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 الشكر والتقدير


 الشؾ مف مبرأة شيادة لو، شريؾ ال كحده، اهلل اال إلو ال فأ شيدأك  ،النعـ يكافي حمدا هلل الحمد
 مف الناس كمخرج، األمو كىادم، كالعجـ العرب سيد كرسكلو، عبده محمدان  فأ شيدأك ، كالتيـ

 .النكرإلى  الظممات

 لي كقدـ عممني مف كأشكر، هكحد هلل كمو كالفضؿ فالشكر، اهلل يشكر ال الناس يشكر ال مف
 اساتذتي) ةن شاكر  لو كنت حرفا عممني فمف، مفيد ىك ما بكؿ  رانيأك  كالمعمكمات، النصائح
  .البحث ىذا مشرؼه شبللد محمد الدكتكر بالذكر كاخص( االعزاء

  كالمساعدة بالتكجييات فادنيأك  ليوإ تقدمت ستاذأ كؿ لىإ بالشكر تقدـأ كما

 بالعطاء يّ عم يبخمكا كلـ، بالترحاب استقبمكني الذيف كالكزارات بالمؤسسات العامميف كؿ شكرأك 

 ىذا إلنجاز بعيد كأ قريب مف ساعدني مف لكؿك  كالفعؿ بالقكؿ لي داعمان  كاف مف كؿ شكرأك 
 فيـ، فضؿاأل دائما تككف أف يجبركؾ مف كحدىـ،  راءإ الدعـ لؾ فيقدمك  بأناس حاطتؾإ، البحث
 .ينتيي ال كعطاء لياـإ مصدر

 

 كالعرفاف كالتقدير بالشكر تقدـأ جميعا إلييـ
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 الممخص
 اقةاإلع حقكؽ النساء ذكاتالحماية الدكلية كالمحمية ل آليات التعرؼ عمى إلىىذه الدراسة  تيدؼ

التي تعنى  فاقياتاالتالعديد مف  إلىدكلة فمسطيف  انضماـد تمت ىذه الدراسة بعد قك ، بفمسطيف

كمعرفة ما مدل ، بشكؿ خاص اإلعاقة ذكم األشخاصحقكؽ  ةتفاقياك ، بحقكؽ النساء بشكؿ عاـ

  .اإلعاقة ذكم األشخاصالدكلية لحقكؽ  تفاقيةلبل الفمسطينية مكائمة التشريعات المحمية

يعانيف مف تيميش مزدكج مف كاقع جنسيف  اإلعاقة ف النساء ذكاتأىمية ىذه الدراسة مف أبع تن

بيف بتكضيح مستكل  تماـاالىخر، ككاجب آمف جانب، كمف ككنيف ذكات إعاقة مف جانب 

مع الحماية القانكنية التي تكفرىا ليف التشريعات المحمية، كما مدل مكافقة تمؾ التشريعات 

 ارت الدراسة عدة تساؤالت أك ،  اإلعاقة ذكم األشخاصدكلية التي تعنى بحقكؽ ال االتفاقيات

، اإلعاقة تتمحكر حكؿ مستكل الحماية القانكنية التي تكفرىا التشريعات المحمية لمنساء ذكات

الحماية القانكنية المطمكبة لمنساء ليات تكفر اآلف كانت تمؾ ا  ك  ليات الحماية الدكليةآكالتعرؼ عمى 

 أـ ال ؟ اإلعاقة ذكات

مف خبلؿ دراسة االتفاقيات  ،اإلعاقة حقكؽ النساء ذكات ستعراضابالمنيج الكصفي  اعتمادتـ 

، ليات الحماية الخاصة بتمؾ االتفاقياتآك ، كحقكؽ النساء بشكؿ عاـف الدكلية التي تعنى بحقكقي

 النساء ذكاتب تعنى التيكاستخداـ المنيج التحميمي لمكاد القكانيف المحمية المطبقة بفمسطيف 

 .اإلعاقة ذكم األشخاصلحقكؽ كمقارنتيا باالتفاقية الدكلية ، اإلعاقة

، نكاعياأك  اإلعاقة بحث مفيكـ األكؿتضمف الفصؿ ، كفصميف ةلى مقدمإتـ تقسيـ الدراسة 

، المحميةالدكلية كالتشريعات  فاقياتاالتحسب  اإلعاقة عدد مف حقكؽ النساء ذكات ستعراضاك 

 ؟اإلعاقة كما مدل دعـ المؤسسات الحككمية كغير الحككمية لمنساء ذكات، كائمة بينيماالم كمدل
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عمى كالسمطة المختصة بالتكقيع ، الدكلية فاقياتاالتما الفصؿ ال اني فقد بح نا فيو مفيكـ أ

مف مكانة االتفاقيات الدكلية في النظاـ كمكقؼ المحكمة الدستكرية ، االتفاقيات الدكلية بفمسطيف

 ذكم األشخاصالدكلية لحقكؽ  االتفاقية لىإفمسطيف  نضماـاتبعيات  كما، لقانكني الفمسطينيا

 اإلعاقة كذكات، عاـالدكلية المعنية بحقكؽ النساء بشكؿ  فاقياتاالت أىـ ستعرضناا ـ  ؟اإلعاقة

 ليات الحماية الخاصة بيا. كآ، بشكؿ خاص

قانكف  ةكخاص الكطنية،لمتشريعات  راضناستعاالتي خرجت بيا الدراسة مف  النتائجىـ أكمف 

لكبل  ةعام ةبصكر  اإلعاقة ذكمدراج مكاد تعنى بحقكؽ إتبيف ، الفمسطيني المعكقيفحقكؽ 

الدكلية  االتفاقية لنصكصكىذا مخالؼ ، اإلعاقة مكاد لمنساء ذكات ةيأدكف تخصيص ، الجنسيف

 .خران فمسطيف مؤ  دكلةليا  نضمتاالتي  اإلعاقة ذكم األشخاصلحقكؽ 

دكلة فمسطيف لتمؾ االتفاقيات كجب  نضماـابأنو  الدراسة،التي خرجت بيا التكصيات ىـ أكمف 

حكاميا أعماؿ ا  ك ، حكاـ تمؾ االتفاقيات بتشريعاتيا الكطنيةأيتم ؿ بإدماج نصكص ك  لتزاـ،اعمييا 

اد تعنى كتخصيص مك ، حكاـ االتفاقيات كالقكانيف الداخميةأة تناقض بيف أيزالة ا  ك  كقكاعدىا،

 بالقكانيف الداخمية. اإلعاقة بحقكؽ النساء ذكات
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ABSTRACT 
The aim of this study is to recognize the local and international protection 

mechanisms for the rights of handicapped women in Palestine. The study 

was carried out post the State of Palestine has signed a number of 

agreements that cares about women's rights in general and the agreement 

of handicapped people's rights in particular, and recognizing to what 

extent local Palestinian legislations suit the international agreement for 

handicapped people's rights. The importance of this study stems from the 

fact that handicapped women suffer from bi-maltreatment by other 

women, on one hand and because they are handicapped, on the other 

hand. For that, it's necessary to take care about them by clarifying the 

level of legal protection that local legislations provide, and whether those 

legislations go with the international agreements that care about 

handicapped people's rights. Post signing those agreements the State of 

Palestine has to check its legislations in order to suit the agreements. The 

study stirred many questions about the legal protection level that the local 

legislations provide to handicapped women and recognizing the 

international protection mechanisms and if they provide handicapped 

women with the required legal protection or not?                            

The descriptive method was applied, showing handicapped women's 

rights by reviewing the international agreements that care about their 

rights and the rights of women in general, and reviewing the protection 

mechanisms of the agreements. Following the analytical method for the 

local regulation's articles applied in Palestine that care about handicapped 

women and compare them with the international agreement for the rights 

of handicapped people.                                                                 

The study was divided into an introduction and two chapters. The first 

chapter included the concept of handicap and its sorts, reviewing a 

number of handicapped women's rights according to the international 

agreements, the local legislations and to what extent they suit each 
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other's, and to what extent the governmental and non-governmental 

institutions support handicapped women.                                            

In the second chapter, however we studied the concept of international 

agreements, the competent authority of signing the international 

agreements in Palestine, the attitude of the constitutional court from the 

status of the international agreements in the Palestinian legal system, and 

the consequences of Palestine joining the international agreement for 

handicapped people. After that, we reviewed the most important 

international agreements that care about women's rights in general, 

handicapped women in particular, and its own protection mechanisms. 

The most remarkable results of the study through our reviewing the 

national Legislations, particularly law of rights of Palestinian 

handicapped people, we found articles talk generally about rights of the 

handicapped of both sexes, without specifying any article for 

handicapped women, this contradicts texts of the international agreement 

of rights of handicapped people that Palestine has joined, recently.                                          

The most considerable recommendations that the study concluded is that 

by joining those agreements, Palestinian is committed to including texts 

and regulations of those agreements in its national legislations. Besides, 

validating their rules and removing any contradictions between those 

agreements and the local laws, and to specify articles for handicapped 

women in the local or internal laws.                                                 
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 -المقدمة: 

لدل معظـ الباح يف ىي مسألة حقكؽ  ىتماـاككانت محؿ ، ىـ المكاضيع التي ركزت عمييا الدراساتأمف 
مف كرغـ الجيكد المبذكلة لنيضة كتمكيف النساء  ،المرتبطة بشكؿ أصيؿ بالحقكؽ اإلنسانية، النساء

، فعمى حقكقي في سبيؿ الحصكؿف النساء بشكؿ عاـ يكاجيف صعكبة أف الكاقع يظير لنا أال حقكقيف إ
كالمفركض أف تككف ىذه الحقكؽ لصيقة بو ال مجاؿ ، لئلنساف ككنو كلد حران  ةمتأصم التي ىي أصبلن 

تتعرض لتمييز  اإلعاقة ف المرأة ذاتإف، ذا كاقع النساء بشكؿ عاـذا كاف ىا  ك ، حؽ دكف كجومنو لسمبيا 
كىي ، ضعؼ الفئات اجتماعيان أككنيا مف ، خرآعاقتيا مف جانب ا  ك ، مضاعؼ بسبب جنسيا مف جانب 

ال  ان ككنيا جزء ةبحت ةالتي تعتبر قضيتيا  قضية إنسانيك ، عنكاف م ير لمتيميش كالعنؼ كالتمييز المزدكج
 1اإلنساف. يتجزأ مف حقكؽ

دـ آقاؿ تعالى " كلقد كرمنا بني  ، القرآنيةمف خبلؿ النصكص  ان خاص ان ىتماما ةالفئتمؾ  منح اإلسبلـ
نظرة إف ، "9كحممناىـ في البر كالبحر كرزقناىـ مف الطيبات كفضمناىـ عمى ك ير ممف خمقنا تفضيبل 

عمى ك ير مف خمقو  هميز ك ، اهلل وخمق فاإلنسا بأفتتجمى ، ةايجابي ةعمكي ةنسانيإلئلنساف نظرة  ـاإلسبل
بتكريـ  يظحَ  ان ككنو انسان، ك غير معاؽأمعاؽ ، متساكية  ةلى الناس نظر إ اإلسبلـر ينظ، كفضمو تفضيبل

، 3ألمكر حياتيـ  ان ليـ كتيسير  ةمراعا ةبأحكاـ خاص اإلعاقة بؿ خص االسبلـ ذكم، مف اهلل عز كجؿ
كقكؿ النبي عميو الصبلة ، 4"كليف م ؿ الذم عمييف بالمعركؼ" ىلقكلو تعال كخص المرأة بآيات قرآنية

 ةخاص ةالكريـ بمعامم القرآف اخصيم تافتمؾ فئ، كالسبلـ في كصيتو يكـ الحج "استكصكا بالنساء خيرا"
 .اإلعاقة كىي ككف المرأة مف ذكات ،تجتمعاف بشخص كاحد افذا كانت الصفتإفكيؼ ، كحريصة

 ال حيث ،فجؿ إقرار حقكقيأالذم عمؿ مف ، محؿ اىتماـ دكلي اإلعاقة تصبحت قضية النساء ذكاأكقد 
ال  ةنسب مفيشكف كما أني، أنكاعيا ختبلؼابمف كجكد ىذه الفئة  فئاتو ختبلؼايكاد يخمك مجتمع عمى 

                                                           
، )بحث( مجمة دراسات في دور الجمعيات األىمية في الحد من التيميش االجتماعي الموجية ضد المرأة المعاقة: سف، سعكدم محمد ح1

 (.538ـ، ص )9119، 9، مجمد: 33الخدمة االجتماعية كالعمـك اإلنسانية، جامعة حمكاف /كمية الخدمة االجتماعية، عدد: 
 (.71سكرة االسراء، ايو ) 9
، مجمد: 5ردف، عدد:األ، كزارة االكقاؼ كالشؤكف كالمقدسات اإلسبلمية، اإلسبلمفي  اإلعاقة احكام ذويمي: عمصطفى  ة، أحمدالقضا 3

 (.84ـ، ص )9115، 59
 (.998) ةيآسكرة البقرة،  4
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قضايا لدل الدكؿ الأىـ  أحد اإلعاقة ذكاتالنساء كتشكؿ قضية  5يستياف بيا مف سكاف العالـ.
 في العصركما أنيا ظاىرة أخذت بالتزايد  الدكؿ كافةن، تكاجو  ةعالمي ةبأنيا ظاىر ك  ،ةكالمنظمات الدكلي
مـ األسيا أكجدت الييئات الدكلية كعمى ر أك ، 6 الفقر كقمة الرعاية الصحيةك  الحركب الحديث نتيجة

شكؿ ب اإلعاقة مف االتفاقيات الدكلية التي تعنى بحقكؽ النساء بشكؿ عاـ كذكات ةمجمكع ،المتحدة
مف المجاف  ةالمتحدة مجمكع األمـنشات أ، رض الكاقع أكلضماف تطبيؽ تمؾ االتفاقيات عمى ، خاص

كتعديؿ قكانينيا الداخمية بما ، رض الكاقع أطراؼ لبنكد االتفاقيات عمى األلمتابعة تنفيذ الدكؿ ، الخاصة 
  7يتفؽ معيا 

 اإلعاقة ذكم األشخاصحقكؽ  تفاقيةا، إلعاقةا النساء ذكاتالدكلية التي تعنى بحقكؽ  تفاقياتاالكمف 
 ف النساء ذكاتألمعرفتيا ، اإلعاقة لمنساء ذكات ةمخصص ةكامم ةاشتممت عمى ماد التي، 9116عاـ 

ف جميع أعمى  االتفاقية كدتأحيث ، المعاقيف األشخاصجيف عقبات مختمفة عف غيرىف مف ايك  اإلعاقة
 االتفاقية كتمـز، 8ةبالحقكؽ كالحريات التي تتمتع بيا النساء كافقادرات عمى التمتع  اإلعاقة النساء ذكات

كلتحقيؽ تمؾ الغاية ، دكف تمييز اإلعاقة ذكم األشخاصعماؿ الحقكؽ كالحريات لجميع ا  بكفالة كتعزيز ك 
 كبالذات لمنساء ذكات، اإلعاقة ذكم األشخاصتخاذ جميع التدابير لكفالة حقكؽ إطراؼ األلزمت الدكؿ أ

 9. االتفاقية تتعارض مع ةك ممارسأكاالمتناع عف أم عمؿ  ،اإلعاقة

ف أمف التعرض لممارسات كانتياكات ممكف  اإلعاقة لمنساء ذكات ةدرع حماي ،التشريعات المحمية تعتبر
يعتبر ك ، ماف لدييـاأليعزز شعكر ال قة ك ، ليـ ان ىذه القكانيف تحمييـ كتشكؿ داعم يتعرضكا ليا الفّ 

لتمتع دكلة  ةميم ةخطك  اإلعاقة ذكم األشخاصالدكلية لحقكؽ  االتفاقية إلىف دكلة فمسطي انضماـ
يتم ؿ بإدماج  ان،يرتب عمييا التزامكىذا ، 9119فمسطيف بصفة عضك مراقب باألمـ المتحدة عاـ 

حكاـ كنصكص تمؾ أية تناقض بيف أزالة ا  ك ، حكاـ تمؾ االتفاقيات بتشريعاتيا الكطنيةأنصكص ك 

                                                           
ي الحقكقية، بيركت، ، منشكرات الحمب1، طالحماية القانونية لحقوق المعاقين ذوي االحتياجات الخاصةأحمد، كسيـ حساـ الديف،  5

 (.9+5، ص )9111
 .91ـ، ص9114 ، دار النيضة العربية، القاىرة،1، طحقوق ذوي االحتياجات الخاصة بين الواقع والقانونعبد الصادؽ، محمد سامي:  6
( جامعة الشرؽ ، )رسالة ماجستيرليات الدولية والشرعية الخاصة بحماية حقوق المرأة في ظل العولمةاآلالنمرم، ناريماف فضيؿ:  7

 (.85، ص )9114االكسط، كمية الحقكؽ /قسـ القانكف العاـ، 
 (.537، ص )مرجع سابؽحسف، سعكدم محمد:  8
، 17، )بحث(، مجمة الفقو كالقانكف، العدد: في القانون الدولي لحقوق اإلنسان اإلعاقة ذوي األشخاصحماية حقوق بك عبلـ، مكايسي:  9

 .175، ص9114
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بااللتزاـ بتمؾ  ةكلكيأف يككف ىناؾ أحيث يجب ، اـ كنصكص التشريعات الكطنيةحكأاالتفاقيات ك 
الدكلية  تفاقياتااليؤدم التكقيع عمى  أفب ةفمسطيف فعال ةف تككف عضكية دكلأألنو يجب ، االتفاقيات

 11الغاية المرجكة منو. 

 مصطمحات خاصو بالبحث

، كتعني كماؿ اإلنسانية كالرجكلة، ىا المركءةامرأة في المغة مشتؽ مف فعؿ )مرأ( كمصدر  ظ: لفالمرأة
 11كالمرأة مؤنث االنساف.، ىك االنسافف المرء إف ؾكلذل

المرأة  ةعاقإ ه ار آيككف مف ، ساس الجنسأأك تقييد عمى  ستعباداك أ: ىك أم تمييز التمييز ضد المرأة
 19دـ المساكاة مع الرجؿ.عف تمتعيا الكامؿ بكافة حقكقيا كحرياتيا األساسية بكافة المياديف عمى ق

 اإلعاقة : مظاىر الحرماف كاالىماؿ االجتماعي التي تفقد بمكجبو المرأة ذاتاإلعاقة تيميش المرأة ذات
 ةكغير مؤىم، ةكتجعميا مستبعدة كمعتزل، فراد المجتمعأمتساكية مع باقي  ةحقكقيا الطبيعية كمكاطن

 13ب االقتصادم كاالجتماعي كال قافي كالسياسي. يمتد التيميش ليشمؿ الجان، داخؿ المجتمع ندماجلبل

 البحث  ةىميأ

 ىميتيا من جانبين أتستمد ىذه الدراسة 

 النظرية: األىمية 

، اإلعاقة ذكات بحقكؽ النساءالمحمية الفمسطينية الخاصة التي تعنى  لمقكانيف ستعراضياابتتم ؿ 
الدكلية الخاصة  لبلتفاقياتكائمة تمؾ القكانيف لمكقكؼ عمى مدل م، ةالدكلية الخاصة بيذه الفئ تفاقياتكاال

، دكلة فمسطيف لتمؾ االتفاقيات نضماـاالمترتبة عمى  اآل اركالكقكؼ عمى ، اإلعاقة بحقكؽ النساء ذكات
، عمؿ المجاف التي تعنى بحقكؽ النساء ةليآك ، ليف االتفاقياتتمؾ البحث بالحماية القانكنية التي تكفرىا ك 

 .اإلعاقة ذم تقدميا لمنساء ذكاتكمستكل الحماية ال
                                                           

، ليات توظيفياآلمعبلقات ما بين المعاىدات الدولية والقانون الوطني و  ةالمعاىدات الدولية والقانون الوطني: دراسة مقارن، ريـ: ةالبطم 11
 (.3) ،9114(،ةالبيرة المركز الفمسطيني الستقبلؿ المحاماة كالقضاء)مساكا

 (.548حسف، سعكدم محمد، مرجع سابؽ، ص )مشار إليو :  11
 (.9، ص )9118لمكحد لمتعامؿ مع قضايا العنؼ ضد النساء ألعضاء النيابة العامة الفمسطينية،دليؿ إجراءات العمؿ ا 19
 (.548، مرجع سابؽ، ص )حسف، سعكدم محمد 13
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 التطبيقية:األىمية 

ف المكتبات أحيث  ،االىتماـ بو مف قبؿ الباح يف ما تـّ  قؿّ  ان تتم ؿ أىمية البحث في ككنو يتناكؿ مكضكع
بينما نبلحظ قمة كندرة األبحاث ، تك ر فييا البحكث كالكتب المتعمقة بحماية حقكؽ النساء بشكؿ عاـ

يكجد أبحاث تتعمؽ حيث ، كخاصو بفمسطيف اإلعاقة ة بالحماية القانكنية لمنساء ذكاتكالكتابات المتعمق
 فتعالج حقكقية ال تتكفر أبحاث متخصص اإلعاقة كلكف النساء ذكات،لكبل الجنسيف بشكؿ عاـ  باإلعاقة

كخصكصا  ،ان حدي  ان نو يتناكؿ مكضكعأب ةىميألذلؾ كاف ليذا البحث ، دكليان  فبيليات الحماية الخاصة آك 
  .اإلعاقة جؿ تطكير حقكؽ النساء ذكاتأف األمـ المتحدة ما زالت تبذؿ الجيكد مف أ

 البحث مشكمة

بشكؿ  اإلعاقة عاـ كذكات ؿعمى عدة اتفاقيات تخص النساء بشك بالتصديؽ قامت دكلة فمسطيف مؤخرا
تعنى  ةكامم ةماد تتضمنالتي ، اإلعاقة ذكم األشخاصالدكلية لحقكؽ  االتفاقية خص بالذكرأك ، خاص

بتطبيؽ تمؾ النصكص  ستعدادىاابدت أكىي بذلؾ ، كىي مجاؿ بح نا اإلعاقة بحقكؽ النساء ذكات
تشريعاتيا بما نصت عميو ىذه االتفاقيات؟  مكاءمةدكلة فمسطيف بكاجب  لتزمتايؿ ف، بتشريعاتيا المحمية

 لية الحماية المطمكبة لمنساء ذكاتىؿ تشكؿ تمؾ االتفاقيات الدك ، خر رئيسيآلى سؤاؿ إكىذا يقكدنا 
  -لى عدة تساؤالت تتمحكر حكؿ مشكمة ىذا البحث كتتمخص كالتالي: إ؟ ىذا يقكدنا اإلعاقة

ىؿ ىناؾ كسائؿ رصد ؟ ك اإلعاقة لمنساء ذكات المطمكبة ىؿ االتفاقيات الدكلية كفيمة بتكفير الحماية -1
 ضدىف؟ الممارسةلبلنتياكات  ةدكلي

الدكلية الخاصة  تفاقياتاال إلى االنضماـات التي تترتب عمى دكلة فمسطيف نتيجة لتزاماالما  -9
 ؟ اإلعاقة ذكم األشخاصب

 ـ؟ أاإلعاقة لمنساء ذكاتبكضعيا الحالي تكفر الحماية المطمكبة الفمسطينية ىؿ التشريعات المحمية ك  -3
 ال؟
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  البحث منيج

مف خبلؿ دراسة االتفاقيات  اإلعاقة ؽ النساء ذكاتسمكب المنيج الكصفي باستعراض حقك أاتبعت الباح ة 
كدراسة النصكص القانكنية ذات ، ليات الحماية الخاصة بتمؾ االتفاقياتآك ، ف الدكلية التي تعنى بحقكقي

كاستخداـ المنيج التحميمي لمكاد القكانيف المحمية ، بالتشريعات المحمية اإلعاقة العبلقة بالنساء ذكات
الدكلية  باالتفاقياتكمقارنتيا ،  اإلعاقة ىـ الحقكؽ التي تتمتع بيا النساء ذكاتأبراز ا  ك ، المطبقة بفمسطيف

 نضماـاكماذا يترتب عمى ، االتفاقية لبنكد تمؾ مكاءمتياإلظيار مدل  اإلعاقة ذكم األشخاصلحقكؽ 
جابات اإلبتحميؿ  ،داة المقابمة لتدعيـ المنيج التحميميأكتـ استخداـ  ؟لى تمؾ االتفاقياتإدكلة فمسطيف 

بما يتعمؽ بدكر المؤسسات الحككمية كغير الحككمية  الباح ة،سئمة المقابمة كالتعميؽ عمييا مف قبؿ أعمى 
 .ةبدعـ تمؾ الفئ

 خطة البحث

 الدراسة تـ تقسيـ المكضكع الى فصميف عمى النحك التالي:ة شكاليإكحتى نتمكف مف اإلجابة عمى 

 بالقوانين والتشريعات الفمسطينية اإلعاقة الفصل األول: حقوق النساء ذوات 
 اإلعاقة خاصة بالحماية القانكنية لمنساء ذكات ـالمبحث األكؿ: مفاىي. 
  كالتشريعات الفمسطينية الناظمة ليا.  اإلعاقة النساء ذكات ؽالمبحث ال اني: حقك 
 كغير بالمؤسسات الحككمية  اإلعاقة : ضمانات احتراـ حقكؽ النساء ذكاتال الث المبحث

 الحككمية.
 

 ضمن المواثيق الدولية. اإلعاقة القانونية لمنساء ذوات ةالفصل الثاني: الحماي 
 .المبحث األكؿ: مفيـك المعاىدات كقيمتيا القانكنية بالتشريعات المحمية 
 .المبحث ال اني: حقكؽ المرأة ضمف القانكف الدكلي كالمعاىدات الدكلية 
 :اإلعاقة ذكم األشخاصلحقكؽ  الدكلية االتفاقية المبحث ال الث. 
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  الفصل االول
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 الفمسطينيةبالقوانين والتشريعات  اإلعاقة حقوق النساء ذوات 
حقكقيا  إف حيث، حقكؽ المرأة بأىميةمجتمعي كدكلي  عتراؼاىك  األخيرةبالفترة بقضايا المرأة  ىتماـاالف إ

 إلىمجتمع يتكؽ  في كؿساس أبالمساكاة كحجر  عتراؼاالكعمى الرغـ مف ، سافاإلنجزء ال يتجزأ مف حقكؽ 
أماـ المساكاة لعدـ  النساء انو يكجد العديد مف المجتمعات التي تتعرض بيأال إ، نسافاإلقرار حقكؽ ا  العدالة ك 
كىذا يعكد لمتقاليد  ،ةمستقم ةقانكني ةمف الحصكؿ عمى مكانالنساء حسب القكانيف كالتقاليد حرمت  القانكف.

 ةحريو تام فف يككف ليأدكف  الذككرية،لمسمطة  اتتابع دائمان  فنيأالتي تفرض ك ، ليفكالنظرة الدكنية 
ذاك 14ة،مستقم يستكجب  ،لتمييز مضاعؼ فتعرضي اإلعاقة ء ذكاتفالنسا، بشكؿ عاـ النساءكاف ىذا كاقع  ا 

بكضع خاص غير مما ؿ لمكقع  يكفّ  فنيأحيث  ليا، فتعرضي البلتيالحقكؽ  نتياكاتاالتصدم لكافة 
كىذا يؤدم لظيكر ، نسافاإلساسي في النظرية العامة لحقكؽ األمما يعطؿ مبدأ المساكاة كىك الركف ، خريفاآل

 15.فالتمييز الذم يمارس بحقي

التشريعات الكطنية  نسجاـاكعف مدل  ،اإلعاقة الفصؿ عف المفاىيـ الخاصة بذكم في ىذاسكؼ نتحدث 
التي قامت فمسطيف مؤخرا باالنضماـ  ،اإلعاقة ذكم األشخاصالدكلية لحقكؽ  االتفاقية الفمسطينية مع

 .اإلعاقة اء ذكاتدكار المؤسسات الكطنية كاألىمية كالحككمية بدعـ النسأكمف  ـ الحديث عف  ،إلييا

 -لى أربع مباحث كالتالي: إىذا الفصل  سيتم تقسيم

 اإلعاقة مفاىيم خاصة بالحماية القانونية لمنساء ذوات -ول: األ المبحث 

 والتشريعات الفمسطينية الناظمة ليا. اإلعاقة حقوق النساء ذوات -الثاني: المبحث 
 بالمؤسسات الحكومية وغير الحكومية إلعاقةا ضمانات احترام حقوق النساء ذوات - الثالثالمبحث 

                                                           
14
(537+536ص ) ،مرجعسابق،حسف، سعكدم محمد
النساف، جامعة الجناف قسـ حقكؽ ، )بحث( مجمة الجناف لحقكؽ ااإلعاقة ذوي األشخاصالدولية لحقوق  االتفاقية مجدكب، محمد سعيد: 15

 (.115، ص )9، مجمد 11، عدد 9116االنساف، 


