
 
 

1 
 

WORLD  HEALTH  ORGANIZATION 

occupied Palestinian territory  

POBox 54812 – Jerusalem 

Tel: +972 2 540 0595 

Fax: + 972 2 581 0193 

Email: info@who-health.org  

 

 

 

 مـنـظـمـة الـصـحـة الـعـالـمـيـة
 األرض الفلسطينية المحتلة 

  91547 القدس – 87845ص ب 

 +975 5 875 5898تلفون: 

 +975 5 884 5496فاكس: 
  health.org-info@whoبريد الكتروني: 

  

 
3103ديسمبر   3  

 لمزيد من المعلومات، ُيرجى االتصال بالدكتورة: تسنيم عطاطرة
  tat@who-health.org: بريد  الكتروني

  130011020 هاتف:
 

 للمعاق م العالميول: اليوث من كانون األلالثا
 " المعاقين من أجل ضمان حقوقالمساواة " 

 
 بيان صحفي

 

 ن منظمة الصحة العالمية فيفإ ،لممعاق بمناسبة اليوم العالمي العالمبينما يحتفل 
 المعاقين  بحقوق تنتيز ىذه الفرصة لتعزز المطالبة األرض الفمسطينية المحتمة

 والمساواة. ه العدالةلمعاممة متساوية كخطوة نحو مجتمع تسود
وزارة و  حصاء الفمسطينيمن قبل مركز اإل المعاقين شخاصاأل مسحاستنادًا إلى 

عاقة، فقد تبين لإل باستخداميم تعريف محدودو  ،3122الشؤون االجتماعية في عام 
ن  يقيمون في الضفة مم المعاقين فمسطيني من 221111يوجد  األقل  انو عمى

 القدس وقطاع غزة .  الغربية وشرق
ألرض منظمة الصحة العالمية في القائم بأعمال دكتور محمود ضاىر، اال شارألقد 

 ، الالمعاقون شخاصاأل ساسي الذي يواجيون التحدى األأ لىإ، الفمسطينية المحتمة
 ". معيماستجابة المجتمع عاقتيم، بل يكمن في كيفية تفاعل و إ في يكمن

تنص  من القانون .  والمادة الثانيةالمعاقين بيدف حماية وتعزيز حقوق 2111 في عامالمعاق  سطينية قانونصدرت السمطة الفمأ
حق التمتع بالحياة  الحرة والعيش الكريم والخدمات المختمفة شأنو شأن غيره من المواطنين، ولو نفس الحقوق، " لممعاق  :أن عمى

ق من الحصول عمى ايحول دون تمتع المع سبباً  عاقةاإلوعميو واجبات في حدود ما تسمح بو امكاناتو وقدراتو وال يجوز ان تكون 
يجدون المعاقين  شخاص. العديد من األسموب معاممتيمأتغييرات ممحوظة في المعاقون  لحقوق". لكن حتى تاريخو، لم يشيدتمك ا

نيم يواجيون تحديات مستمرة عالوة عمى أ يجة لموقف المجتمع منيم،العمل والحياة االجتماعية نتمستبعدين من التعميم، و نفسيم أ
الحكومة فقط مسؤولية  و ليسع ىالمجتم في األشخاص المعاقين مجن دإمواصالت. الاستخدام ماكن العامة و األ في التنقلفي 

عمى معاممة وفرص متساوية  ليحصموا المعاقين حترام حقوقن االفمسطينيي وجماعات. يجب عمى كل المجتمع أفراداً ولكنيا مسؤولية 
الفمسطيني" المعاق ترى في تطبيق "قانون  بالمعاقين عنيةالمدني الم ن مؤسسات المجمتعإ المجمتع الفمسطيني. باقي فئات مع

 ساسية لتحقيق ىذه الغاية.أ خطوة
فرص و  في المرافق التعميمية المعاقين جدملمعمل عمى فراد لمؤسسات واألا دورتفعيل  عمى ضرورةن منظمة الصحة العالمية تؤكد إ

عاقات إمن قبل االشخاص الذين يعانون من الخدمات  سيولة الوصول الىن يحرصوا عمى أمل والنشاطات االجتماعية، و الع
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ن وا   الفمسطينى، المجتمع  خاصة في وحساسة ىم فئة مستضعفة المعاقين شخاصاأل نإو عقمية. أحركية  أو بصريةأو  سمعية
 لمجميع .   وصحيةعادلة  ية دورىم في المجمتع سيحقق بيئة تقو 
األرض الفمسطينية  مم المتحدة فيوكاالت األمنظمة الصحة العالمية سوف تطمق في ىذا الشير برنامج مشترك مع الحكومة و إن 

 فاقيةالمحتمة، كما تضمنيا ات الفمسطنية األرض في المعاقين شخاصاأل وقلى رفع وتعميم التوعية الحترام حقإييدف  المحتمة
خمس وكاالت منظمة الصحة العالمية باإلضافة إلى  سوف يشمل البرنامج مشاركة ."CRPD" المعاقين تحدة لحقوقمم المالأل

الوزرات الميتمة في واألنسكو باإلضافة إلى  مم المتحدة اإلنمائي واليونسكو واليونيسيفبرنامج األو  منظمة العمل الدولية: أممية
 في التعميم والصحة والقطاعات االجتماعية. المعاقين حماية حقوقكيد لتأاتباع وسائل عممية 
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