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 ملخص البحث 

 " صندوق شاليم"حصول على اللقب الثاني) االطروحة( بدعم من  ث للالبح هذا

  ,, وبانتمائه العائليالمدى وقصيرةاعتباراته االقتصادية طويلة   لنضج لدى الفرد, في ا اساسيا من حياة اء  جز عادة ما تكون االبوة 

لديه بالخصوصية وممارسة االستقاللية,  اوالبا  ما تتميز شيخوخته. غالحتى  شد والر  سن  في على مدى حياته والمجتمعي االجتماعي

حكومية بتحقيقها او بعدم  عند احتياج مساعدة  دية لوا"الحقي" لل أ الجوهر ينشهو باالختيار وليس بمطالبة الحقوق. والسؤال الذي يطرح 

   انين واضحة. منعها. او عندما تتحول المساحة الحميمية الشخصية للعامة, ويتم طلب قو

. يعكس القانون المبادئ المقبولة في مجال االسرة, وفي نفس  , يتفاعل القانون والمجتمعسرة الوالدية واال  لك ا في ذمب , كما في كل مجال 

يل, تعتبر الوحدة  في اسرائ  االسرية بين االفراد. القات الطرق لتكوين اسرة وتعريف العالئم التصور االجتماعي بما يتعلق ب الوقت ي 

الوالدية لدى   فأن ,نفس الوقت . في نية وسائل قانو, وعادة ما يتم ايضا تعزيزها بواسطة  ة مقبولة تماعي جا  يمقجيع الوالدة  االسرية وتش

سطة  حتى بوا, بشكل يؤثر على عدم تعزيزها االعتقاد االجتماعيفس بن  تحظى ال  )المحدودية(   الخاصةحتياجات االشخاص ذوي اال 

. تظهر هذه  اةارب صعبة في كل مجاالت الحي يعيشون تج والذهنية( ة ية, النفسي جسدان االشخاص ذوي المحدوديات )ال  نية.الوسائل القانو

بالعمل والتعليم ندماج وبقلة اال ,المتدني جتماعيا -تصاديقوضع افي  , ك, نقص االتاحة الجسدية واتاحة الخدماتبما في ذل , الصعوبات

        .العالي



 

 

 

 

 
نعكس بالتمييز, االستبعاد والفصل بين اط االجتماعية التي ت ل وايضا لالنمة ب ضوي حدودية العفقط للم   ظرية الحاليةتتعلق االهمية الن ال 

مالئمة واتاحة البيئه من اجل تعزيز امكانيتهم تنشيط , ووي المحدوديةاالشخاص ذدعم طالب ب االشخاص ذوي المحدودية, وبالتالي ت 

   .متساو  لباالشتراك واالندماج بشك 

بتربيتهم. انجاب اطفال او , ان كان ب والدية بشكل خاصمجال تأسيس اسرة بشكل عام وات هي عوب ا ص احد المجاالت التي يواجهون به

وبذلك فان   واقتصادية بشكل رئيسي,    تقنية كصعوبات حواسية الصعوبات التي يواجهها ذوي المحدودية الجسدية وال من الممكن تجسيد 

س كثيرا  تمهها االشخاص ذوي المحدودية الذهنية والنفسية عوبات التي يواجالصالمساعدة المطلوبة لهم هي ذات طابع تقني. بالمقابل, فأن 

الكفاءة الوالدية وبمدى قدرتهم على توفير االحتياجات العاطفية   اسئلة تتعلق بمدىعوبات يثير وجود هذه الصبالجذور االساسية للوالدية. 

تفضيل احتياج  , على سبيل المثال, تخطيط برنامج يومي وحياتي, هيت ب باالبن وبتربناءهم والتي تتطلب مسؤولية واهتمام والتطورية ال

والقدرة على   االبن على احتياج الوالد, توازن السلوك, مساحة للتطور الذاتي, منح واعطاء حاجات وقيم ثقافية, تربية مع وضع حدود

ا تصاحب هذه المحدوديات مثل الوضع  البا مى غاخر من ظروف و تنبع هذه الصعوبات من المحدودية نفسها   . لدى االبن القصور معالجة 

الئمة الحتياج الوالدين ذوي  ة لنقص الخدمات االجتماعية الميجكنت الصعوبات  تشتد, . باالضافة الى ذلكاالقتصادي واالجتماعي المتدني

قانون  ابعادهم عن ابناءهم.  ية وسربسبب تدخل السلطات بالعالقات اال من طلب المساعدة , وامتناع الوالدين المحدودية الذهنية والنفسية 

من   هاتم المصادقة علي  تيحقوق االشخاص ذوي المحدودية, والواالتفاقية الدولية ب    1998 -ي المحدودية لالشخاص ذو مساواة الحقوق 

سرة  ال االمج ذكران قانون المساواة ال ي مع  تعزيز مساواة الحقوق لالشخاص ذوي المحدودية.يضمن التزام الدوله ب  , قبل اسرائيل

لمحدودية في  ص ذوي اوفقا له فان على الدولة تعزيز حقوق االشخا ( 23مفصال لهذا المجال )بند  بندا  دية, فأن االتفاقية تخصص والوال

ة  دول لهم من اجل االنجاب والتربية. بالرغم من ان المطلوبة توفير المالئمات والمساعدة فرقة, مجال الوالدية ايضا, بما في ذلك عدم الت 

ال   فأنهالزوجية واالنجاب, وداعمة للعالقات دولة مشجعة  يدور حول الحديث من ان  وبالرغم  ,ختمت وصادقت على هذه االتفاقيةاسرائيل 

دراسات او  تقريبا ال تتوفر خدمات مخصصة, . نتيجة لذلك تتوفر في اسرائيل سياسة معلنة بشأن مسألة الوالدية الشخاص ذوي محدودية

قيد  , والتي ت ذوي المحدودية هل منولة تنتهج سياسة سلبية تجاه اال, وبالحقيقة فأن الد. عالوة على ذلكا المجاللهذمخصص تمويل 

يواجه االشخاص ذوي   واالشخاص ذوي المحدوديات الذهنية والنفسية بشكل خاص: , الوالدية لالشخاص ذوي المحدودية بشكل عام

ى سبيل المثال, ترتيبات سكنية والتي ال توفر اقامة عالقات  وطبية بما يتعلق باالنجاب, علية تقييدات مؤسسية المحدودية الذهنية والنفس

الجات الخصوبة باختبارات  لع الخضوعاشتراط , واالعتباربعين خذ رغبتهم زوجية واسرية, اعطاء وسائل مانعه بشكل تلقائي دون ا

دين ذوي المحدودية في  ضد الوالفي التمييز   في ذلكالذي ينعكس بما , واءات الحضانةمواقف سلبيه باجر  فهم يواجهون  ذهنية ونفسية. 

محدودية هي كبيرة نسبيا . وباالضافة فانهم يواجهون صعوبة  والدين ذوي االوالد المبعدين عن البيت ل نزاعات الطالق, وبذلك فأن نسبة 

والتي  حتياجات الخاصة باالمزودي الخدمات بما يتعلق  دريبة ت وقلية والرفاهية, نتيجة  لعدم مالئمة هذه الخدمات  لخدمات الطب بالوصول ل

   غالبا ما تصاحب هذه المحدوديات.



 

 

 

 

 
بناء.مع ذلك,  للوالدين واالهتمام بسالمة االو الذهنية فسية ان المحدودية ال التي تسببها المركزية تجاهل الصعوبات من الواضح انه ال يمكن 

 . بين مبادئهم وبين السياسة على ارض الواقع  الفجوة الكبيرة تسوية , من الصعب 23بند خص باال, قانون المساواه واالتفاقية الى  بالنظر 

سة العوامل المؤدية للفجوة ما بين المبادئ والسياسة على ارض الواقع من اجل الحصول على تفسير بأن دولة  انا افحص في هذه الدرا

التاحة  توظيف, التعليم العالي, اال ثلدية في مجاالت متعددة )محدوحقوق االشخاص ذوي الم   ,ظاهر بشكل   , تعززاسرائيل والتي 

بما يتعلق  المقبولة بانماط التفكير  كمني انا ادعي ان السبب لهذه الفجوة  ة قانونية( تمتنع عن فعل ذلك بما يتعلق لحقوق الوالدية. مصداقي و

نتيجة   بين الوالدية والمحدودية. صراعللتوتر الى حد ال تؤدي  قةطري ب والدية") بما في ذلك تعريف مصلحة وحقوق االبناء( بالمصطلح "ال 

حق يختلف  وتعتبر الوالدية  , انهم غير مؤهلين للزواجاالشخاص ذوي المحدودية)وباالخص النفسية والذهنية( فان التصورات نحو لذلك,  

ه  ذنية لهئج االجتماعية والقانونتاال يج لها موضع شك. حيث يعتبر التروعن باقي حقوق االشخاص ذوي المحدودية , بشكل واضح 

   حدودية, وباالخص المحدوديات الذهنية والنفسية. ه الوالدين ذوي الموسلبية تجا مانعة هي مواقف  التصورات 

  . ومي للمصطلح "الوالدية"كثيرا بالتغيير المفه, فأن تعزيز حق الوالديه الشخاص ذوي محدودية نفسيه وذهنية يتعلق كان االمر كذلك  ان

, مع تجاهل مجاالت والدية  عالجية, جسدية ونفسية القيام بمهام  يشمل  هي دورالوالدية ان على تؤكد بانها ل يداالسرة  وانينق نةمعاي 

وابع ودية, وليس فقط  كونها جهاز عالقات ذات طكمرحلة تطورية مهمة في حياة االنسان, وتتعامل مع اهمية الوالدية اخرى, مجاالت 

حق    اهكون , ابع حصري طو  حق ذية على انها  دقوانين االسرة تعرف الوال  والد البنه. باالضافة لذلك, فانة الرعاي  يرتكز على كجهاز

   دون وساطة. ب  ابنهداء وظيفته تجاه ال , غيره و نفسه وليس هالوالد, 

  تعطيقاد بأنها حق ايجابي ال عت الابينما , الخصوصيةخل واحترام دالت عدم ب يلزم  حق سلبيك  حول الوالدية  ئدالسا عتقادكذلك فأن اال

بوجهة نظر فردية ال تعطي مساحة كافية للعالقة  يتميز  , فان هذا المجال لح االبن وحقوقه بمصاعلق ت بما ي  .مساعدة ملموسة للوالدين

   االسرية. 

جسدية   -هام عالجيةم تتطلب كوظيفة دور الوالدية تأكيد : باالخص الوالدين ذوي المحدوديات هذه التصوراتضرمن المحتمل ان ت 

والدية اضافة للفجوة  تعتبر ال, جانبتركيز على هذا النظرا  لل    ضعيف.يعتبر بشكل عام  بهم ألن ادائهم في هذا المجال تضر  -ونفسية

لة  ب وبالتالي غير قا  , دون محدودياتون ب وبين االشخاص الذين يعتبرلمحدوديات حقاُ بين االشخاص ذوي اوجوده  الوظيفية الحالية الم

يبرر ايضا االدعاء المقدم  جانب الوالدية على انها دور)وظيفة(   اعتبار .شخاص ذوي المحدوديات ال لى االخر حقوق لللتحسين, نسبة ل

والبنائهم, يجب التعامل بشكل مختلف    النفسية والذهنية ديةالتي تسببها لالشخاص ذوي المحدولصعوبات الخاصة وبسبب ابمجال الوالدية, 

جسدية(    رعايةمهام تصعبون اداء الذين ي محدوديات جسدية وحسية ) الوالدين ذوي ب  م االعتراف سيت لك ت المختلفة, وبذامع المحدودي 

نفسيه  محدوديات  ي الوالدين ذوبأهلية وعدم االعتراف , )التعديالت(اتمكوالدين مؤهليين للرعاية وبالتالي مؤهلين للحصول على المالئ 

 . رعاية نفسية( هام  ماداء وذهنية )الذين يتصعبون 

التي    )التعديالت(   يتعارض مع مبادئ المالئمة  , حق والد معين باداء واجباته تجاه ابنه بشكل غير وساطي, حصري  حقتعريف الوالدية ك

ن  أدون وساطة, فعندما ينظر للوالدية على انها واجب يجب اقامته ب  الشخاص ذوي المحدوديات. لحقوق  في ال مساواة التعزيز  وراء  تكمن  



 

 

 

 

 
 ويبطلها.  وقد ينظر اليه كتغيير على جوهر الوالدية الحصرية,  نتهكسي   راءه يتم اج اي تعديل

السلبي الجانب  ايضا مع  الوالدية  ب حق  لل  التركيز على  التعديالت  يتعارض  باالخص  مبادئ  قد  المحدوديات,  الوالدين ذوي  ويضر  الذين 

االيجابي للحق يضر  ب  ن لدى الجا  لموسالمبالتالي فأن االفتقار للتطوير العملي وو  اكثر من االخرين, موضوعيا وكمياُ.يحتاجون لمساعدة  

ضمان حقوق سلبية, على سبيل    بهدف   عمل ايجابي  تطلبي ا ما  ب افة: في مجال المحدودية, غالين ذوي المحدوديات. باالضلدباالخص بالوا

    باالشتراك في المساحة العامة وي المحدودية  الفرصة لالشخاص ذ   واعطاءالعوائق    ةهدفها ازال لخدمات  اتاحة  اتاحة جسدية او  المثال,  

والخاصة.   العامة  الخدمات  ي فواستهالك  ان  المحتمل  من  منضر ت بالتالي  المحدودية  ذوي  االشخاص  الحق  ر  تطبيق  في    عدم  بالوالدية 

    اي والد اخر. الجانب االيجابي اكثر من 

الموقف    ن, فأ  بن وحقوقه ة االح لبمص  االمر   يتعلق  عندما المرجع يعكس عادة  له  هذا  مع مصالح    تتعارض  محدودية االهل والذي وفقا  

االعتبار السائد  يحمل  باالضافة الى ذلك,    الي عنصر سلبي في حياة االبن.   سببا  محدودية االهل    عتباروقد تسبب ضرر, لدرجة ا  االبن

وح االبن  ال   قوقهلمصلحة  فردي  ال  طابع  للجوانب  كافية  مكانة  معيعطي  االجتماعية  ثل ائلية  االحتياجات  او  االطراف  بين  العالقات   ,

 بطريقة تضر بشكل خاص الوالدين ذوي المحدوديات.  واالقتصادية للعائلة, 

تبني اقترح  البحث,  هذا  على    فهومم  في  الوالدية,  يخص  بما  "بديل  الثالثي  اساس  جوانب  للوالدية"   النموذج  للثالثة  يتطرق  والذي   ,

ال  التطور دور(,  اليفة)ظو المركزية:  ال من  بدال  العالقات.  وجهاز  الوظيفيالذاتي,  الذي  -مفهوم  القانوني موقف  يميز    الحصري    النظام 

ال اقترح  وجهاز  انا  للوالدية,  ن رفاه  جوانب  نسبي-رائياج  هجاعتماد  االعتبار  بعين  يأخذ  والذي  اكثروالدية  ,  يخفض  واسعة  وبالتالي   ,

   . "المحدودية""الوالدية" وين ب  ما  القائم المفهومي التناقض

و المحدودية وللمجتمع )على سبيل المثال, الوضع  يجابيات التي تعطيها الوالدية لالنسان ذاالب النسبي,  -المفهوم البديل, االجرائييعترف  

وبالتالي ال  لوظيفي للوالد,  اتركز فقط على النقص  االجتماعي, االنتماء للمجتمع, والثقة في استمرار العالقة على مر السنين(, والتي ال ت 

   وقادرة على التحسن.يمة , بل على انها ذات قئ من المحدودية الناش خلل الوظيفيانها تعمق لل يُنظر للوالدية على

  حيث   ل حصريهل ال يقومون بدورهم بشكاال  معظموتعترف بان    يهدئ من مطلب "الحصرية" للوالدية  , فأن التصور البديلباالضافة 

  عندماية ايضا من الكتابة التي دعت لتوسيع وصب المحتوى للجانب االيجابي للحق.. يستمد هذا المفهوم الشرعللتعديالت   قطري يمهد ال

ترجمة محدوديةذوي    الدينبو  الموضوع  يتعلق يتم  الجانب  ,  التعديالت  الى    االيجابي  هذا  الوالدية في  تطوير  ي مجال مصلحة  ف  .مجال 

من    , مع التأكيد على الجانب العائلي والمحافظة على العالقة االسرية ا  تدعو لتحقيق حقوق االبناء  ديل افكارب وم الوحقوق االبن, يتبنى المفه

 حاليا.  وجودالم  من اكثربشكل عالقات اسرية مركبة ومرنة االعتراف ب عية للوالدين, وتحقيق الحقوق االجتماخالل 

 ممهدا  التي قد تحمل طريقا  و,  هنيةوذشخاص ذوي محدودية نفسية  لدى ا والدية  لا  في سياق باالخص    ة ايجابي   ابعادا  وم  لمفهقد يكون لهذا ا

مثل   مبتكرةلتعديالت   المساعدة  ,  للوالدية,  باشخازيادة  رسمي  واعتراف  االجتماعية,  بحقوقهم  االعتراف  توسيع  اخرينللوالدين,    ص 

 دون المساس بوضع الوالدين االخرين. طفل,  يعتنون بال

هل وليس  كل االيؤثر على حقوق    النسبي سوف -رائيالتصور االج  تبني  , فأنمحدودية الشامل لل  لتوجهتماشيا  مع او  ,باالضافة الى ذلك

شرعية وحل للوالدين الذي يجدون صعوبة  ي  وظيفة, وبالتالي تعط   ان معنى الوالدية اوسع من كونها  عتبري   ذيفقط ذوي المحدودية, وال

يضع   المحدودية""و  "الوالدية "يخفف التناقض ما بين والذي  البديل كما هو موضح سابقا تصورال مادت اعبالقيام بدورهم في اوقات مختلفة. 

يقلل الفجوة الحالية بين  الذي يتيح تعزيز حق الوالدية في الج  المفاهيمي, االخالقي واالجتماعياالساس   انب القانوني والعملي, وبالتالي 

 عتمدة فعليا .في مجال الوالدية وبين السياسة المص ذوي المحدودية  احسين حقوق االشخمسؤولية دولة اسرائيل بت 

 



 

 

 

 

 

                                                 
 للمحتوى الكامل  המלא  לפריט  •

 ם של קרן שלםר המחקריאג מל •

 שלם  למאגר כלי המחקר של קרן  •
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