارج لمطكارئ، بؿ في كؿ طابؽ يكجد مخارج  ال يكجد مبلج ،""
كمف خبلؿ البحث في ىذا المكضكع تبيف لمباح ة عدـ المعرفة الكاممة  ( 2017)جفاؿ، "لمطكارئ

 ذكمالطمبة بماىية المكاقؼ التي يعاني منيا كالكعي الناضج مف قبؿ ادارة الجامعة كمكظفييا 
عدـ كجكد برامج اك خطط  عبلكة عمى االعاقة، ككيفية التعامؿ المناسب كقت االزمات،

 حسن دويك د. رئيس الجامعة نائباستراتيجية مدركسة تعالج حالة الخطر كالطكارئ، فيقكؿ 
ي غاية األىمية كأنا اآلف سكؼ البنت التي اغمى عمييا نتيجة االعتداء كىذه نقطة حساسة كف"

ذكم اإلعاقة في كقت األزمات فيذا الطمبة أتحدث إلى شؤكف الطمبة كأمف الجامعة لمساعدة 
كاجب عمينا حمايتيـ كأنا سكؼ أستدعي خدمات األمف مف أجؿ إعطاء حماية خاصة في 

سة فالجامعة بحاجة إلى خطو مؤس الظركؼ الصعبة خصكصا كقت اعتداء جيش االحتبلؿ.
)دكيؾ، "لكيفية التعرؼ كالتعاطي كالتعامؿ مع كقت األزمات كاالقتحامات خاصة بالنيار

كىنا يكمف اىمية العمؿ بمبدأ االتصاؿ الذم اقرتو االتفاقية الدكلية كىك في البداية  ،(2017
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يككف مف مكظفي امف الجامعة باالتصاؿ كالتكاصؿ مع دكائر الطمبة ذكم االعاقة اك معيـ ىـ 
طالب ذا مباشر بالطريقة التي تبلئـ اعاقاتيـ حتى ال يباغتكا كقت االقتحامات، يعبر  بشكؿ

"كنت اىرب م ؿ باقي الشباب كأعمـ بكجكد الجيش مف خبلؿ رائحة الغاز كبلتي : اعاقة سمعية
   .(2017، ط ) س "المسيؿ لمدمكع كأحيانا مف خبلؿ المنشكرات التي تككف عمى صفحة الجامعة

افؿ االتفاقية الدكلية عف الكضع الخاص كالحتمي في حماية النساء كقت الخطر كقالت لـ تتغ   
ذ تعترؼ بأف النساء كالفتيات ذكات اإلعاقة غالبا ما يكاجيف خطرا "في ديباجتيا نقطة )ؼ( كا 

أكبر في التعرض، سكاء داخؿ المنػزؿ أك خارجو، لمعنؼ أك اإلصابة أك االعتداء، كاإلىماؿ أك 
مف الممكف  (،5: ص2006)االمـ المتحدة، "غير البلئقة، كسكء المعاممة أك االستغبلؿ المعاممة

فيـ احتياجات الطالبات ذكات االعاقة عمى نحك أفضؿ بمشاركتيف في تقييـ كتنفيذ كمراقبة 
البرامج التي تخدـ مصمحتيف الخاصة، فعندما تشارؾ الطالبات ذكات االعاقة في عمميات 

باإلغا ة يصبحف أقؿ عرضة لمخكؼ كاألذل، كبالتالي يتعيف عمى الجامعة أف التدريب المتعمقة 
نا ان، كال  تشكؿ فرؽ متدربة ذات خبرة بحاالت الخطر كالطكارئ عمى أف تشمؿ فرقيا ذككران كا 

يعني ىذا أنو يمكف اعتبار حماية الطالبات ذكات االعاقة كمساعدتيف مف مسؤكلية المشاركات 
ى جميع أفراد الفرؽ العاممة في الحقؿ اإلنساني أف تأخذ في االعتبار في الفرؽ كحدىف، فعم

 .االحتياجات العامة كالخاصة لمطالبات المكاتي يكاجيف الحرب

كالبد مف ذكر اف الجامعة ال زالت غافمة عف الجكانب االرشادية القانكنية اليامة المتعمقة بضماف 
الم اؿ الطالبات ذكات االعاقة المتأ رات مف  ذكم االعاقة، فعمى سبيؿالطمبة حماية كمساعدة 

اقتحامات االحتبلؿ مف االجدر اف يتـ العمؿ عمى فيميف كادراكيف القكانيف التي تكفر ليف 
الحماية، فجؿ القكانيف الدكلية اىتمت بشكؿ خاص بالنساء كاىميا اتفاقية  سيداك الخاصة بحقكؽ 

قد دكرات قانكنية ال دراؾ حقيف بالحياة فبل بد مف ع ، (UN Human Right, 1979)المرأة
االمنة في كنؼ الحـر الجامعي اك خارجو، لؤلسؼ العيادة القانكنية في جامعة القدس كالتي ىي 

حتى االف الزالت منيمكة بأمكر االعتقاالت كالمناطؽ لمطمبة  بم ابة الكاجية القانكنية االكلى 
 منير نسيبة د. مدير العيادة القانونيةيث يقكؿ النائية كلـ تعالج قضية االعاقة في الجامعة ح

لـ يتـ العمؿ في العيادة القانكنية لحد اآلف عمى ىذا المكضكع حيث انيا لـ تعمؿ بما يتعمؽ "
المتعمقة باالحتبلؿ منذ نشأت العيادة لميكـ كلكي  الف العيادة عممت باألمكر بالجامعة نفسيا

رار استراتيجي يكافؽ عمى العمؿ بأم مكضكع كىذا نضيؼ برامج ك اتجاىات جديدة يجب كجكد ق
 . (2017)نسيبة، "لـ يحدث لحد أالف كلكف مع الكقت يمكف حدكث ذلؾ
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  واقع حماية الطمبة ذوي االعاقة في الجامعة العبرية من حاالت الخطر والطوارئ 3.6  

  
ارنة كىي حالة كاف االكاف اف نذىب الى حالة المفارقة الحاصمة في الجانب االخر مف المق

فمـ تسمـ ىي االخرل مف احداث الخطر  ،في الجامعة العبريةالطمبة الخطر كالطكارئ كحماية 
اذ تعرضت  االسرائيمي، فكاف ليا نصيب مف العدكاف، -الناجـ عف الصراع  العربي الفمسطيني 

اإلسرائيمييف  الطمبةالى عممية تفجيرية، كبفعميا قضى عدد مف  تمكز 31الجامعة العبرية في يـك 
كمنيـ مف كاف جريح كمنيـ مف تسببت اصابتو  ، (Wilkinson, 2002)كاالجانب نحبيـ

بإعاقات، ككاف ىذا الحادث في داخؿ الحـر الجامعي في احدل كافتيريا الجامعة الكاقعة في 
 " סינטרה פרנקمبنى كمية العمادة بالقرب مف كمية الحقكؽ كىي كافتيريا "فرانؾ سينترا 

اصبحت في حالة الطمبة النافذ القكؿ اف الجامعة العبرية بعد ىذا االعتداء كبحسب شيادة  كمف 
فداخؿ الى حـر الجامعة العبرية يبلحظ كـ ىي المعدات  تأىب كاستنفار امني عالي جدا،

كاالجيزة االمنية عند البكابات االلكتركنية، ناىيؾ عف اجراءات التفتيش التي يمر بيا كؿ طالب 
ذكم االعاقة اك االعضاء لجمعية عمية الذيف يحممكف بطاقة اعاقة مف الطمبة اال  ست ناء،دكف ا

التاميف الكطني اك مؤسسة مارشاؿ اك شيشت اك غيرىا مف المؤسسات المعترؼ بيا بحماية 
      كيقكؿ  حقكؽ االشخاص ذكم االعاقة في اسرائيؿ، حيث تككف معاممتيـ في التفتيش اقؿ كتيرة،

ذكم االعاقة عمى البكابات االمنية الطمبة عف معاممة  الجامعة العبريةسم الحرس في رئيس ق
عمى المدخؿ شاحط  بشكؿ عاـ المعاقيف ال يحبكف اف يساعدىـ احد كقد قمنا مؤخران بكضع"

الرئيسي مف اجؿ ذلؾ، كفي حاؿ إذا اردكا أم مساعدة بالطبع يقكـ مكظفكنا بمساعدتيـ، كنحف 
كما اف االمف في العبرية م ؿ  ،(2017)الحرس، "ليـ كخركجيـ بقدر المستطاعنسيؿ عممية دخك 

ذكم االعاقة عند الدخكؿ عبر البكابات الطمبة ما ىك في جامعة القدس يتساىؿ مع مرافقي 
رئيس  االمنية فيسمحكف لمف يرافقو بالدخكؿ حتى لككاف غير طالب كبدكف تصريح حيث يضيؼ

ف الطالب ذك اإلعاقة كا بت ىذا كالمرافؽ الذم معو ليس طالب في حاؿ كا"قائبل قسم الحرس 
كىنا نبلحظ اف امف الجامعتيف يتحمى بأخبلؽ ( 2017)الحرس، "جامعي يسمح لو بالدخكؿ معو

 ذكم االعاقة كمرافقييـ.الطمبة انسانية ميذبة مع 

فضؿ بك ير مما ىك ذكم االعاقة االطمبة لكف تبقى  حالة االمف بالجامعة العبرية بما فييا امف 
غير متكرر، اما في   عميو الحاؿ بجامعة القدس فالحديث ىنا يدكر عف اعتداء كاحد فقط،

جامعة القدس فاالعتداء االسرائيمي عمى الحـر الجامعي ال يتكقؼ، باإلضافة الى اف االعتداء 
العتداء عمى في الجامعة العبرية كاف اعتداء منفرد كالذم قاـ بتنفيذه شخص كاحد فقط، اما ا
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جامعة القدس فيمارس مف قبؿ قكة مؤسسة عسكرية كىك الجيش االسرائيمي كالذم عميو اف يمتـز 
 بأخبلؽ المكا يؽ الدكلية في حالة النزاع كاالحتبلؿ .

ذكم االعاقة طمبة  فيكجد فرؽ كبير محسكس  في نتائج المقاببلت التي اجريت في الميداف بيف
ذكم االعاقة في العبرية الشاعريف  طمبة يـ الشعكر بالفزع كبيففي جامعة القدس الذم يعتري

في الجامعة العبرية يقكؿ  طالب ذا اعاقة بصريةباألماف في جامعتيـ فعمى سبيؿ الم اؿ ىذا 
 ااما بالنسبة لآلمف في الجامعة العبرية فيك عالي جدا ال يكجد مشاكؿ ابدا خصكص" باطمئناف

يد اقؿ كلكف بعد العممية اصبح التشديد اك ر فمداخؿ البكابات بعد العممية أم نعـ كاف التشد
الرئيسية يكجد عمييا حراس ككاميرات كاجيزة امنية عالية باإلضافة الى  الفحص كالتفتيش حتى 
الشرطة االسرائيمية ال يجكز ليا الدخكؿ عمى حـر الجامعة اال بأذف مف االمف كفي حاؿ حدث 

جكز اعتقالو مف داخؿ الجامعة كحتى الطالب اذا كاف عسكرم اعتقاؿ امني ألم طالب ال ال ي
كىذا ما اشار اليو  ( 2017)ع ر،  "كيحمؿ السبلح يقـك بكضع سبلحو في امانات حراسة االمف

المتذمر مف حالة  حسن دويك د. لجامعة القدس نائب الرئيس التنفيذيبغضب كانتقده بشدة 
افة الجامعات الفمسطينية عمى خبلؼ ما يتـ فعمة في االرباؾ التي يحد يا الجيش في الجامعة كك

بينما اذا  ،في الكقت الذم تستباح فيو حرمة الجامعات الفمسطينية"الجامعات االسرائيمية فيقكؿ 
أراد الجندم اإلسرائيمي الدخكؿ إلى الجامعة العبرية فانو ينزع سبلحو منو كبالتأكيد اإلسرائيمييف 

مسطينية تقاكـ تحت االحتبلؿ بشكؿ سممي كتخرج األطباء بكجكد جامعات ف غير مسركريف
 .(2017)دكيؾ، "كالميندسيف كالعمماء إلى المجتمع الفمسطيني فيذا االحتبلؿ معني بالتجييؿ

اما بخصكص امف المنشأة في الجامعة العبرية، فعمى الرغـ مف اف مساحة الجامعة العبرية  
خبلؿ تكاجدم بالحـر الجامعي الحظت اف فمف  تفكؽ مساحة جامعة القدس بعدة اضعاؼ،

ىنالؾ مخارج لمطكارئ م مما ىك عميو الحاؿ في جامعة القدس كلكف ىذه المخارج خصكصا في 
االمر الذم لـ االحظو نيائيا في جامعة القدس  ،الطكابؽ الداخمية العميا يؤدم مسارىا الى مبلج 

اؿ في المكتبة يكجد في الطابؽ ال اني فعمى سبيؿ الم رئيس قسـ الحرس سابقا، كاكد عمى ذلؾ 
ذكم االعاقة كبجانب ىذا الحاسكب يكجد مخرج كبير لمطكارئ تكضع لمطمبة حاسكب خاص 

عميو عبلمة تدؿ عمى حالة الخطر كىذا المخرج مطمي بالكف االحمر كمف بعده يكجد ممر يؤدم 
مكضكع قامت الباح ة الى مصعد خاص بحالة الطكارئ، كمف اجؿ التحرم اك ر عف دقة ىذا ال

نعـ في "الميندس تسيفي بزيارة كحدة اليندسة بالجامعة العبرية لبلستفسار عف ذلؾ حيث اجاب 
كيكجد لكؿ مخرج مصعد  كؿ مبنى يكجد مبلج  كمخارج خاصة لحالة الطكارئ دكف است ناء،

 . (2017)تسفي، "ذكم االعاقة  لمطمبة كعمى مدخؿ كؿ ممج  يكجد شاحط
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 : الثالثالفصل ممخص 

الفصؿ ال الث في الدراسة ليناقش قضايا ميمة جدا تتعمؽ بحؽ اذكاء الكعي لمطمبة ذكم  جاء
كتبيف مف خبلؿ  االعاقة انفسيـ كالمجتمع المحيط بيـ مف ىيئة تدريسية اك مكظفيف اك طمبة،

مف عاقيـ المناقشة اف ىنالؾ نسبة خجؿ عالية عند الطمبة ذكم االعاقة انفسيـ االمر الذم 
كذلؾ بسبب عدـ كجكد دكرات اك نشرات تكعية تعزز  المطالبة بحقكقيـ خاصة في جامعة القدس 

كتبقى قضية الخجؿ مف  ،كنكع مف التنكع االجتماعي البشرم إلعاقتيـقيمتيـ بأنفسيـ كتقبميـ 
االعاقة عند طمبة جامعة القدس اعمى مف طمبة الجامعة العبرية كذلؾ الف كحدة االعاقة في 

 نتائج المناقشةكشفت كما  ،بنشر دكرات كنشرات تكعية بحقكقيـ باستمرار جامعة العبرية تقكـال
عف الحس االنساني العالي المكجكد لدل الييئة التدريسية في التعامؿ مع الطمبة ذكم االعاقة 

تبيف مف خبلؿ المناقشة ايضا اف نسبة دمج كمشاركة ك في كبل الجامعتيف، كالتفيـ لقضاياىـ 
 طمبة ذكم االعاقة في الحياة السياسية كال قافية كالرياضية في جامعة القدس ضعيفة مع افال

كذلؾ الحاؿ بالنسبة لمطمبة ذكم االعاقة في عمادة شؤكف الطمبة تحاكؿ تعزيز كجكدىـ فييا، 
الجامعة العبرية فالمشاركة في الحياة السياسية معدكمة لكف تبقى مشاركتيـ في الجانب ال قافي 

في مركز  بسبب كجكد الحكاسيب المبلئمة في المكتبة الرئيسية ككجكد مكتبة انةكعا ما افضؿ ن
ليس بسبب تعزيز الجامعة ليـ كلكف سيئة  تليس ياضي فيي، اما مشاركتيـ في الجانب الر عمية

كنبيف ايضا مف خبلؿ مناقشة  ،بفضؿ تدخؿ مؤسسات كشركات خارجية داعمة لحقيـ الرياضي
في القدس عمى ارضية كبل  سكء االكضاع السياسيةانعكاس  بحالة الخطر كالطكارئ اذكاء الكعي

بعدـ االماف بسبب عدكاف الجيش في جامعة القدس الجامعتيف، لكف يشعر الطمبة ذكم االعاقة 
بأماف  في الجامعة العبرية طمبة ذكم االعاقة ـ، بينما يشعرياالسرائيمي المتكرر عمى جامعت

 االمنية العالية التي تتمتع بيا الجامعة.  بسبب االحتياطات

 

 

 



   78 
 

 الرابعالفصل 

  الدراسة اسئمة عرض  نتائج تحميل قانوني و   4.   
كالكقائع  بعد عرض كمناقشة السؤاؿ االكؿ كال اني كال الث كالرابع كالتي تضمنت االحداث

لجامعية في كؿ مف المعيشية التي يصطدـ بيا اك يتكيؼ معيا الطمبة ذكم االعاقة في حياتيـ ا
جامعة القدس كالجامعة العبرية، تتطرؽ الدراسة االف الى مناقشة السؤاؿ الرئيسي الكاشؼ عف 
التطبيؽ الفعمي لما نصت عميو االتفاقية الدكلية كالقكانيف الفمسطينية كاىميا قانكف المعكقيف رقـ 

كتفيد صياغة  1998در عاـ كالقكانيف االسرائيمية كاىميا قانكف المساكاة الصا، 1999لعاـ  4
ما ىو واقع التطبيق الفعمي لالتفاقية الدولية لحقوق االشخاص السؤاؿ الرئيسي ما ىك اتي: 

 2002ديسمبر 13ذوي االعاقة الصادرة من فبل الجمعية العامة لألمم المتحدة في تاريخ 
 لجامعة القدس والجامعة العبرية ؟المستوى الخدماتي واالداري  عمى

معظـ المبادئ كالبنكد كاالىداؼ التي اقرتيا االتفاقية الدكلية مع ما اقرتو القكانيف  انسجمت 
الفمسطينية كاالسرائيمية فجميا تسعى الى تكفير حياة كريمة لؤلشخاص ذكم االعاقة اينما تكاجدكا، 

ة في لكف تبقى الميمة الرئيسة في التطبيؽ كليس بالنظرية كىذا ما اكدت عميو االتفاقية الدكلي
حيث شددت عمى ضركرة كجكد الية لتنسيؽ كتعديؿ القانكف الكطني كفؽ 6المادة ال ال ة كال بل كف 
عمى ضركرة الرصد كالمراقبة ليذا التعديؿ كمف  ـ التطبيؽ الفعمي عمى  ما اقرتو مع التأكيد

است ناء مؤسسات المجتمع الحككمي كالمدني، كما اف االتفاقية الزمت جميع الدكؿ المكقعة دكف 
عمى تقديـ تقارير لتكضيح ما كصمت عميو مؤسسات الدكلة مف االلتزاـ كشكمت لجنة دكلية 

كرم د لمتابعة ىذه التقارير ككاف مف صبلحيات ىذه المجنة اف تطمب مف الدكؿ االطراؼ بشكؿ
)الجمعية العامة لبلمـ المتحدة، معمكمات اضافية ذات صمة لمتابعة التطبيؽ عمى ارض الكاقع

2006).     

                                                           
6
 الوطنً الصعٌد على والرصد التنفٌذ -33 المادة 

ٌِّن. 1  االتفاقٌة، هذه بتنفٌذ المتصلة بالمسائل ُتعنى الحكومة داخل أكثر أو واحدة تنسٌق جهة التنظٌمٌة، لنهجها وفقا األطراف، الدول تع

 وعلى القطاعات مختلف فً الصلة ذات األعمال لتٌسٌر الحكومة داخل تنسٌق آلٌة ٌنتعٌ أو إنشاء لمسألة الواجب االعتبار وتولً
 .المستوٌات مختلف

 فً بما الطرف، الدولة داخل عمل إطار إنشاء أو تعٌٌن أو تعزٌز أو بتشكٌل واإلدارٌة، القانونٌة لنظمها وفقا األطراف، الدول تقوم. 2

 االعتبار، بعٌن األطراف الدول وتأخذ. تنفٌذها ورصد وحماٌتها االتفاقٌة هذه لتعزٌز تضاء،االق حسب أكثر، أو واحدة مستقلة آلٌة ذلك
 .وتعزٌزها اإلنسان حقوق بحماٌة المعنٌة الوطنٌة المؤسسات عمل وطرق بمركز المتعلقة المبادئ اآللٌة، هذه مثل إنشاء أو تعٌٌن عند
 .كاملة مشاركة فٌها وٌشاركون الرصد عملٌة فً لهم، الممثلة والمنظمات ةاإلعاق ذوو األشخاص وبخاصة المدنً، المجتمع ٌسهم. 3

 (39: ص 2116)االمم المتحدة، 
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تحميل قانوني ألسئمة الدراسة في الجانب  –انسجام االتفاقية الدولية مع القوانين الفمسطينية 4.1     
   الفمسطيني 

ناقشت الدراسة سؤاليا االكؿ عف حؽ التعميـ الذم تصدر المنازؿ االكلى كال ابتة لمعظـ 
ية ىذا الحؽ اىـ الصككؾ الدكلية م ؿ كقد اكد عالم االتفاقيات الدكلية المناصرة  لحقكؽ االنساف،

االعبلف العالمي لحقكؽ االنساف كالعيد الدكلي الخاص بالحقكؽ االقتصادية كاالجتماعية 
كىي مادة مستقمة 7كاالتفاقية الدكلية لحقكؽ االشخاص ذكم االعاقة في مادتيا الرابعة كالعشركف 

االتفاقية ىي اكؿ صؾ ممـز يضمف خاصة تحمؿ اسـ حؽ التعميـ، كمف النافؿ القكؿ باف ىذه 
اشارة صريحة الى مفيكـ التعميـ الجامع عمى منكاؿ القضاء عمى جميع اشكاؿ التمييز ضدىـ، 
كتنص ىذه المادة عمى اف تكفؿ الدكؿ االطراؼ نظاما تعميميا جامعا عمى جميع المستكيات 

ي كليس الجزئي فالمادة اربعة كمدل الحياة، كمف الميـ النظر في مكاد االتفاقية مف المنظكر الكم
كعشركف مرتبطة كمتكقفة عمى جميع المكاد االخرل في االتفاقية، كيجب قراءتيا في اطار 
المبادئ العامة المعتمدة في المادة ال ال ة كما انيا ترتبط ارتباط ك يؽ مع المادة التاسعة عشر 

ـ ىك شرط اساسي إلتماـ عممية الف التعمي، العيش المستقؿ كاالندماج في المجتمع""كىي مادة 
  المشاركة كاالندماج في المجتمع كعبلج فعاؿ لمكافحة عزؿ االشخاص ذكم االعاقة كفصميـ

  . (2010)عمرك، 

                                                           
7
 التعلٌم -24 المادة 

 تكفل الفرص، تكافؤ أساس وعلى تمٌٌز دون الحق هذا وإلعمال. التعلٌم فً اإلعاقة ذوي األشخاص بحق األطراف الدول تسل م. "1

 :ٌلً ما نحو موجهٌن الحٌاة مدى وتعلما المستوٌات جمٌع على جامعا مٌاتعلٌ نظاما األطراف الدول
 األساسٌة والحرٌات اإلنسان حقوق احترام وتعزٌز الذات، وتقدٌر بالكرامة والشعور الكامنة اإلنسانٌة للطاقات الكاملة التنمٌة( أ)

 إلى بها للوصول والبدنٌة، العقلٌة قدراتهم عن فضال ،وإبداعهم ومواهبهم اإلعاقة ذوي األشخاص شخصٌة تنمٌة( ب)البشري؛ والتنوع
 .ُحر مجتمع فً الفعالة المشاركة من اإلعاقة ذوي األشخاص تمكٌن( ج)مدى؛ أقصى

 :ٌلً ما كفالة على الحق هذا إعمالها فً األطراف الدول تحرص. 2

 التعلٌم من اإلعاقة ذوي األطفال استبعاد وعدم عاقة،اإل أساس على العام التعلٌمً النظام من اإلعاقة ذوي األشخاص استبعاد عدم( أ)
 المجانً التعلٌم على الحصول من اإلعاقة ذوي األشخاص تمكٌن( ب)اإلعاقة؛ أساس على واإللزامً المجانً الثانوي أو االبتدائً
 الفردٌة االحتٌاجات مراعاة( ج)ٌها؛ف ٌعٌشون التً المجتمعات فً اآلخرٌن مع المساواة قدم على والجامع، الجٌد والثانوي، االبتدائً
 فعال؛ تعلٌم على حصولهم لتٌسٌر العام التعلٌم نظام نطاق فً الالزم الدعم على اإلعاقة ذوي األشخاص حصول( د)معقولة؛ بصورة

 اإلدماج فهد مع وتتفق واالجتماعً، األكادٌمً النمو من قدر أقصى بتحقٌق تسمح بٌئات فً فعالة فردٌة دعم تدابٌر توفٌر( هـ)
 .الكامل

 فً الكاملة مشاركتهم لتٌسٌر االجتماعٌة التنمٌة مجال فً ومهارات حٌاتٌة مهارات تعلم من اإلعاقة ذوي األشخاص الدول تمكن. 3

 ما تشمل مناسبة تدابٌر األطراف الدول تتخذ الغاٌة، لهذه وتحقٌقا. المجتمع فً أعضاء بوصفهم آخرٌن مع المساواة قدم على التعلٌم
 والتنقل، التوجٌه ومهارات والبدٌلة، المعززة االتصال وأشكال ووسائل وطرق البدٌلة، الكتابة وأنواع براٌل طرٌقة تعلم تٌسٌر( أ:)ٌلً

 التعلٌم توفٌر كفالة( ج)الُصم؛ لفئة اللغوٌة الهوٌة وتشجٌع اإلشارة لغة تعلم تٌسٌر( ب)األقران؛ طرٌق عن والتوجٌه الدعم وتٌسٌر
 بٌئات وفً المعنٌٌن، لألشخاص االتصال ووسائل وطرق اللغات بأنسب منهم، األطفال وخاصة المكفوفٌن، الُصم أو والُصم نللمكفوفٌ
 .واالجتماعً األكادٌمً النمو من قدر أقصى بتحقٌق تسمح

 لغة ٌتقنون إعاقة ذوو مدرسون فٌهم بمن مدرسٌن، لتوظٌف المناسبة التدابٌر األطراف الدول تتخذ الحق، هذا إلعمال وضمانا. 4

 التوعٌة التدرٌب هذا وٌشمل. التعلٌم مستوٌات جمٌع فً العاملٌن والموظفٌن األخصائٌٌن ولتدرٌب براٌل، طرٌقة أو/و اإلشارة
 ذوي األشخاص لمساعدة التعلٌمٌة والمواد والتقنٌات المناسبة، والبدٌلة المعززة االتصال وأشكال ووسائل طرق واستعمال باإلعاقة
 .اإلعاقة

 مدى والتعلٌم الكبار وتعلٌم المهنً والتدرٌب العالً التعلٌم على اإلعاقة ذوي األشخاص حصول إمكانٌة األطراف الدول تكفل. 5

 المعقولة التٌسٌرٌة الترتٌبات توفٌر األطراف الدول تكفل الغاٌة، لهذه وتحقٌقا. آخرٌن مع المساواة قدم وعلى تمٌٌز دون الحٌاة

 (27: ص 2116االمم المتحدة، )".اإلعاقة يذو لألشخاص
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اف اىداؼ التعميـ كما ىك مشار اليو مف المادة اربعة كعشريف)أ( ليست خاصة باإلعاقة كليست  
كما ىي معمنة في العيد الدكلي الخاص بالحقكؽ مرتبطة بيا ذلؾ اف المادة تردد االىداؼ العامة 

االقتصادية كاالجتماعية كىي ايضا مجسدة في اتفاقية حقكؽ الطفؿ أم تنمية الطاقة االنسانية 
كالشعكر بالكرامة كتشير المادة اربعة كعشريف ايضا بتقدير الذات كاحتراـ حقكؽ االنساف كما انيا 

ة كالمكاىب كالقدرات كالكصكؿ بيا الى اقصى مدل شددت عمى التنكع البشرم كتنمية الشخصي
كتحرص عمى عدـ استبعاد االشخاص ذكم االعاقة مف النظاـ  ،لممشاركة الفعالة في مجتمع حر

التعميـ العاـ كىك ما يعني عدـ استبعادىـ مف التعميـ العالي عمى اساس االعاقة كالفقرة ال انية 
تحث عمى اف الدكؿ االطراؼ ممزمة بالتطبيؽ بمكجب مف النقطة )أ ( في المادة اربعة كعشريف 

ىذه المادة، باإلضافة الى انيا حرصت عمى اف يتكفر لؤلشخاص ذكم االعاقة كافة السبؿ مف 
اجؿ التعميـ الجيد كالمجاني في المرحمة االبتدائية كال انكية كعمى قدـ المساكاة مع االخريف، كمف 

يد كالمجاني ال يعني تعميـ متدني الجكدة عمى العكس مف النافؿ القكؿ اف الحؽ في التعميـ الج
ذلؾ فإقامة تعميـ جيد ىك جكىر التدابير المكصي بيا كالتعميـ الجيد مرتبط بمفيكـ المقبكلية كقد 

كىي: احتراـ  اكصت اليكنسكك بخمسة ابعاد لمكاصمة المضي مف اجؿ تحقيؽ ىذا اليدؼ
اية كالفعالية، كينشأ عف ىذه االىداؼ مبدأ الزامية الحقكؽ، االنصاؼ، الصمة، الكجاىة، كالكف

  التعميـ االبتدائي كمبدأ المجانية التدريجية لمتعميـ ال انكم كالعالي كمنحو لمجميع دكف تمييز 
بالدعامات االربعة المبنية في اليكنيسؼ كإلبراز ضركرة كجاىة التعميـ تكصي  (2010)عمرك، 

 كالتعمـ مف اجؿ اف تككف، كالتعمـ مف اجؿ اف تفعؿ،، عرؼالتعمـ مف اجؿ اف ت" تقرير ديمكر
امكانية الكصكؿ كالتكيؼ  كمفيكـ ،( UNCEF, 2017:2 )"كالتعمـ مف اجؿ العيش المشترؾ
اما الفقرة ال ال ة مف المادة اربعة كعشريف تركز عمى تكاف   ،كجيياف لمعناية في ىذا الصدد

عاقة كتمتـز ىذه الفقرة الدكؿ االطراؼ تمكيف الفرص مع مراعاة خاصة لممشرعيف في نكع اال
االشخاص ذكم االعاقة مف اكتساب ميارات حياتية كميارات في مجاؿ التنمية االجتماعية 

ـ لغة بريؿ لتيسير مشاركتيـ في التعميـ كفي مجتمعاتيـ مشاركة فعالة كاممة كمف ذلؾ تيسير تعمي
ككذلؾ ميارات التكجيو كالتنقؿ كفي حالة فئة ة االشارة ككسائؿ االتصاؿ كاالشكاؿ االخرل كلغ

الصـ يتعيف تعزيز اليكية المغكية كالقصد مف ىذا الحكـ الحرص عمى عدـ استبعاد االشخاص 
ذكم االعاقة الذيف يكاجيكف عقبات في االتصاؿ في النظاـ التعميمي العاـ كعمى تمقييـ التعميـ 

مح تحقيؽ اقصى قدر ممكف مف النمك عمى بما يتناسب لغات كطرؽ ككسائؿ اتصاؿ في بيئة تس
     . (2006)االمـ المتحدة، الصعيد االكاديمي كاالجتماعي

تتكافؽ االتفاقية الدكلية مع كافة ما جاءت بو القكانيف الفمسطينية الخاصة بقضايا االعاقة كالشؾ  
كر الكطني اف البداية سكؼ تككف مف القانكف الكطني الفمسطيني كالذم يعتبر بم ابة الدست
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كىك بم ابو حجر الزاكية لكافو القكانيف كالتشريعات الفمسطينية التي تستمد القكة   المؤقت
كالمصداقية منو، مع العمـ انو لـ يتطرؽ بشكؿ كاضح لقضايا االعاقة في مادتو التاسعة كلكنو 

القضاء سكاء ال الفمسطينيكف اماـ القانكف ك "اقر بمبدأ المساكاة اماـ القانكف كالقضاء حيث قاؿ 
)المجمس  "تمييز بينيـ بسبب العرؽ اك الجنس اك المكف اك الديف اك الرام السياسي اك االعاقة

ال تصؼ  بالرغـ مف انيا كىي مادة ايجابية ،(2:ص2003/مارس/8التسريعي الفمسطيني، 
حقكؽ االشخاص ذكم االعاقة كلكنيا فتحت الباب عمى مصرعيو لممطالبة بحقكقيـ مف باب 

بام شكؿ مف االشكاؿ  2018لعاـ  المساكاة، كذلؾ لـ يتعرض قانكف التعميـ العالي الفمسطيني
الى حؽ الطمبة ذكم االعاقة كال ألم شاف مف شؤكنيـ مع انو القانكف االك ر التزاما لمؤسسات 

 في مادتو التعميـ العالي في فمسطيف اال انو خالي مف االشارة الى مطالبيـ كاحتياجاتيـ فينص
ال انية "لتعميـ العالي حؽ لكؿ فرد متى استكفى شركط االلتحاؽ التي تحددىا الكزارة اك المؤسسة 

 3. 27)كزارة التربية كالتعميـ العالي،  بما ال يقؼ حائبل اماـ ممارسة حؽ الفرد في التعميـ العالي
الممكف  لكف نجد اف ىنالؾ الك ير مف المكاد كالبنكد كاالشارات التي مف (،2:ص2018. 

اعتبارىا قاعدة صمبة لبلنطبلؽ نحك تكريس حقكؽ الطمبة في المؤسسات التعميـ العالي كمف 
الكاضح اف جميع القكانيف الفمسطينية تدعك الى عدـ التمييز االمر الذم يشكؿ ارضية قكية مف 

اف  ا الدكلة في تعميـ االشخاص ذكم االعاقة، خصكصايحيث المبادئ العامة كالقيـ التي تنشئ
حؽ تعميميـ قد حظي باىتماـ خاص مف المشرع الفمسطيني كتـ اعتباره جزء ال يتجزأ مف 
الخدمات المستحقة ليـ ككاف ذلؾ جميا في المادة العاشرة كالرابعة عشر مف قانكف المعافييف لعاـ 

ضماف حؽ المعكقيف في الحصكؿ " في مجاؿ التعميـ عمى8، حيث نصت المادة العاشرة 1999
                                                           

8
 :(11) المادة، الخاصة الحقوق، الثانً الفصل 

 :اآلتٌة المجاالت فً المعوقٌن وتأهٌل رعاٌة على للعمل المعنٌة الجهات جمٌع مع التنسٌق مسؤولٌة الوزارة تتولى
 .المناسبة المساعدة وتقدٌم المعوق أسرة على تأثٌرها ومدى درجتها وبٌان اإلعاقة طبٌعة تحدٌد .االجتماعً المجال فً

 .األسرٌة التنمٌة برامج فً األولوٌة وإعطاؤه والتثقٌف، والتدرٌب واإلغاثة الرعاٌة مجال فً بالمعوقٌن الخاصة الخدمات تقدٌم
 .المحمٌة اغلالمش برامج دعم .ٌعولهم من لهم لٌس الذٌن اإلعاقة لشدٌدي إلٌوائٌةا  االجتماعٌة الرعاٌة خدمات توفٌر
 فً المشمولة الصحٌة الخدمات ضمان .المعوق لدى اإلعاقة درجة وتصنٌف تشخٌص .الصحً المجال فً المعوق بطاقة إصدار
 الطبٌة واألجهزة األدوات توفٌر .لإلعاقات المبكر االكتشاف خدمات وتطوٌر تقدٌم. وألسرته للمعوق مجانا   الحكومً الصحً التأمٌن

 فً اإلعاقة نسبة تقلٌل إلى تهدف التً والعالجٌة الوقائٌة الخدمات تقدم .القانون هذا من( 5) للمادة وفقا   لمعوقا لمساعدة الالزمة

 .المجتمع
 ضمن الجامعات وفً والتعلٌمٌة التربوٌة بالمرافق لاللتحاق متكافئة فرص على الحصول فً المعوقٌن حق ضمان التعلٌم مجال فً

 المناهج توفٌر .درجتها وبٌان اإلعاقة طبٌعة لتحدٌد الالزم التربوي التشخٌص توفٌر .المرافق هذه ًف بها المعمول المناهج إطار
 .المناسبة والتسهٌالت والتعلٌمٌة التربوٌة والوسائل

 .إعاقته حسب كل المعوقٌن لتعلٌم تربوٌا   المؤهلٌن إعداد .احتٌاجاتهم بحسب للمعوقٌن المختلفة ومستوٌاته بأنواعه التعلٌم توفٌر
 التأهٌل مرافق فً االلتحاق حق ضمان .المعوقٌن فئات مختلف مع للعمل مؤهلة فنٌة كوادر إعداد .والتشغٌل التأهٌل مجال فً

 إلزام .للمعوقٌن المهنً التدرٌب برامج وتوفٌر الفرص تكافؤ مبدأ أساس وعلى بها المعمول واللوائح القوانٌن حسب المهنً والتدرٌب

 فً العمل طبٌعة مع ٌتناسب بها العاملٌن عدد من% 5 عن ٌقل ال المعوقٌن من عدد باستٌعاب الحكومٌة وغٌر مٌةالحكو المؤسسات

 من نسبة خصم خالل من الخاصة المؤسسات فً المعوقٌن تشغٌل تشجٌع .الستخدامهم مناسبة العمل أماكن جعل مع مؤسسات تلك
 .المؤسسات لتلك الدخل ضرٌبة من مرتباتهم

 والنوادي والمخٌمات والقاعات المالعب بمواءمة وذلك للمعوقٌن والتروٌح الرٌاضة فرص توفٌر .والرٌاضة التروٌح مجال فً
 .ودولٌة وطنٌة رٌاضٌة برامج فً المعوقٌن مشاركة دعم .الضرورٌة والمستلزمات باألدوات وتزوٌدها المعوق لحالة ومرافقها

 %.51 بنسبة الحكومٌة واألثرٌة والترفٌهٌة قافٌةالث األماكن إلى المعوقٌن دخول رسوم تخفٌض

 .وحاجات ونتائج مسببات من جوانبها بجمٌع اإلعاقات حول الجماهٌر توعٌة بحمالت القٌام .الجماهٌرٌة التوعٌة مجال فً
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ص متكافئة لبللتحاؽ بالمرافؽ التربكية كالتعميمية كفي الجامعات ضمف إطار المناىج عمى فر 
المعمكؿ بيا في ىذه المرافؽ. تكفير التشخيص التربكم البلـز لتحديد طبيعة اإلعاقة كبياف 
درجتيا. تكفير المناىج كالكسائؿ التربكية كالتعميمية كالتسييبلت المناسبة. تكفير التعميـ بأنكاعو 
كمستكياتو المختمفة لممعكقيف بحسب احتياجاتيـ. إعداد المؤىميف تربكيان لتعميـ المعكقيف كؿ 

ككذلؾ تناكلت المادة الرابعة  (3:ص1999)المجمس التشريعي الفمسطيني، اكتكبر  "حسب إعاقتو
لبحث تاميف بيئة تعميـ تناسب احتياجات المعاقيف تتكالىا كزارة التربية كالتعميـ العالي كا9عشر

العممي في المدارس كالكميات كالجامعات كالمعاىد مف خبلؿ مراعاة بيئة مبلئمة في المكاف 
دكرات مياه مبلئمة كساحات كغرؼ رياضية ك مقاعد دراسية ك  كالطرؽ ككجكد مصعد كيربائي

مع  يسيؿ النزكؿ الييا كالمختبرات كالمراسـ كاالنشطة كالمكتبات كاالنارة كالسماح لممرافؽ بالتكاجد
كذلؾ شدد القانكف اف االعاقة في حد ذاتيا ال تعتبر  الشخص المعاؽ اذا كاف بحاجة الى ذلؾ،

كبناء عمى ما ، سببا في رفض طمب االنتساب اك الدخكؿ الى أم مؤسسة تربكية تعميمية رسمية
افييف سبؽ مف المبلحظ اف القكانيف الفمسطينية كخاصة القكانيف المتعمقة باإلعاقة مف قانكف المع
كىذا  كالبلئحة التنفيذية خالية مف اعتماد نظاـ رقابة صاـر عمى تنفيذ االحكاـ الكاردة في بنكدىا

 يعني عدـ كجكد ضمانات ليـ لبللتحاؽ في التعميـ العالي. 

الدراسة في سؤاليا ال اني الى حؽ امكانية الكصكؿ كىك مف اىـ الحقكؽ التي شددت  تطرقت
كالقانكف الفمسطيني، اف اعماؿ الحقكؽ يعني ايجاد بيئة مناسبة ككسائؿ عميو االتفاقية الدكلية 

ككسائط تمكيف لؤلشخاص ذكم االعاقة مف اجؿ ممارستو كالتمتع بو، كقد فصمت المادة التاسعة 
كىي المادة الخاصة بحؽ امكانية الكصكؿ المياديف كالكسائؿ الرئيسية في ىذا المجاؿ فتحد ت 10

                                                                                                                                                                      
 المجتمع تقوٌم بهدف لوعًوا العامة اإلرشادات نشر .المجتمع فً اإلعاقة نسبة تقلٌل بهدف بالوقاٌة المتعلقة والبٌانات المعلومات نشر

 .(2: ص 1999)المجلس التشرٌعً الفلسطٌنً ، اكتوبر .التلفزٌون فً اإلشارة لغة استخدام .ودمجه للمعوق
9
 ".والجامعات والكلٌات المدارس فً المعوقٌن واحتٌاجات تتناسب بٌئة تأمٌن العالً والتعلٌم التربٌة وزارتً على:"(14) المادة 

  .(2: ص 1999فلسطٌنً ، اكتوبر )مجلس التشرٌعً ال 
10
 الوصول إمكانٌة -9 المادة 

 األطراف الدول تتخذ الحٌاة، جوانب جمٌع فً كامل بشكل والمشاركة استقاللٌة فً العٌش من اإلعاقة ذوي األشخاص لتمكٌن. 1

 ووسائل المحٌطة المادٌة البٌئة إلى م،غٌره مع المساواة قدم على اإلعاقة، ذوي األشخاص وصول إمكانٌة تكفل التً المناسبة التدابٌر
 لعامة المتاحة األخرى والخدمات والمرافق واالتصال، المعلومات ونظم تكنولوجٌات ذلك فً بما واالتصاالت، والمعلومات النقل

 والمعوقات لعقباتا تحدٌد تشمل أن ٌجب التً التدابٌر، وهذه. السواء على والرٌفٌة الحضرٌة المناطق فً إلٌه، المقدمة أو الجمهور
 البٌوت داخل األخرى والمرافق النقل ووسائل والطرق المبانً( أ:)ٌلً ما على خاص بوجه تنطبق وإزالتها، الوصول إمكانٌة أمام

 فٌها بما األخرى، والخدمات واالتصاالت المعلومات( ب)العمل؛ وأماكن الطبٌة والمرافق والمساكن المدارس ذلك فً بما وخارجها،
 .الطوارئ وخدمات اإللكترونٌة تالخدما

 المرافق إلى الوصول إمكانٌة لتهٌئة توجٌهٌة ومبادئ دنٌا معاٌٌر وضع( أ:)إلى الرامٌة المناسبة التدابٌر أٌضا األطراف الدول تتخذ. 2

 الخاصة الكٌانات تراعً أن كفالة( ب)تنفٌذها؛ ورصد والمبادئ المعاٌٌر هذه ونشر إلٌه، المقدمة أو الجمهور لعامة المتاحة والخدمات
 وفٌر( ج)إلٌها؛ اإلعاقة ذوي األشخاص وصول إمكانٌة جوانب جمٌع إلٌه مقدمة أو الجمهور لعامة متاحة وخدمات مرافق تعرض التً

 برٌل بطرٌقة الفتات توفٌر( د;)اإلعاقة؛ ذوي األشخاص تواجه التً الوصول بإمكانٌة المتعلقة المسائل بشأن المعنٌة للجهات التدرٌب
 البشرٌة المساعدة من أشكال توفٌر( هـ)الجمهور؛ لعامة المتاحة األخرى والمرافق العامة المبانً فً وفهمها قراءتها ٌسهل وبأشكال

 األخرى والمرافق المبانً إلى الوصول إمكانٌة لتٌسٌر اإلشارة، للغة المفسرون واألخصائٌون والقراء المرشدون فٌهم بمن والوسطاء،
( ز)المعلومات؛ على حصولهم لضمان اإلعاقة ذوي لألشخاص األخرى والدعم المساعدة أشكال تشجٌع( و)الجمهور؛ عامةل المتاحة
( ح)اإلنترنت؛ شبكة فٌها بما الجدٌدة، واالتصال المعلومات ونظم تكنولوجٌات إلى اإلعاقة ذوي األشخاص وصول إمكانٌة تشجٌع
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طرؽ كاالماكف العامة كعف تسييؿ الكصكؿ كاستخداـ المرافؽ العامة كعف عف تجييز المباني كال
تطكير التكنكلكجيات كتسييؿ كصكؿ اصحاب االعاقات الييا بصكرة متكررة ككذلؾ عف تدريب 
الككادر البشرية المؤىمة لمعمؿ مع االشخاص ذكم االعاقة كمصاحبتيـ في المجاليف العاـ 

جة االكلى بإنجاح عممية الدمج كبقدر ما يتطمب ذلؾ تطكر في كالخاص، كيتعمؽ ىذا االمر بالدر 
قؼ كالسمككيات فيي مسالة تتعمؽ بأمكر مادية كتجييزية كبشرية مممكسة اف نجاح ىذا االمك 

االنتقاؿ يتطمب تييئة البيئة لكي تتحكؿ الى بيئة صديقة لؤلشخاص ذكم االعاقة كما تتطمب 
ترافؽ ىذه العممية كفي حاؿ اىماؿ أم مف عناصرىا فاف  تييئة الككادر البشرية المتخصصة التي

العممية برمتيا سكؼ تتأخر كتفشؿ كحسب تعابير االتفاقية في مادتيا التاسعة فيذه المادة تيدؼ 
الى تمكيف االشخاص ذكم االعاقة مف العيش في استقبللية كالمشاركة بشكؿ كامؿ في جميع 

ى قدـ المساكاة مع غيرىـ الى البيئة المادية كالمحيطة جكانب الحياة ككفالة امكانية كصكليـ عم
كنظـ المعمكمات كاالتصاؿ تكنكلكجيا ككسائؿ التنقؿ كالمعمكمات كاالتصاالت بما في ذلؾ 

اما الكسائؿ فيي  كالمرافؽ كالخدمات االخرل المتاحة لعامة الجميكر كاليدؼ محدد كمعركؼ،
كبل ضمف نطاؽ مسؤكليتو كاختصاصو  امعةنقع عمى عاتؽ المعنيف في كؿ بمد كمؤسسة كج

  .  ( 2013)المنارة لدعـ االشخاص مع اعاقة ، كقدراتو

انسجمت مبادئ االتفاقية الدكلية مع ما اقره القانكف الفمسطيني الذم اعطى حؽ امكانية  
   الكصكؿ مكانة ميمة ككاسعة في عدة مكاضع مف مكاد قانكف المعكقيف الفمسطيني الصادر لعاـ 

مف الفصؿ ال الث اقرت بحؽ االشخاص ذكم االعاقة في ايجاد بيئة 11فالمادة ال انية عشر1999
مناسبة تضمف ليـ سيكلة كاستقبللية الحركة كالتنقؿ كاالستعماؿ اآلمف لكافة االماكف كالمؤسسات 
كالجامعات ككؿ المرافؽ الحككمية كالخاصة، است نى القانكف تطبيؽ حؽ امكانية الكصكؿ في 

المؤسسات كالمناطؽ التي يصعب فييا تحقيؽ ىذا الحؽ، لكنو اكد عمى ضركرة ايجاد  بعض
المكاءمة إلزامية لمجيات المعنية اال اذا -1البدائؿ حيث نص في مادتو ال ال ة عشر ما يمي"

كانت: تيدد الناحية التاريخية كاأل رية لممكاف العاـ. تشكؿ خطران عمى أمف كسبلمة المكاف العاـ. 
في الحاالت المذككرة في البنكد )أ.ب.ج( أعبله  -2% مف قيمة المكاف العاـ.15أك ر مف  تكمؼ

)المجمس "عمى الجيات المعنية إيجاد بدائؿ مناسبة تضمف استعماؿ المكاف العاـ لممعكقيف
 (2:ص1999التشريعي الفمسطيني ، اكتكبر 

                                                                                                                                                                      
 فً إلٌها، الوصول اإلعاقة ذوي لألشخاص ٌمكن واتصاالت معلومات ونظم جٌاتتكنولو وتوزٌع وإنتاج وتطوٌر تصمٌم تشجٌع

 (14: ص  2116)االمم المتحدة،  .تكلفة بأقل المتناول فً والنظم التكنولوجٌات هذه تكون كً مبكرة، مرحلة
11
 :(12) المادة للمعوقٌن العامة األماكن مواءمة الثالث الفصل 

  ."العامة لألماكن اآلمن واالستعمال والتنقل الحركة واستقاللٌة سهولة لهم تضمن للمعوقٌن مناسبة بٌئة تحقٌق إلى الموائمة تهدف"

 . ( 2:ص 1999)المجلس التشرٌعً الفلسطٌنً ، اكتوبر 
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ه المسؤكلية لكزارة التربية خص القانكف الفمسطيني حؽ مكائمة المؤسسات التعميمية ككلى ىذ
"عمى كزارتي التربية  كاضح كالتي نصت عمى ما يمي:كالتعميـ في مادتو الرابعة عشر بشكؿ 

        "تأميف بيئة تتناسب كاحتياجات المعكقيف في المدارس كالكميات كالجامعات كالتعميـ العالي
لمادة الخامسة عشر عمى نصت ا ماك ،(2:ص1999) المجمس التشريعي الفمسطيني ، اكتكبر 

 مسؤكلية إلزاـ الجيات بالتنسيؽ مع الجيات المعنية تتكلى كزارة الحكـ المحمي "ما ىك اتي
الفنية كاليندسية كالمعمارية الكاجب تكافرىا في المباني  الحككمية كالخاصة بالشركط كالمكاصفات

شريعي الفمسطيني ، اكتكبر ) المجمس الت"كالمرافؽ العامة القديمة كالجديدة لخدمة المعكقيف
، كيترتب عمى ما تـ ذكره بانو ال يتـ الترخيص ألم منشاة جديدة مف قبؿ كزارة (2:ص1999

الحكـ المحمي اك المجاف اإلقميمية لمتخطيط كالبناء كمف قبؿ الييئات المحمية اك المجاف المحمية 
ططات اليندسية كمتابعة تطبيؽ لمتخطيط كالبناء اال بعد ت بيت جزء المكائمة البيئية عمى المخ

  ذلؾ مف خبلؿ لجاف التفتيش عمى المنشئات المخالفة، كعمكما تعد البيئة الفيزيائية في فمسطيف 
بيئة غير متييئة بالشكؿ الكافي اك المقبكؿ حسب المفاىيـ كالمعايير التي اقرتيا االتفاقية الدكلية 

يد الحركة كحرية التنقؿ لممكاطف الفمسطيني عبلكة عمى اف ممارسات االحتبلؿ كسياساتو في تحد
عبر سنكات طكيمة مف الصراع تركت ا ارا سمبية ك يرة جعمت مف مكائمة البيئة الفيزيائية بما 

كقانكني ىدؼ يعنيو شمكلية المصطمح مف ضكابط فنية عالمية كتكاليؼ مادية اك تقبؿ اجتماعي 
 .  (2014)نقابة الميندسيف، يصعب تحقيقو بالكامؿ

مادتيا  تناكلت الدراسة في سؤاليا ال الث حؽ اذكاء الكعي كالذم اقرتو االتفاقية الدكلية في  
بشكؿ خاص، كاستخدمت االتفاقية في تسمية ىذا الحؽ صيغة المبالغة في كممة اذكاء 12ال امنة

دكر لمداللة عمى ضركرة تفعيؿ كتطكير االساليب المختمفة لتنمية ىذا الحؽ، كبما اف الدراسة ت
اف الجذر المشترؾ  ،حكؿ الجامعات فمف الكاجب التركيز عمى تنمية الكعي بالفكر المؤسساتي

كىنالؾ  في التنظيـ المجتمعي يقـك عمى فكرة اف الناس طبيعييف مف الناحية الفيزيكلكجية
اشخاص غير طبيعييف، فتنظيـ المجتمع كاليياكؿ كالمؤسسات كالبنية التحتية كالتجييزات كنظـ 

تصاؿ تصمـ عمى اساس قياس الناس الطبيعييف كلكف حتى االف ال يكجد تغيير كبير عمى اال
                                                           

12
 :الوعً إذكاء -8 لمادة 

 ذوي األشخاص بشأن بأسره معالمجت فً الوعً إذكاء( أ:)أجل من ومالئمة وفعالة فورٌة تدابٌر باعتماد األطراف الدول تتعهد. "1

 النمطٌة القوالب مكافحة( ب)وكرامتهم؛ اإلعاقة ذوي األشخاص حقوق احترام وتعزٌز األسرة، مستوى على ذلك فً بما اإلعاقة،
 مجاالت جمٌع فً والسن، الجنس على القائمة تلك فٌها بما اإلعاقة، ذوي باألشخاص المتعلقة الضارة والممارسات التحٌز وأشكال

 .اإلعاقة ذوي األشخاص وإسهامات بقدرات الوعً تعزٌز( ج)لحٌاة؛ا

 حقوق تقبل تعزٌز( i:)إلى تهدف العامة للتوعٌة فعالة حمالت تنظٌم ومتابعة بدء( أ:)ٌلً ما ذلك تحقٌق إلى الرامٌة التدابٌر وتشمل. 2

 االعتراف تشجٌع( iii)بهم؛ أعمق اجتماعً ووعً اإلعاقة، ذوي األشخاص عن إٌجابٌة تصورات نشر( ii)اإلعاقة؛ ذوي األشخاص

 باحترام ٌتسم موقف تبنً تعزٌز( ب)العمل؛ وسوق العمل مكان فً وإسهاماتهم اإلعاقة، ذوي األشخاص وقدرات وكفاءات بمهارات
 جمٌع جٌعتش( ج)سنهم؛ حداثة منذ األطفال جمٌع لدى ذلك فً بما التعلٌم، نظام مستوٌات جمٌع فً اإلعاقة ذوي األشخاص حقوق
 تدرٌبٌة برامج تنظٌم تشجٌع( د)االتفاقٌة؛ هذه من والغرض تتفق اإلعاقة ذوي لألشخاص صورة عرض على اإلعالم وسائل أجهزة

 (13: ص 2116)االمم المتحدة،  ."وحقوقهم اإلعاقة ذوي باألشخاص للتوعٌة
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التمييز الضمني بيف ما ىك طبيعي كبيف ما ىك غير طبيعي، فاالتفاقية الدكلية تدعك الى تغيير 
جكىرم في ىذه ال نائية بالذات كاالعتياد عمى اف لغة االشارة ىي م ؿ أم لغة اخرل كاف 

ذم يسيؿ تنقؿ الطمبة ذكم االعاقة ىك م مو م ؿ السبللـ اك الرصيؼ، كاف االشارة المنحدر ال
الصكتية عمى تقاطع الطرؽ تشبو تماما االشارة الضكئية كاف لغة بريؿ عمى مدخؿ المؤسسات 
كالجامعات كاالماكف العامة ىي بنفس االىمية التكعكية لمكتابة االخرل المكتكبة باألحرؼ 

ئي العتبارات عممية كاقتصادية كنتج عف ذلؾ اف يالبصرية فقد تـ التصميـ البالمخصصة لمقراءة 
 البيئة التي ضميا االنساف لـ تمحظ بالكامؿ التنكع في تككيف المجتمع. 

فاالتفاقية الدكلية بما تطكيو مف فكر تنمكم كحقكقي ككذلؾ مؤسسات المجتمع المدني الميتمة 
ب مف منطمؽ الدمج كالقبكؿ بفكرة التنكع البشرم عمى مستكل بمسالة االعاقة كميا تحاكؿ اف تقتر 

داؿ "عمى اىمية احتراـ "القناعات كالممارسة كىذا كاضح في المادة ال ال ة كالتي تنص في النقطة 
الفكارؽ الطبيعية ففي ىذا السياؽ فاف المدرسة تمعب دكر كبيرا ككذلؾ االسرة كالمؤسسة الدينية 

الرياضي كال قافي كىذه كميا عمييا اف تككف مجاال لتدخؿ ىادؼ  كساحة االجتماع كالنشاط
لتعريفيا عمى قضايا حقكؽ الطمبة ذكم االعاقة في مرحمة اكلى لقياميا بالمرحمة التكعكية في 

نشاط مفركض بخيار اك قرار ادارم  فعمى سبيؿ الم اؿ اذا كاف االختيار  ألنو مرحمة  انية ال
فاف عمينا الخيار اف ندمج مسائؿ حقكؽ ، االعاقات بألصحابيف تخصص برنامج خاص 

االعاقة بشكؿ طبيعي كذكي في مجمؿ النشاطات الجامعية كاالداء اليكمي ككسائؿ االعبلـ فاف 
الخيار ال اني ىك الخيار االنسب كقد شرعت كسائؿ االعبلـ لمقياـ ببعض الخطكات في ىذا 

البرامج فالخطكات كاالساليب في الذكاء ىك االتجاه مف خبلؿ استخداـ لغة االشارة في بعض 
امر غير مختمؼ عميو لكف يجب ترجمتو في االمتحانات كالكتب كالنشاطات باستخداـ لغة 
االشارة كبريؿ كغيرىا مف كسائؿ..، مف ناحية اخرل فاذا كانت الفكرة ىي اعتياد الككادر البشرية 

لبشرم طبعا ىذه االساليب ال تحقؽ أم بالجامعة عمى رؤية االعاقة بصفتيا جزء مف التنكع ا
االعاقة كلكنيا تحقؽ ذلؾ عندما تعكس ىذه البرامج اك االساليب اك  ذكفيد الطالب ة تمصمح

الخطكات بالفعؿ ىذه الحياة المتنكعة فبإمكاف أم شخص لديو اعاقة سمعية اك نطقية اف يصبح 
مف الطبيعي اف يككف بيف  كعندما تجرم الفعاليات م بل في المسرحية محاضرا بالجامعة

مف ذكم االعاقة فكؿ ذلؾ يساعد عمى رؤية الحياة الكاقعية كما ىي طمبة االشخاص المتحاكريف 
كمف ىنا يحدث الكعي فعندما نتفاعؿ مع االشخاص ذكم االعاقة بصفتيـ اشخاص لدييـ 

ىنا تتبمكر  مسؤكليات كافكار كحياة كمكاقؼ تشكؿ جكىر كجكدىـ كبشر ال يتحددكف بإعاقاتيـ،
   .  ( 2013) المنارة لدعـ االشخاص مع اعاقة ، التكعية الحقكقية
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ينسجـ كؿ ما تـ ذكره مع كؿ مف القكانيف الفمسطينية خصكصا في المادة العاشرة كالتي تدعك 
لمكعي في كسائؿ االعبلـ كتكعية كتأىيؿ التربكييف كعدـ االساءة المفظية كالتكعية بأساليب 

كف البد مف التعميؽ اف المشرع في القانكف الفمسطيني اقر مصطمح المعكؽ كىذا الكقاية ..، ل
مصطمح قانكني سيء يكجد فيو نكع مف انكاع التمييز العنصرم كىك مصطمح سمبي يييف 

 االعاقة ككنو لو نقاط ضعؼ ممتصقة في الشخص كما يعدـ القدرات االيجابية ذكاالنساف 
المنة كاالحساف، كيتناقض مع النيج الحقكقي الذم امنت بو يعزز النيج الفردم القائـ عمى ك 

درؾ اىمية المفيكـ كالقياـ بتعديؿ في القانكف ياالتفاقية الدكلية، فبلبد عمى المشرع الفمسطيني اف 
)مؤسسة قادر لمتنمية المجتمعية، كالبلئحة التنفيذية كما ىك عميو الحاؿ في االتفاقية الدكلية

2013)   .   

لدراسة في سؤاليا الرابع حماية الطمبة ذكم االعاقة ا ناء حاالت الخطر كالطكارئ عالجت ا 
كالذم نصت عميو بشكؿ خاص في المادة الحادية عشر فتقكؿ: "تتعيد الدكؿ األطراؼ كفقان 
اللتزاماتيا بمقتضى القانكف الدكلي بما فييا القانكف اإلنساني الدكلي كالقانكف الدكلي لحقكؽ 

خاذ كافة التدابير البلزمة لضماف حماية كسبلمة األشخاص ذكم اإلعاقة الذيف اإلنساف بات
يكجدكف في حاالت تتسـ بالخطكرة بما في ذلؾ حاالت النزاع المسمح كالطكارئ اإلنسانية 

، كررت االتفاقية الدكلية ضركرة الحفاظ عمى (16:ص2006)االمـ المتحدة، "كالككارث الطبيعية
في يـ كم االعاقة في عدة مكاضع فح ت في مادتيا العاشرة عف حقسبلمة كامف االشخاص ذ

تؤكد الدكؿ األطراؼ مف جديد أف لكؿ إنساف الحؽ األصيؿ " عمى ما يمي الحياة االمنة فنصت
في الحياة كتتخذ جميع التدابير الضركرية لضماف تمتع األشخاص ذكم اإلعاقة فعميا بيذا الحؽ 

( كذلؾ اخبرت المادة السابعة 16:ص 2006االمـ المتحدة، )"عمى قدـ المساكاة مع اآلخريف
عشر عمى ضركرة احتراـ حماية سبلمتيـ الشخصية "لكؿ شخص ذم إعاقة الحؽ في احتراـ 

 ،(21: ص  2006)االمـ المتحدة، "سبلمتو الشخصية كالعقمية عمى قدـ المساكاة مع اآلخريف.
الخاص باألشخاص ذكم  1999في سنة الصادر  4لآلسؼ لـ يبدم القانكف الفمسطيني رقـ 

الى مفيكـ التنقؿ اآلمف فقط  باإلشارةكاكتفى االعاقة أم اىتماـ بمكضكع حالة الخطر كالطكارئ 
فالمجمس التشريعي لـ ينتبو الى ضركرة ىذه المادة كلـ يضع ليا أم 13في المادة ال انية عشر

لـ تكف بأحسف حاؿ فمـ تناقش ادنى قاعدة عامة تذكر في متف القانكف حتى البلئحة التنفيذية 
تفاصيؿ اك جزيئات المكضكع بالرغـ مف اف االشخاص ذكم االعاقة في فمسطيف الكاقعيف تحت 
خطر االحتبلؿ ىـ بأمس الحاجة الى ىذا البند الذم يقتضي حمايتيـ في جميع مرافؽ 

 كمؤسسات الدكلة.
                                                           

13
 سهولة لهم تضمن للمعوقٌن مناسبة بٌئة تحقٌق ىإل الموائمة تهدف" الفلسطٌنً االعاقة ذوي االشخاص قانون من 12 المادة 

 (2: ص 1999) المجلس التشرٌعً الفلسطٌنً ، اكتوبر  ".العامة لألماكن اآلمن واالستعمال والتنقل الحركة واستقاللٌة
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لؤلشخاص ذكم االعاقة تمت بالتكافؽ عمييا كالجدير ذكره اف جميع نقاط كبنكد االتفاقية الدكلية   
تمت بالتصكيت ألنيا اشارت لمفيكـ االحتبلؿ االجنبي 14بيف الدكؿ اال النقطة )ش( مف الديباجة 

اصكات ضدىا، كالباقي كانكا ممتنعيف كمف اكؿ  ستةك  ،بمئة كخمسة اصكات مؤيدة ليا فألمت
حاكؿ  كندا كاستراليا كجزر المارشاؿ،عف التصكيت ىي اسرائيؿ كامريكا ك  الدكؿ التي امتنعت
في االمـ المتحدة ا ناء صياغة االتفاقية ادراج قضية االحتبلؿ االجنبي في  المم ميف الفمسطينييف

مادة مستقمة عف مادة الخطر كالطكارئ ذلؾ لمفصؿ بيف حاالت الخطر الحاصمة نتيجة الضرر 
فاألمر مختمؼ  ،االعاقة بفعؿ االحتبلؿ كالككارث البيئة كبيف الضرر الكاقع عمى االشخاص ذكم

فعندما نتحدث عف احتبلؿ فنحف نتحدث عف قانكف دكلي انساني كعف مسؤكليات قانكنية ففي 
الحالة الفمسطينية ىؿ تككف اسرائيؿ التي دمرت البنية التحتية الفمسطينية ىي المسؤكلة عف تكفير 

ؤسساتو؟ اـ االمـ المتحدة كمنظماتيا؟ ذكم االعاقة؟ اـ النظاـ الفمسطيني كملمطمبة االمف 
ضركرة تكفير الحماية  إلبرازكبالطبع ىذا حؽ كاف عمى المم ؿ الفمسطيني اف يتشدد فيو اك ر 

 لمفمسطينييف ذكم االعاقة. 

حاكلت منظمة اليكنسكك في اتخاذ بعض االجراءات لحماية امف الطالب الفمسطيني كسبلمتو 
في مبادرة يقكدىا مجمكعة معنية بالتعميـ كتيدؼ  شاركتنيا باالشخصية حيث يشير تقرير ليا 

الى تدريب مسؤكليف مف كزارة التربية كمف ككاالت االمـ المتحدة كالمنظمات غير الحككمية 
الشريكة عمى المعايير العميا في التعميـ في حالة الطكارئ كىي المعايير التي حددتيا الشبكة 

كادل ىذا التدريب الى احداث الزخـ االـز الخطر ي حاالت المشتركة بيف الككاالت لمتعميـ ف
ألطبلؽ الجيكد التي بذلت بقيادة المعيد الدكلي لتخطيط التربية مف اجؿ تضميف التخطيط 

  . (2013)اليكنسكك، التربكم التفكير كالمنيجية المتعمقاف بالحد مف الخكاطر كاالزمات كالككارث

كطالبة كربما اك ر ىـ مف الطمبة ذكم االعاقة تقع  يكجد في جامعة القدس ستة عشر طالب
عمييـ معاممة قاسية مف االحتبلؿ، فإسرائيؿ ال تفرؽ بيف طالب مع اعاقة اك بدكف اعاقة، فتقتحـ 
الجامعة كتمارس سياسية العقكبات الجماعية دكف اف تبصر كجكد أم حالة انسانية فتضرب 

بانيا دكلة احتبلؿ كعمييا كاجب حقكقي اتجاه الغاز كالنيراف بشكؿ عشكائي طائش متغافمة 
المدنييف االبرياء كىذا ما يتناقض بشكؿ مطمؽ مع ما جاءت بو المكا يؽ الدكلية م ؿ اتفاقية 

كاالتفاقية الدكلية لحقكؽ االشخاص ذكم االعاقة مع العمـ اف ادارة  ،1949جنيؼ الرابعة لعاـ 
قكؽ انساف كشخصيات مسؤكلو لمكشؼ عف الجامعة استدعت مرار منظمات دكلية كمراكز ح

العدكاف االسرائيمي الفاتؾ لمحؽ التعميمي ال قافي لجامعة القدس لكف اسرائيؿ ال زالت تمارس 
                                                           

14
 علٌها المنصوص والمبادئ للمقاصد التام االحترام على القائم واألمن السالم ٌسودها أوضاع توفران  اعتبارها فً تضع وإذ( ش) 

 ذوي لألشخاص الكاملة الحماٌة لتوفٌر عنها غنى ال أمور هً السارٌة اإلنسان حقوق صكوك واحترام المتحدة األمم مٌثاق فً

 (5:ص 2116)الجمعٌة العامة لالمم المتحدة،  األجنبً واالحتالل المسلح النزاع حاالت فً سٌما وال اإلعاقة،
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الغطرسة بحجة اف الجامعة فييا ارىابيف كبحجة رفع اعبلـ لؤلحزاب سياسية ارىابية فتتذرع 
متجاىمة اف ىذا حـر جامعي بالحجج ضاربة قرارات مجمس االمف الدكلي في عرض الحائط 

 مقدس ال يجكز نيؾ امنو. 

تحميل قانوني ألسئمة الدراسة في الجانب  –انسجام االتفاقية الدولية مع القوانين االسرائيمية  4  2.  
 االسرائيمي 

يبدأ قانكف المساكاة االسرائيمي مبدئو االكؿ بضركرة التزاـ المجتمع االسرائيمي بحقكؽ االشخاص 
اقة استنادا عمى مبدا المساكاة كالكرامة كاحتراـ قيمة الفرد كانساف، كحث عمى حؽ ذكم االع

التعميـ كحؽ امكانية الكصكؿ كالكعي كالحفاظ عمى امف كسبلمة االشخاص ذكم االعاقة كغيرىا 
انو   حيث ، مف حقكؽ ..، تميز القانكف االسرائيمي عف الفمسطيني بانو اك ر صرامة كقكة كالزاـ

كما اف قانكف ، دة بعينيا تحت اسـ العقكبات كالتي تحظر بشدة عدـ انتياؾ حقيـيخصص ما
المساكاة خصص بالتحديد المسؤكلية الكاقعة عمى كؿ جية فم بل يكمؼ كزير العدؿ االسرائيمي 

كؿ مف كزير التعميـ ككزير الصناعة كالتجارة تنفيذ امكانية  PPP 19 المسماة ببمكجب المادة 
 219المسماة بخدمات مؤسسة ما بعد ال انكية المنصكص عمييا بمكجب المادة  الكصكؿ كاتاحة

EE  أصحاب مؤسسات ما بعد المرحمة ال انكية يقدمكف كؿ عاـ إلى كزير التربية "ما ىك اتي
ككزير الصناعة كالتجارة كالعمؿ، حسب االقتضاء، تقريرا عف جعؿ المؤسسات كخدمات التعمـ 

كالغرض مف ىذا القانكف ىك حماية ، (18: ص1998زراء االسرائيمي، )مجمس الك "المقدمة متاحة
كرامة كحرية الشخص ذم اإلعاقة، كتكريس حقو في المشاركة المتساكية كالفعالة في المجتمع 
في جميع مجاالت الحياة الرئيسية، فضبل عف تكفير بيئة مناسبة مف أجؿ تمكينو مف أف يعيش 

كالخصكصية كالكرامة بشكؿ يميؽ بمستكل االنساف الذم خمقو  حياتو بأقصى قدر مف االستقبللية
 اهلل في احسف صكرة. 

كبالرغـ مف اف القانكف االسرائيمي ينص عمى احتراـ الحقكؽ اال اف الكاقع عمى االغمب يككف 
ذكم  اف ىنالؾ تمييز كاقصاء خصكصا اتجاه الطمبةا بتت عكس ذلؾ فالدراسات االسرائيمية 

يـ اقمية داخؿ اقمية النيـ يتعرضكف الى حالة تمييز مضاعفة تارة النيـ عرب االعاقة العرب ف
يعانكف مف سياسات مجحفة مف الدكلة، كتارة لككنيـ اشخاص مع اعاقة يعانكف االمريف في 

ذكم الطمبة فينالؾ الك ير مف ، (2013)عباس، س مميء بالقكالب النمطية المسبقةمجتمع قا
ائيمي كخاصة العرب منيـ ال يكممكف تعميميـ العالي لعدـ اطبلعيـ االعاقة في المجتمع االسر 

القانكني في الحصكؿ عمى االدكات المساعدة كالدركس المساعدة خبلؿ التعميـ  عمى حقيـ
ليذا اف نسبة العرب الحاصميف عمى شيادات  ،االكاديمي الذم تمكلو مؤسسة التاميف الكطني
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بالمئة في كسط المجتمع  38بالمئة مقابؿ  7ة ال تتعدل فكؽ ال انكية مف االشخاص ذكم االعاق
كفي سياؽ مشابو في دكلة تعرؼ كدكلة متقدمة في مجاؿ الحكسبة في اسرائيؿ فاف  الييكدم،

بالمئة في المجتمع  43بالمئة مقابؿ  14نسبة العرب مع اعاقة لمستعممي الحاسكب تقؼ عند 
كىذا يدؿ اف حؽ تعميـ (، 2016عاقة، )جمعية المنارة لدعـ االشخاص ذكم االالييكدم

االشخاص ذكم االعاقة في التعميـ العالي ال زاؿ متدني في المجتمع االسرائيمي بشكؿ عاـ 
 . خاصكالمجتمع العربي بشكؿ 

نصت معظـ بنكد قانكف المساكاة االسرائيمي عمى حؽ امكانية الكصكؿ ككاف اك ر تفصيبل   
امكانية التطبيؽ التدريجي لمؤسسات التعميـ العالي في فترة  كصرامة مف القانكف الفمسطيني كحدد
يتـ تنفيذ أحكاـ إمكانية الكصكؿ فيما يتعمؽ بإمكانية "GG319زمنية معينة حيث نص في مادتو 

سنة  12الكصكؿ إلى المؤسسات التعميمية كخدمات التعمـ التي تقدميا ليـ، تدريجيا عمى مدل 
 26( ك تنتيي في مكعد ال يتجاكز 2007مايك  1) 5767مف إيار  13تبدأ في مكعد أقصاه 

 .  (12:ص1998)مجمس الكزراء االسرائيمي،  "(2019مايك  1) 5779نيساف 

كما اف القانكف االسرائيمي اكد عمى ضركرة ايجاد البديؿ في كؿ مؤسسة كمنظفة يتعذر فييا 
قات كاحتياجاتيا كيككف ذلؾ امكانية الكصكؿ مع االخذ بعيف االعتبار كافة انكاع االعا تحقيؽ

مكانية الكصكؿ كخبراء في البنية التحتية كخبراء إمكانية  بعد استشارة متخصصيف في االتاحة كا 
الكصكؿ البيئي، كيحث عمى كجكب اعبلـ الطمبة ذكم االعاقة في كافة المخططات التي تقكـ 

كزير التربية بنشر حسب االقتضاء؛ يقكـ " بيا مؤسسات التعميـ العالي فينص عمى ما يمي
 "المعمكمات لمجميكر عف كافة الحقكؽ كطرؽ تنفيذىا في مؤسسات ما بعد المرحمة ال انكية

 . (18:ص1998)مجمس الكزراء االسرائيمي، 

بمسألة الرقابة عمى تطبيؽ القانكف حيث الـز  ك يرامف الكاضح اف القانكف االسرائيمي اىتـ      
بضركرة تقديـ التقارير المتعمقة بإتاحة كافة خدمات مؤسسات اصحاب مؤسسات ما بعد ال انكية 

التعميـ العالي في كؿ عاـ الى كزير التربية كالتجارة كالصناعة كالعمؿ كاكد بمكجب المادة 
HH119  اف عمى السمطات المحمية سكاء مف تمقاء نفسيا أك مف خبلؿ معيد عاـ أك ىيئة

كبلء يتـ االتصاؿ بيـ لتنفيذ امكانية الكصكؿ في كطنية مرتبطة بيا، نشر مناقصة الختيار ك 
مؤسسات التعميـ كذلؾ ال يجكز ترخيص أم بناء كام مؤسسة تعميمية حسب قانكف البناء 

 كالتخطيط االسرائيمي اذا لـ يراعى حؽ امكانية كصكؿ االشخاص ذكم االعاقة في أم بناء.  

عمى اتاحة كؿ المؤسسات بمغة بريؿ كالقانكف االسرائيمي حث عمى احتراـ الفكاؽ البشرية ك 
كاالشارة كما انو يمـز سمطة البث لتمفزيكف التعميمي كالقناة ال انية لمتمفاز كالراديك اف تككف البرامج 
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بالمغة العربية كالعبرية عمى اليكاء مصحكبة بترجمة مكتكبة كىذا مفيد لؤلشخاص ذكم االعاقة 
لمترجـ مف العربية الى العبرية كمف العربية الى السمعية باإلضافة الى جانب البث الصكتي ا

العبرية كانشاء برامج اخبار اسبكعي عمى االقؿ مصحكبا بترجمة لغة االشارة كىذا مف اجؿ 
تكعيتيـ بما يدكر حكليـ مف احداث، كمف الجدير ذكره اف المشرع االسرائيمي كقع في نفس 

مح المعاؽ تماما كما ىك مذككر في الخطأ الذم كقع فيو المشرع الفمسطيني فاستخدـ مصط
القانكف الفمسطيني كىذا يدؿ عمى عدـ كعي المشرعيف بمفيكـ الظاىرة كيتناقض بشكؿ كمي مع 
ما افرتو االتفاقية الدكلية كالتي ركزت مرارا عمى مصطمح االشخاص ذكم االعاقة لبياف اف 

لفردم القائـ عمى المنة االعاقة ليست لصيقة بالشخص، داعمة فكرة النيج الحقكقي كليس ا
 كاالحساف . 

اظير القانكف االسرائيمي اىتمامو كحرصو بحؽ حماية االشخاص ذكم االعاقة ا ناء حالة   
كالتي اطمؽ عمييا اسـ  Jالخطر كالطكارئ حيث ذكر بشكؿ خاص كبالتفصيؿ في المادة 

ف الفمسطيني كفي ، االمر الذم لـ يذكره القانك NN1915إمكانية الكصكؿ  -:خدمات الطكارئ 

                                                           
 . إمكانية الكصكؿ إلى خدمات الطكارئ19NNإمكانية الكصكؿ  -: خدمات الطكارئ J"المادة    15
كىك حدث تعرض فيو الجميكر أك كاف قد تعرض لممادة الخطرة عمى النحك المحدد في  -"حدث المكاد الخطرة" -)أ( في ىذا القسـ  

رض لئلشعاع عند مستكل حدث تعرض فيو الجميكر أك كاف قد تع -؛ "حدث إشعاعي إشعاعي"1993-5753قانكف المكاد الخطرة، 
ينحرؼ عف الجرعة الحدية التي أنشئت لمسكاف في معايير الحماية مف اإلشعاع التابعة لمجنة الطاقة الذرية اإلسرائيمية؛ "الدفاع 

قكع ك  -قانكف الدفاع المدني(. "حالة الطكارئ" -)في ىذا القانكف  1951-5711بالمعنى المقصكد في قانكف الدفاع المدني،  -المدني"
حدث يسبب أك قد يتسبب في إصابة شديدة بسبلمة الجميكر أك ممتمكاتو، التي تتعمؽ بعدد كبير مف السكاف أك مساحة كبيرة أك حدث 
حيث يككف ىناؾ خكؼ مف اإلصابة كما سبؽ ذكره، بما في ذلؾ بسبب كار ة طبيعية، أك ضرر بيئي، أك حدث مادة خطرة، أك حدث 

ك نشاط إرىابي معادم. )ب( يحؽ لمشخص ذم اإلعاقة الحصكؿ عمى إمكانية الكصكؿ الكامؿ إلى إشعاعي إشعاعي، أك حادث أ
الخدمات المقدمة لمجميكر فيما يتعمؽ بالدفاع المدني كحالة الطكارئ بما في ذلؾ تدابير المأكل كاإلجبلء، كمعمكمات عف حالة 

ير التي يتعيف اتخاذىا، بما في ذلؾ إمكانية الحصكؿ عمى المساعدات الطكارئ، ككجكدىا، كتاريخ إنشائيا كتاريخ انتيائيا، كالتداب
ككسائؿ الحماية الخاصة التي تتكيؼ مع األشخاص ذكم اإلعاقة كأنكاع اإلعاقة، أحكاـ ىذه المادة.)ج( يضع كزير الدفاع، بمكافقة 

قا لممبادئ كالمقاصد األساسية ليذا القانكف، المجنة كبالتشاكر مع المجنة كالمنظمات التي تعزز حقكؽ األشخاص ذكم اإلعاقة ككف
أحكاما إلعماؿ الحؽ في إمكانية الكصكؿ ىذا القسـ بطريقة معقكلة، مع األخذ في االعتبار تكفير المعيار اإلسرائيمي. )د( تسرم أحكاـ 

ب االقتضاء. )ق( تقدـ البلئحة د مف قانكف الدفاع المدني عمى إمكانية الكصكؿ إلى المبلج ، حس 14المادة )ج( أك أحكاـ المادة 
(. )ك( فيما 2006نكفمبر  1) 5767األكلى بمكجب ىذه المادة إلى المجنة لممكافقة عمييا كتعتمدىا المجنة في العاشر مف شيشفاف 

نكفمبر(  1) 5767يتعمؽ بمجمكع الخدمات المقدمة لمجميكر بشأف الدفاع المدني كحالة الطكارئ، التي قدمت قبؿ العاشر مف شيشفاف 
خدمات الطكارئ القائمة(، كالجسـ المكمؼ بالخدمة أف يقدـ إلى كزير الدفاع في مكعد أقصاه ستة أشير مف تاريخ  -)في ىذه المادة 

نشر المكائح الكاردة في القسـ الفرعي )ق(، خطة تفصيمية لمطرؽ الكفيمة بإتاحة خدمات الطكارئ القائمة التي تقع تحت مسؤكليتيا؛ تتـ 
الخطة بالتشاكر مع خبير الكصكؿ إلى الخدمات المرخص لو كبمكافقتو. )ز( تطبؽ تدريجيا أحكاـ النفاذ المتعمقة بإمكانية  صياغة

مايك  1) 5767مف إيار  13سنة تبدأ في مكعد أقصاه  11الكصكؿ إلى خدمات الطكارئ القائمة، عمبل بيذه المادة، عمى مدل 
فترة النشر(، بمكجب أمر صادر عف كزير  -( )في ىذه المادة 2018مايك  1) 5778يار مف إ 16( كتنتيي في مكعد أقصاه 2007

(؛ سيكزع التطبيؽ التدريجي بالتساكم عمى كؿ سنة مف السنكات اإلحدل عشرة، مع 2007مايك  1) 5767مف إيار  13الدفاع بحمكؿ 
مت؛ في كصؼ االنتشار يمكف لمكزير أف يأخذ في االعتبار مراعاة جممة أمكر منيا الخطط المقدمة بمكجب القسـ الفرعي )ك(، إذا قد
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كمؼ  ىذا البند نبلحظ تقارب بيف القانكف االسرائيمي كاالتفاقية اك ر مف القانكف الفمسطيني،
 عف تكفير حماية االشخاص ذكم االعاقة، ىكزير الدفاع المسؤكلية االكل القانكف االسرائيمي

عي لمطاقة الذرية كفصؿ في ىذه المادة لدرجة انو لـ تتفمت منو فالتو بداية مف الخطر االشعا
كالضرر البيئي كصكال الى حدكث نشاط ارىابي معادم، ككذلؾ الحاؿ بالنسبة لقكانيف الدفاع 
المدني المشمكؿ ذكره في قانكف المساكاة اإلسرائيمي كالمتكيؼ مع جميع اعاقاتيـ كالكاقع عمى 

ية كصكليـ الى عاتقو حؽ اتخاذ كافة التدابير لحمايتيـ مف االخطار بما فييا تكفير امكان
المبلج  كلقد تـ كضع خطة تفصيمية بالتشاكر مع خبير في امكانية الكصكؿ الى الخدمات كمف 
المبلحظ اف كزير الدفاع ىك الذم يقرر حجـ خدمات الطكارئ حسب عدد السكاف كحسب مدل 
تعرض المنطقة لكـ الخطر، كلـ يترؾ القانكف الفترة مفتكحة بؿ حددىا بزمف معيف كىك مف 

 ككضع لجنة خاصة لمراقبة التنفيذ التدريجي بالتطبيؽ. 2018مايك  1الى  2007مايك 1

طمبة كما اف عدد  كبما اف الجامعة العبرية تقع في القدس كىي المنطقة االك ر اىمية إلسرائيؿ،
الؼ طالب ناىيؾ عف عدد السكاف الكبير مف اربعة كعشريف الجامعة العبرية ىك اك ر مف 

كالفمسطينييف عمى حد سكاء المتكاجديف في تمؾ المنطقة فبالقرب مف الجامعة العبرية  اإلسرائيمييف
 "ארומהيكجد مستشفى ىداسا الشرقية كىك مف اىـ المستشفيات االسرائيمية كيكجد مبنى "اركما 

، باإلضافة الى اف الجامعة العبرية تقع عمى جبؿ "לרנרليرنر  كنادم رياضي شيير يدعى"
ؿ عمى ارض بمدة العيساكية كالطكر المتكاجد فييا مستشفى المقاصد كالمطمع المشارؼ المط
كبيذا حظيت الجامعة العبرية بعناية مف خدمات الطكارئ بحيث يستفيد منيا  ،كاليبلؿ االحمر

ذكم االعاقة، اما جامعو القدس فرع ابكديس فبالرغـ مف كجكدىا في احد طمبة الجميع بمف فييا 
الؼ طالب اال انيا بفعؿ الجدار العازؿ تـ اقصائيا ا نا عشر د طبلبيا يتجاكز احياء المدينة كعد

عف مركز المدينة كىذا االمر ا ر عمى كافة خدمات الصحة كالبنية التحتية بما فييا خدمات 
الطكارئ  فجعؿ مف جامعة القدس جامعة تقع في منطقة نائية يميؽ مستكىا بمستكل مناطؽ دكؿ 

نما الجامعة العبرية تقع في مستكل خدماتي عالي جدا يضعيا في مكانة دكؿ بي ،العالـ ال الث
العالـ المتقدـ كذلؾ بسبب القكة السياسية كاالقتصادية، مع العمـ اف جامعة القدس تحاكؿ 

مف خبلؿ تكاجد االطفائيات كاالسعافات األكلية كما لمطمبة  بإمكاناتيا البسيطة تكفير حالة االمف
مدية كالقركية في ابك ديس العيزرية كمنطقة بيت لحـ بالتأكيد ال تتكانى في تقديـ اف المجالس الب

المساعدة التامة في حاالت الخطر بالرغـ مف كجكد الحكاجز االمنية عمييا خاصة منطقة بيت 
 لحـ.

                                                                                                                                                                      

 مدل تعرض المنطقة لؤلخطار التي تنكم خدمات الطكارئ الحالية حمايتيا ضدىا، كحجـ السكاف الذيف تنكم خدمات الطكارئ القائمة

 إٌار من 16 ٌتجاوز ال موعد فً بالكامل المادة هذه بموجب الوصول واجب ٌسري ،(ز) القسم بموجب أمر أي ٌصدر لم إذا خدمتهم؛

   .  (23: ص 1998)مجلس الوزراء االسرائٌلً،  " (2118 ماٌو 1) 57778
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   صعوبات وتحديات 4.3 

التالي ىي غير مف المعمكـ اف جامعة القدس كالعبرية ىي ليست اطراؼ في القانكف الدكلي كب
ممزمة بشكؿ مباشر بتطبيؽ االتفاقية الدكلية، فيما ليستا جزء مف المنظكمة الدكلية كال يقع 

ا أم مسائمة قانكنية فكؿ جامعة منيما تتبع بتسيس الى انظمة كقكانيف الدكلة الخاضعة معميي
كؿ االكؿ عف ليا، فجامعة القدس ىي مسؤكلة مف النظاـ السياسي الفمسطيني كىك بدكره المسؤ 

، حيث دخمت ىذه االتفاقية 2014 -2-4تطبيؽ االتفاقية الدكلية بعد اف كقع عمييا في  تاريخ 
في شير ايار حيز التنفيذ نتيجة الستيفائيا المدة الزمنية التي تنص االتفاقية الدكلية عمى مركرىا 

دكلة فمسطيف عمى  كبيذا يفرض انضماـ ،(2013)مؤسسة قادر لمتنمية المجتمعية، بعد تكقيعيا
كتطكير الكاقع التشريعي كالسياساتي الحالي ليضمف حقكؽ   االتفاقية االلتزاـ بنصكصيا

االشخاص ذكم االعاقة في شتى المجاالت كمف ضمنيا الحؽ في التعميـ كما يرافقو مف حقكؽ 
عالي مع يما يتعمؽ بالتعميـ الية فاخرل، كمف المبلحظ بشكؿ كاضح انسجاـ التشريعات الفمسطين

االتفاقية الدكلية لحقكؽ االشخاص ذكم االعاقة نجد اف القانكف االساسي كقانكف حقكؽ المعكقيف 
كالبلئحة التنفيذية منسجمات مف حيث المبدأ كالمضمكف مع االتفاقية الدكلية 1999لعاـ  4رقـ 

تكافؤ الفرص فاالتفاؽ جمي كظاىر مف حيث المبدأ في الحؽ بالتعميـ بالمساكاة كعدـ التمييز ك 
 ... ـكامنيكؿ كنشر الكعي كالحفاظ عمى سبلمة االشخاص ذكم االعاقة كتحقيؽ امكانية الكص

 كغيرىا مف امكر فاالتفاقية شاممة لكافة حؽ االنساف ذا االعاقة. 

باألمر السيؿ عمى الدكؿ المتقدمة فكيؼ ىك  ليس التطبيؽ الفعمي  لبلتفاقية الدكلية  كال شؾ اف 
سبة لدكلة نامية كاقعة تحت احتبلؿ فببل شؾ اف االمر ليس ىيف عمى االطبلؽ، كيزداد الحاؿ بالن

االمر صعكبة في فمسطيف كذلؾ في ظؿ قمة المكارد كعدـ القدرة عمى تقرير المصير كالسيادة 
بسبب كجكد االحتبلؿ الذم ال يزاؿ جا ما عمى االرض ك الكاممة كالدائمة عمى المصادر الطبيعية 

ية كتحكمو باألرض كالحدكد كالمكارد كال ركات كتقطيع اكصاؿ االراضي الفمسطينية الفمسطين
كاستمرار االستيطاف فكؿ ىذه الممارسات االحتبللية تقؼ عائقا اماـ حؽ الفمسطينييف بالتنمية 
كتمس كافة المجاالت كشرائح المكاطنيف كمنيـ االشخاص ذكم االعاقة كحقيـ في التعميـ في 

ت االكاديمية ناىيؾ عف تعطؿ المجمس التشريعي كبيذا عطؿ النظاـ الديمقراطي داخؿ المؤسسا
الفمسطيني كالقدرة عمى الرقابة كالمسائمة عمى عمؿ الحككمة في المجاالت المختمفة كمنيا قطاع 

فالمجمس التشريعي ىك الذم يمارس الرقابة عمى الحككمة في مجاؿ تطبيؽ قانكف  االعاقة،
لمفعكؿ كىك الذم يعمؿ عمى تعديمو بما يتكافؽ مع المعايير الدكلية كمسائمة المعكقيف السارم ا

المسؤكليف عف كؿ تقصير في تنفيذ القانكف كذلؾ تبقى أم مبادرات حالية كمستقبمية لمتأ ير عمى 
عاقة مبادرات قاصرة الكاقع السياساتي كالتشريعي الناظـ لعممية التعميـ العالي لؤلشخاص ذكم اال
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)مؤسسة قادر لمتنمية المجتمعية، يير فعمي في سياسات المؤسساتتغ ام في ترجمةمف دكف 
2013)  . 

اف القانكف االساسي الفمسطيني كالذم يعنبر بم ابة الدستكر لـ يتناكؿ كلـ يخصص مادة معينة 
مف الحصكؿ عمى كافة اشكاؿ الخدمات كالمشاركة في االشخاص ذكم االعاقة  خاصة تمكف

لؤلشخاص ذكم  1999الصادر لعاـ  عبلكة عمى اف القانكف الفمسطيني ،لحياةجميع مجاالت ا
كرس سيطرة كزارة الشؤكف االجتماعية عمى الخدمات المقدمة ليـ، كىذا بدكره يكرس  االعاقة

النظرة السمبية عنيـ بكصفيـ ككأنيـ فقط حاالت اجتماعية كىذا فيو تكريس لمنمكذج الفردم 
كما خمت البلئحة التنفيذية مف أم نظاـ رقابي صاـر يحدد ، كاالحساف الخيرم القائـ عمى المنة

)مؤسسة قادر لمتنمية  صبلحيات الكزرات المختمفة كاليات تنقيدىا كالمحاسبة كالمسائمة
 . (2013المجتمعية، 

كذلؾ يبقى ارتباط  قافة مفيكـ االعاقة في المجتمع الفمسطيني مع النظرة ال قافية النمطية القائمة 
باإلعاقة الرتباط ذلؾ عمى نظرة احساف كشفقة كاالعتقاد السائد بعدـ قدرتيـ مف اداء مياميـ 

عممية التطكير اك حتى ل مف االمكر المعرقمة، ك البشرية -نفسيا كليس بالبيئة المجتمعية الفيزيائية 
ار في التغيير في المكاقؼ كالحكاجز السمبية ليس لدل المكاطنيف فقط كانما لدل صناع القر 

المجتمع الفمسطيني مف فرص الكصكؿ العادؿ ليـ في شتى مجاالت الحياة مف تعميـ كعمؿ 
كمشاركة فاعمة في الحياة االجتماعية كال قافية كالسياسية، كمف اىـ التحديات في تطكير المنيج 
الحقكقي حسب ما كشفت عنو مؤسسة قادر ىك ندرة الدراسات كالبيانات كاالحصائيات الدقيقة 

التفصيمية عف كؿ ما يخص قضايا االعاقة بكجو عاـ في كافة مؤسسات النظاـ السياسي ك 
الفمسطيني كقضية التعميـ عمى كجو الخصكص االمر الذم  يجعؿ مف تحديد اعداد الطمبة 
كتصنيفيـ كفقا لمجنس كالمرحمة الدراسية كطبيعة المؤسسة التعميمية التي يمتحقكف بيا امر في 

لتعقيد فبل يكجد لدل كزارة التربية كالتعميـ أم احصائيات رسمية مك قة كشاممة غاية الصعكبة كا
تتعمؽ بيذا المجاؿ كذلؾ ال تتكفر أم معارؼ كدراسات كطنية معمقة حكؿ االحتياجات 
االكاديمية لمطمبة ذكم االعاقة الممتحقيف في التعميـ العالي كما ىي اىـ المشاكؿ التي تكاجو 

مشاركتيـ في االنشطة االجتماعية كال قافية كالرياضية في الجامعات  مسيرة تعميميـ كمدل
يا كطبيعة التحاقيـ في نم كالكميات كنتائجيـ كتحصيميـ العممي كالمشاكؿ كالتحديات التي يعانكف

عامة لمتعميـ العالي مبنية عمى  سكؽ العمؿ بعد التخرج .. االمر الذم يحد مف صنع سياسات
اذ يحتفظ عدد قميؿ جدا مف مؤسسات التعميـ  لمطمبة ذكم االعاقة، معارؼ كتحميبلت شاممة

العالي ببيانات منسقة كمك ؽ بيا حكؿ اعداد الطمبة ذكم االعاقة كاحتياجاتيـ الخاصة لكضع 
تدابير التنفيذ بينما ال يتـ التك يؽ بشكؿ مسيس كدائـ مف قبؿ مؤسسات التعميـ العالي االمر الذم 
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في ىذا المجاؿ لذا ح ت االتفاقية الدكلية في مادتيا الكاحد كال بل كف يعيؽ مف فرص التطكر 
كما تكشؼ  ،مف قبؿ الدكؿ االطراؼ لتحقيؽ ىذا الغرض16عمى جمع البيانات كاالحصائيات

قادر مف خبلؿ المقاببلت التي اجرتيا مع صناع القرار في مختمؼ الكزارات كاالحزاب  مؤسسة
قضية االعاقة ىي قضية ميممة عمى المستكل الكطني كذلؾ السياسية كالمجمس التشريعي اف 

بسبب ضعؼ القناعة الشخصية كدرجة الكعي لدييـ بقضايا االعاقة لؤلسؼ ال تعتبر قضية 
ىي لـ تدرج عمى السبب ليذا ك كصكؿ الطمبة ذكم االعاقة الى التعميـ العالي أكلكية قصكة 

تعطيؿ المجمس التشريعي يقؼ عقبة اماـ  اكلكيات اجندة االحزاب السياسية كمف ناحية اخرل
ادخاؿ أم تغيرات تشريعية كيمنع مسائمة مجمس الكزراء في ىذا المجاؿ كفي الكقت الحالي 
يتركز اىتماـ المجمس التشريعي عمى قضايا اخرل كذلؾ ال تعتبر قضايا االعاقة كالتعميـ العالي 

 مف الممفات ذات االىمية البالغة. 

خمك التشريعات الفمسطينية مف النص القانكم عمى ضركرة تقديـ مساعدات ىذا باإلضافة الى 
مالية لمطمبة ذكم االعاقة لتغطية الرسـك الجامعية في ظؿ االكضاع االقتصادية الصعبة حيث ال 

لي كالبلئحة التنفيذية تضمف التعميـ العا االعاقة ماالشخاص ذك  يكجد نصكص قانكنية في قانكف
نص عمى التالي ( 22القانكف االساسي مف المادة )ميمة مع اف ـ بأقساط قالمجاني اك مراعاتي

رعاية أسر  -2"ينظـ القانكف خدمات التأميف االجتماعي كالصحي كمعاشات العجز كالشيخكخة. 
الشيداء كاألسرل كرعاية الجرحى كالمتضرريف كالمعاقيف كاجب ينظـ القانكف أحكامو، كتكفؿ 

)المجمس التسريعي الفمسطيني، "التعميـ كالتأميف الصحي كاالجتماعي السمطة الكطنية ليـ خدمات
بقى ىذه النصكص مجرد كممات كشعارات ما لـ يتكفر التطبيؽ ت لكف ،(3ص 2003/مارس/8

 الفعمي السميـ ليا.

   التغمب عمى الصعوبات والتحديات4. 4   

صبلح الذاتي كتقديـ النقد يمكف التغمب عمى بعض الصعكبات المذككرة انفا كذلؾ عف طريؽ اال
فاألفراد  ،التغيير االيجابي كىذا اسمى ما تيدؼ اليو ىذه الدراسة مف باب احداث البناء

ظركؼ الصعبة ككمما ازدادت الصعكبة يبدأ بالفطرة الكالمؤسسات عمى مركر السنيف تتأقمـ مع 
                                                           

16
 والبٌانات اإلحصاءات جمع -31 المادة 

 من لتمكٌنها البحوث، فً المستخدمة والبٌانات اإلحصائٌة البٌانات ذلك فً بما المناسبة، المعلومات بجمع األطراف الدول تقوم. 1

 للضمانات االمتثال( أ:)ٌلً بما بها واالحتفاظ المعلومات جمع عملٌة تفً أن وٌنبغً. االتفاقٌة هذه بإنفاذ الكفٌلة السٌاسات فٌذوتن وضع
( ب)اإلعاقة؛ ذوي األشخاص خصوصٌة واحترام السرٌة لكفالة البٌانات، بحماٌة المتعلقة التشرٌعات فٌها بما قانونا، بها المعمول
 .واستخدامها واإلحصاءات جمع فً األخالقٌة والمبادئ األساسٌة والحرٌات اإلنسان حقوق لحماٌة دولٌا المقبولة للقواعد االمتثال

 بها تعهدت التً االلتزامات تنفٌذ تقٌٌم فً للمساعدة وُتستخدم االقتضاء، حسب المادة، لهذه وفقا جمعها ٌتم التً المعلومات ُتصنف. 2

 على والعمل لحقوقهم ممارستهم أثناء فً اإلعاقة ذوي األشخاص تواجه التً العقبات كشف وفً اقٌةاالتف هذه بموجب األطراف الدول
 .تذلٌلها

)الجمعٌة العامة  "  وغٌرهم اإلعاقة ذوي لألشخاص إتاحتها وتضمن اإلحصاءات هذه نشر بمسؤولٌة األطراف الدول تضطلع. 3

 . (37: ص 2116لالمم المتحدة، 



   95 
 

كقع فييا بالسابؽ،  االنسانية اك مف خبلؿ التجارب كالخبرات السابقة بتبلشي االخطاء التي
فالقانكف ىك قكاعد كضعية مف صنع االنساف  ،فاألمر ال يتطمب  دائما صرامة كرقابة مف القانكف

كضعيا حتى ينظـ كيسيؿ امكر الحياة فاإلنساف ىك الذم يصنع السمطة كليست السمطة ىي 
االرض القكة التي فرضت سمطتيا كقكانينيا عمى  كجامعة القدس ىي، التي تصنع االنساف

المقدسية بالرغـ مف  محاربة الطرؼ االسرائيمي ليذا الكجكد اال اف نجاحيا كاف في معكؿ فكرىا 
فيي م ؿ الخمية الذكية التي تتعايش مع كؿ االمراض كالظركؼ الصعبة لبث انفاس الحياة 

المكارد المالية الكريمة في جسد االرض القدسية، فعمى الرغـ مف االحتبلؿ كالحصار كقمة 
ة كعدـ االستقرار في النظاـ السياسي الفمسطيني اال انيا قادرة عمى التكييؼ كالميزانية الضيق

كاالستمرار، كليس مف الصعب عمييا اف تخمؽ بيئة صديقة لطبلبيا مف ذكم االعاقة بمفردىا اذا 
، فمف  ارادت ىي ذلؾ، بدكف أم قكاعد كضعية عالمية كمف دكف تعديبلت اك كضع رقابي صاـر

فعمى سبيؿ  ،كف تبني قرار استراتيجي تنمكم داخؿ مؤسسة الجامعة نفسيا لخمؽ التغييرممال
الم اؿ ممكف إلدارة الجامعة اف تتدارؾ ما يمكف تداركو كذلؾ بمبلئمة كؿ المباني الجديدة التي 
 الزالت قيد االنشاء كادخاؿ المبلئمة عمى المباني التي مف الممكف مبلئمتيا كيككف ذلؾ بتكميؼ
رسمي مف ادارة الجامعة لمكتب اليندسة كضمف رقابة الجامعة نفسيا اك مف خبلؿ تشكيؿ لجنة 
قانكنية فعالة لمكاكبة ىذه االمكر، كما اف تبني قرار استراتيجي بدعـ األبحاث األكاديمية التي 

ية ىك امر في غاك تدرس مكاضيع االعاقة كاحتياجاتيا عمى غرار ما قامت بو جامعة البكليتكنؾ 
االىمية كاالفادة، فقد تبنت البكليتكنؾ ضمف نشاطيا الطبلبي كالبرامج المنيجية كالبلمنيجية ىدفا 
استراتيجيا لتحسيف البيئة التعميمية كتعزيز التجربة الجامعية لمطمبة كالتي ادرجت تحت عدة 

خدمات  استراتيجيات احدىا تطرقت الى تمبية احتياجات الطمبة ذكم االعاقة مف خبلؿ تاميف
( مبادرة لدعـ مشاريع التخرج  2014- 2013خاصة بيـ، كما انيا اطمقت في العاـ االكاديمي )

الجامعة بتصميـ طمبة الطبلبي تخدـ االفراد مف ذكم االعاقة كتسيؿ حياتيـ حيث قاـ  بلث مف 
)مؤسسة قادر لمتنمية تطبيؽ يقـك بتحكيؿ النصكص المكتكبة بمغة بريؿ الى لغات اخرل

كىذا ليس بإمر صعب كمعقد عمى جامعة القدس التي احتكت معظـ العمـك  (2013جتمعية، الم
         اليندسة االلكتركنية المتخصصيف فييا اف يبح كا لطمبة كالتخصصات فمف باب األكلى 

البرامج اإللكتركنية التي تساعد كتسيؿ العممية التعميمية لزمبلئيـ مف ذكم االعاقة اك اف  كيبتكركا
كليس مف الصعب عمى ادارة  ،يصممكا اجيزة الكتركنية صغيرة متنقمة تساعدىـ اينما تكاجدكا

الجامعة اف تعيف يكـ مفتكح في كؿ فصؿ يقدـ فيو استاذة كمية الطب كطبلبيـ المشكرة كالنصائح 
بة اليندسة المعمارية كىـ بم ا طمبةكذلؾ االمر بالنسبة لمحاضرم ك ، الطبية لمطمبة ذكم االعاقة

رسؿ االنسانية اف جاز التعبير فمف افكارىـ نستطيع تذليؿ بيئة الجامعة كنستطيع تدخيؿ 
التعديبلت اذا اقامكا بعمؿ مشاريع بح ية بدراسة المباني كطبيعة االرض كتحسيف ال غرات 
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التي يمكف اف تشكؿ عائؽ كبير اماـ الطمبة ذكم االعاقة، كذلؾ االمر بالنسبة  البسيطة
ية التربية الخاصة كطبلبيـ فيـ االجدر بمكائمة حـر الجامعة مكائمة خدماتية لمحاضرم كم

فتخطيط يافطات بخط كبير اك بريؿ اك لغة اشارة ىك ليس امر صعب كال مكمؼ فيذه امكر 
بسيطة كلكف ا رىا كبير في خدمة االنسانية كرفع سمعة الجامعة مف ناحية اكاديمية، كذلؾ االمر 

شرم في كمية الحقكؽ كىـ االقدر عمى تنشيط حمبلت حقكقية لمناصرة قضية بالنسبة لمكادر الب
زمبلئيـ اك طبلبيـ مف ذكم االعاقة سكاء داخؿ الجامعة اك خارجاىا كذلؾ بإذكاء الكعي لدل 

ىك تكعية الطمبة  صناع القرار في داخؿ الجامعة اك اماـ الكزرات الفمسطينية كاالىـ مف ذلؾ
بحقكقيـ كىذه ليست امكر بالمستحيمة عمى محاضرم كطمبة كمية  انفسيـ مف ذكم االعاقة

الحقكؽ كمراكز حقكؽ االنساف كالعيادة القانكنية فيـ األكلى بأخذ حؽ طبلبيـ كابناء بمدىـ 
خصكصا في مقاضاة الجيات المسببة لئلعاقة نتيجة االعماؿ العدائية كالمطالبة بتعكيضيـ 

االمف بالجامعة كىـ االخكة العامميف ك  قسـ الحرس كليكحمايتيـ، كذلؾ الحاؿ بالنسبة لمسؤ 
مطمبة فميس مف الصعب اف يقكمكا بإعطاء دكرات اك عمؿ ميداني لتدريب ل بالميداف كاألقرب

مف ذلؾ ىك التكاصؿ  الطمبة عمى كيفية التعامؿ مع زمبلئيـ اباف االعتداء اإلسرائيمي كاالجدر
عمى امكانية الكصكؿ الفردم بقدر االمكاف كعمى اتخاذ  مع الطمبة ذكم االعاقة انفسيـ كتدريبيـ

 . التدابير االزمة بكيفية التكاصؿ معيـ لمساعدتيـ بأسرع كقت ممكف 

كأفراد، كفي حياة الييكمية  حياتنا فالصعكبات كالتحديات ىي التي تجبرنا عمى اعادة النظر في
مف  القناعات الشخصية اقكل بك ير فالقانكف االتي مف الداخؿ ك، األدائية كالكظيفية كمؤسسات
 حيف يقكـ كؿ ذم شخص كمسؤكؿ بكاجبو، كمف ىنا نصنع التغيير، القانكف الذم يفرض عمينا

فعدـ كجكد أم نيج حقكقي لؤلشخاص ذكم االعاقة في داخؿ المؤسسات كالجامعات لعدـ 
ال قيؿ فالعالـ ال  تصديؽ كالتزاـ المجمس التشريعي عمى االتفاقية الدكلية فيذا ليس ىك السبب

كابمغ االسباب ىك نحف كليس ىـ، فعندما تريد الجامعة كمخرجاتيا البشرية ، يفرض عمينا أم قكة
التغيير كاالصبلح الحقيقي فبالتأكيد سكؼ تسقط ىذه العزيمة عمى الحككمة كسكؼ يحدث 

  التغيير.

 الدراسة اسئمة  نتائج ممخص وعرض 4.5 

االشخاص ذكم االعاقة ع التطبيؽ الفعمي لبلتفاقية الدكلية لحقكؽ : ما ىك كاق السؤال الرئيسي
عمى المستكل  2006ديسمبر  13بؿ الجمعية العامة لؤلمـ المتحدة في تاريخ الصادرة مف ق

 الخدماتي كاالدارم لجامعة القدس كالجامعة العبرية ؟
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ة ىي اقرب عمى اظيرت الدراسة اف حقكؽ الطالب الجامعي ذم االعاقة في الجامعة العبري
المنيج الحقكقي مف الطالب ذم االعاقة في جامعة القدس كالتي تتكجو قضاياىـ نحك المنيج 

 القائـ عمى المنة كاالحساف.

كبيذا يمكف القكؿ اف كاقع تطبيؽ االتفاقية الدكلية لؤلشخاص ذكم االعاقة في الجامعة العبرية 
ذلؾ الى صرامة القانكف االسرائيمي   ىك افضؿ مف جامعة القدس كيعكد السبب الرئيسي في

 كالذم صدؽ عمى االتفاقية الدكلية كعدؿ قانكنيا كفؽ ما جاءت عميو .

: ما الكاقع التطبيقي لمبند اربعة كعشركف مف االتفاقية الدكلية، الداعي الى حؽ  السؤال االول
كؿ مف جامعة القدس التعميـ الجامع عمى اساس المساكاة كتكاف  الفرص لمطمبة ذكم االعاقة في 

 كالعبرية ؟

اظيرت الدراسة اف كبل الجامعتيف بما فييا مف طكاقـ كككادر بشربة تؤمف كترحب بحؽ تعميـ   
الطمبة ذكم االعاقة كال تقـك بإقصائيـ مف العممية التعميمية كالتمييز عمى اساسيا، كما اف 

يف ىك امر قائـ عمى ارض الكاقع ال التعامؿ بإنسانية كاحتراـ مع ظاىرة االعاقة في كبل الجامعت
يمكف انكاره، فينالؾ الك ير مف القضايا كالحقائؽ المتشابية فيما بينيما م ؿ: العناية بتكفير 
الكقت، المعذرة عند الغياب اذا كاف ىنالؾ سبب طبي بخصكص اعاقة الطالب، التكجو نحك 

ميمي بسبب مساقات المغات عدـ تكفر لغة اشارة، تأ ر تحصيميـ التع التخصصات االدبية،
االجنبية، كجكد كصمة اجتماعية تؤ ر عمييـ مف ناحية نفسية كاجتماعية كسمككية، احتراـ 
خصكصيتيـ كخصكصية المعمكمات التي تتعمؽ بيـ، لكف تبقى االمكر نسبية كالصعكبات التي 

عبرية ذلؾ تعيؽ الطمبة في جامعة القدس ىي اك ر بك ير مف الصعكبات التي تكاجييـ في ال
ألسباب كاضحة اىميا تدخؿ القانكف االسرائيمي كالتاميف الكطني داخؿ الجامعة العبرية ككضع 
نظاـ رقابي صاـر مع تنزيؿ العقكبات في حاؿ االنتياكات القادحة، كىذا خمؽ مأسسة اكجدت 

اعد مراكز تدعـ كجكدىـ كتدافع عف قضاياىـ، كذلؾ ارادة الطمبة كتنظيميـ القكم ىك الذم س
عمى خمؽ مأسسة في كزارة التربية كالتعميـ العالي، االمر الذم نفتقده في جامعة القدس فالقانكف 
الفمسطيني كاالرادة الطبلبية ال يبالياف بالتطبيؽ الفعمي لحقكؽ قضايا االعاقة في كافة القطاعات 

 كمنيا القطاع التعميمي.

لمادة التاسعة مف االتفاقية الدكلية كىي تييئة : ما التدابير المتبعة لتطبيؽ حؽ ا السؤال الثاني
 امكانية الكصكؿ لمطمبة ذكم االعاقة في كبل الجامعتيف؟
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يقع حؽ امكانية الكصكؿ في المقاـ االكؿ في كبل الجامعتيف عمى مكاتب اليدسة، فالمعمارم ىك 
الكاضح اف كبل بم ابة رسكؿ االنسانية المكمؼ بتذليؿ البيئة لخدمة كافة ابناء البشرية، كمف 

الجامعتيف تجتيد في تحقيؽ االتاحة الخدماتية كالمعمكماتية كالفيزيائية، لتسييؿ حركة الطمبة ذكم 
االعاقة لكف يمكف القكؿ باف االمكانيات في الجامعة العبرية ىي افضؿ مما ىك عميو الحاؿ في 

تقنية المساعدة، عبلكة جامعة القدس كالسبب في ذلؾ ىك كجكد مركز عمية الذم يكفر االجيزة ال
عمى كجكد مركز خاص باإلتاحة كىذا المركز عمى ارتباط قكم بمركز االتاحة القكمي في 
اسرائيؿ، باإلضافة الى كجكد متخصصة في عمـ االتاحة مكظفة بشكؿ خصكصي مف التاميف 

، فيذه الكطني تدرس مشاكؿ البيئة بالجامعة كتتابع مع التاميف الكطني امكانية تقديـ الحمكؿ
عمى حؽ المكائمة، لكف يبقى ىذا  االمكانيات غير متكفرة لدل جامعة القدس، مع اف القانكف حث

فعميا دكف أم تدخؿ حقيقي مف أم كزارة اك نقابة كمف الكاضح اف التغيير كالتعديؿ البيئي اك 
عة القدس حتى بناء المباني يحتاج الى تكمفة عالية خصكصا في المباني القديمة، كميزانية جام

ىي محدكدة بالنسبة لمميزانية الكاسعة التي تمتمكيا الجامعة العبرية ففي جامعة القدس معظـ 
التمكيؿ مف المشاريع كالتبرعات الخارجية اما العبرية فمعظـ تمكيميا يأتي مف المؤسسات 

دكلة فسيا ن كالكزارات الحككمية باإلضافة الى المشاريع كالتبرعات الخارجية لكف تعتبر اسرائيؿ
 الرفاه االجتماعي كىي المسؤكلة في الدرجة االكلى عف ميزانيتيا االقتصادية.

ما الخطكات التي تتخذىا كؿ مف الجامعتيف لتطبيؽ المادة ال امنة مف االتفاقية  السؤال الثالث:  
 إلذكاء الكعي بقضايا الطمبة ذكم االعاقة؟

اؿ بحاجة الى عمؿ كجيد منظـ، فالخجؿ مف اظيرت الدراسة اف الكعي في كبل الجامعتيف الز 
االعاقة ال زاؿ مكجكدان كذلؾ بفعؿ الكصمة االجتماعية المغركسة في  قافة المجتمعيف الفمسطيني 
كاالسرائيمي، كينعكس ىذا في  ضعؼ مشاركتيـ السياسية كال قافية كالرياضية، لكف الكضع في 

ة كمكتبة "انة "المكجكدة في مركز عمية الجامعة العبرية ىك افضؿ بسبب كجكد كحدة االعاق
كاالىـ مف ذلؾ ىك كجكد دعـ مؤسساتي عالي القيمة يرفع مف شاف الطمبة ذكم االعاقة 
فالمسؤكلية الكاعية ال تقتصر عمى ادارة الجامعة كحدىا، فينالؾ تدخؿ مف شركات خارجية 

ة ككزارتيا فعمى سبيؿ كتبرعات فردية عبلكة عمى التدخؿ الكاعي الناضج مف مؤسسات الحككم
الم اؿ كزارة التربية كالتعميـ ىي التي تحدد القسط السنكم لمطمبة كتأخذ بعيف االعتبار النقاط 
المكجكدة لدل الطالب ذك االعاقة كالتاميف الكطني ىك الذم يمكؿ لو تعميمو الجامعي فيدفع عنو 

يرية التي يعطييا لكؿ ما يقارب ا نا عشر الؼ شيكؿ سنكم باإلضافة الى المخصصات الش
طالب، كىك الذم يغطي نسبة عالية مف تكاليؼ سكنو بحياتو الجامعية، كيكفر لو سيارة 
خصكصية اذا لـز االمر كؿ ىذه الخدمات في حاؿ اعترؼ التاميف بإعاقة الطالب كحصؿ عمى 
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خدمات تدعـ بطاقة اعاقة معتمدة منو، كما اف كزارة الدفاع االسرائيمي كىي االفضؿ في تقديـ ال
الطالب ذك االعاقة دعـ مالي كتقدـ لو امتيازات ال يحصؿ عمييا أم شخص ذا اعاقة في 
اسرائيؿ فتغطي عنو جميع تكاليؼ التعميـ كالسكف كتكفر لو عمؿ تعكيضا عف اصابتو بالجيش 

(، كذلؾ االمر بالنسبة لمعديد مف الخدمات 2014()مركز االتاحة ، 2014، מיכל, קבקמן)
ة لمطمبة ذكم االعاقة مف كزارة الصحة كالشؤكف االجتماعية كالمكاصبلت كالعدؿ كغيرىا المقدم

 ..، كىذا يدلنا عمى اف الطالب اك الشخص ذم االعاقة ىك محمي بغطاء كاعي مف الدكلة.

: ما االجراءات العممية التي تقكـ بيا كؿ مف جامعة القدس كالجامعة العبرية لتنفيذ   السؤال الرابع
حماية كسبلمة الطمبة ذكم االعاقة، الذيف يتكاجدكف في الحـر الجامعي اباف حاالت النزاع حؽ 

 المسمح كحاالت الخطر كالطكارئ كفؽ ما نصت عميو المادة الحادم عشر مف االتفاقية؟  

اظيرت الدراسة اف الحالة االمنية كالسياسية الفمسطينية كاالسرائيمية متجسدة كمنعكسة عمى 
منية  لممؤسسات التعميمية، كاف الطالب الفمسطيني ال يكجد عميو االماف بحيث انو الحالة اال

معرض لمخطر مف قبؿ اعتداء االحتبلؿ حتى لك كاف جالسا عمى مقاعد الدراسة، كىذا ىك حاؿ 
الطمبة ذكم االعاقة في جامعة القدس، بعكس الطمبة ذكم االعاقة اإلسرائيمييف الذيف ال يبالكف 

 مييـ بندقية جيشيـ كالمنظكمة االمنية تحقكانيف الدكلية فيـ ال يتكؤكف عمييا، بؿ بحماية ال
 العسكرية االسرائيمية التي تبصر حقيا عمى حساب حؽ الغير.

  تكصيات الدراسة 4.6

مف الكاجب االخبلقي كالقانكني عمى الجامعة اف تكفر جية قانكنية لرعاية كحماية االشخاص . 1
ؿ انشاء مركز خاص لدعميـ بحيث تتكفر فيو مجمكعة مف الخدمات ذكم االعاقة مف خبل

المتكاممة عمى يد فريؽ مف المتخصصيف االجتماعيف كالنفسييف كالحقكقييف يتفيمكف ظركؼ 
كيمتمؾ المركز الدعـ القانكني كالحقكقي  االشخاص ذكم االعاقة كيدرككف كيفية التعامؿ معيـ،

ذكم االعاقة فييا، بحيث يكفر ىذا المركز الخدمات المساندة  مف ادارة الجامعة لرفع شاف الطمبة
كىي البرامج التي تككف ضركرية لمنمك التربكم لمطالب ذم االعاقة كتزكيده بالتقنيات 

 كالتكنكلكجيا التي تساعده عمى القراءة كالكتابة كالحركة كالتنقؿ قدر االمكاف لتنمية قدراتو.

في جامعة القدس المشاركة في صنع القرارات المتعمقة بيـ، يجب عمى  الطمبة ذكم االعاقة  .2
كادراؾ حقيـ بتنظيـ كتم يؿ انفسيـ بأنفسيـ ضمف ىياكؿ تنفيذية لممطالبة بحقكقيـ اماـ كزارة 

عميـ العالي كتشكيؿ جمعيات خاصة بيـ عمى غرار ما ىك عميو الحاؿ في الجامعة تالتربية كال
  العبرية .
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يني اف ييتـ اك ر بحؽ امكانية الكصكؿ البيئي كالخدماتي في كافة عمى المشرع الفمسط. 3
المؤسسات التعميمية لمبلئمة احتياجات الطمبة ذكم االعاقة، كاف يتشدد في مسالة الرقابة 

 الصارمة عمى النفاذ الفعمي ليذا الحؽ في كافة المؤسسات كاىميا مؤسسات التعميـ العالي.

نفسيـ عمى اف االعاقة ىي نكع مف انكاع التنكع البشرم كعمييـ تكعية الطمبة ذكم االعاقة ا. 4
احتكاء كاستيعاب اعاقاتيـ مف اجؿ اقناع المجتمع الجامعي بذلؾ حتى يحصمكا عمى حقكقيـ 

لعامميف لمييئة التدريسية كبقية اعمؿ دكرات تدريبية كتكعكية الى  باإلضافة  ،احدمف ف تمندكف 
 .يتعمؽ ب قافة كحقكؽ الطمبة ذكم االعاقةيما ف الفمسطينية في الجامعات

عمى جامعة  القدس اف تكفر جياز انذار خاص لحالة الطكارئ، كمبلج  امنة لكافة طبلبيا . 5
مراعية احتياجات الطمبة ذكم االعاقة في تصميميا كاف تراعي امكانية الكصكؿ السيؿ الييا اما 

ة، كاف تككف قريبة مف مكاقؼ سياراتيـ، عف طريؽ المصاعد اك عف طريؽ الممرات االمنة السيم
  .كىذه المسؤكلية ليست مسؤكلية الجامعة كحدىا، بؿ الحككمة الفمسطينية كمؤسساتيا

. البد مف كجكد انظمة كقكانيف تمتـز فييا كزارة التربية كالتعميـ العالي لمساعدة جامعة القدس 6
مطمبة ذكم االعاقة، كتفعيؿ المكاد القانكنية كباقي الجامعات الفمسطينية بتكفير االدكات المساعدة ل

التي تمـز القطاع العاـ كالخاص بتشغيؿ الخريجيف منيـ، فعدـ تشغيميـ ينعكس سمبا عمى 
التحاقيـ بالتعميـ العالي خصكصا مرحمة الدراسات العميا كالتي تتطمب تكمفة مالية عالية غالبا ال 

 يتحمميا اال المكظفيف.

رادة السياسية الكطنية لخمؽ استراتيجية  ابتة مف اجؿ دمج حؽ الطمبة في حشد القكة كاال. 7  
التعميـ الجامع ضمف اطر تشريعية كادارية كاضحة، مع تكفر نظاـ رقابي صاـر عمى كافة 
الجامعات الفمسطينية لضماف اعماؿ الحؽ في التعميـ كتطبيقو في الكاقع العممي كفقا لما نصت 

 .   1999كقانكف المعاقيف الفمسطيني لعاـ عميو االتفاقية الدكلية 

. ضركرة العمؿ عمى  تعزيز التشريعات الفمسطينية لضماف التطبيؽ الفعمي مف خبلؿ 8  
نصكص قانكنية تفرض عقكبات مالية كادارية عمى المؤسسات التعميمية كالجيات االدارية التي 

 ية لحقكؽ االشخاص ذكم االعاقة .تتغافؿ بااللتزاـ بحقكؽ قانكف المعكقيف كاالتفاقية الدكل
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 قائمة المصادر والمراجع 
 المراجع بالمغة العربية 

(. كاقع خدمات ذكم االعاقة في جامعة القدس المفتكحة. القدس: 2013احمد محمد شاىيف. )
 جامعة القدس المفتكحة .

ت كالككارث. (. ذكك االعاقة في خطر النزاعا2016البع ة الدكلية المسيحية لممكفكفيف. )
 نيكيكرؾ: البع ة الدكلية المسيحية لممكفكفيف.

(. البنؾ الدكلي عرض عاـ لبلعاقة. كاشنطف: البنؾ 2016البنؾ الدكلي لبلنشاء كالتعمير. )
 الدكلي.

 (. تاسيس الجامعة العبرية. القدس: الجامعة العبرية.2018الجامعة العبرية في اكرشميـ القدس. )

(. اتفاقية حقكؽ االشخاص ذكم االعاقة. نيكيكرؾ: االمـ 2006المتحدة. ) الجمعية العامة لبلمـ
 المتحدة.

(. دكر االعبلـ في قضايا االعاقة ك المعاؽ. منارات حمقة 2005السميرم. )اال نيف اب, 
 االعبلـ ك االعاقة.

ـ بشأف حقكؽ 1999( لسنة 4(. قانكف رقـ )1999المجمس التشريعي الفمسطيني . )اكتكبر 
 مف الكقائع الفمسطينية. 30(. راـ اهلل: العدد 36عكقيف. )صفحة الم

(. القانكف االساسي المعدؿ. راـ اهلل: المجمس 2003/مارس/8المجمس التشريعي الفمسطيني. )
 التشريعي الفمسطيني.

(. االعاقة مف االست ناء الى المساكاة دليؿ البرلمانييف. نيكيكرؾ: 2007االمـ المتحدة. )
 السامية لحقكؽ االنساف.المفكضية 

دليؿ المنارة حقكؽ اشخاص مع اعاقة في (.  2013المنارة لدعـ االشخاص مع اعاقة . )
 الناصرة : جمعية المنارة لدعـ االشخاص مع اعاقة . المجتمع العربي .
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المتعمؽ بالمؤسسات التعميمية كال قافية في  81-ـ  36تطبيؽ القرار (. 2013اليكنسكك. )
 باريس: اليكنسكك. عربية المحتمة.االراضي ال

 دار النيضة العربية. اسس ميتافيزيقا االخبلؽ.(. 2009امانكيؿ كانط. )

 القدس: مؤسسة بزخكت. مف حقؾ اف تعرؼ حقؾ.(. 2011بزخكت. )

 القدس: جامعة القدس. تاسيس جامعة القدس.(. 2018جامعة القدس. )

تياجات الخاصة ، السياسات مركز الدمج كدعـ ذكم االح(. 2018جامعة قطر. )
 .http://www.qu.edu.qa، مف 2017. تاريخ االسترداد االحد ايمكؿ, كالخصكصيبة

(. انا كماف انساف. الناصرة: جمعية المنارة 2016جمعية المنارة لدعـ االشخاص ذكم االعاقة. )
 لدعـ االشخاص ذكم االعاقة.

خطكة الى االماـ نحك االندماج االجتماعي لمفتيات كالنساء ذكات (. 2009ـ االمؿ. )جمعية نجك 
 راـ اهلل: جمعية نجـك االمؿ. االعاقة في الشرؽ االكسط.

 دمج المعاقييف حركيا في المجتمع المحمي بيئا كاجتماعيا.(. 2007رنا محمد صبحي عكاده. )
 نابمس: جامعة النجاح الكطنية.

 راـ اهلل. حؽ االشخاص المكفكفيف كضعاؼ البصر في التعميـ الجامع.(. 2010زياد عمرك. )

(. التنكع البشرم الجميؿ ..حيف يجعمو االنساف 2007ابريؿ ,  21زيد العابديف الركابي. )السبت 
 .10371جريدة الشرؽ االكسط، عنصرية كتعصبا. 

. تاريخ شخاص ذكم االعافةالمشاركة كاالندماج االجتماعي لبل(. 2014عايد سبع السمطاني. )
، مف اطقاؿ الخميج لذكم االحتياجات الخاصة:  2017االسترداد نيساف , 

http://daleel.gulfkids.com 

الناصرة: جمعية المنارة لدعـ االشخاص ذكم  لساف المقمكعيف مرتيف.(. 2013عباس عباس. )
 االعاقة.

http://www.qu.edu.qa/
http://daleel.gulfkids.com/
http://daleel.gulfkids.com/
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 مصر: المحكر. الفمسفة كايدكلكجيا.(. 2006اركس. )كارؿ م

(. القدس: 89(. قانكف مساكاة المعاقيف في الحقكؽ. )صفحة 1998مجمس الكزراء االسرائيمي. )
 كزارة الرفاه كالخدمات االجتماعية.

 الحكار المتدمف. حؽ االنساف في الخصكصية.(. 2015محمد تامر. )

 القدس: الجامعة العبرية. معمكمات لمطمبة. -االتاحة (. 2014مركز االتاحة . )

. تاريخ االسترداد الخميس اذار, عبلقة الجامعة بالمجتمع(.  2018منتديات نجـك مصرية. )
 .https://www.nmisr.com، مف 2017

خ االسترداد السبت . تارياالتفاقية بشاف حقكؽ االشخاص مع اعاقات(. 2018منظمة اكيـ. )
 .dover@akim.org.il، مف 2018تمكز, 

مبلئمة سياسات كاجراءات جامعو القدس لدمج (. 2013مؤسسة قادر لمتنمية المجتمعية. ) 
بيت  الطمبة ذكم االعاقة في التعميـ العالي كتعزيز مشاركتيـ ككصكليـ لتعميـ العادؿ.

 مؤسسة قادر لمتنمية المجتمعية. لحـ:

 كتيب المعمكمات العضاء ىيئة التدريس كاالدارييف. -خدمة الكصكؿ (. 2007ميخاؿ طبقمف. )
 القدس: الجامعة العبرية.

معايير جكدة البرامج التعميمية لبلشخاص ذكم االعاقة نظرة (. 2015ندل بنت صالح الرميح. )
 تعميـ.السعكدية: كزارة ال عالمية كاقميمية.

بيركت: المنظمة  دراسة حكؿ كاقع سياسات االعاقة في فمسطيف.(. 2015نزار بصبلت. )
 العربية لبلشخاص ذكم االعاقة.

متطمبات تصميـ االبنية كفؽ االحتياجات الخاصة باالشخاص ذكم (. 2014نقابة الميندسيف. )
 راـ اهلل: نقابة الميندسيف فمسطيف. االعاقة.

 (. قانكف التعميـ العالي. راـ اهلل: ديكاف الرئاسة.2018.  3. 27ميـ العالي. )كزارة التربية كالتع

https://www.nmisr.com/
mailto:dover@akim.org.il
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درجة رضا الطمبة الجامعييف ذكم اإلعاقة عف المكاءمات ك الخدمات (. 2017ياسميف عيده. )
 الخميؿ: جامعة القدس. المقدمة ليـ في الجامعات الفمسطينية.

 جامعة العبرية المسؤولين في جامعة القدس والتوثيق مقابالت 
(. حقكؽ الطمبة ذكم االعاقة في مكتب التسجيؿ الجامعة العبرية  2017احمد. )اال نيف نيساف , 

 القدس، جبؿ المشارؼ. . )الباح ة، المحاكر(

 (. حقكؽ الطمبة ذكم االعاقة في مركز االتاحة . )الباح ة، المحاكر( 2017اسيا. )االحد ايار , 
 القدس، جبؿ المشارؼ.

 (. حقكؽ الطمبة في مكتبة انة بمركز عمية . )الباح ة، المحاكر(2017. )اال نيف اب , اليف
 القدس، جبؿ المشارؼ.

(. حقكؽ الطمبة ذكم االعاقة في مكنب اليندسة بالجامعة العبرية. 2017تسفي. )الخميس اب, 
 )الباح ة، المحاكر( القدس، جبؿ المشارؼ.

كؽ الطمبة ذكم االعاقة في رئاسة جامعة القدس. (. حق2017حسف دكيؾ. )االحد حزيراف, 
 )الباح ة، المحاكر( القدس، فمسطيف، ابكديس.

(. حقكؽ الطمبة ذكم االعاقة في دائرة المالية بجامعة القدس. 2017دانا. )السبت حزيراف , 
 )الباح ة، المحاكر( القدس، فمسطيف، ابكديس.

ذكم االعاقة في مركز صعكبة النعمـ . (. حقكؽ الطمبة  2017ديتي. )االربعاء نيساف , 
 القدس، جبؿ المشارؼ. )الباح ة، المحاكر(

(. حقكؽ الطمبة ذكم االعاقة في قسـ الحرس 2017رئيس قسـ الحرس. )اال نيف نيساف, 
 بالجامعة العبرية. )الباح ة، المحاكر( القدس، جبؿ المشارؼ.

عاقة في مكتبة الجامعة العبرية. (. حقكؽ الطمبة ذكم اال2017سارة. )ال بل اء نيساف , 
 )الباح ة، المحاكر( القدس، جبؿ المشارؼ.

(. حقكؽ الطمبة ذكم االعاقة في رئاسة النقابة الطبلبية. 2017شمكمي. )االربعاء حزيراف, 
 القدس، جبؿ المشارؼ. )الباح ة، المحاكر(
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بة جامعة القدس. (. حقكؽ الطمبة ذكم االعاقة في مكت2017عبد الرشيد. )السبت اذار , 
 )الباح ة، المحاكر( القدس، فمسطيف، ابكديس.

(. حقكؽ الطمبة ذكم االعاقة في عمادة شؤكف 2017عبد الرؤكؼ السناكم. )السبت نيساف, 
 الطمبة في جامعة القدس. )الباح ة، المحاكر( القدس، فمسطيف، ابكديس.

طمبة ذكم االعاقة في جمعية (. حقكؽ ال 2017عضك في جمعية السماف. )ال بل اء نيساف , 
 القدس، جبؿ المشارؼ. السماف . )الباح ة، المحاكر(

(. حقكؽ الطمبة ذكم االعاقة في مكنب اليندسة في 2017عمر عريقات. )اال نيف حزيراف, 
 جامعة القدس. )الباح ة، المحاكر( فمسطيف، القدس، ابكديس.

اقة في كحدة الجكدة في جامعة القدس. (. حقكؽ الطمبة ذكم االع 2017عيسى. )االحد تمكز , 
 القدس، فمسطيف، ابكديس. )الباح ة، المحاكر(

(. حقكؽ الطمبة ذكم االعاقة في العيادة القانكنية في الجامعة 2017عينات. )الخميس اب, 
 القدس، جبؿ المشارؼ. العبرية . )الباح ة، المحاكر(

االعاقة في دائرة االنشطة الرياضية (. حقكؽ الطمبة ذكم 2017فكزم ربيع. )السبت تمكز , 
 جامعة القدس . )الباح ة، المحاكر( القدس، فمسطيف، ابكديس.

(. حقكؽ الطمبة ذكم االعاقة في مجمس اتحاد الطمبة في 2017قيس المحاـ. )االحد نيساف, 
 جامعة القدس. )الباح ة، المحاكر( القدس، فمسطيف، ابكديس.

(. حقكؽ الطمبة ذكم االعاقة في عمادة كمية الحقكؽ .  2017محمد خمؼ. )السبت نيساف , 
 القدس، فمسطيف، ابكديس. )الباح ة، المحاكر(

(. حقكؽ الطمبة ذكم االعاقة في غرفة المصادر في 2017محمد شعيبات. )اال تيف نيساف, 
 جامعة القدس. )الباح ة، المحاكر( القدس، فمسطيف، ابكديس.

. حقكؽ الطمبة ذكم االعاقة في العيادة القانكنية في جامعة (2017منير نسيبة. )السبت تمكز, 
 القدس. )الباح ة، المحاكر( القدس، فمسطيف، ابكديس.

(. حقكؽ الطمبة ذكم االعاقة في مجمس اتحاد الطمبة  2017ميدم مناصرة. )اال نيف ايمكؿ , 
 القدس، فمسطيف، ابكديس. بجامعة القدس . )الباح ة، المحاكر(
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(. حقكؽ الطمبة ذكم االعاقة في مركز عمية . )الباح ة،  2017. )االحد شباط , مكشيو عكفيد
 القدس، جبؿ المشارؼ. المحاكر(

(. حقكؽ الطمبة ذكم االعاقة بعمادة الحقكؽ بالجامعة 2017ميخائيؿ كرييني. )االحد حزيراف, 
 العبرية. )الباح ة، المحاكر( القدس، جبؿ المشارؼ.

(. حقكؽ الطمبة ذكم االعاقة في عمادة شؤكف الطمبة في 2017ساف, ميساء كحمة. )السبت تب
 جامعة القدس. )الباح ة، المحاكر( القدس، فمسطيف، ابكديس.

(. حقكؽ الطمبة ذكم االعاقة في قسـ حرس جامعة القدس  2017نافذ جفاؿ. )ال بل اء حزيراف , 
 القدس، فمسطيف، ابكديس. . )الباح ة، المحاكر(

(. حقكؽ الطمبة ذكم االعاقة في مكتبة جامعة القدس. 2017السبت ايمكؿ , نفيف صالح. )
 )الباح ة، المحاكر( القدس، فمسطيف، ابكديس.

( (. حقكؽ الطمبة ذكم االعاقة في  دائرة القبكؿ في جامعة القدس. 2017ىدل .)ال بل اء اذار ،
 )الباح ة، المحاكر( القدس، فمسطيف، ابكديس.

 (. حقكؽ الطمبة ذكم االعاقة في مركز عمية . )الباح ة، المحاكر( 2017,  يفعات. )االحد اذار
 القدس، جبؿ المشارؼ. 
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 توثيق مقابالت الطمبة ذوي االعاقة في جامعة القدس والجامعة العبرية

(. حقكؽ الطمبة ذكم االعاقة في  2017طالب ذك اعاقة بصرية جزئية أ ـ. )اال نيف نيساف , 
 القدس، جبؿ المشارؼ. العبرية . )الباح ة، المحاكر( الجامعة

(. حقكؽ الطمبة ذكم االعاقة في  2017طالب ذك اعاقة بصرية جزئية ع ر. )االحد حزيراف , 
 القدس، جبؿ المشارؼ. الجامعة العبرية . )الباح ة، المحاكر(

ذكم االعاقة في  (. حقكؽ الطمبة 2017طالب ذك اعاقة بصرية كاممة ع م. )ال بل اء اذار , 
 القدس، فمسطيف، ابكديس. جامعة القدس . )الباح ة، المحاكر(

(. حقكؽ الطمبة ذكم االعاقة في 2017طالب ذك اعاقة حركية جزئية ب ء. )اال نيف نيساف, 
 جامعة القدس. )الباح ة، المحاكر( القدس، فمسطيف، ابكديس.

في  (. حقكؽ الطمبة ذكم االعاقة2017طالب ذك اعاقة حركية جزئية ـ د. )اال نيف شباط, 
 جامعة القدس. )الباح ة، المحاكر( القدس، فمسطيف، ابكديس.

(. حقكؽ الطمبة ذكم االعاقة في 2017طالب ذك اعاقة حركية كاممة ح ـ. )اال نيف نيساف, 
 ، المحاكر( فمسطيف، القدس، ابكديس.ةجامعة القدس. )الباح 

(. حقكؽ الطمبة ذكم االعاقة في جامعة 2017يساف, طالب ذك اعاقة سمعية س ط. )االحد ن
 القدس. )الباح ة، المحاكر( القدس، فمسطيف، ابكديس.

(. حقكؽ الطمبة ذكم االعاقة في 2017طالب ذك اعاقة صعكبة تعمـ ح ة. )اال نيف ايمكؿ, 
 القدس، فمسطيف، ابكديس. جامعة القدس. )الباح ة، المحاكر(

(. حقكؽ الطمبة ذكم االعاقة في الجامعة 2017)السبت اب, طالب ذك اعاقة مزدكجة ع ق. 
 القدس، جبؿ المشارؼ. العبرية . )الباح ة، المحاكر(

(. حقكؽ الطمبة ذكم االعاقة في الجامعة  2017طالب ذك اعاقة مزدكجة ـ د. )الخميس ايار , 
 القدس، جبؿ المشارؼ. العبرية . )الباح ة، المحاكر(

(. حقكؽ الطمبة ذكم االعاقة في  2017جزئية ع ا. )ال بل اء اذار ,  طالبة ذات اعاقة بصرية
 القدس، فمسطيف، ابكديس. جامعة القدس . )الباح ة، المحاكر(

(. حقكؽ الطمبة ذكم االعاقة في  2017اعاقة بصرية جزئية س ف. )االحد نيساف ,  اتطالبة ذ
 رؼ.الجامعة العبرية . )الباح ة، المحاكر( القدس، جبؿ المشا
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(. حقكؽ الطمبة ذكم االعاقة في 2017س ف. )االحد نيساف, جزئية طالبة ذات اعاقة حركية 
 القدس، فمسطيف، ابكديس. جامعة القدس. )الباح ة، المحاكر(

(. حقكؽ الطمبة ذكم االعاقة في  2017طالبة ذات اعاقة حركية كاممة ش ء. )اال نيف اب , 
 القدس، جبؿ المشارؼ. ر(الجامعة العبرية . )الباح ة، المحاك 

(. حقكؽ الطمبة ذكم االعاقة في  2017طالبة ذات اعاقة حركية كاممة ؾ ت. )االحد ايمكؿ, 
 القدس، جبؿ المشارؼ. الجامعة العبرية . )الباح ة، المحاكر(

(. حقكؽ الطمبة ذكم االعاقة في جامعة  2017طالبة ذات اعاقة سمعية ح ا. )االحد اذار , 
  القدس، فمسطيف، ابكديس.  اح ة، المحاكر(القدس . )الب

 


