« يتم متويل هذا املشروع من قبل وزارة اخلارجية األمريكية ،مكتب شؤون الشرق
األدنى ،مكتب مبادرة الشراكة الشرق اوسطية()MEPIالذي يدعم اجلهود الرامية
إلى توسيع املشاركة السياسية ،وتقوية اجملتمع املدني وسيادة القانون ،باإلضافة
الى متكني املرأة والشباب وخلق فرص تعليمية ،وتعزيز اإلصالح االقتصادي في جميع
أنحاء الشرق األوسط وشمال أفريقيا .لذلك تعمل (-)MEPIدعما لهذه األهداف -مع
املنظمات غير احلكومية ،والقطاع اخلاص ،واملؤسسات األكادميية ،باإلضافة الى القطاع
احلكومي .ملزيد من املعلومات حول مبادرة الشراكة الشرق اوسطية ميكن االطالع على:
« www.mepi.state.gov
«مت تنفيذ هذه الدراسة بدعم سخي من الشعب األمريكي من خالل وزارة خارجية
الواليات املتحدة .حيث ان محتوى الدراسة يندرج حتت مسؤولية جمعية جنوم األمل
وال تعكس الدراسة بالضرورة آراء وزارة اخلارجية أو حكومة الواليات املتحدة األمريكية «
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«الحق في العمل والحماية االجتماعية للنساء ذوات اإلعاقة في فلسطين»
تأتي أهمية هذا الدراسة حول احلق في العمل الالئق للنساء ذوات اإلعاقة في فلسطني بعد ان قامت
جمعية جنوم األملبأنشطة عديدة لدعم حقوق النساء ذوات اإلعاقة نتج عنها توصيات محددة تشير
الى أن احلق في العمل الالئق هو احد أهم احلقوق التي من خاللها ميكن زيادة متكني النساء ذوات اإلعاقة
و أنإعمال هذا احلق من قبل الدولة واجملتمع يسهم بشكل كبير في حتسني الوضع االقتصادي للنساء
ذوات اإلعاقةخصوصا أن غالبية النساء ذوات اإلعاقة هي من الطبقة الفقيرة وكما هو معلوم فان
الفقر هو العائق األساسي الذي يواجه أفراد اجملتمع في حصولهم على اخلدمات الصحية والتعليم
والتنقل .
وعليه تأتي هذه الدراسة التي تعالج احلق في العمل الالئق لألشخاص ذوي اإلعاقة من منظور
التشريعات الوطنية واالتفاقية الدولية حلقوق األشخاص ذوي اإلعاقة وكذلك السياسات احلكومية
من خطط واستراتيجيات إضافة الى لقاءات مع أصحاب العالقة من وزارات ومؤسسات وأفراد .
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مقدمة
حق العمل من حقوق اإلنسان
إن احلق في العمل حق أساسي من حقوق اإلنسان .ويقر اإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان بأن «كل فرد ميلك
احلق في العمل ،وفي حرية اختيار عمله ،وفي شروط عمل عادلة ومواتية ،وفي احلماية من البطالة»
(الفقرة  1من املادة .)23
واحلق في العمل أساسي إلعمال حقوق أخرى من حقوق اإلنسان ،وهو جزء ال يتجزأ من كرامة اإلنسان
ومتأصل فيها .وعادة ما يوفر العمل سبل عيش الشخص وأسرته ،كما يسهم ،في حال اختيار العمل
أو قبوله بحرية ،في منو الشخص واالعتراف به داخل اجملتمع.
وقد نص على احلق في العمل كحق من حقوق اإلنسان في صكوك قانونية دولية عديدة ،آخرها وأكثرها
تفصيال ً اتفاقية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة (املادة  .)27ويضمن العهد الدولي اخلاص باحلقوق
االقتصادية واالجتماعية والثقافية احلق في العمل مبعنى عام (املادة  .)6ويتناول بوضوح البعد الفردي
للحق في العمل باالعتراف مبا لكل شخص من حق في التمتع بشروط عمل عادلة ومرضية ،وال سيما
بظروف عمل تكفل السالمة (املادة  .)7ومت تناول البعد اجلماعي للحق في العمل في املادة  8من العهد
التي تنص على حق كل شخص في تكوين النقابات وفي االنضمام إلى النقابة التي يختارها ،فضال ً
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عن حق النقابات في ممارسة نشاطها بحرية.
خصوصية احلق في العمل بالنسبة لألشخاص ذوي اإلعاقة
إن ما مييز حق العمل هو أنه يسهم في إيجاد موارد دخل لألشخاص ذوي اإلعاقة تساعدهم في تخطي
احلواجز األخرى ،حيث يصبح الفرد مُمكّن اقتصاديا ً قادرا ً على الوصول للحقوق األخرى مثل الصحة
والتعليم بذاته ،إن لم تقم الدولة بتأمينها له حسب القانون .وأكد القانون األساسي بأن «العمل حق
لكل مواطن وهو واجب وشرف وتسعى السلطة الوطنية إلى توفيره لكل قادر عليه .وتنظم عالقات
العمل مبا يكفل العدالة للجميع».2
إال أنه وعلى ارض الواقع يعاني األشخاص ذوي اإلعاقة من قلة اخملصصات احلكومية املرصودة من أجل
إعمال حقوقهم احملمية بالقانون ،وأيضا يعانون مع باقي املواطنون من قلة ومحدودية املوارد االقتصادية
للبلد ،وكذلك سوء توزيع املوارد في موازنات احلكومة .حيث يتم الصرف على بعض القطاعات بشكل
مفرط وتعاني قطاعات أخرى من النقص في التمويل .ولهذا عالقة بالثقافة السائدة لدى صناع القرار،
حيث يغيب مفهوم التنمية املستدامة وخاصة اجلانب املتعلق بالتنمية البشرية عن ذهن صانع القرار
في معظم األحيان.
إضاف ًة الى قلة اخملصصات املرصودة لضمان متتع ذوي اإلعاقة بحقوقهم فإن ُشح فرص العمل
ومحدودية الدخل تُفاقم املشكلة .وعليه فإن واحد من أهم احلقوق الواجب رعايتها من قبل الدولة
لذوي اإلعاقة هو احلق في العمل الالئق ،مع األخذ بعني االعتبار أن إعمال هذا احلق يتطلب إعمال حقوق
أخرى مثل احلق في التعليم واحلق في التنقل.
 .1دراسة مواضيعية بشأن عمل وعمالة األشخاص ذوي اإلعاقة تقرير مفوضية األمم املتحدة السامية حلقوق اإلنسان ص3
 .2القانون األساسي املعدل لعام  ،2003املادة (.)25

5

كل ما سبق ذكره يأتي مع إخفاق اإلدارة العامة في املوازنة ما بني الضرائب والرسوم املرتفعة والتي
يتحملها املواطن في مقابل اخلدمة التي يحصل عليها في كل من مجاالت الصحة والتعليم و العمل
واملواصالت وغيرها .وتزيد في هذه احلالة معاناة الفئات الضعيفة واملهمشة والتي حتتاج إلى اخلدمات
العامة بشكل أكبر من باقي فئات اجملتمع ،ومن هذه الفئات األشخاص ذوي اإلعاقة وحتديدا ً النساء من
ذوات اإلعاقة .وعلى الدولة ان توفر نظام حماية اجتماعية فعال يتدخل في حال عدم إمكانية احلصول
على العمل الالئق.
تشكل املرأة الفلسطينية أكثر من  %49من عدد السكان البالغ  4مالين نسمة وذلك حسب
التقديرات اإلحصائية الفلسطينية للعام 3 2004إن العديد من التحديات التي تواجهها النساء ذوات
اإلعاقة تواجهها أيضا ً املرأة بشكل عام ،من مثل عدم وجود املساواة في إمكانية احلصول على عمل،
والتحرش في مكان العمل ،وتدني األجر عن العمل ذي القيمة املتساوية .بيد أن التحديات التي تواجهها
النساء ذوات اإلعاقة املتصلة بصعوبة احلصول على عمل والتكاليف اإلضافية املرتبطة باإلعاقة وعدم
حتكمهن في أمالكهن أو نقودهن بسبب قوانني األهلية القانونية ،كثيرا ً ما جتعل وضعهن غير موات
بشكل مضاعف في احلياة العملية .تبدو املرأة باستمرار ناقصة التمثيل في جميع فئات العمل ،مع
4
كون متثيلها متدنيا ً بشكل مثير في املناصب اإلدارية.
وفقا للتعريف املوسع ،فقد بلغت نسبة انتشار اإلعاقة في األراضي الفلسطينية حوالي  %7وهي
النسبة ذاتها في كل من الضفة الغربية وقطاع غزة .ووفقا للتعريف الضيق ،فقد بلغت هذه النسبة
في األراضي الفلسطينية %2.9 ،% 2.7الضفة الغربية و  % 2.4في قطاع غزة .وبلغت 2.9 %بني الذكور
5
مقابل  2.5 %بني اإلناث في األراضي الفلسطينية.
مسح األفراد ذوي اإلعاقة 2011والذي صدر عن اجلهاز املركزي لإلحصاء الفلسطيني ووزارة الشؤون
االجتماعية بينّ بأن  %87من األشخاص ذوي اإلعاقة ال يعملون .ولكن ال تُظهر اإلحصاءات نسبة النساء
العاطالت عن العمل ،ولكن من املؤكد بأنها تفوق نسبة الرجال حيث بني تقرير مفوضية األمم املتحدة
السامية حلقوق اإلنسان (بشأن عمل وعمالة األشخاص ذوي اإلعاقة) انه في البلدان القليلة التي
تتاح فيها البيانات املتعلقة بالعمل ،موزعة حسب اإلعاقة ونوع اجلنس ونوع العمل تبدو املرأة باستمرار
ناقصة التمثيل في جميع فئات العمل ،مع كون متثيلها متدنيا ً بشكل مثير في املناصب اإلدارية.
وقد أثبتت املؤشرات الوطنية ضعف مشاركة املرأة في احليز العام ،كسوق العمل واملشاركة في احلياة
السياسية مبختلف مكوناتها ،وارتفاع وتيرة العنف املوجه إليها ،وضعف مساهمتها في عملية
التنمية .وتعود أسباب هذا الضعف إلى عدة عوامل منها الثقافة اجملتمعية الذكورية ،وضعف مراعاة
السياسات والبرامج الوطنية للنوع االجتماعي ،واالفتقار ملنظومة تشريعية تراعي املساواة بني
اجلنسني ،وعدم تقدير الدور اإلجنابي.
وفي دراسة ميدانية حول حق األشخاص ذوي اإلعاقة في العمل الالئق في فلسطني أجرتها الهيئة
املستقلة حلقوق اإلنسان في العام  2013وتعتبر الدراسة امليدانية األولى من نوعها التي ترصد حق
( .3دراسة حول حق األشخاص ذوي اإلعاقة في العمل الالئق في فلسطني ص )105
 .4دراسة مواضيعية بشأن عمل وعمالة األشخاص ذوي اإلعاقة تقرير مفوضية األمم املتحدة السامية حلقوق اإلنسان ص 9
 .5اجلهاز املركزي لإلحصاء الفلسطيني ووزارة الشؤون االجتماعية . 2011 ،مسح األفراد ذوي اإلعاقة ، 2011 ،تقريرالنتائج الرئيسية .رام اهلل–فلسطني ص 19
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العمل لألشخاص ذوي اإلعاقة وتشمل معطيات حول النساء من ذوات اإلعاقة وحقهن في العمل
فقد تضمن امللخص التنفيذي لهذه الدراسة نبذة عن عمل النساء ذوات اإلعاقة حيث تبني أن نسبة
مشاركة املرآة في قطاع العمل ( %17هذه النسبة من اصل  1520امرأة من ذوات اإلعاقة استهدفن
بالدراسة ) وبان النساء من ذوات اإلعاقة اقل حظا في احلصول على فرص العمل من الرجال من ذوي
اإلعاقة وأيضا اقل حظا مقارنه مع النساء من غير ذوي اإلعاقة وبلغت نسبة النساء من لم يعملن
باملطلق من بني النساء ذوات اإلعاقة  %73وبلغت نسبة من يعملن حاليا  %14و  %12عملن في السابق
وال يعملن حاليا (هذه النسبة من اصل  1520امرأة من ذوات اإلعاقة استهدفن بالدراسة ).
وبينت الدراسة ان عمل النساء ذوات اإلعاقة يتركز في القطاع األهلي حيث بلغت النسبة  %37أما في
القطاع احلكومي بلغت النسبة  %26و  %21في القطاع اخلاص (هذه النسبة من اصل  1520امرأة من
ذوات اإلعاقة استهدفن بالدراسة )
وبأنه وفي القطاع احلكومي تركز عمل النساء ذوات اإلعاقة في اإلعمال املكتبية واإلدارية في حني لم
تلتحق أي من النساء ذوات اإلعاقة السمعية والذهنية بالعمل في القطاع احلكومي وقد لوحظ ان
أميات من ذوات اإلعاقة أما طبيعة العمل املوكل للنساء
القطاع احلكومي عمل على توظيف نساء ّ
من ذوات اإلعاقة في القطاعات التشغيلية الثالث كانت بالدرجة األولى إدارية ومكتبية تلتها املهنية
6
وغير ذلك في اخلياطة وخطوط اإلنتاج والتعبئة والتغليف.
حق العمل واحلماية االجتماعية لذوي اإلعاقة
إن احلماية االجتماعية لها أهمية كبرى بالنسبة لألشخاص ذوي اإلعاقة وخصوصا أن الكثير منهم
يندرجون من ضمن الفئات األشد فقراً.
إضافة الى ارتفاع نسبة البطالة لدى املواطنني من ذوي اإلعاقة والتي تبلغ حسب مسح اإلعاقة %87
وقد يكون فقدان هذه املساعدات احد األسباب التي ال تشجع على االنخراط في سوق العمل مما فاقم
مشكلة البطالة وقد يكون أيضا هناك عالقة متبادلة بني تدني الرواتب وقيمة املساعدات النقدية
املقدمة من الشؤون االجتماعية .
في بعض البلدان يصنف السكان من حيث مستويات الفقر وتضع البلدان في العادة شروط عديدة
لتلقي املساعدة وقد تخير املواطن بني تلقي مساعدات او تسلم وظيفة وفي بعض البلدان (حسب
تقرير األمم املتحدة بشان عمل وعمالة األشخاص ذوي اإلعاقة ) اتخذت إجراءات لتسهيل االنتقال
من تلقي مساعدات الى القيام بعمل فعلى سبيل املثال شجع إلزام أصحاب العمل بتوفير خدمات
الصحة املهنية وحوافز العمل في بعض البلدان األشخاص ذوي اإلعاقة على التوجه للعمل
وقد أخذت بعض البلدان ترتيبات انتقالية تسمح لألشخاص ذوي اإلعاقة الذين يتلقون وظيفة
باالحتفاظ باالستحقاقات من احلماية االجتماعية حتى الوصول الى مستوى معني من األجر والعودة
الى تلقى املساعدات في حال فقدان العمل و اإلبقاء على احلق في االستحقاقات مثل الرعاية الصحية
لفترة محددة مع األخذ في عني االعتبار رأي األشخاص ذوي اإلعاقة و املنظمات املمثلة لألشخاص ذوي
اإلعاقة كونهما أكثر دراية فيما يتعلق مبصاحلهما
( .6دراسة حول حق األشخاص ذوي اإلعاقة في العمل الالئق في فلسطني ص )18
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تقر اتفاقية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة بحق األشخاص ذوي اإلعاقة في التمتع باحلماية االجتماعية
دون متييز بسبب اإلعاقة .وتلزم الدول األطراف باتخاذ اخلطوات املناسبة لصون هذا احلق وتعزيز إعماله ،مبا
في ذلك عن طريق تدابير لضمان استفادة األشخاص ذوي اإلعاقة ،وال سيما النساء والفتيات وكبار السن،
من برامج احلماية االجتماعية وبرامج احلد من الفقر (الفقرة (2ب) من املادة .)28
احلماية الدولية حلق األشخاص ذوي اإلعاقة في العمل الالئق
هناك مجموعة صكوك دولية حول حق العمل منها اعالن منظمة العمل الدولية بشان املبادئ
واحلقوق األساسية في العمل (.)1998
اعالن منظمة العمل الدولية بشأن العدالة االجتماعية من اجل عوملة منصفة (.)2008
وقد بلورت املنظمة مفهوم العمل الالئق استناد الى ان العمل مصدر للكرامة الشخصية واالستقرار
االسري والسلم في اجملتمع والدميقراطيات التي تخدم شعوبها والنمو االقتصادي الذي يوسع الفرص
لألعمال املنتجة وتنمية املشاريع.
وتوسعت جلنة احلقوق االقتصادية واالجتماعية اكثر في املفهوم في تعليقها العام رقم 2005-18
بشان احلق في العمل اذا ذكرت ان العمل الالئق هو عمل يراعي حقوق اإلنسان األساسية لألفراد ويوفر
دخال يسمح للعمال بإعالة أنفسهم وأسرهم كما يشمل احترام سالمة العمال البدنية والعقلية
اثناء ممارسة عملهم.
اتفاقية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة واحلق في العمل الالئق
أكدت اتفاقية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة على احلق في العمل وحتدثت عنه بشكل مفصل لم
تسبقها إليه أي اتفاقية أخرى.
حيث تلتزم الدول األطراف بحماية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة في ظروف عمل عادلة ومالئمة على
قدم املساواة مع اآلخرين مبا في ذلك تكافؤ الفرص وتقاضي اجر متساو لقاء القيام بعمل متساوي
القيمة وظروف عمل مأمونة وصحية مبا في ذلك احلماية من التحرش واالنتصاف من املظالم 7هذا
البند ينطبق على كل أشكال العمل اخلاص او العام او أي شكل من أشكال العمل.
وعلى ارض الواقع فان تقاضي اجر متساوي لقاء عمل متساوي حق مازال غائبا في كثير من احلاالت
يحصل األشخاص ذوي اإلعاقة على اجر اقل من األجر السائد كما حتصل النساء من ذوات اإلعاقة على
اجر اقل من الرجال من ذوي اإلعاقة وهنا يكون االنتهاك حلقوق النساء مضاعف.8
أما ظروف العمل املأمونة والصحية فهي التزام على القطاع العام واخلاص وتشمل احلماية من التمييز
واملضايقات مع تلبية االحتياج الى تيسير الوصول واحلماية االجتماعية وتوفر آليات املساءلة.
وعاجلت االتفاقية موضوع التمييز في العمل في نص املادة ( 27فقرة  1البند ا) حظر التمييز على
أساس اإلعاقة فيما يختص بجميع املسائل املتعلقة بكافة شروط التوظيف والتعني والعمل
واستمرار العمل والتقدم الوظيفي وظروف العمل اآلمنة والصحية.
 .7اتفاقية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة املادة  27الفقرة  1البند ب.
 .8منظمة الصحة العاملية والبنك الدولي،التقرير العاملي حول اإلعاقة ،2011الصفحة .239
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نتائج مسح القوى العاملة خالل الربع األول من العام  2013أشارت الى أن مشاركة النساء في القوى
العاملة متدنية مقارنة مع الرجال حيث تصل الى  %17مقابل  %69وهي مشاركة الرجال في القوة
9
العاملة
اغلب النساء العامالت في القطاعات التشغيلية يعملن في وظائف إدارية ومكتبية حيث أن  %47من
النساء ذوات اإلعاقة العمالت في القطاع احلكومي يعملن في أعمال مكتبية وإدارية وما نسبته %22
منهن يعملن في وظائف مهنية و %8في مجال الصيانة و %24في مجاالت أخرى منها التدريس ومن
ثم عمالت تنظيف وموظفات استقبال (هذه النسبة من اصل  1520امرأة من ذوات اإلعاقة استهدفن
بالدراسة)
النساء من ذوات اإلعاقة العامالت في القطاع اخلاص فتعمل  %46منهن في أعمال مكتبية و %9في
أعمال مهنية و %54في أعمال أخرى منها التدريس واخلياطة وعامالت تغليف وتعبئة في املصانع
النساء ذوات اإلعاقة العامالت في القطاع األهلي فتعمل  %95منهن في أعمال مكتبية و %22في
أعمال مهنية و %19في أعمال أخرى تشمل التنظيف والتدريس (10هذه النسبة من اصل  1520امرأة
من ذوات اإلعاقة استهدفن بالدراسة )
أما املادة  2من االتفاقية تعرف التمييز على أساس اإلعاقة انه أي متييز او استبعاد او تقييد يكون
غرضه او أثره إضعاف او إحباط االعتراف بكافة حقوق اإلنسان واحلريات األساسية أو التمتع بها أو
ممارستها على قدم املساواة مع اآلخرين في امليادين السياسية او االقتصادية او االجتماعية او الثقافية
او املدنية او أي ميدان أخر ويشمل جميع أشكال التمييز مبا في ذلك احلرمان من ترتيبات تيسيريه
معقولة.
ومن املعلوم ان احلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية مبا فيها احلق في العمل ميكن للدول التدرج
في تطبيقها ألسباب اقتصادية فان حضر التميز واجب التطبيق فوراً.
تقرير األمم املتحدة بشان عمل وعمالة األشخاص ذوي اإلعاقة ذكر العديد من اجملاالت على سبيل
املثال ال على سبيل احلصر إجراءات التوظيف ومعايير التوظيف و قرارات التعيني وكذلك بنود وشروط
العمالة ومنها األجر وساعات العمل والعطل وأيضا الترقية والتدريب إنهاء اخلدمات اإليذاء والتحرش
وظروف العمل اآلمنة والصحية.
كما تشير االتفاقية الى أن األشخاص ذوي اإلعاقة قد يتعرضوا الى أشكال متعددة من التمييز في
ذات الوقت.
كفالة متكني األشخاص ذوي اإلعاقة من ممارسة حقوقهم العمالية والنقابية على قدم املساواة مع
اآلخرين (املادة  27الفقرة  1بند ج).
تشكل مشاركة األشخاص ذوي اإلعاقة واندماجهم في اجملتمع ،في اآلن نفسه ،مبدأ عاما ً من مبادئ
اتفاقية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة والتزاما ً أساسيا ً من التزامات الدول األطراف .وتدعو االتفاقية
إلى املشاركة الكاملة والفعالة وتلزم الدول األطراف بأن تتشاور تشاورا وثيقا مع األشخاص ذوي
اإلعاقة واملنظمات التي متثلهم بشأن وضع وتنفيذ التشريعات والسياسات الرامية إلى تنفيذ هذه

( .9دراسة حول حق األشخاص ذوي اإلعاقة في العمل الالئق في فلسطني ص )106
( .10دراسة حول حق األشخاص ذوي اإلعاقة في العمل الالئق في فلسطني ص ) 113
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االتفاقية ،وفي عمليات صنع القرار األخرى بشأن املسائل التي تتعلق بهم ،وإشراكهم فعليا ً في ذلك
(الفقرة  3من املادة  .)4ويسري هذا على العمل والعمالة.11
كما تدعو اتفاقية منظمة العمل الدولية (رقم  )159بشأن التأهيل املهني والعمالة إلى استشارة
األشخاص ذوي اإلعاقة واملنظمات املمثلة لهم في وضع السياسة الوطنية للتأهيل املهني واستخدام
األشخاص ذوي اإلعاقة (املادة .)5
متكني األشخاص ذوي اإلعاقة من احلصول بصورة فعالة على البرامج العامة للتوجيه التقني واملهني،
وخدمات التوظيف ،والتدريب املهني واملستمر(املادة  27الفقرة  1بند د) وهذا النص يلزم الدول األعضاء
متكني األشخاص ذوي اإلعاقة من احلصول على برامج تدريب مهني وتقني كونها مع حق التعليم من
األركان األساسية للحق في العمل وقد يكون عدم احلصول على التعليم او التدريب املهني التقني
احد أهم املعيقات في احلصول على العمل.
العمل في القطاعات اخملتلفة بناء على املستوى التعليمي حسب نتائج الدراسة امليدانية التي أجرتها
الهيئة املستقلة
النساء من ذوات اإلعاقة العامالت في القطاع اخلاص  %58من حملة شهادات البكالوريوس و %14دبلوم
 %14دراسات عليا  %16ثانوي  %12إعدادي ودبلوم  %8مهني (%4هذه النسبة من اصل  1520امرأة من
ذوات اإلعاقة استهدفن بالدراسة )
النساء من ذوات اإلعاقة العامالت في القطاع احلكومي %24بكالوريوس  %35توجيهي %12دبلوم
كما استوعب القطاع احلكومي %5من العامالت من األميات من ذوات اإلعاقة (هذه النسبة من اصل
 1520امرأة من ذوات اإلعاقة استهدفن بالدراسة ).
اعتماد القطاع اخلاص والقطاع األهلي على تشغيل األشخاص ذوي اإلعاقة بناء على املؤهالت العلمية
خاصة النساء في حني لم يعتمد القطاع احلكومي تشغيل النساء بناء على املؤهل العلمي وقد عمل
على تشغيل النساء من حملة شهادة التوجيهي بنسبة (%35هذه النسبة من اصل  1520امرأة من
ذوات اإلعاقة استهدفن بالدراسة )
ان املستوى التعليمي للنساء ذوات اإلعاقة كما هو احلال بالنسبة للرجال كان عامال محفزا ومساندا
12
الستيعابهم في سوق العمل خاصة في القطاع اخلاص واألهلي
الدراسة املواضيعية بشأن عمل وعمالة األشخاص ذوي اإلعاقة( تقرير مفوضية األمم املتحدة السامية
حلقوق اإلنسان) حددت خطوات للدول من اجل إنشاء نظام تدريب فعال مبا فيها سن تشريعات جديدة
او تعديل تشريعات قائمة كما يلي:
•االعتراف ،قانوناً ،بحق األشخاص ذوي اإلعاقة في الوصول إلى برامج وخدمات التوجيه التقني
واملهني على قدم املساواة مع اآلخرين.
•ضمان عدم متييز برامج التدريب املهني السائدة ضد األشخاص ذوي اإلعاقة ،وكونها متاحة بالكامل
لألشخاص ذوي اإلعاقة ،وتوفير ترتيبات تيسيريه معقولة فيما يقدم من تدريب تقني ومهني.
 .11دراسة مواضيعية بشأن عمل وعمالة األشخاص ذوي اإلعاقة تقرير مفوضية األمم املتحدة السامية حلقوق اإلنسان ص 18
( .12دراسة حول حق األشخاص ذوي اإلعاقة في العمل الالئق في فلسطني ص )115
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•النظر في تعميم القضايا املتعلقة باإلعاقة في برامج التدريب التقني واملهني ،وذلك بهدف
خلق بيئة شاملة للجميع تعزز التنوع و ضمان مراعاة برامج إعادة التأهيل الحتياجات
األشخاص ذوي اإلعاقة بصورة كافية.
•تعزيز فرص العمل والتقدم الوظيفي لألشخاص ذوي اإلعاقة في سوق العمل،فضال عن تقدمي
املساعدة على إيجاد العمل واحلصول عليه واملداومة عليه والعودة إليه(املادة  72الفقرة  1بند
ه) ويتحقق ذلك من خالل احلصول على التعليم املناسب وكذلك التدريب والتأهيل املهني
وبرامج العودة للعمل.
وتعرف اتفاقية منظمة العمل الدولية (رقم  )159بشأن التأهيل املهني والعمالة (املعوقون) القصد
من التأهيل املهني بأنه هو متكني الشخص املعوق من ضمان عمل مناسب واالحتفاظ به والترقي فيه،
ومن ثم تعزيز إدماجه أو إعادة إدماجه في اجملتمع (الفقرة  2من املادة  )1وميكن معاجلة موضوع العودة
الى العمل من خالل سن تشريعات بهذا اخلصوص تضمن حقوق األشخاص الذين يصابون بإعاقة في
مواصلة نفس العمل او العودة الى العمل بعد فترة
تعزيز فرص العمل احلر ومباشرة األعمال احلرة وتكوين التعاونيات والشروع في األعمال التجارية اخلاصة
(املادة  27فقرة  1بند و) بسبب املعيقات التي تواجه األشخاص ذوي اإلعاقة يكون في كثير من األحيان
توجه األشخاص ذوي اإلعاقة الى العمل احلر كونه احد اخليارات املتاحة وتبرز في هذه احلالة مشكلة
صعوبة احلصول على متويل لهذه املشاريع مثل صعوبة احلصول على قروض تشغيل األشخاص ذوي
اإلعاقة في القطاع العام (املادة  27فقر  1بند ز).
مع أن الناس ينظرون أحيانا ً إلى أرباب العمل باعتبارهم من كيانات القطاع اخلاص ،فإن احلكومة
في بلدان كثيرة ،السيما البلدان النامية،هي رب العمل املفضل وأكبر رب عمل في البلد .وما دامت
االتفاقية تطلب من احلكومات أن توفر ترتيبات تيسيرية معقولة لتشغيل مزيد من ذوي اإلعاقة
الباحثني عن العمل على جميع املستويات ،ميكن أن تكون احلكومة قُدوةً يقتدي بها أرباب العمل من
القطاع اخلاص.
كثير من البلدان تأخذ بنظام حصص من نوع ما لتشغيل األشخاص ذوي اإلعاقة،على األقل في وظائف
القطاع العام .وتتراوح هذه احلصص بني  2و  7في املائة ،لكن معدالت االمتثال لهذه النظم منخفضة
بوجه عام ،إذ تتراوح بني  50و  70في املائة .وتنطبق ن ُ ُظم احلصص عادة على املؤسسات التي تتراوح
بني املتوسطة والكبيرة ،وتُفرض غرامات في العادة على املؤسسات التي ال متتثل لقوانينه .وبينما لم
حتسن هذه الغرامات معدالت امتثال القوانني فإنها توفر أمواال ً إضافية تُنفق في الغالب على برامج
ِّ
ذات صلة بتشغيل األشخاص ذوي اإلعاقة .وميكن أن تستفيد الدول األطراف من إنشاء برامج مؤقتة
لألشخاص الذين ينتقلون من مرحلة مشاريع الرعاية االجتماعية إلى سوق العمل املفتوحة.13
تشجيع عمل األشخاص ذوي اإلعاقة في القطاع اخلاص من خالل انتهاج سياسات واتخاذ تدابير
مناسبة قد تشمل البرامج التصحيحية واحلوافز وغير ذلك من التدابير (املادة  27الفقر  1بند ح )
حيث تواجه الدول حتديات في وضع تدابير إيجابية فعالة توفر لألشخاص ذوي اإلعاقة ما يكفي من
 .13دليل البرملانيني بشأن اتفاقية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة والبرتوكول االختياري املرتبط بها ص 79
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اإلمكانيات املتساوية للمشاركة في احلياة العملية .ولعل أحد دواعي القلق أنها قد تبعث رسالة
(سلبية) مفادها أن األشخاص ذوي اإلعاقة ال يوظفون إال بسبب إعاقتهم ،وهو ما ميكن أن يؤدي إلى
تعزيز الشعور بوصمة العار وإنكار دورهم كمهنيني .ولهذا السبب ،من املهم أن تصمم الدول تدابير
إيجابية بطريقة تقلل إلى أدنى حد العنصر السلبي احملتمل .وينبغي أن تركز هذه البرامج على زيادة
االعتراف بقيمة التنوع في مكان العمل وعلى املساواة في التطور الوظيفي للجميع .وينبغي للبرامج
التي تركز على تعزيز عمالة األشخاص ذوي اإلعاقة أن تشمل جميع هذه الفئة ،مع التركيز بشكل
خاص على النساء والشباب ذوي اإلعاقة واألشخاص ذوي اإلعاقة الذهنية أو النفسية واالجتماعية
14
وغيرها من الفئات الضعيفة احملتملة.
وقد بينت الدراسة امليدانية التي أجرتها الهيئة املستقلة النتائج التالية حول عمل النساء في
القطاعات الثالث األهلي واحلكومي واخلاص أن نسبة تشغيل النساء ذوات اإلعاقة في القطاع األهلي
كانت األعلى بني القطاعات اخملتلفة في حني تقاربت نسبة التشغيل في القطاع احلكومي واخلاص
وتدنت النسبة في قطاع العمل احلر واملشاريع اخلاصة وقد يعود ذلك الى الثقافة اجملتمعية السائدة
املستندة الى تقسيم العمل على أساس اجلنس وقد يكون ارتفاع نسبة التشغيل في القطاع األهلي
الى ارتفاع مستوى الوعي بحقوق النساء ذوات اإلعاقة على وجه التحديد واعتماد املشاريع اخلاصة في
15
املؤسسات األهلية بإدراج قضيا النوع االجتماعي في برامجها ومشاريعها
وقد جاءت النسب كما يلي:
النساء ذوات اإلعاقة املشاركات في سوق العمل يعملن في القطاع األهلي

37%

النساء ذوات اإلعاقة املشاركات في سوق العمل يعملن في مشاريع خاصة

%8

النساء ذوات اإلعاقة املشاركات في سوق العمل يعملن في القطاع احلكومي

%26

النساء ذوات اإلعاقة املشاركات في سوق العمل يعملن في القطاع اخلاص

%21

النساء ذوات اإلعاقة املشاركات في سوق العمل يعملن في أعمال أخرى

%8
(هذه النسب من اصل  1520امرأة من
ذوات اإلعاقة استهدفن بالدراسة )

كفالة توفير ترتيبات تيسيريه معقولة لألشخاص ذوي اإلعاقة في أماكن العمل (املادة  27فقرة  1بند
ط) من اتفاقية حقوق االشخاص ذوي االعاقة.
ومبوجب االتفاقية ،يقع على أرباب العمل ومقدمي اخلدمات وغيرهم التزام قانوني بتوفير ترتيبات
تيسيرية معقولة لألشخاص ذوي اإلعاقة .ويجب أن تنص القوانني على أن أرباب العمل في القطاعني
العام واخلاص كليهما مسؤولون عن توفير ترتيبات تيسيرية معقولة لفرادى العاملني من ذوي اإلعاقة.
وينبغي للحكومات أن تضع سياسات تشجع وتنظم ترتيبات عمل مرنة وبديلة تتسع بشكل معقول
لالحتياجات الفردية للعاملني من ذوي اإلعاقة .وينبغي ملثل هذه السياسات أن تشمل من بني ما تشمل
 .14دراسة مواضيعية بشأن عمل وعمالة األشخاص ذوي اإلعاقة تقرير مفوضية األمم املتحدة السامية حلقوق اإلنسان ص 13
( .15دراسة حول حق األشخاص ذوي اإلعاقة في العمل الالئق في فلسطني ص )112-111

12

تسوية أو تعديل اآلليات واملعدات ،وتغيير محتويات العمل ووقته وتنظيمه ،وتكييف بيئة العمل
لتوفير إمكانية الوصول إلى مكان العمل ،وذلك من أجل تيسير توظيف األشخاص ذوي اإلعاقة.16
تشجيع اكتساب األشخاص ذوي اإلعاقة للخبرات املهنية في سوق العمل املفتوحة (مادة  27فقرة 1
بند ي ) من اتفاقية حقوق االشخاص ذوي االعاقة والتي اكدت على انه يجب ان يكون التركيز االساسي
الستراتيجيات التوظيف على تكافؤ الفرص في العمل املنتج واملربح في سوق عمل مفتوح مع ادراك
انه في حالة محددة ومحصورة ال بد من ايجاد فرص عمل في بيئة محمية على أن يأخذ باالعتبار أن
يكون هذا ترتيب انتقالي إال ملن قد يتعذر عليهم ألسباب مختلفة االنتقال إلى سوق العمل املفتوح .
تعزيز برامج إعادة التأهيل املهني والوظيفي واالحتفاظ بالوظائف والعودة إلى العمل لصالح
األشخاص ذوي اإلعاقة (املادة  27فقرة  1بند ك) من اتفاقية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة والتي أكدت
على وجوب أن يكون للموظفني الذين يصابون بإعاقة إمكانية الوصول إلى التأهيل املهني و وجود
برامج العودة إلى العمل من اجل التخفيف من التحديات التي تواجههم في العودة للحياة العملية
وذلك من خالل تشريع قوانني تنص على االحتفاظ بالوظائف أو مواصلة العمل في ذات املؤسسة مع
إمكانية نقلهم إلى وظيفة أخرى داخل املؤسسة ذاتها
اتفاقية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة واحلق في احلماية االجتماعية
(أ) نصت االتفاقية في املادة  28الفقرة  2على حق االشخاص ذوي االعاقة في احلماية االجتماعية من
15دون متييز بسبب اإلعاقة ،و اتخاذ اخلطوات املناسبة لصون هذا احلق وتعزيز إعماله ونصت على
عدة تدابير نتناول األحكام االساسية منها والتي ميكن ربطها في احلق في العمل.
(ب) وحددت قي الفقرة  2بند أ احلق في املياه النقية وضمان احلصول على اخلدمات واألجهزة املناسبة
ذات األسعار املعقولة وغير ذلك من املساعدات لتلبية االحتياجات املرتبطة باإلعاقة اما البند (ب)
من الفقرة  2نصت على ضمان استفادة األشخاص ذوي اإلعاقة ،خصوصا النساء والفتيات وكبار
السن ،من برامج احلماية االجتماعية وبرامج احلد من الفقر.
(جـ) ضمان استفادة األشخاص ذوي اإلعاقة الذين يعيشون في حالة فقر وأسرهم من املساعدة التي
تقدمها الدولة لتغطية النفقات املتعلقة باإلعاقة ،مبا فيها التدريب املناسب وإسداء املشورة
واملساعدة املالية والرعاية املؤقتة؛
(د) ضمان استفادة األشخاص ذوي اإلعاقة من برامج اإلسكان العام؛
(هـ) ضمان استفادة األشخاص ذوي اإلعاقة ،على قدم املساواة مع اآلخرين ،من استحقاقات وبرامج
التقاعد.

.ILO, Managing disability in the workplace: ILO code of practice, (Geneva, 2002), p. 3, sect. 1.4 .16
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التشريعات الوطنية واحلق في العمل لألشخاص ذوي االعاقة
لم تصادق دولة فلسطني على اتفاقية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة ولكن حتى دون هذه املصادقة فان
الدستور الفلسطيني (القانون األساسي ) قد نص على وجوب احترام السلطة الوطنية جلميع املعايير
الدولية حلقوق اإلنسان والزم السلطة الفلسطينية بالعمل دون إبطاء على االنضمام إلى اإلعالنات
واملواثيق اإلقليمية والدولية التي حتمي حقوق اإلنسان  17وفي هذا املقام قد صدر عن الهيئة املستقلة
حلقوق اإلنسان مبناسبة اليوم العاملي اخلاص باألشخاص ذوي اإلعاقة بيان تطالب فيه دولة فلسطني
االنضمام إلى االتفاقية الدولية اخلاصة باألشخاص ذوي اإلعاقة وإذ ترحب الهيئة بالتقدم احملرز من قبل
السلطة الوطنية على صعيد أعمال حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة وذلك من خالل املرسوم الرئاسي
الصادر عن الرئيس والقاضي بإعادة تشكيل اجمللس األعلى لإلعاقة بصفته رافعه وطنية وآلية وطنية
حلماية وتعزيز حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة إال أن الهيئة تتطلع إلى املزيد من اخلطوات والبدء بترجمة
اخلطط والسياسات الى واقع عملي يلتمسه أصحاب العالقة خاصة الوفاء مبا أعلنت عنه السلطة
من توظيف نسبة  %5التي نص عليها القانون علما ان املعطيات املتوفرة لدى الهيئة تشير الى ان
نسبة التشغيل في قطاع الوظيفة العامة ال يتعدى  %3على أحسن تقدير وتطالب الهيئة بضرورة
قيام دولة فلسطني بالسعي إلى االنضمام إلى االتفاقية الدولية اخلاصة بحقوق األشخاص ذوي
اإلعاقة عمال بنص املادة العاشرة من القانون األساسي وحظر كل أشكال التميز التي يتعرض لها
األشخاص ذوو اإلعاقة بسبب إعاقتهم فيما يختص بجميع املسائل املتعلقة بكافة أشكال العمالة
ومنها شروط التوظيف والتعيني والعمل عبر إزالة كافة العوائق التشريعية والسياساتية والبيئية
واالجتماعية وتعزيز فرص احلصول على عمل والتقدم الوظيفي في سوق العمل مع تفعيل النصوص
القانونية وتعديل تلك التي تنطوي على التمييز ومواءمتها مع املعايير الدولية حلقوق اإلنسان خاصة
ما جاء في االتفاقية الدولية حلقوق األشخاص ذوي اإلعاقة مبا فيه حق احلصول على العمل الالئق.
احلماية الدستورية حلق العمل
أكد القانون األساسي بأن «العمل حق لكل مواطن وهو واجب وشرف وتسعى السلطة الوطنية إلى
توفيره لكل قادر عليه .وتنظم عالقات العمل مبا يكفل العدالة للجميع ويوفر للعمال الرعاية واألمن
والرعاية الصحية واالجتماعية «.18هذا النص يؤكد على املساواة في حق العمل لكل املواطنني ويشير
الى ان عالقات العمل يجب ان تنظم بشكل يكفل حقوق العمال وأصحاب العمل سواء في القطاع
اخلاص او احلكومي كما حتدثت املادة عن احلماية االجتماعية وهي تتفق مع ما جاء في االتفاقية في املادة
 27فقرة  1بند ب وأكدت املادة التاسعة أيضا على املساواة بنصها بان الفلسطينيون امام القانون
والقضاء سواء ال متيز بينهم بسبب العرق او اجلنس أو اللون أو الدين أو الرأي السياسي أو اإلعاقة
وكذلك ما جاء في املادة  22حول وجوب ان يصدر قانون خدمات التامني االجتماعي والصحي ومعاشات
العجز والشيخوخة ورعاية اسر الشهداء واجلرحى واملتضررين واملعاقني واجب ينظم القانون احكامه
وتكفل السلطة الوطنية لهم خدمات التعليم والتأمني الصحي واالجتماعي
كما أكّد القانون االساسي على احلماية االجتماعية في نص املادة  23املسكن حق لكل مواطن وتسعى
السلطة الوطنية لتأمني املسكن ملن ال مأوى له هذا النص وإن لم ينص صراحة على حق األشخاص
ذوي اإلعاقة إال انه يتماشى مع نص املادة  28فقرة  1بند د من االتفاقية.
 .17القانون األساسي املادة () 10
 .18القانون األساسي املعدل لعام  ،املادة (.)25
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قانون حقوق املعوقني وحق العمل
جتدر االشارة الى ان هذا القانون صدر في العام  1999اي قبل صدور االتفاقية بأكثر من سبع سنوات
وفي حال توقيع ومصادقة دولة فلسطني على اتفاقية حقوق االشخاص ذوي االعاقة فانه من الواجب
تعديل الكثير من نصوص هذا القانون.
لم يتضمن قانون حقوق االشخاص ذوي االعاقة كل ما جاء في االتفاقية بخصوص احلق في العمل
الالئق وان كان توافق في بعض النصوص مع االتفاقية مثل املادة  9التي نصت على احلماية من التمييز
بسبب االعاقة واحلقوق النقابية في املادة  4وان لم تفصل بها بشكل كافي وحتدث القانون عن التأهيل
والتدريب املهني من حيث إعداد كوادر فنية مؤهلة وضمان حق االلتحاق في مرافق التأهيل والتدريب
املهني حسب القوانني وعلى أساس مبدأ تكافؤ الفرص وتوفير برامج التدريب املهني لألشخاص ذوي
اإلعاقة
وقد تناول قانون حقوق ذوي اإلعاقة في ما يتعلق بالتشغيل « إلزام املؤسسات احلكومية وغير
احلكومية باستيعاب عدد من املعوقني ال يقل عن  %5من عدد العاملني بها يتناسب مع طبيعة العمل
في تلك املؤسسات مع جعل أماكن العمل مناسبة الستخدامهم» .19وكان من املفروض أن يكون
النص مبا يتناسب مع مؤهالتهم وليس مع طبيعة العمل في املؤسسات على املؤسسات أن تتكيف
بإزالة املعيقات وليس العكس.وهنا نالحظ ان املشرع الفلسطيني اخذ بنظام احلصص في القطاع
العام واخلاص باعتباره برنامج تصحيحي من اجل جسر الفجوة املتعلقة بارتفاع نسبة البطالة لدى
األشخاص ذوي اإلعاقة ولم ينص القانون على حظر التمييز في العمل من شروط التوظيف والتعيني
والعمل واستمرار العمل والتقدم الوظيفي.
الالئحة التنفيذية لقانون حقوق املعوقني
جتدر االشارة الى ان هذه الالئحة صدرت في العام  2004اي قبل صدور االتفاقية بسنتني وجاءت
متأخرة خمس سنوات على صدور القانون.
وقد جاءت الالئحة التنفيذية للقانون بذات املضمون ،في نصها بان على جميع املؤسسات احلكومية
وغير احلكومية استيعاب عدد من املعوقني ال يقل عن  %5من عدد العاملني» ،20ولكنها كررت العبارة
املتعلقة بضرورة التناسب مع طبيعة العمل في تلك املؤسسات .وفي حقيقة األمر فإن نسبة تشغيل
 %5ليست منصفة ،خصوصا ً أن الغالبية العظمى من املؤسسات اخلاصة يكون عدد العاملني فيها
يحث النص على تشغيل شخص ذو إعاقة من بني كل خمسة أشخاص،
قليل .فكان من األجدى أن ُ
أو معاجلة موضوع تقليص نسبة العاطلني عن العمل من ذوي اإلعاقة .حيث يبني مسح عام 2011
السالف الذكر ،أن ما نسبته  %87من األشخاص ذوي اإلعاقة عاطلون عن العمل ،وهي نسبة مرتفعة
جدا ً وعلى الدولة العمل اجلاد لتقليصها .ولم يأتي القانون أو الالئحة على ذكر عدة أمور تضمنها
االتفاقية بخصوص حق العمل ومنها ظروف العمل العادلة واملالئمة و احلق في تقاضي اجر متساوي
لقاء عمل متساوي القيمة ولم يذكر تعزيز فرص التقدم الوظيفي في العمل أو برامج إعادة التأهيل
املهني والوظيفي واالحتفاظ بالوظائف والعودة الى العمل في حال حدثت اإلعاقة أثناء العمل.
 .19قانون رقم ( )4لسنة 1999م بشأن حقوق املعوقني ،املادة (.)10
 .20قرار مجلس الوزراء رقم ( )40لسنة 2004بالالئحة التنفيذية للقانون رقم ( )4لسنة 1999م ،بشأن حقوق املعوقني ،املادة.12
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وجتدر االشارة الى ان هناك دراسة مقترحة في العام  2011من مؤسسة قادر حول تعديل القانون
بكامل بنوده وفيما يختص بحق العمل تقترح الدراسة فصل موضوع العمل في القطاع اخلاص عن
احلكومي وتقترح نص يتعلق بالعقوبة ملن ال يلتزم بالقانون (فكرة العقوبة تصلح للقطاع اخلاص
وال تصلح للقطاع العام ال يجوز ان تضع الدولة عقوبات على الوزارات ) كما تقترح هذه الدراسة
تشكيل جلنة خاصة ملتابعة تشغيل االشخاص ذوي االعاقة تقوم بوضع السياسات واألنظمة ومتابعة
تنفيذها (هذه املهام هي من مهام اجمللس األعلى لإلعاقة وال يلزم أن ينص على هذا في القانون ) كما
تقترح الدراسة االشارة الى املساواة في الراتب والرتب (هذه الفقرة متفقة مع ما جاء في االتفاقية
) تقترح الدراسة ايضا النص على انشاء صندوق خاص بالتشغيل ( هذه الفكرة موجدة بالفعل في
الالئحة ويجب ان ينص عليها في القانون ألنه ال يجوز أن تقرر الالئحة عقوبات غير موجودة في القانون
) النص على إلغاء كافة النصوص التي تتعارض مع ما جاء في قانون االشخاص ذوي االعاقة وخصوصا
ما جاء في القوانني مثل البند املتعلق باللياقة الصحية.
قانون العمل وحق العمل لألشخاص ذوي اإلعاقة
أما قانون العمل فجاء النص فيه «يلتزم صاحب العمل بتشغيل عدد من العمال املعوقني(هذا القانون
قدمي ويستعمل مصطلح املعوقني بدل مصطلح ذوي اإلعاقة) املؤهلني بأعمال تتالءم مع إعاقتهم
وذلك بنسبة ال تقل عن ( )%5من حجم القوى العاملة في املنشأة» .21فكرر اجلملة املتعلقة بضرورة
أن تتالءم األعمال مع اإلعاقة ،وحدد نسبة العاملني مرة أخرى  %5في تكرار لذات اإلشكاليات الواردة
في قانون حقوق ذوي اإلعاقة والئحته .لم تصدر الئحة تنفيذية لقانون العمل حسب املادة  139لهذا
القانون والتي نصت على انه جمللس الوزراء بناء على تنسيب الوزير(وزير العمل) اصدار االنظمة الالزمة
لتنفيذ احكام هذا القانون رغم انه صدر في العام  2000اي قبل صدور اتفاقية االشخاص ذوي االعاقة
بستة اعوام وقد نص في املادة الثانية على ان العمل حق لكل مواطن قادر عليه تعمل السلطة
على توفيره على اساس تكافؤ الفرص ودون اي نوع من انواع التمييز رغم ان هذا القانون في تعريفه
للشخص ذو االعاقة يتبنى مفهوم العجز وبان الشخص ذو اإلعاقة يحتاج إلى الرعاية والتأهيل وليس
من منظور ازالة احلواجز التي تعترض هذا الشخص في البيئة احمليطة ويكون القانون بذلك ميز ضد
األشخاص ذوي اإلعاقة.
واملهم في هذا القانون انه في املادة السادسة نص على ان االحكام الواردة فيه متثل احلد األدنى حلقوق
العمال التي ال يجوز التنازل عنها اي أنه عندما حدد نسبة احملمية لتشغيل االشخاص من ذوي االعاقة
تكون نسبة  %5هي احلد االدنى وليس احلد املثالي للتشغيل.
كما نص قانون العمل في املادة  35فقرة  5التي نصت على انتهاء عقد العمل الفردي في عدت حاالت
احلالة اخلامسة وهي إصابة العامل مبرض او عجز أقعده عن العمل ملدة تزيد عن ستة أشهر بناءا على
تقرير طبي صادر عن اللجنة الطبية ولكن اشترطت املادة عدم وجود مركز شاغر يالئم قدراته املهنية
و وضعه الصحي اجلديد.
وفي الباب التاسع حتت عنوان إصابات العمل اجبر القانون صاحب العمل على تأمني العمال عن
إصابات العمل كما اجبره عند وقوع إصابة التكفل بالعالج وإذا حالت اإلصابة دون أداء العامل لعمله
 .21قانون العمل الفلسطيني رقم ( )7لسنة 2000م ،املادة (.)13
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أن يستحق  %75من أجره طيلة العجز املؤقت وفي حال العجز الكلي دائم يستحق العامل أجر ()3500
يوم عمل او  %80من األجر األساسي عن املدة املتبقية حتى بلوغه سن الستني أيهما أكثر إذا ترتب
على إصابة العامل عجز جزئي دائم يستحق املصاب تعويضا نقديا يعادل نسبة العجز إلى العجز
الكلي الدائم.
إذا ترتب على إصابة العمل أكثر من عجز جزئي دائم يستحق املصاب تعويضا نقديا عن مجموع
نسب العجز مبا ال يتجاوز التعويض املقرر للعجز الكلي الدائم وتقدر اللجنة الطبية نسبة العجز
املستحقة عن اإلصابة ولم يتطرق القانون الى إعادة تأهيل العامل وأيضا أحقية عودته إلى العمل
واشترط عودته بوجود شاغر يالئم وضعه الصحي اجلديد وليس موائمة مكان العمل.
قانون اخلدمة املدنية وحق العمل لألشخاص ذوي اإلعاقة
أما العمل في القطاع احلكومي (الوظيفة العامة) فلم ينص قانون اخلدمة املدنية على تشغيل نسبة
من ذوي اإلعاقة .وإن كان أكد على أنه «حتدد بقرار من مجلس الوزراء نسبة من الوظائف التي تخصص
لألسرى احملررين وللجرحى الذين أصيبوا في عمليات املقاومة والذين تسمح حالتهم بالقيام بأعمال
تلك الوظائف كما يحدد القرار وصفا ً للجرحى املذكورين وقواعد شغل تلك الوظائف .ويجوز أن يُعني
في تلك الوظائف أزواج هؤالء اجلرحى أو أحد أوالدهم أو أحد إخوانهم أو أخواتهم القائمني بإعالتهم
وذلك في حالة عجزهم عجزا ً تاما ً أو وفاتهم ،إذا توافرت فيهم شروط شغل تلك الوظائف» .22وعلى
العكس فقد نص قانون اخلدمة املدنية بأن يكون املرشح للتعيني» خاليا ً من األمراض والعاهات البدنية
والعقلية التي متنعه من القيام بأعمال الوظيفة التي سيعني فيها مبوجب قرار من املرجع الطبي
اخملتص ،على أنه يجوز تعيني الكفيف في عينيه أو فاقد البصر في إحدى عينيه أو ذي اإلعاقة اجلسدية،
إذا لم تكن أي من تلك اإلعاقات متنعه من القيام بأعمال الوظيفة التي سيعيّ فيها بشهادة املرجع
الطبي اخملتص على أن تتوافر فيه الشروط األخرى للياقة الصحية» .23وهنا تكمن املشكلة فما هي
األسس التي يقرر من خاللها املرجع الطبي .حيث أن العديد من ذوي اإلعاقة ُحرم من العمل احلكومي
بسبب رأي املرجع الطبي.
صدر هذا القانون في العام  1998اي قبل صدور قانون حقوق املعاقني وقبل اتفاقية حقوق االشخاص
ذوي االعاقة بسنني عديدة وعليه فهو لم يأخذ باحلسبان موضوع حظر التمييز ضد األشخاص ذوي
االعاقة او النسب احملمية في التشغيل والتي تعمل على تقليل االجحاف الذي يعاني منه االشخاص
ذوي االعاقة ولكن في العام  2005مت تعديل هذا القانون ولم يأخذ في االعتبار أي تعديالت تخص حقوق
االشخاص ذوي االعاقة رغم كل العمل الذي مت من قبل اجلهات احلقوقية بهذا اخلصوص ويجري اآلن
إعداد مسودة لقانون خدمة مدنية جديد وبعد االطالع على هذه املسودة واملؤرخة (آذار  )2013فما زال
اإلجحاف فيها قائم بحق األشخاص ذوي اإلعاقة رغم كل التصريحات من قبل صناع القرار عن حقوق
األشخاص ذوي اإلعاقة بالعمل الالئق و في هذه املسودة وحتديدا املادة  21جاءت بذات التمييز الذي
كانت قد نصت عليه املادة  25من القانون الساري.

 .22قانون اخلدمة املدنية ،رقم ( )4لسنة 1998م ،املادة (.)23
 .23املصدر السابق ،املادة (.)24
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الالئحة التنفيذية لقانون اخلدمة املدنية وحق العمل لألشخاص ذوي اإلعاقة
أما الالئحة التنفيذية لقانون اخلدمة املدنية والتي صدرت في العام  2005اي بعد صدور قانون حقوق
املعاقني وقبل عام من صدور االتفاقية بخصوص حقوق االشخاص ذوي االعاقة فقد أكدت « على
جميع الدوائر احلكومية أن تراعي عند كل تعيني جديد ضرورة استكمال نسبة أل  %5احملددة لتشغيل
املعوقني ،ويقوم الديوان باحتجاز نسبة  %5من أعداد ومسميات الوظائف التي يصرح باإلعالن عن
شغلها لتعيني املعوقني عليها» .24رغم أنه في ذات القانون نص على أن «يبلغ الديوان الدائرة احلكومية
اخملتصة لتوجيه املرشح للتعيني بها إلى وزارة الصحة لتوقيع الكشف الطبي عليه من قبل اللجنة
الطبية احمللية ،وذلك لتحديد مدى لياقته الطبية للعمل بالوظيفة املرشح لها» .25وهنا يظهر الفرق
عن ما ورد في قانون اخلدمة املدنية الذي نص على اخللو من األمراض والعاهات البدنية والعقلية،
واكتفت الالئحة باللياقة الطبية .وهنا جند أيضا ً تناقض بني القانون والالئحة ،ومن الضروري إذا ً تعديل
القانون بهذا اخلصوص.
القرارات الوزارية وهي أدنى مرتبة من القوانني واللوائح ،فقد نص قرار مجلس الوزراء بشأن تشغيل
ذوي اإلعاقة في املؤسسات احلكومية ،بأنه على الوزارات واملؤسسات احلكومية االلتزام مبا جاء في
قانون حقوق املعاقني ورفع نسبة العاملني في الوظيفة العامة الى نسبة  .%5وعليه فإن القوانني التي
نصت على نسبة التشغيل هي املادة ( )10من قانون حقوق املعاق التي ألزمت القطاع اخلاص والعام
بالتشغيل .واملادة ( )12من الالئحة التنفيذية والتي أوقعت اجلزاء على اخملالفني .وقانون العمل في املادة
( )13الذي ألزم القطاع اخلاص بتشغيل نسبة  ، %5ولكن لم يرد به عقوبة على اخملالف ،وال يوجد حتى
اآلن الئحة تنفيذية له.
السياسات العامة املتعلقة بحق العمل لألشخاص ذوي اإلعاقة
حدد قانون حقوق ذوي اإلعاقة والئحته التنفيذية ،الوزارات املعنية بتنفيذ وإعمال حقوق األشخاص
ذوي اإلعاقة .وبشكل أساسي تتولى وزارة الشؤون االجتماعية التنسيق واملتابعة بهذا اخلصوص
مع الوزارات األخرى ،ومنها وزارة الصحة ،التربية والتعليم ،وزارة العمل ،احلكم احمللي ،وزارة النقل
واملواصالت ووزارة االتصاالت .وذلك حسب النصوص « تتكفل الدولة بحماية حقوق املعوق وتسهيل
حصوله عليها وتقوم الوزارة بالتنسيق مع اجلهات املعنية بإعداد برامج التوعية له وألسرته ولبيئته
في كل ما يتعلق بتلك احلقوق املنصوص عليها في هذا القانون» ،26وأيضا ً «بناءا على طلب من الوزارة
تقدم املؤسسات احلكومية خططها وتقاريرها السنوية املتعلقة بخدماتها للمعوقني» .27كما بني
قانون حقوق ذوي اإلعاقة في املادة العاشرة منه أن على وزارة الشؤون االجتماعية االهتمام بحقوق
ذوي اإلعاقة في كل من اجملال االجتماعي والصحي والتعليمي والتأهيل والتشغيل ،وفي مجال الترويح
والرياضة والتوعية اجلماهيرية بكل ما فيها من تفصيالت .كما تتولى وزارة الشؤون االجتماعية
التنسيق في موضوع منح التراخيص للقطاع غير احلكومي اخملتص بقضايا ذوي اإلعاقة « وفقا ً
ألحكام هذا القانون وبالتنسيق مع الوزارة تتولى الوزارة اخملتصة منح وإصدار التراخيص الفنية الالزمة
ملزاولة اخلدمات والبرامج واألنشطة التي يقدمها القطاع غير احلكومي للمعوقني ،وكذلك اإلشراف
.24
.25
.26
.27

 31قرار مجلس الوزراء رقم ( )45لسنة 2005م ،بالالئحة التنفيذية لقانون اخلدمة املدنية رقم ( )4لسنة  ،1998املعدل بالقانون رقم ( )4لسنة 2005م ،املادة (.)34
املصدر السابق ،املادة (.)27
قانون رقم ( )4لسنة 1999م بشأن حقوق املعوقني املادة (.)3
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عليها» .28وقد فصلت الالئحة التنفيذية للقانون أيضا في املادة ( )3كيفية إشراف وزارة الشؤون على
إعمال بطاقة املعاق ورزمة اخلدمات املشمولة بها ،وقد حتددت مسؤولية وزارة الشؤون االجتماعية
أمام مجلس الوزراء في موضوع حماية حقوق ذوي اإلعاقة كالتالي « تقوم وزارة الشؤون االجتماعية
بصفتها املسؤولة أمام مجلس الوزراء بالتنسيق واملتابعة مع جميع اجلهات املعنية حلماية حقوق
املعوقني (العامة واخلاصة) وضمان تسهيل احلصول عليها
وكون وزارة الشؤون االجتماعية هي املسؤولة عن التنسيق واملتابعة جلميع السياسات التنفيذية فيما
يتعلق بحقوق األشخاص ذوي اإلعاقة ومنها حق العمل وعليه فقد صدر مرسوم رئاسي بتشكيل
اجمللس األعلى لرعاية املعاقني في عام  ،200429واقتصر املرسوم على مادتني األولى تشكيل اجمللس
والوزارات املعنية ،أما املادة الثانية تتعلق بالنفاذ وتاريخه واجلهات املعنية بتنفيذه
وفي العام  2012صدر مرسوم معدل للمرسوم الرئاسي بشأن تشكيل اجمللس األعلى لألشخاص ذوي
اإلعاقة لعام  ،2004هذا املرسوم أعاد تشكيل اجمللس األعلى وحدد التبعية وحدد املهام ،وألغى ما
يتعارض معه ،وحدد وقت التنفيذ والسريان ،كما تضمن ستة مواد.
وغير في اجلهات املمثلة فيه ،حيث ميثل الوزارات سبعة
وفي املادة ( )1من املرسوم أعاد التشكيل ّ
أعضاء ،مع وزير الشؤون رئيس للمجلس .وسبعة أعضاء ميثلون اجملتمع املدني ،وهناك ممثل للقطاع
اخلاص وممثل ألهالي ذوي اإلعاقة ،ولم يحدد كيف يتم اختياره .وكذلك أُعطيت الهيئة املستقلة حلقوق
االنسان عضو مراقب .وحددت املادة ( )2تبعية اجمللس لوزارة الشؤون االجتماعية ،حيث أن الوزارة كما
سبق الذكر مكلفة بالتنسيق ما بني اجلهات احلكومية وغير احلكومية .وأهم هدف للمجلس «تنسيق
اجلهود احلكومية وغير احلكومية الرامية إلى حتقيق حياة كرمية لألشخاص ذوي اإلعاقة «.30
أما املادة ( )4فقد عددت مهام اجمللس ،وأولها متابعة تطبيق النصوص القانونية واملعاهدات الدولية
التي التزمت بها السلطة الوطنية في إشارة الى نص املادة ( )10من القانون األساسي التي أوجب
على السلطة الوطنية االنضمام إلى املواثيق الدولية مبا فيها اتفاقية حقوق ذوي اإلعاقة .وأكدت املادة
املذكورة أنه على اجمللس وضع االستراتيجيات والسياسات ،ومراقبة خطط وإجنازات الوزارات اخملتلفة.
وتقييم هذه اإلجنازات سواء في القطاع احلكومي أو األهلي .وأهم ما في املادة هو إعطاء اجمللس صالحية
اقتراح القوانني ،أو اقتراح التعديالت القانونية .كما خولت اجمللس وضع معايير اجلودة للبرامج املقدمة
لألشخاص ذوي اإلعاقة ،وأعطت صالحية تشكيل اللجان ووضع نظام داخلي للمجلس.
ولكن إلى اآلن لم يقم اجمللس بدوره املناط به حيث لم يعمل على مصادقة دولة فلسطني على
االتفاقية الدولية حلقوق االشخاص ذوي االعاقة وما زال موضوع وضع االستراتيجيات والسياسات
غير مكتمل (مت وضع اخلطة االستراتيجية الوطنية لقطاع االعاقة لصالح اجمللس االعلى لشؤون
االشخاص ذوي االعاقة ولكن لم يتم وضع اخلطط التنفيذية حتى اآلن).

 .28قانون رقم ( )4لسنة 1999م بشأن حقوق املعوقني املادة (.)8
 .29مرسوم رئاسي رقم ( )3لسنة 2004م بشأن تشكيل اجمللس األعلى لرعاية املعاقني.
 .30مرسوم رقم ( )1لسنة  ،2012بشأن تعديل املرسوم الرئاسي املتعلق باجمللس األعلى لألشخاص ذوي اإلعاقة ،املادة (.)3
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اخلطة الوطنية واالستراجتيات اخلاصة بالوزارات املعنية بتنفيذ حق االشخاص ذوي االعاقة في العمل
تعبر اخلطة الوطنية عن إستراتيجية احلكومة وسياساتها لألعوام  2013-2011ومن خالل ما ورد في
هذه اخلطة من نصوص تتعلق بحق العمل واحلق في احلماية االجتماعية ميكن تتبع إرادة احلكومة
وتوجهاتها خالل هذه الفترة ،ومن املهم االشارة الى ان هذه اخلطة هي تطويرية اي ان ما جاء فيها ليس
هو كل عمل الوزارات بل هو مكمل لعملها الروتيني.
وكذلك من املهم االشارة الى ان هذه اخلطة متبوعة بتقارير متابعة تقوم بإعدادها وزارة التخطيط من
خالل جمع املعلومات من الوزارات من اجل مراقبة تطبيق اخلطة وقد صدر تقريران االول حول السنة
االولى من اخلطة  2011وتقرير ثاني حول السنة الثانية ولم يصدر التقرير الثالث حول ما مت في العام
االخير  2013ولكن صدر التقرير النصف سنوي اخلاص به بتاريخ .2013-11-25
اخلطة الوطنية وتقارير متابعة تنفيذها (خطة التنمية الوطنية )2013-2011
ومن اجل معرفة السياسات احلكومية املتعلقة بحقوق االشخاص ذوي االعاقة يجب مراجعة اخلطط
اإلستراتيجية للحكومة وأولها خطة التنمية الوطنية وتقارير متابعة تنفيذها حيث وضعت احلكومة
خطة التنمية الوطنية  2013-2011حتت عنوان اقامة الدولة وبناء املستقبل وفي التقدمي حتت عنوان
عبور خط النهاية تتطلع اخلطة الوطنية العامة الى ما بعد اليوم الذي ننجز فيه استقاللنا فنحن
نعي العمل الشاق الذي ينتظرنا قبل اجناز االستقالل وبعده من اجل تأمني حياة كرمية للمواطنني
خالية من الفقر وعدم املساواة.
وفي امللخص التنفيذي وحتت عنوان قطاع التنمية االجتماعية تشتمل أجندة سياساتنا الوطنية
على االلتزام بضمان تطوير اخلدمات االجتماعية واحملافظة على مستو متقدم يضمن للمواطنني
احلصول على اخلدمات األساسية في قطاعي التعليم والصحة وتوفير احلماية االجتماعية األساسية
بهدف التخفيف من وطأة الفقر وحماية الفئات املهمشة واألكثر عوزا ولذلك سوف تعمل احلكومة
بالشراكة مع القطاع اخلاص ومؤسسات اجملتمع املدني للتأكد من تكامل وشمولية واستدامة
اخلدمات االجتماعية التي تقدمها للمواطنني ومن قدرتهم على حتمل تكاليفها وسوف تعمل في
هذا االطار على خلق مزيد من الفرص للنساء والشباب مبا يكفل اسهامهم في تنمية مجتمعنا
واقتصادنا واالستفادة من النمو الذي يشهده هذا االقتصاد.
وأشارت اخلطة الوطنية إلى انه في قطاع التنمية االجتماعية ان احلكومة سوف تعمل على مدى
الثالث سنوات ( )2013-2011على إنشاء نظام متكامل للخدمات االجتماعية ليضمن املساعدة في
إقامة مجتمع يتمتع افراده بقدر متميز من الصحة والتعليم وينعمون بالرخاء واالزدهار في دولتنا
العتيدة في الوقت ذاته الذي يراعى فيه توفر الفرص املتساوية جلميع افراد اجملتمع وضمان مشاركتهم
الفعالة في عملية التنمية ومن اجل اخراج هذه االهداف الى النور سوف تواصل العمل على زيادة
اخملصصات التي ترصدها في املوازنة العامة لتقدمي خدمات اجتماعية واستكمال اصالح شبكة
االمان االجتماعي التي تستهدف متكني املستفيدين منها من االعتماد على انفسهم وسوف يتواصل
العمل خالل تنفيذ االستراتيجية قطاع احلماية االجتماعية التي تغطي ثالث سنوات على تطوير
شبكة االمان االجتماعي وحتديث التشريعات التي تلزم احلكومة بتوفير ما يكفي من احلماية والدعم
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للمواطنني وتتمثل األولويات السياسية في هذا اجملال على مدى الثالث سنوات فيما يلي:
•البدء بتنفيذ االصالحات اجلارية على شبكة األمان االجتماعي لضمان جناحها وكفاءتها في
تقدمي املساعدات.
•تطوير وتعزيز برنامج التمكني االقتصادي لألفراد واألسر الفقيرة واملهمشة لتمكينهم من
االعتماد على الذات.
•اعداد برامج مساعدات اجتماعية بهدف حماية الفقراء والفئات املهمشة ومتكينهم مبا
فيهم النساء واألطفال وذوي اإلعاقة.
•اعداد إطار قانوني شامل يضمن تقدمي وتنظيم املساعدات اإلجتماعية لألجيال القادمة.
•العمل مع القطاع اخلاص من أجل إنشاء صندوق املسؤولية االجتماعية بإعتباره أحد املصادر
االضافية لتمويل شبكة األمان االجتماعي.
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جدول االستهدافات الوطنية التي يسعى قطاع التنمية االجتماعية اليها:
الهدف دعم املواطنني واألسر الفقيرة واملهمشة ومتكينها
االساس

االستهداف
للعام 2013

1

نسبة االسر التي تعيش حتت خط الفقر

22%

13%

2

نسبة االسر التي تعاني من انعدام االمن الغذائي

33%

27%

3

عدد االسر الفقيرة التي مت متكينها من اقامة مشاريع

2,100

12,000

املؤشرات القطاعية

الرقم

الهدف تعزيز املشاركة التامة للنساء في اجملتمع ومتكينها
االساس

االستهداف
للعام 2013

1

نسبة مشاركة النساء في سوق العمل

15.7%

17.5%

2

متوسط اجر املرأة ألجر الرجل

82%

90%

3

نسبة املناصب العليا التي تشغلها النساء في القطاع العام

2%

4%

املؤشرات القطاعية

الرقم

وحتت بند محاربة البطالة ركزت سياسة احلكومة (كما تدعي خطة التنمية) على البرامج التي
تستهدف توفير فرص العمل للمواطنني من أجل معاجلة املعدالت املتزايدة من الفقر والبطالة وحتدثت
اخلطة عن تبني منهجية جديدة فسوف تركز سياسة احلكومة على بناء قوة عمل تتمتع بالقدرات
املطلوبة ومتلك املهارات الالزمة لدفع عجلة النمو .
فضال عما تقدم شكلت احلكومة جلنة خاصة لدراسة مقترح تشكيل الهيئة العامة للتشغيل
تتولى االشراف على مراكز التشغيل في احملافظات وتوفر املعلومات حول الوظائف وفرص التدريب
املهني املتوفرة وتوجيه املواطنني الى فرص العمل وتتمثل األولويات السياساتية في هذا اجملال على
مدى الثالث سنوات فيما يلي:
•الشراكة مع القطاع اخلاص والهيئات الغير ربحية واملنظمات غير احلكومية لتوفير القروض
امليسرة الهادفة لتعزيز االستثمار وتأسيس املشاريع اإلنتاجية مبا في ذلك املشاريع اخلاصة
بالشباب والنساء
•تطوير مراكز وبرامج التدريب املهني القائمة وتطوير برامج جديدة بالتنسيق مع القطاع
اخلاص لضمان مواءمة مخرجات التدريب مع احتياجات السوق وتعزيز قدرات العاملني في
التدريب املهني.
•إطالق صندوق التشغيل واحلماية االجتماعية بالشراكة مع القطاع اخلاص ومؤسسات
اجملتمع املدني واملنظمات الغير احلكومية.
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•تنظيم سوق العمل وحماية العاملني والتأكد من التزام املشغلني بشروط وأنظمة السالمة
والصحة املهنية وتعزيز الرقابة عليها.
•إنشاء مراكز للتشغيل في كافة احملافظات وتطوير قاعدة بيانات حول سوق العمل يستفيد
منها العمال واملشغلني.

جدول االستهدافات الوطنية التي يسعى قطاع التنمية االقتصادية اليها
الهدف ضمان قوة سوق العمل ومحاربة البطالة
األساس

االستهداف
للعام 2013

1

معدل البطالة اإلجمالي

24.5%

15%

2

معدل العمالة في أوساط خريجي معاهد التدريب املهني

35%

70%

3

نسبة القوى العاملة في وظائف القطاع العام

23.3%

20%

املؤشرات القطاعية

الرقم

خطة النفقات التطورية العامة ملخص توزيع النفقات التطويرية العامة
قطاع التنمية االجتماعية
القطاع الوطني

2011

2012

2013

احلماية االجتماعية والتمكني

21,200
) دوالر أمريكي(

40,300
( دوالر امريكي(

51,600
) دوالر امريكي(

قطاع التنمية االقتصادية
القطاع الوطني

2011

2012

2013

العمل وحماية العمال

5,000
)دوالر امريكي(

8,700
(دوالر امريكي(

17,300
)دوالر امريكي(

احلماية اإلجتماعية والتمكني (في اخلطة الوطنية ):
تستهدف النفقات التطويرية لهذا القطاع متكني االسر الفقيرة من الناحية االقتصادية بغية تقليص
التكاليف التي تصرف على شبكة األمان اإلجتماعي على املدى البعيد ومت رصد  65مليون دوالر على
مدى السنوات الثالث وسيتم صرف جزء منها على شكل قروض صغيرة من أجل تأمني مصادر رزق
مستقلة
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ورصد  37مليون دوالر لتوسيع وضمان جودة اخلدمات االجتماعية املقدمة للمواطنني من ذوي اإلعاقة
مبن فيهم الذين يعانون من اعاقات بسيطة وشديدة واعدت احلكومة اخلطط الالزمة لتنفيذ مجموعة
من املبادرات التي تستهدف توفير الرعاية للنساء واألطفال واملسنني واألسرى احملررين ممن يعانون من
العوز واحلرمان وتقدمي املساعدات املتخصصة لهم وقد رصدت احلكومة ما مجموعه  18مليون دوالر
لهذه الغاية
العمل وحماية العمال (في اخلطة الوطنية )
خصص معظم النفقات التطويرية املرصودة لهذا القطاع والتي تصل في مجموعها الى  31مليون
دوالر لتمويل معاهد التدريب املهني ومراكز التوظيف التي تساعد العاطلني عن العمل على احلصول
على فرص عمل التي تليق بهم ومتكنهم من املشاركة في القطاعات اإلنتاجية في االقتصاد كما
خصصت احلكومة جزءا من النفقات التطويرية لضمان مراعاة املعايير الصحية وشروط السالمة
العامة في أماكن العمل وملكافحة عمالة األطفال.
تقرير املتابعة األول خلطة التنمية الوطنية 2011
يعد هذا التقرير تقرير املتابعة السنوي األول خلطة التمنية ومت إعداده من خالل جمع البيانات من
مختلف الوزارات ويشمل املتابعة والتقييم واإلجنازات وأبرز التحديات.
تقيم قطاع احلماية االجتماعية 2011
في قطاع احلماية االجتماعية والتمكني تركزت االجنازات في استمرار التحديث والتطوير في قواعد
البيانات وتطوير البيئة القانونية املنظمة للحماية االجتماعية ومت توفير خدمات مختلفة للفئات
املستهدفة أطفال مسنني نساء وذوي اإلعاقة ومت تنفيذ املسح الوطني لألشخاص ذوي اإلعاقة خالل
هذا العام.
وفي مجال التدخالت اخلاصة بتمكني األسر إقتصاديا فإن وزارة الشؤون وقعت إتفاقية املرحلة الثانية
من مشروع التمكني اإلقتصادي ولم يتم تنفيذ هذا املشروع في العام 2011
ما أجنز في مجال حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة تنوع بني خدمات رعاية وإيواء ومشاريع إقراض وبناء
مراكز قدمت الوزارة  50قرضا جديدا ألشخاص وأسر لتمكينهم من إقامة مشاريع إنتاجية مدرّة
للدخل ووقعت الوزارة إتفاقية مشروع خاص بإقامة مشاريع صغيرة ل 300شخص من ذوي اإلعاقة ومت
توفير مستلزمات مركز الشيخة فاطمة ومت استقبال  50منتفع باملركز
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جدول النفقات التطويرية موزعة على القطاعات اجلزئية للعام ( 2011مليون دوالر)

القطاع اجلزئي

املوازنة
املقترحة
حسب
اخلطة()2011

االلتزام املالي

احلماية االجتماعية
والتمكني

21.2

41.2

االنفاق
الفعلي
()2011

نسبة االنفاق
الفعلي
من املوازنة

نسبة االنفاق
الفعلي من
االلتزام

4.0

19%

10%

احلماية االجتماعية والتمكني في العام 2011
وحتت عنوان قطاع احلماية والتمكني في التقرير والذي من املفترض ان يعكس ما مت اجنازه جند فيه
التالي:
يعيد التقرير ذكر ما جاء في خطة التنمية حيث يذكر ان هدف نشاطات هذا القطاع الى حتقيق الهدف
االستراتيجي اخلاص بدعم املواطنني واألسر الفقيرة واملهمشة ومتكينها ثم يتحدث عن مصادقة
مجلس الوزراء في العام  2009على دمج برنامجني من برامج املساعدات النقدية رغم ان التقرير هو
عن حالة تطبيق االستراتيجية للعام .2011
ثم يذكر التقرير بان األولويات السياساتية التي سيتم العمل عليها خالل السنوات 2013-2011
ويعيد ذكر ما جاء في اخلطة الوطنية دون ان يذكر اجنازات العام . 2011
مؤشرات قياس أداء قطاع احلماية االجتماعية لسنة 2011
الهدف
االستراتيجي

املؤشر

خط البيانات
املرجعية

سنة االساس
2009

االستهداف    
2011

القيمة
احملققة
2011

تخفيف حدة
الفقر

نسبة األسر حتت
خط الفقر وتلقت
مساعدات

44.6%

-

53.8%

52.6%

تخفيف حدة
الفقر

عدد األسر التي
حققت جناح من
برنامج التمكني
االقتصادي

2100

رعاية ومتكني
الفئات الضعيفة
واملهمشة

نسبة األشخاص
ذوي اإلعاقة احلاصلني
على خدمات التأهيل
والتدريب اإليواء
والتمكني

5.5%

-

-

4000

5.7%

0

ال يوجد
معلومات
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إن نسبة  %52.2من األسر الفقيرة حتت خط الفقر الوطني تتلقى مساعدات نقدية من وزارة الشؤون
اإلجتماعي فقط .ال يوجد لدى الوزارة بيانات عن املصادر األخرى كلجان الزكاة ووكالة الغوث.
بالنسبة لعدد األسر التي حققت جناح من برنامج التمكني اإلقتصادي وحيث أن املشروع لم يبدأ حتى
نهاية العام  2011فان العدد صفر كما هو في اجلدول.
وحول نسبة األشخاص ذوي اإلحتياجات اخلاصة كما يسميهم التقرير ( األشخاص ذوي اإلعاقة )
احلاصلني على خدمات التدريب والتأهيل واإليواء والتمكني فلم تقدم الوزارة نسبة بل قدمت رقم وهو
 1.108وهم من تلقوا خدمات غير نقدية بحيث لو مت إضافة هؤالء لوصلت النسبة إلى  %9كما ورد من
وزارة الشؤون االجتماعية.
أما املؤشرات التي تتناول القوانني فلم يتم اجناز الدراسة االكتوارية لنظام الضمان اإلجتماعي ولكن
مت تشكيل فريق وطني لها وكذالك احلال حول نظام التقاعد و التمكني االقتصادي ومت إجراء مسح
اإلعاقة متهيدا إلطالق بطاقة املعاق.
النفقات التطويرية العامة املقررة وفق خطة التنمية الوطنية والنفقات الفعلية لقطاع احلماية
االجتماعية للعام (2011مليون دوالر)

التدخل

املوازنة املقترحة
حسب اخلطة
()2011

االلتزام
املالي

االنفاق
الفعلي

نسبة االنفاق
الفعلي من
املوازنة

نسبة االنفاق
الفعلي من
االلتزام

متكني األسر من
الناحية االقتصادية

11.3

30.2

0.3

2.3%

0.8%

ذوي اإلعاقة

3.8

2.30

0.4

10.5%

17.4%
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القطاع االقتصادي
تقيم قطاع العمل وحماية العمال 2011
أهم اإلجنازات
أما قطاع العمل وحماية العمال صادق مجلس الوزراء على قرار دعم صندوق تشغيل واحلماية
االجتماعية للعمال إضافة الى تطوير نظام معلومات سوق العمل.
في إطار اإلصالح املؤسساتي أنهت وزارة العمل املرحلة األولى من تطوير نظام معلومات سوق العمل
وبرامج لتأمني الوظائف ومكافحة البطالة وصادقت احلكومة على قرار دعم صندوق التشغيل
واحلماية االجتماعية للعمال وفعل في آب .2011
النفقات التطويرية العامة املقررة وفق خطة التنمية الوطنية والنفقات الفعلية لقطاع العمل  
للعام ( 2011مليون دوالر)
القطاع اجلزئي

املوازنة
املقترحة حسب
اخلطة()2011

االلتزام
املالي

االنفاق
الفعلي
()2011

نسبة االنفاق
الفعلي من
املوازنة

نسبة االنفاق
الفعلي من
الاللتزام

العمل وحماية العمال

5.0

0.3

0.5

10%

176%

مؤشرات قياس األداء لقطاع العمل وحماية العمال 2011
الهدف
االستراتيجي

إيجاد البيئة
املناسبة لتوفير
فرص العمل

املؤشر

سنة
االساس

خط املرجعية

املستهدف
2011

القيمة
احملققة 2011

نسبة البطالة

2010

23.7%

ال
معلومات

20.9%

نسبة املشاركة في قوى
العمل

2009

41.5%

43.5%

45.8%

نظام معلومات سوق
العمل

2009

غير جاهز
للعمل

جاهز
للعمل

جاهز للعمل
مت االنتهاء من
التطوير

تقرير املتابعة الثاني  خلطة التنمية الوطنية 2012
يعد هذا التقرير تقرير املتابعة السنوي الثاني خلطة التمنية ومت إعداده من خالل جمع البيانات من
مختلف الوزارات ويشمل املتابعة والتقييم واالجنازات وابرز التحديات
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تقيم قطاع احلماية االجتماعية 2012
املوازنة التطويرية حسب اخلطة للعام  2012مقارنة بااللتزام املالي واإلنفاق الفعلي احلماية
االجتماعية والتمكني (مليون دوالر)
القطاع اجلزئي

املوازنة املقترحة حسب
اخلطة()2012

اإللتزام املالي

الصرف املالي()2012

احلماية االجتماعية والتمكني

40.3%

ال يوجد معلومات

24.8

مؤشرات قياس أداء قطاع احلماية االجتماعية 2102
املؤشر

خط البيانات
املرجعية

الهدف
االستراتيجي
تخفيف حدة الفقر

نسبة األسر حتت
خط الفقر وتلقت
مساعدات

44.6%

تخفيف حدة الفقر

عدد االسر التي
حققت جناح من
برنامج التمكني
االقتصادي

2100

رعاية ومتكني
الفئات الضعيفة
واملهمشة

نسبة االشخاص
ذوي االعاقة احلاصلني
على خدمات التأهيل
والتدريب اإليواء
والتمكني

5.5%

سنة االساس
2009
-

-

-

االستهداف
2012
54.1%

4000

7.19%

القيمة
احملققة 2012
64.8%

0

52.36%

إن %64.8من األسر الفقيرة حتت خط الفقر الوطني تتلقى مساعدات نقدية من وزارة الشؤون فقط.
األسر التي حققت جناحا من برنامج التمكني االقتصادي وحيث أن املشروع لم يبدأ في  2012بسبب
تأخر الدعم املالي من املانحني.
املؤشرات التي تتناول القوانني فلم ترد بيانات بخصوصها من مصدرها وحدة الشؤون القانونية في
وزارة الشؤون لم تزود املعلومات وعليه مت حذفها من جدول املؤشرات.
لم يذكر التقرير بيانات حول األشخاص ذوي اإلعاقة كما فعل تقرير .2011
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النفقات التطويرية العامة املقررة وفق خطة التنمية الوطنية والنفقات الفعلية لقطاع احلماية
االجتماعية للعام  ( 2012مليون دوالر )

التدخل

املوازنة املقترحة
حسب اخلطة
()2012

االلتزام
املالي

اإلنفاق
الفعلي

نسبة اإلنفاق
الفعلي من
املوازنة

نسبة اإلنفاق
الفعلي من
االلتزام

متكني األسر من
الناحية االقتصادية

18.4

ال يوجد
معلومات

0.6

ال يوجد معلومات

46%

االحتياجات اخلاصة

11.8

ال يوجد
معلومات

1.1

ال يوجد معلومات

9.3%

اإلجنازات في العام  2012وضمن اإلصالح املؤسسي استكمل حتديث بيانات  31.000أسرة من برنامج
التحويالت النقدية في احملافظات الشمالية.
اجناز اطار استراتيجي لقطاع اإلعاقة في فلسطني ووضع خطة عمل واضحة األهداف واألنشطة
. 2015-2013
في مجال رعاية وزارة الشؤون لألشخاص ذوي اإلعاقة في العام  2012فلم تنجز بطاقة املعاق ومت تزويد
 358شخص من ذوي اإلعاقة بالتدريب والتأهيل املهني ومت منح قروض ل  179شخص من ذوي اإلعاقة
لتمويل مشاريع مدرّة للدخل وصل عدد املشاريع اجلارية حوالي  41مشروعا ،كما مت منح قروض ل 39
شخص من مركز الشيخ خليفة.
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القطاع االقتصادي
تقييم قطاع العمل وحماية العمال
مت تخصيص ما يقارب  8.7مليون دوالر لقطاع العمل وحماية العمال ،ومت تطوير خمس مكاتب تشغيل
منوذجية متعدد اخلدمات استكمال تشكيل مجالس التشغيل والتعليم التقني املهني مت تطوير
وإطالق نظام معلومات سوق العمل ومت إطالق مشروع التشغيل املضمون للخريجني ومت تشغيل 100
خريج من اجلنسني ( ليس هناك معلومات عن تشغيل أشخاص من ذوي اإلعاقة ).
مؤشرات قياس األداء لقطاع العمل وحماية العمال للعام 2012
الهدف االستراتيجي

املؤشر

سنة
األساس

خط
املرجعية

املستهدف
2012

القيمة احملققة
2012

إيجاد البيئة املناسبة
لتوفير فرص العمل

نسبة البطالة

2010

23.7%

ال
معلومات

23%

نسبة املشاركة
في قوى العمل

2009

41.5%

45.5%

43.6%

نظام معلومات
سوق العمل

2009

غير جاهز
للعمل

يعمل
جزئيا

جاهز للعمل
مت اإلنتهاء
من التطوير

النفقات التطويرية العامة املقررة وفق خطة التنمية الوطنية والنفقات الفعلية لقطاع العمل  
للعام (2012مليون دوالر)

القطاع اجلزئي

املوازنة املقترحة حسب اخلطة
()2012

اإللتزام املالي

اإلنفاق الفعلي ()2012

العمل وحماية العمال

8.7

20.5

0.56

تقرير املتابعة النصف سنوي  خلطة التنمية الوطنية 2013
نستعرض تقرير املتابعة النصف سنوي خلطة التمنية لعدم وجود التقرير السنوي 2013
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تقيم قطاع احلماية االجتماعية 2013
مقدار الصرف وتقدم سير العمل للتدخالت الرئيسية لقطاع احلماية اإلجتماعية مقارنة باملوازنة
حسب اخلطة لعام ( 2013مليون دوالر)
التدخل

املوازنة املقترحة حسب
اخلطة ()2013

اإلنفاق الفعلي

نسبة اإلنفاق
الفعلي من املوازنة

متكني األسر من الناحية االقتصادية

21.1

0.42

2%

االحتياجات اخلاصة

19.7

0.066

0.5%

في مجال متكني االسر من الناحية االقتصادية مت إطالق املرحلة الثانية من املشروع
األنشطة املتعلقة بذوي اإلعاقة مراجعة نظام بطاقة املعاق وإدخال تعديالت مقترحة من قبل الشركاء
تقدمي خدمة التدريب املهني ل  131طفل ذو إعاقة من خالل مراكز تأهيل ذوي اإلعاقة وتخريج  74طالب
وطالبة من مركزي الشيخ خليفة والشيخة فاطمة وتأهيل  35من األطفال ذوي اإلعاقة الذهنية من
سن  15-6من مركز الدار البيضاء وتأهيل وتعليم أكادميي  43طالب من ذوي اإلعاقة البصرية الكلية
واجلزئية من الصف األول وحتى العاشر.
إعتماد صرف  68مشروع ملستفيدين جدد من الصندوق اإلماراتي لتمكني ذوي االعاقة.
القطاع اإلقتصادي في التقرير النصف سنوي 2013
لم يتم التطرق لتقييم قطاع العمل وحماية العمال كما جرت العادة في التقارير السابقة ومن
احملتمل أن يكون ذلك في التقرير السنوي الذي لم يصدر بعد حيث أن التقرير النصف سنوي املذكور
أعاله صدر في  2013/11/25أي قبل شهرين من هذه الدراسة.
اخلطة اإلستراتيجية الوطنية لقطاع اإلعاقة في األراضي الفلسطينية 2012
بعد اإلطالع على خطة التنمية والتي تعبر عن توجه احلكومة بشكل عام حول حق العمل وحق
احلماية نعالج في هذه اجلزئية ما جاء في استراتيجية قطاع اإلعاقة وهي أيضا موجه إلى كل الوزارت
وال تختص بجهة بذاتها وإن كانت تتعلق أكثر بعمل وزارة الشؤون والتي تعتبر اجلهه املسؤولة حسب
القانون عن ضمان متتع األشخاص ذوي اإلعاقة بحقوقهم.
في املدخل حول اخلطة اإلستراتيجية جاء أن اإلستراتيجية تهدف إلى إشراك كافة ذوي الشأن في
قطاع اإلعاقة في عملية التخطيط وفي عملية تنفيذ اخلطة مت اخلروج عن املألوف وجرى العمل على
تطوير إطار استراتيجي عريض يجمع اجلميع بدال من الغوص في التفاصيل التشغيلية في إطار خطة
تفصيلية ذات نشاطات متشعبة.
إن هذه احملاولة أدت إلى عدم وضوح كيف ستتحمل كل جهة ما عليها من واجبات جتاه حقوق محددة
بدون تفاصيل تشغيلية ونشاطات واضحة ال يوجد مسؤوليات محددة على كل جهة عند محاولة
تقييم مدى إلتزام الوزارات مثال ال توجد مرجعية للتأكد هل قامت كل وزارة بدورها أم ال .
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وحول احلماية االجتماعية
عاجلت إستراتيجية قطاع اإلعاقة من خالل التوجه اإلستراتيجي الثالث معيشة كرمية
لألشخاص ذوي اإلعاقة
تزداد مخاطر وقوع األشخاص ذوي اإلعاقة في الفقر لغياب التعليم عنهم وضيق فرص العمل املتاح
لهم وفي غياب متتعهم باحلماية االجتماعية وغياب برامج أو نظام الضمان اإلجتماعي يكون الشخص
من ذوي اإلعاقة أكثر إنكشافا وعرضة للتأثر بالعوامل اخلارجية والظروف املعيشية الصعبة والعوامل
السياسية فالعالقة بني الفقر واإلعاقة هي عالقة عكسية وتبادلية ففي الوقت الذي يزيد فيه الفقر
من نسبة اإلعاقة تلعب اإلعاقة مبفهومها التفاعلي كذلك دورا محوريا في زيادة الفقر .31
وفي إجتاه سياسة التدخل مبسمى رزمة التدخالت التي تضمن متتع ذوي اإلعاقة مبستوى معيشي الئق
حددت استراتيجية قطاع اإلعاقة مؤشرات النجاح كما يلي:
•ارتفاع نسبة من تشملهم برامج احلماية االجتماعية للحاالت األكثر واألشد صعوبة.
•ارتفاع املشمولني في برامج التمكني االقتصادي واالجتماعي من األشخاص ذوي اإلعاقة.
•رفع مستوى معيشة األشخاص الذين يتلقون مساعدات من برامج احلماية إلى حدود
املعيشة الكرمية (خط الفقر).
•درجة فعالية برامج بطاقة االعاقة ورزمة اخلدمات املنبثقة عنه.
•عدد األشخاص ذوي اإلعاقة التي يتضمنها برنامج الضمان االجتماعي.

 .31اخلطة االستراتيجية الوطنية لقطاع االعاقة في االرضي الفلسطينية احملتلة لسنة  2012الصفحة 45
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تدخالت حالية آنية
التعمق والتوسع في برنامج احلماية اإلجتماعية بحيث يشمل كافة احلاالت األكثر صعوبة مبا يضمن
حجم تدخالت تعزز متتع األشخاص ذوي اإلعاقة مبستوى معيشي الئق.
تطوير مبادئ عمل رئيسية تضمن احلفاظ على الكرامة اإلنسانية في التدخالت مع احلاالت األكثر
صعوبة.
تطوير برنامج محوسب خاص لتشخيص وتقييم األشخاص ذوي اإلعاقة الذين تنطبق عليهم املعايير
التي متكنهم من اإلستفادة من برنامج احلماية اإلجتماعية على أن يكون شامال ومبني على النموذج
اإلجتماعي التفاعلي والتوجه احلقوقي لإلعاقة.
وضع آليات ومعايير واضحة تضمن استفادة األشخاص ذوي اإلعاقة خصوصا النساء والشباب وكبار
السن من برامج التمكني االقتصادي وتبادل املعلومات لضمان شمولية التغطية واحلد من االزدواجية.
تسريع العمل على بطاقة اإلعاقة من منظور الشراكة بني املؤسسات الرسمية واجملتمعية اخملتلفة على
طيات عملها منظور حقوقي ملعيشة كرمية والئقة لألشخاص ذوي اإلعاقة
أن تؤسس هذه البطاقة في ّ
وتقترح إستراتيجية قطاع اإلعاقة مجموعة تدخالت مستقبلية وهي :
تشكيل شبكات احلماية اإلجتماعية على مستوى احملافظات مبا يضمن حتقيق مستوى معيشي
وحماية اجتماعية الئقة باألشخاص ذوي اإلعاقة مبنية على روح ومعايير التوجه احلقوقي من كافة
املؤسسات وبشراكة مع القطاع اخلاص.
تفعيل آليات الرصد وجمع وتوزيع املعلومات لضمان إستفادة األشخاص ذوي اإلعاقة من النفقات
التي تقدمها املؤسسات احلكومية اخملتلفة مبا فيها التدريب واملساعدة املالية والرعاية املؤقتة.
تطوير برامج متكني متكاملة تشمل على كافة احللقات االستحقاق تؤسس إلى ضمان وصول
األشخاص ذوي اإلعاقة إلى السكن املالئم واملوائم وضمان إستفادة األشخاص ذوي اإلعاقة على قدم
املساواة مع الفئات اجملتمعية األخرى من حيث اإلستحقاقات الوظيفية وبرامج تقاعد ورعاية صحية.
تضمني حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة في نظام الضمان االجتماعي حال إقراره على أن تتولى الدولة
مسؤولية تغطية مساهمة االشخاص ذوي اإلعاقة في الصندوق.
وفي إجتاه سياسة التدخل مبسمى توسيع إمكانية احلصول على فرص عمل كمفتاح رئيسي
لتحسني األمن االقتصادي والرفاهية لألشخاص ذوي اإلعاقة
•تقترح استراتيجية قطاع اإلعاقة مؤشرات للنجاح.
•تراجع عدد حاالت اخملالفة لتطبيق قانون الكوته التشغيلية في املؤسسات اخلاصة والعامة.
•جلان مشكلة من مؤسسات حقوقية لرصد عملية توظيف األشخاص ذوي اإلعاقة ومدى
إلتزام املؤسسات بها.
•قضيا ومؤشرات مرتبطة باإلعاقة واألشخاص ذوي اإلعاقة يتم تضمينها في النماذج التي
تستخدمها دائرة التفتيش في وزارة العمل.
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•الئحة بديلة عن اللياقة الصحية تبنى على منظور شمولي حقوقي لإلعاقة.
•درجة فعالية قاعدة املعلومات املشتركة بني القطاعات.
•عدد الدراسات التحليلية لعملية االدماج.
•عدد من املشاريع املنفذة والناجحة تديرها مجموعة من األشخاص من األشخاص ذوي اإلعاقة.
•عدد من دراسات اجلدوى املتقنة واجلاهزة لصالح األشخاص ذوي اإلعاقة .
•عدد من األشخاص ذوي اإلعاقة ميتلكون مهارات مهنية في مجاالت تنسجم مع احتياجات
السوق.

تدخالت حالية
•تطبيق ما نص عليه القانون بتشغيل  %5من األشخاص ذوي اإلعاقة من خالل إقرار إجراءات
على مستوى التفتيش والتشغيل مبا يحقق ذلك.
•رصد عملية تطبيق املادة القانونية التي تنص على تشغيل  %5من موظفي كل منشأة من
األشخاص ذوي اإلعاقة من قبل جلان رصد محايدة.
•تطوير نظام ضريبي يراعي توفير مستوى معيشي الئق لألشخاص ذوي اإلعاقة وذويهم.
•نظام حتفيزي للقطاع اخلاص إلستيعاب األشخاص ذوي اإلعاقة.
•حملة توعية للمشغلني حول ميزات تشغيل األشخاص ذوي اإلعاقة وإجراء وتأمني الترتيبات
التيسيرية واملؤهلة خملتلف األشخاص ذوي اإلعاقة دون متييز على أساس نوع اإلعاقة.
•إزالة جميع اللوائح والقوانني التي حتد من توظيف األشخاص ذوي اإلعاقة.

تدخالت مستقبلية
•مواءمة مراكز وبرامج التأهيل والتدريب املهني لتكون بيئتها صديقة االشخاص ذوي االعاقة.
•التوسع والتنوع في برامج التأهيل والتدريب املهني في املراكز اخلاصة باألشخاص ذوي اإلعاقة
مبا يلبي متطلبات سوق العمل.
•توفير رؤوس األموال الالزمة إلقامة مشاريع مدرّة لدخل األشخاص ذوي اإلعاقة.
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إستراتيجية عمل وزارة الشؤون االجتماعية 2013 -2011
بعد االطالع على اخلطة الوطنية للفترة  2013-2011وعلى اإلستراتيجية الوطنية لقطاع اإلعاقة
 2012نتجه الى كيف ترجمة الوزارات ذات العالقة هذه التوجهات الوطنية مع األخذ بعني االعتبار بأن
إستراتيجية وزارة العمل وضعت في العام  2011أي قبل إستراتيجية قطاع اإلعاقة وإن كانت وزارة
الشؤون هي الالعب الرئيسي فيها.
وفي تقدمي الوزارة لهذه اإلستراتيجية تعرفها بأنها إستراتيجية متكاملة لعمل وتطوير وزارة الشؤون
االجتماعية في كافة مناحي عملها وتستند هذه اإلستراتيجية الى إستراتيجية قطاع احلماية
االجتماعية . 2013-2011
وحتت الهدف اإلستراتيجي الثاني لقطاع احلماية االجتماعية هو رعاية ومتكني الفئات املهشمة في
اجملتمع أما الهدف الفرعي فلديه هدف محدد لتعزيز احلماية والرعاية ومتكني األشخاص ذوي اإلعاقة.
وحتت هذا الهدف الفرعي حتدد إستراتيجية قطاع احلماية االجتماعية األربع اجتاهات الرئيسية التالية
للسياسات وهي مصممة لدعم هذا الهدف االستراتيجي:
1 .1تطوير السياسات والقوانني التي تضمن حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة وتعزز دمجهم في اجملتمع
2 .2توفير اخلدمات الالزمة وتطويرها
3 .3دعم االستقالل االقتصادي لألشخاص ذوي اإلعاقة ودمجهم في تيار اجملتمع وخاصة أسواق
العمل اخملتلفة
4 .4تعزيز املؤسسات التي تقدم الدعم لألشخاص ذوي اإلعاقة
إستراتيجية وزارة الشؤون وفي وصفها للوضع احلالي فإن العائالت التي لديها أطفال من ذوي اإلعاقة
حتصل على تأمني صحي وتتلقى مساعدات نقدية باإلضافة إلى بعض األجهزة كما يحصل األشخاص
ذوي اإلعاقة البالغون على تأمني صحي ومساعدات نقدية وبعض األجهزة كما توجد دائرة للقروض
الصغيرة تستهدف األشخاص ذوي اإلعاقة اجلسدية كم أن هناك القليل من أماكن العمل اخملصصة
لذوي اإلعاقة وليس هناك خدمات تعمل على تقدمي الدعم من ناحية السكن.

وفي التقييم واالستنتاجات
ضعف اإلشراف على تقدمي اخلدمات العامة والتركيز على التحويالت النقدية بدل اخلدمات كما أن نظام
اخلدمات املقدم لذوي اإلعاقة من قبل وزارة الشؤون ليس مطورا بالشكل املطلوب حيث تركز الوزارة
على برامج املساعدات الغذائية والنقدية وعلى الرغم من أهمية هذه البرامج على املدى القصير إال
أنها غير كافية لتأمني تنمية مجتمعية ودمج األشخاص ذوي اإلعاقة في اجملتمع على املدى الطويل.
ويتم تقييم االحتياجات الفردية لألشخاص ذوي اإلعاقة والتخطيط لتقدمي اخلدمات على مستوى
مديريات الشؤون في مناطق عملها ومن الصعب تصور سير هذه العملية بالنجاعة املطلوبة بسبب
قلة عدد الباحثني االجتماعيني والذين هم منشغلون بإدارة عملية املساعدات الطارئة والتحويالت
النقدية ومن الواضح قلة اخليارات املتوفرة لألفراد الذين يعانون من إعاقات نفسية حيث أن وصولهم
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للمرافق العامة محدود سواء عن طريق طبيعة البناء والبنية التحتية التي حتد من قدراتهم على
استخدام هذه املرافق وعدم استعداد احلكومة والوزارات لتلبية إحتياجاتهم عن طريق فرض وتقنني
التعامل معهم عند تصميم األبنية وتقدمي اخلدمات العامة كما أن الشراكة والتعاون في التعامل مع
هذه القضية غائب أو ضعيف على مستوى الهيئات احلكومية.
حاليا ال يتوفر التدريب املهني املطلوب أو برامج التشغيل الكافية لألشخاص ذوي اإلعاقة من الشباب
والبالغني وهذا يحد من قدرتهم على الوصول إلى حالة من االستقالل االقتصادي ميكنهم من االندماج
في اجملتمع وخاصة سوق العمل البد من سد احلاجة إلى التأهيل املهني بوجود فرص توظيفية من شأنها
أن تترك مردود إيجابي على األفراد من األشخاص ذوي اإلعاقة لقد قدر حجم العاطلني عن العمل من
األشخاص ذوي اإلعاقة بخمسة أضعاف النسبة املوجودة في مجموع السكان لذلك البد من التشديد
على هذه القضية إن كنّا ننوي الوصول إلى دمج مجتمعي حقيقي لألشخاص ذوي اإلعاقة.
ال شك بأن الدعم املقدم من خالل اإلقراض الصغير له أهمية في دعم األشخاص ذوي اإلعاقة و لكن
البد من التشديد على أنه ليس اخليار املناسب للكثيرين.
تقدم وزارة الشؤون قروض صغيرة بقيمة ( 10,000دوالر كحد أقصى) األشخاص ذوي اإلعاقة لتطوير
منشأتهم الصغيرة وقد ركز هذا البرنامج في بداياته على تقدمي القروض للعاطلني عن العمل
لألشخاص ذوي اإلعاقة من عمر  60 -18سنة املسجلني كحاالت إجتماعية مت توسيع البرنامج ليضم
غير املسجلني كحاالت اجتماعية وتعطى مسؤولية القروض في بعض احلاالت للعائلة لصالح أبنائها
من ذوي اإلعاقة ويتلقى الذين يتقدمون للقروض تدريبا في تخطيط وتشغيل األعمال.
وتقدم القروض من الصندوق بقيمة مليون دوالر ومت توسعة املشروع بإضافة  5.5مليون دوالر لتوسيع
املشروع خالل األعوام  2013-2011ولغاية  2011أقر الصندوق  300قرض صغير وتعتبره وزارة الشؤون
من أجنح البرامج.

الخدمات والمساعدات المقدمة لألشخاص ذوي اإلعاقة:
إستراتيجية التطوير تعزيز مشاركة أصحاب العمل والقطاع اخلاص
الهدف :تنفيذ برامج املسؤولية اجملتمعية بالشراكة مع أرباب عمل الشركات متوسطة وكبيرة
احلجم ودعم دمج األشخاص ذوي اإلعاقة في سوق العمل.
األنشطة :سيتم تصميم نظام لتوفير العوائد الضريبية وفوائد األجور ومنح ترخيصات للمتدربني
على تقدمي اخلدمات لذوي اإلعاقة وسيتم وضع مسودّة التشريعات املناسبة و وضع نظام جزائي
للموظفني الذين يخفقون في حتقيق التزاماتهم القانونية مع األشخاص ذوي اإلعاقة.
النتائج :تسهيل وصول األشخاص ذوي اإلعاقة الى فرص العمل مما يؤدي الى متكني واستقاللية
اقتصادية اكبر حتسني االندماج االجتماعي األشخاص ذوي اإلعاقة حاجة اقل لدفع تكاليف املساعدات
االجتماعية األشخاص ذوي اإلعاقة.
اجلدول الزمني :سيتم وضع خطة للتدابير أعاله خالل العام  2012وسيتم إقرار التشريع املتعلق به
في العام . 2013
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إستراتيجية التطوير دعم الدمج االجتماعي
الهدف :ضمان حصول األشخاص ذوي اإلعاقة على نفس احلقوق والفرص التي يحصل عليها سائر
املواطنني وضمان حقهم في املشاركة في حياة اجملتمع.
األنشطة :سيتم وضع خطط عمل مفصلة فيما يتعلق بتطوير توجه مجتمعي شامل لتطوير خدمات
دعم ذوي اإلعاقة وسيتم التركيز على تسهيل الوصول إلى اخلدمات اجملتمعية وتطبيق برامج ملساعدة
األشخاص ذوي اإلعاقة على العيش والعمل في مجتمعاتهم وستكون خدمات الدعم موجهه للفرد
وستشجع األشخاص ذوي اإلعاقة على إدارة حياتهم وأن يصبحوا مستقلني ومعتمدين على أنفسهم
وسيتم بناء مجتمع مندمج على املدى الطويل وسيتم وضع خطط عمل واستراتيجيات طويلة وقصيرة
األمد كذلك سيتم حتديد األولويات واجلداول الزمنية لتحقيق األهداف املبينة.
وستحتوي خطة العمل العامة على خطط خاصة لعدة أبعاد للدمج االجتماعي:
.1
.2
.
.4
.5
.6

1االنخراط في سوق العمل
2الوصول الى العيش املستقل
 3تشغيل ذاتي
4خدمات الوقاية والتدخل املبكر
5احلصول على التدريب املهني
6خدمات نقل ومواصالت االشخاص ذوي اإلعاقة.

النتائج :خطط عمل لتحفيز الدمج االجتماعي وسيتمتع األشخاص ذوي اإلعاقة بجودة حياة
محسنة وستكون لهم الفرص ذاتها التي يحصل عليها كل موطن وستقل احلاجة إلى االستثمار في
مؤسسات اختصاصية منفصلة.
اجلدول الزمني  :سيتم حتضير خطط العمل خالل  2011سيتم تطبيق خطط العمل .2012
إستراتيجية التطوير دعم االنخراط في سوق العمل
الهدف :ضمان فرص عمل متساوية األشخاص ذوي اإلعاقة الذين يطمحون في العمل كعمال أو
كرجال أعمال.
األنشطة :يشكل الوصول إلى االنشطة التي تولد الدخل املالي عنصرا مهما في عملية دمج
األشخاص لذلك سيتم وضع مسودّة خلطة عمل حول معايير االنخراط لألشخاص ذوي اإلعاقة في
سوق العمل وسيكون هناك تركيز على مساعدة األشخاص ذوي اإلعاقة على االنخراط في سوق
العمل العام بدل العمل في ورش منعزلة وسيتم التركيز على ثالث توجهات في خطة العمل.
1 .1حتسني الوصول إلى تدريب عام وتشغيل وخدمات التوظيف التي تزودها وزارة العمل.
2 .2تطوير مناذج توظيف مدعومة والتي تساعد األشخاص ذوي اإلعاقة على إيجاد واحلصول على
عمل في سوق العمل العام.
محسنة لتأسيس وتشغيل مصالح صغيرة.
3 .3فرص
ّ
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النتائج  :سيكون األشخاص ذوي اإلعاقة اكثر إستقاللية إقتصاديا وبالتالي سيكونون أكثر إعتماد
على الذات وسيساهمون في اجملتمع الفلسطيني وستقل احلاجة للمساعدات واخلدمات االجتماعية.
اجلدول الزمني  :سيتم حتضير خطة عمل خالل  2011وسيبدأ التطبيق في العام .2012
إستراتيجية التطوير دعم التشغيل الذاتي واملبادرة الذاتية
الهدف :تشجيع ذوي االعاقة العاطلني عن العمل لتأسيس شغل خاص بهم
االنشطة  :نسبة البطالة في فلسطني عالية خصوصا في اوساط الشباب واملنافسة على فرص العمل
كبيرة وغالبا ما يكون لذوي االعاقة فرص اقل ليس فقط بسبب اإلعاقة بل ألنه ينقصهم فرص التعليم
وال تتوفر فرص التدريب املهني وقد يكون البديل انشاء مصلحة جتارية صغيرة والوصول الى التمويل من
خالل القروض الصغيرة مهم ويلزم التدريب والدعم من اجل بناء البرامج التجارية وتفعيل مصلحة
بصورة مهنية وإال ستكون احتماالت الفشل عالية جدا لذلك سيتم وضع خطة عمل للتشغيل الذاتي
لذوي اإلعاقة وخطط لتطوير أنظمة قروض والتدريب التجاري لألشخاص ذوي اإلعاقة.
النتائج :سيصبح األشخاص ذوي اإلعاقة أكثر إستقاللية من ناحية اقتصادية وسيتحقق لهم
اإلكتفاء الذاتي وسيكون هناك حاجة أقل لتزويد املساعدات من قبل احلكومة.
اجلدول الزمني  :ستوضع خطة العمل خالل العام  2011وسيبدأ تطبيق اخلطة في العام .2012
إستراتيجية التطوير حتسني فرص احلصول على تدريب مهني
الهدف :حتسني فرص لألشخاص ذوي اإلعاقة في دخول سوق العمل كموظفني أو أصحاب مشاريع من
خالل تزويدهم باملعارف واملهارات املهنية املطلوبة من قبل ارباب العمل.
األنشطة :إكتساب املهارات املهنية مهم جدا لألشخاص ذوي اإلعاقة في حال املنافسة في سوق
العمل العام حيث يتردد أصحاب العمل في توظيفهم وذلك بسبب النظرة السلبية مع أن جتارب
الدول األخرى بينت بأن لألشخاص ذوي اإلعاقة الذين يتلقون التدريب املناسب والدعم الكافي الفاعلية
واإلنتاج كغيرهم وقد يكونون أكثر حتفيزا من غيرهم.
إن حتسني فرص دخول التدريب املهني له جانبان البد من فرص انخراط اكبر لألشخاص ذوي اإلعاقة في
التدريب املهني العام املقدم من قبل وزارة العمل ومؤسسات اجملتمع املدني.
في حال عدم توفر التدريب العام ال بد من تطوير تدريب خاص باألشخاص ذوي اإلعاقة وال بد من
التشديد على كون التدريب املهني يزود األفراد باملهارات املطلوبة من قبل أرباب العمل وبإمكانها
العودة مبردود وظيفي جيد على ذوي اإلعاقة.
مشكلة التدريب احلالي أنه يزود مبهارات قدمية ال قيمة لها في سوق العمل وقد مت وضع خطة سيتم
صياغتها مع وزارة التعليم و وزارة العمل وغيرهم من الشركاء.
النتائج  :حتسن الفرص املقدمة لذوي االعاقة بشكل يدعم فرص حصولهم على عمل.
اجلدول الزمني  :سيتم وضع اخلطة خالل العام  2011ويبدأ التنفيذ .2012
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إستراتيجية التطوير مراجعة املساعدات االجتماعية
الهدف  :تطوير عملية استهداف املنتفعني من املساعدات االجتماعية التي تتماشى مع االحتياجات
اإلضافية لألفراد والعائالت التي فيها أفراد من ذوي اإلعاقة والترتيب املتعلق بتعويض نقص أو إنقطاع
الدخل املترتب على اإلعاقة.
األنشطة :البد لنظام اخلدمة االجتماعية من اتباع نهج استهداف أفضل حيث يركز برنامج
املساعدات النقدية على العائالت واألسر كوحدات منفصلة دون اعتبار االحتياجات اخلاصة املترتبة
على وجود أفراد من ذوي اإلعاقة.
يجب اعتماد نظام استهداف أكثر مرونة يراعي الفئة العمرية وإختالف االحتياجات ومراعاة تغير
االحتياجات بتغير الظروف.
النتائج :تطوير خطة عمل طويلة األمد فيما يخص إستراتيجية التحويالت النقدية في فلسطني
وزيادة اخلدمات للمجموعات املهمشة عن طريق اخلدمات اإلجتماعية واملساعدات النقدية بشكل
يضمن تنمية مستمرة وثابتة في نظام التحويالت النقدية.
اجلدول الزمني  :تطوير اإلستراتيجية بني .2013 – 2011

خطط واستراتيجيات وزارة العمل البنود المتعلقة بحق العمل لألشخاص ذوي اإلعاقة
خطة عمل وزارة العمل للعام 2011
تلعب وزارة العمل دور مهم في موضوع حق العمل لألشخاص ذوي اإلعاقة وبالذات فيما يتعلق
بالعمل في القطاع اخلاص حيث ان العمل في القطاع احلكومي يندرج حتت مسؤولية ديوان اخلدمة
املدنية فكيف ترجمت وزارة العمل ما جاء في االستراتيجية الوطنية لألعوام .2013-2011
وفي إطار األهداف اجلزئية للخطة ،زيادة معدل املشاركة في القوى العاملة مبا فيها مشاركة النساء
وذوي اإلعاقة واملهمشني وخفض معدل البطالة وخاصة بني الشباب والنساء واخلريجني اجلدد ودمج
التشغيل دمجا فعاال مع التدريب التقني واملهني.
ولم تتطرق اخلطة لتفاصيل حول األهداف اجلزئية املذكورة وجاءت اخلطة مقتضبة بشكل كبير.
خطة وزارة العمل للعام 2013
وفي ملخص إجنازات  2011و 2012وفي مجالي التنمية االقتصادية والتنمية البشرية
إعادة إحياء وإطالق صندوق التشغيل واحلماية االجتماعية ومتهيدا إلعتماد اللجنة الوطنية لتشغيل
النساء من قبل مجلس الوزراء مت إعداد ورقة الشروط املرجعية والنظام الداخلي وخطة تنفيذية
وتشكيل اللجنة الوطنية لتشغيل النساء مجموعة بؤرية مركزة ملسح العنف املبني على النوع
االجتماعي في مكان العمل.
وكررت األهداف اجلزئية الواردة في خطة عمل وزارة العمل للعام  2011السابقة الذكر واملتعلقة بزيادة
معدل املشاركة في القوى العاملة من النساء ومن األشخاص ذوي اإلعاقة وخفض معدل البطالة
بينهم واحلقيقة فإن هذه األهداف اجلزئية مأخوذة من اخلطة اإلستراتيجية القطاعية للعام . 2010
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خطة اإلدارة العامة للتدريب املهني للعام  2013كما وردت في إستراتيجية وزارة العمل
البرنامج
زيادة الربط
بني مخرجات
التدريب
املهني
وحاجات
السوق

االهداف
االستراتيجية
للبرنامج
تطوير خدمات
التشغيل والتدريب
وخفض معدل
البطالة وزيادة
معدل املشاركة
في القوى العاملة
وخاصة مشاركة
الشباب والنساء
وذوي االعاقة

االهداف
احملددة
زيادة نسبة
امللتحقني
ببرامج
التدريب
 % 15وزيادة
امللتحقني
من
اخلريجني
بسوق
العمل

املؤشرات

النشاطات

عدد امللتحقني
ببرامج التدريب
وعدد امللتحقني
من اخلريجني
بسوق العمل

)1زيادة البرامج
التدريبية
املتعلقة
بالنساء
)2تصميم
برامج تناسب
االشخاص ذوي
االعاقة

التكلفة
بالشيكل
1.000.000

1.000.000

إستراتيجية التعليم والتدريب املهني والتقني 2010
وضعت هذه اإلستراتيجية بتعاون بني وزارة العمل و وزارة التربية والتعليم العالي وبتعاون بني القطاع
العام واخلاص.
ومن األهداف الفرعية لهذه اإلستراتيجية إتاحة فرص متساوية للنساء وذوي اإلعاقة للوصول لنظام
التعليم والتدريب املهني والتقني.
املستفيدين من نظام التعليم والتدريب املهني والتقني هم فئة واسعة من املواطنني ومن بينهم
املواطنني الذين يعانون من القيود تعيق مشاركتهم في احلياة االقتصادية مثل ذوي اإلعاقة واألشخاص
من الفئات املهمشة والفئات األخرى التي مت تهميشها في سوق العمل.
اخملصصة للنساء والفئات املهمشة مثل ذوي اإلعاقة
قد يشمل النظام على بعض أشكال احلصص
ّ
وفئات أخرى مهمشة ستعطي ألسباب إجتماعية األفضلية لبعض هذه اجملموعات وغيرهم من
الفئات احملرومة.
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الخطة اإلستراتيجية ديوان الموظفين العام لألعوام 2015 - 2013
كما سبق الذكر في هذه الدراسة فإن حق العمل لألشخاص ذوي اإلعاقة هو واجب على القطاع اخلاص
رب العمل األكبر في فلسطني وبأنه من غير املعقول أن تفرض الدولة
والقطاع العام وبأن الدولة هي ّ
على القطاع اخلاص تصويب أوضاعه واإللتزام بتشغيل النسبة احملمية بالقانون من أجل إيجاد توازن
واحلد من التمييز احلاصل على األشخاص ذوي اإلعاقة وال تقوم الدولة بإلغاء التميز املتعلق بتوظيف
األشخاص ذوي اإلعاقة في الدولة ويعتبر ديوان املوظفني العام من أهم اجلهات التي متتلك الصالحيات
في التوظيف في القطاع العام ورغم أن هناك تصريحات ايجابية بخصوص اإللتزام بتشغيل النسبة
احملمية بالقانون ولكن في واقع احلال فان األعداد التي مت تعينها في الكادر احلكومي منخفضة جدا
قياسا بعدد األشخاص ذوي اإلعاقة املؤهلني والسبب عدم جتاوز عقبة الفحص الطبي.
وقد صرح رئيس ديوان املوظفني في العام  2012عن البدء في االلتزام بتعني نسبة %5من األشخاص ذوي
اإلعاقة في املؤسسات احلكومية وذلك وفق القانون األساسي بإعطائهم احلق في تكافؤ الفرص وقال
بأن الديوان قد وضع اخلطط العملية للتنفيذ من أجل تطبيق القانون .
وتشير التقديرات إلى أن نسبة األشخاص ذوي اإلعاقة العاملني في القطاع احلكومي ال تتجاوز %3.1
فكيف انعكس ذلك في اخلطة اإلستراتيجية لديوان املوظفني ؟ احلقيقة لم ينعكس ولم تنص اخلطة
على أي تصويبات للوضع القائم.
وقد جاء في اإلستراتيجية وفي كلمة رئيس الديوان بأن الديوان يعمل على تطوير قانون اخلدمة املدنية
واللوائح والتعليمات الناظمة له من خالل قيادته اللجنة التي شكلها مجلس الوزراء والتي من املتوقع
اإلنتهاء من إعداد مسودتها األولى لقانون اخلدمة املدنية اجلديد والتي أع ّدت في آذار  2013فلم يتبني
وجود أي تعديالت على نصوص املواد التي تتضمن التمييز بحق األشخاص ذوي اإلعاقة حيث ما زال
النص املتعلق بتشغيل نسبة وظائف فقط للذين أصيبوا نتيجة ممارسات االحتالل دون ذكر باقي
األشخاص ذوي اإلعاقة وما زال االشتراط (خاليا من األمراض والعاهات البدنية والعقلية مبوجب قرار
من املرجع الطبي ).
و جاء في الصفحة  16من إستراتيجية الديوان أن نسبة اإلناث في الوظيفة العمومية ( )%40من
مجموع املوظفني كما أن نسبة اإلناث ال تتجاوز في املستويات العليا ( )%11كما يالحظ أيضا تدني
نسبة اإلناث بشكل حاد في خانت املدراء العامني وهي ( )%11وهذا دليل على أن التمييز أيضا واقع على
النساء بشكل عام وذوات اإلعاقة بشكل خاص (ال يوجد إحصاءات حول واقع النساء ذوات اإلعاقة في
العمل في القطاع العام واخلاص ).

مقابالت مع الجهات ذات العالقة بحق العمل
ومن أجل معرفة كيف يتم التعامل مع حق العمل للنساء من ذوات اإلعاقة على أرض الواقع مت إجراء
مقابالت مع وزارة الشؤون ووزارة العمل واالحتاد العام لألشخاص ذوي اإلعاقة .
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دور وزارة الشؤون في تفعيل الحق في العمل
وزارة الشؤون االجتماعية بينت أن النهج الذي كان متبع حتى العام  2005أن يتم تقدمي املساعدات إلى
أي شخص من األشخاص ذوي اإلعاقة بشكل فردي ثم بعد هذا العام مت التركيز على األسر حيث تقدم
املساعدات إلى األسر كون األسرة هي اجلهة التي تكون الوحدة االجتماعية التي يتم العمل من خاللها
وسيتم جتاوز اإلشكاليات الناشئة عن التركيز على األسر عندما يتم تفعيل بطاقة املعاق والتي
يتطلب تفعيلها رصد ميزانيات كافية.
أما عن طبيعة املساعدات املقدمة لألسر فهي مساعدات نقدية تتراوح ما بني  750شيكل الى 1800
شيكل واملعيار املتبع هو مصادر الدخل لألسرة إضافة الى أوجه الصرف لدى األسرة.
كما يتم تقدمي تخفيضات على فواتير الكهرباء حيث يعفى من الدفع حتى  150كيلو كهرباء ويقدم
للعائلة أيضا تأمني طبي وإعفاءات من الرسوم املدرسية إضافة إلى تسهيالت مالية للطالب اجلامعيني
أما مشروع ديب للتمكني االجتماعي فإنها تعطي األولوية لألشخاص املسجلني كحاالت إجتماعية لدى
وزارة الشؤون للحصول على قروض من أجل إقامة مشاريع صغيرة مدرة للدخل فيما يتعلق باألشخاص
ذوي اإلعاقة فهناك مشروع صندوق تأهيل األشخاص ذوي اإلعاقة ويتوجه األشخاص للحصول على
قروض ميسرة من خالل توجيه املرشدين االجتماعني او من قبل املعرفة من أشخاص آخرين ومبا انه ال
يوجد برامج تشغيل لألشخاص ذوي اإلعاقة في وزارة الشؤون يكون الصندوق هو الوجهة املتاحة ومن
شروط احلصول على قرض للنساء والرجال من ذوي اإلعاقة هو أن ال يكون يعمل وان يكون من ذوي الدخل
احملدود إضافة الى وجود كفالء من املوظفني احلكوميني او أي كفيل مع تقدمي كمبياالت باملبلغ وان يقدم
كتاب من اللجنة الطبية يثبت وجود نسبة عجز ال تقل عن  %50وأن يكن عمر املتقدم ما بني  60-18عام
وان يقدم دراسة شكوى للمشروع وتقدم الغرفة التجارية والصناعية املساعدة في إعداد دراسة اجلدوى
وفي بعض األحيان يقدم هذه املساعدة اجمللس القروي  ،وبعد ذلك يرفع امللف إلى اللجنة الفنية في وزارة
الشؤون التي تناقش الطلب وتقوم بكشف ميداني قبل املوافقة على الطلب.
وتقدم فترة سماح من التسديد ستة شهور على أن يدفع بعد ذلك قسط شهري  100دوالر ويبلغ
احلد األقصى للقرض  5000دوالر ويتم تسديد القسط الشهري في البنوك  ،و بشكل عام فإن معظم
املتقدمني إلى هذا الصندوق هم من الرجال وهناك عدد قليل من النساء تقدمن للحصول على قرض
إلقامة مشروع إنتاجي.
ومن املشاريع التي تقدمت للحصول عليها نساء من ذوات اإلعاقة وكانت مشاريع ناجحة مشروع
تربية أغنام في أحد قرى نابلس وهناك مشاريع لصالون جتميل وأيضا مشروع محل بيع أدوات منزلية
وهناك مشكلة في الغالب تتعلق بتسديد األقساط الشهرية حيث يتخلف العديد من املقترضني
عن التسديد مما يحد من إمكانية تقدمي قروض جديدة حيث أنه من املفروض تقدمي القروض اجلديدة من
املبالغ املستردة من املشاريع احلالية.
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دور مكاتب التشغيل في مديريات وزارة العمل
أما وزارة العمل فقد تبني أن نسبة قليليه من النساء ذوات اإلعاقة تتوجه إلى مكاتب التشغيل كما أن
الوزارة تسجل جميع املواطنني على نفس برامج التشغيل وهي برنامج تشغيل العاطلني عن العمل
وعلى املواطن انتظار فرصة العمل وتواجه برامج التشغيل مشكلة عزوف القطاع اخلاص عن التواصل
مع مراكز التشغيل خوفا من مراقبة الوزارة اللتزامه بقانون العمل وهناك مشكلة أخرى وهي اعتقاد
املواطنني أن مكاتب العمل والتشغيل هي للحصول على املساعدات وليس العمل احلقيقي وحسب
الوزارة فإن ما جاء في القانون من تشغيل نسبة  %5تواجه مشكلة قلة عدد العاملني في مؤسسات
القطاع اخلاص حيث يتراوح عدد العاملني بني  10-5أشخاص وهناك مشكلة أخرى أن القانون ال ينص
على عقوبة على القطاع اخلاص إذا لم يلتزم بالتشغيل وحول األرقام التي لدى مكتب التشغيل في
نابلس والتي قدمت في ورشة عمل عقدت بالتعاون مع االحتاد العام حول حق العمل لألشخاص ذوي
اإلعاقة فهي كما يلي:
1 .1عدد املتقدمني إلى مديرية نابلس من األشخاص ذوي اإلعاقة من الرجال والنساء  706أشخاص
عدد النساء من ذوات اإلعاقة املتقدمات للحصول على فرص عمل  96متقدمة
2 .2عدد الرجال من ذوي اإلعاقة الذين مت توظيفهم من خالل مديرية عمل نابلس 13
3 .3عدد النساء من ذوي اإلعاقة الذين مت توظيفهم من خالل مديرية عمل نابلس 1

دور جمعية نجوم األمل بتفعيل الحق في العمل
لقد قمنا في جمعية جنوم األمل بتسليط الضوء على حقوق عدة للنساء ذوات اإلعاقة وخاصة احلق
في العمل ،حيث قمنا بالعمل على توعيتهن بحقوقهن ،متكينهن وبناء قدراتهن في عدة مجاالت،
وذلك مساهمة منا لتحسني الواقع الصعب الذي يعشنه من (تهميش ،هضم للحقوق ،واقع اقتصادي
سيء ال يلبي أدنى االحتياجات االنسانية وغياب السياسات التي تدعم حقوق النساء ذوات االعاقة)،
وذلك من خالل املشاريع التي نفذناها وذلك انطالقا من احتياجات النساء ذوات اإلعاقة في الضفة
الغربية ،إن مهمة اجلمعية هي“ إقامة نظام مستدام مينح املرأة ذات اإلعاقة حق الوصول الكامل
إلى جميع جوانب ومجاالت احلياة في فلسطني والعمل بجد من أجل الوصول واملساواة واملشاركة
الكاملة للنساء ذوات اإلعاقة ،حيث ميكن حتقيق ذلك من خالل التعليم العام وبناء التحالفات والبحث
واملناصرة وتنمية املوارد وتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت“  ،ولكي حتقق اجلمعية مسالة دمج االعاقة
والنوع االجتماعي فإنها تعمل على تنمية شراكات مع ذوي العالقة باإلعاقة وحقوق املرأة وأصحاب
العالقة في مجاالت معينة مثل مؤسسات التمويل الصغير .حيث أننا قمنا بعدة خطوات حتى نضع
املعنيني وصناع القرار عند مسؤلياتهم جتاه حق النساء ذوات اإلعاقة في العمل الالئق ،فإننا نقوم
بتمكينهن حتى يصبحن قادرات على دخول سوق العمل ،وذلك بتعريفهن بحقوقهن في العمل،
ونقوم أيضا ً ببناء قدراتهن عن طريق إعطائهن دورات تدريبية في ( ادارة املشاريع ،إدارة مالية ،دورات
في الكمبيوتر ،التسويق ومهارات اإلتصال والتواصل) وكل ذلك حتى نخلق جيل من النساء ذوات
اإلعاقة مؤهالت ليدخلن سوق العمل ويعملن على تغيير الواقع االقتصادي السيء الذي يعشنه،
وهذا يعكس عملنا إلقناع املعنيني من القطاع العام واخلاص مبؤهالت النساء ذوات االعاقة والقدرات
التي لديهن وذلك عن طريق حمالت املناصرة ،عقد لقاءات واجتماعات مباشرة مع املعنيني وعن طريق
وسائل االعالم حيث اننا قمنا باستخدام وسائل االعالم للتأكيد على حق النساء ذوات اإلعاقة في
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العمل والوقوف على ما يعيق تطبيق القانون حتى نعمل على تغييره وكما وقفنا على كل االمور التي
تعمل على دمجهن في العمل ،سواء بتعديل بيئة العمل أو بتوفير االدوات املساعدة لهن للعمل على
تسهيل وصولهن ألماكن عملهن واندماجهن ،قد قامت جنوم االمل في عام  2010من حتقيق إجنازات
رئيسية هامة من بينها االجنازان التاليان:
•تنظيم اول مؤمتر من نوعه يتناول مسالة عمالة النساء ذوات االعاقة ،وكان املؤمتر بعنوان”،
النساء ذوات االعاقة :حقوق وحقائق”.
•إطالق فيلم وثائقي بعنوان “نساء منسيات” عن حتديات املرأة الفلسطينية ذات اإلعاقة في
العمل والتعليم والزواج والوصول إلى األماكن العامة.
تنظيم ورشة عمل مع نساء معاقات بعنوان« خطوة واحدة نحو حياة مستقلة »والتي اهتمت مبفهوم
العيش املستقل لهن.
لقد قمنا في عامي  2011و 2012بتفيذ مشروع توفير منح صغيرة ل  40فتاة ذات إعاقة ،في مختلف
محافظات الضفة الغربية وبالذات املناطق املهمشة منها ،وذلك بسبب الواقع االقتصادي الصعب
حلرمانهن من حقهن بالعمل كونهن نساء أوال ً وذوات اعاقة ثانياً ،حيث قمنا في البداية بتدريبهن وبناء
قدراتهن إلنشاء مشاريع صغيرة ناجحة تعمل على حتسني الوضع االقتصادي الصعب الذي يعشنه،
وزيادة نسبة مشاركتهن في اجملتمع وإندماجهن فيه والعمل على حصولهن على وظائف في املستقبل،
هذه املنح كانت صغيرة لكنها كانت بداية جيدة للبعض  ،حيث أنهن استطعن من خالل األرباح  -وهي
كلها لهن -أن يشعرن ببعض االستقالل املادي بقسم من هذه األرباح وأن يطورن املشروع في القسم
االخر ،حيث أننا استمرينا لفترة من الزمن مبتابعة هذه املشاريع للتأكد من استمرارها وجناحها.
وفي عامي  2012و  2013قمنا بتنفيذ مشروعني للتوظيف املؤقت للنساء ذوات اإلعاقة في مختلف
محافظات الضفة الغربية في جزء كبير من املناطق املهمشة منها ،وقد قمنا في هذين املشروعني
بتوظيف مؤقت ل  120فتاة ذات إعاقة في مؤسسات عدة من مؤسسات اجملتمع املدني ،وذلك انطالقا
من حتقيق مبدأ املشاركة وعدم التمييز وحتقيقا ملبدأ تكافؤ الفرص ،حيث قمنا في بداية األمر بتدريبهن
وبناء قدراتهن لإلنخراط في سوق العمل ،وتهيئة بيئة العمل وتوفير بعض األدوات املساعدة التي متكنهن
من االنخراط في سوق العمل ،حيث استطاعت  4فتيات من إثبات قدرتهن العالية على العمل وبالتالي
استطعن أن يحصلن على وظيفة دائمة براتب جيد وذلك حسب مؤهالتهن العلمية وقدراتهن.
وأما على الصعيد احلكومي فقد قمنا بالضغط على احلكومة وصناع القرار ،لتطبيق قانون املعاقني «ذوي
اإلعاقة» الفلسطيني القاضي بتشغيل  %5من ذوي اإلعاقة في املؤسسات احلكومية واخلاصة ،وذلك
من خالل حمالت مناصرة حول حق العمل الالئق لذوي اإلعاقة وعرض قصص جناح لنساء ذوات إعاقة
استطعن أن يندمجن في سوق العمل ويثبنت قدرتهن على حتقيق االجنازات والنجاحات.
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وجهة نظر فتاة ذات إعاقة من الفتيات اللواتي استفدن من مشروع التوظيف املؤقت واللواتي
حصلن على وظيفة دائمة بعد انتهاء الفترة املؤقتة للمشروع:
أنا فتاة ذات اعاقة بصرية أحمل شهادة البكالوريوس في اخلدمة االجتماعية من جامعة القدس املفتوحة
وكنت كلما أتقدم لوظيفة أرفض ألني غير الئق صحياً ،وكنت أفكر بدراسة املاجيستير لكني كنت أقول
مبا أني غير الئق صحيا ما الفائدة من ذلك لكن دعم أهلي لي ساعدني على القيام بهذه اخلطوة ،ومن ثم
جاء مشروع التوظيف املؤقت للنساء ذوات اإلعاقة من قبل جنوم األمل ،حيث أنني كنت عضوة عندهم
ويعلمو أنني أبحث عن وظيفة ،فأخبروني أن أبحث عن مكان أعمل به لفترة مؤقتة ومن األفضل أن يكون
العمل يناسب قدراتي ومؤهالتي ،ولهذا اخترت مختبر كمبيوتر املكفوفني في جامعة القدس املفتوحة،
وألنني كنت مخلصة ومجدة في عملي وذلك بشهادة رؤسائي في العمل ،استحقيت بعد انتهاء الفترة
املؤقتة من قبل جنوم االمل ان احصل على وظيفة دائمة مبرتب محترم .
اريد ان اقول ان هذا املشروع حقق لي عدة امور:
.1

1أعطاني فرصة للحصول على حقي بالعمل.

.2

2أعطاني حقي باإلستقاللية املادية.

.3

3ساعدني في حتقيق حلمي باستكمال دراساتي العليا.

.4

4ساعدني على اإلندماج اكثر في اجملتمع والعمل على إفادة غيري من الفتيات ذوات اإلعاقة.

.5

5أهلني ألن أكون عضوة فاعلة ومنتجة في اجملتمع.
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دور اإلتحاد العام بتفعيل الحق في العمل
قام االحتاد بتشكيل جلنة تشغيل مكونة من االحتاد فرع نابلس مع مجموعة مؤسسات مهتمة بقطاع
اإلعاقة وعدد من ممثلي الوزارات احلكومية مثل وزارة الشؤون ووزارة العمل وقامت اللجنة بتحضير
قائمة أسماء ألشخاص من ذوي اإلعاقة رجال ونساء من أعضاء االحتاد الباحثني عن عمل ومت وضع
معلومات عن السيرة الذاتية لهؤالء األشخاص وقامت اللجنة بإعداد منشور عن أهمية حق العمل
لألشخاص ذوي اإلعاقة وفيه خلفية قانونية عن هذا احلق.
وبعد ذلك نظمت اللجنة إجتماعات مع مؤسسات من القطاع اخلاص واإلعالم من أجل التشجيع
على تشغيل أشخاص من ذوي اإلعاقة وقد كان النجاح محدود حيث مت تشغيل أربع أشخاص من ذوي
اإلعاقة في املؤسسات التي مت زيارتها ومنها شركة كهرباء الشمال وبلدية نابلس ،وأضاف بأنه وفي
الفترة األخيرة هناك بعض املؤسسات تتصل مع االحتاد من أجل احلصول على السيرة الذاتية للباحثني
عن العمل من األشخاص ذوي اإلعاقة وقد يكون الدافع لدى هذه املؤسسات القناعة بضرورة تشغيل
أشخاص من ذوي اإلعاقة او قد تكون لها أهداف أخرى.
وعلى صعيد القطاع العام فقد قامت وزارة الصحة بتشغيل  25شخص من ذوي اإلعاقة  11منهم
في الشمال من بينهم  7نساء على (حد معرفته) والسبب في قبول عدد من النساء أن نسبة النساء
من ذوات اإلعاقة احلاصالت على شهادات جامعية أكثر من الرجال وقد مت عرض املتقدمني على اللجنة
الطبية من أجل احلصول على تقرير اللياقة الصحية ولم تكن اإلعاقة عائق في قبول املتقدمني حيث
لم تقم اللجنة ببحث موضوع اإلعاقة بل مت الفحص الطبي على أساس وجود أمراض من عدمه وهذا
تطور جيد حيث تقوم اللجنة بالفحص على أساس اللياقة الطبية وليس البدنية ولكن ما زالت هذه
التطورات غير كافية وهي غير مقننة وقد تتغير في أي وقت
وجهة نظر سيدة من ذوات اإلعاقة فيما يتعلق باحلق في العمل
إحدى السيدات وهي من أعضاء االحتاد العام لذوي اإلعاقة في نابلس منذ العام  2007وحول جتربتها في
سوق العمل قالت املرة األولى التي حصلت فيها على عمل كانت في شركة مقاوال ت في نابلس وبوظيفة
سكرتيرة وقد وصلت الى هذه الشركة من خالل معرفة شخصية وحول هذه التجربة تقول أنها عملت
فقط ملدة ثالث شهور وبسبب انخفاض األجر الذي ال يتجاوز  350شيكل دفعها إلى ترك العمل وتقول أنها
قبلت بالوظيفة من أجل احلصول على اخلبرة حيث كانت قد تخرجت حديثا من جامعة النجاح.
وعن طريق االحتاد العام لألشخاص ذوي اإلعاقة علمت بوجود وظيفة لدى شركة مقاوالت وحصلت
على وظيفة سكرتيرة وبقيت في العمل ملدة  6شهور وتركت العمل بسبب انتهاء مدة العقد وعد
جتديده من قبل الشركة وقد واجهت مشاكل منها عدم التقبل من قبل الزمالء خوفا على فقدان
وظائفهم ألنها كانت تعمل بجد.
وعملت في مركز عالج طبيعي ووظيفي وملدة شهرين وتركت العمل لقلة األجر البالغ  600شيكل
فقط  ،ثم علمت من خالل االحتاد العام عن وجود منافسة على وظائف مؤقتة لدى الهيئة املستقلة
حلقوق اإلنسان على مشروع التحقيق الوطني وأيضا كان عمل مؤقت ملدة عام واحد.
وبعدها تقدمت إلى وظيفة مدخلة بيانات في وزارة الصحة حيث علمت بنية وزارة الصحة توظيف 25
شخص من ذوي اإلعاقة من كافة احملافظات وقد تقدم  40شخص فقط للمنافسة على هذه الوظيفة
والسبب حسب اعتقادها قلة األشخاص ذوي اإلعاقة احلاصلني على شهادات جامعية وكون العديد
من الذين تقدموا هم من تخصصات أخرى ال عالقة لتخصصهم مبوضوع العمل.
46

آلية االلتحاق في العمل حسب الدراسة الميدانية التي قامت بها الهيئة
المستقلة لحقوق اإلنسان واستنتجت الدراسة ما يلي
•أن اجلهد الذاتي للنساء من ذوات اإلعاقة هي اآللية األساسية لإللتحاق بسوق العمل في
القطاع احلكومي  %32واألهلي ( %47هذه النسبة من اصل  1520امرأة من ذوات اإلعاقة
استهدفن بالدراسة )
• %25من النساء احلاصالت على فرصة عمل كانت من خالل املقابالت خاصة في القطاع
احلكومي أما في القطاع اخلاص كانت النسبة ( %30هذه النسبة من اصل  1520امرأة من
ذوات اإلعاقة استهدفن بالدراسة )
• %13من النساء ذوات اإلعاقة احلاصالت على فرصة عمل مت ذلك من خالل منافسة مفتوحة
وإعالنات التوظيف (هذه النسبة من أصل  1520امرأة من ذوات اإلعاقة استهدفن بالدراسة ).
•كما التحقت  %9من النساء ذوات اإلعاقة بالعمل في كل من القطاعني احلكومي واألهلي و
 %8في القطاع اخلاص من خالل املسابقة وتكافؤ الفرص32.
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االستنتاجات
استنتاجات على صعيد احلماية الدولية
عدم انضمام فلسطني إلى اتفاقية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة والبرتوكول اخلاص بها فيه إهدار
جملموعة من احلقوق األساسية لألشخاص ذوي اإلعاقة ومنها احلق في العمل الالئق واحلق في احلماية
االجتماعية حيث أن هذا االنضمام يكفل التزام الدولة بتقدمي تقارير دورية عن حالة حقوق األشخاص
ذوي اإلعاقة ويترتب عليه التزام دولي يتعلق بالقيام بخطوات جدية بخصوص موائمة التشريعات مع
االتفاقية وكذلك األمر موائمة السياسات احلكومية مع القوانني والتشريعات ومع االتفاقية.
استنتاجات على صعيد التشريعات الوطنية
هناك تعارض بني القوانني الوطنية بخصوص احلق في العمل الالئق وتعارض بني القوانني واللوائح
التنفيذية مما يخلق حالة من عدم االستقرار القانوني الذي ينتج عنه عدم وضوح في حتديد املراكز
القانونية لألفراد واملشروعات.
اتبع املشرع الفلسطيني منهج املساواة القانونية في التشريعات بحيث بقيت هذه املساواة حبرا
على ورق ولم تنعكس على ارض الواقع حيث يتبني بعد الدراسة تدني مشاركة األشخاص ذوي اإلعاقة
في شتى اجملاالت ومنها العمل في القطاع اخلاص والعام ويزداد التميز إذا كان املوضوع يتعلق بالنساء
ذوات اإلعاقة.
استنتاجات على صعيد السياسات العامة والتي عكستها اخلطط واالستراتيجيات
حماية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة في ظروف عمل عادلة ومالئمة
خطة التنمية الوطنية وفي أولوياتها السياساتية تنظيم سوق العمل وحماية العاملني والتأكد
من التزام املشغلني بشروط وأنظمة السالمة والصحة املهنية وتعزيز الرقابة عليها ولم تتطرق الى
ظروف العمل املالئمة لألشخاص ذوي اإلعاقة ولم تضع خطط تنفيذية وتركت األمر للوزارات املعنية
من اجل ترجمة اخلطة الى خطط تنفيذية او كما سميت خطط قطاعية
حصول األشخاص ذوي اإلعاقة على حق العمل على قدم املساواة مع اآلخرين
أشارت اخلطة الوطنية انه في قطاع التنمية االجتماعية سوف تعمل احلكومة على نظام متكامل
للخدمات االجتماعية توفر فيه الفرص املساوية جلميع أفراد اجملتمع وبذات السياق أشارت إستراتيجية
قطاع اإلعاقة في تطوير الدعم االجتماعي الى ضمان حصول األشخاص ذوي اإلعاقة على نفس
احلقوق والفرص التي يحصل عليها سائر املواطنني وضمان حقهم في املشاركة في حياة اجملتمع
وستكون خدمات الدعم موجهه للفرد وستشجع األفراد من ذوي اإلعاقة على االستقاللية وعلى
إدارة حياتهم و أشارت أيضا الى تطور دعم االنخراط في سوق العمل وضمان فرص عمل متساوية
لألشخاص ذوي اإلعاقة الذين يطمحون في العمل كعمال او كرجال أعمال.
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احلق في احلصول على اجر متساوي مقابل العمل املتساوي
لم تتطرق أي من االستراتيجيات واخلطط الوطنية الى موضوع األجر املتساوي عن العمل املتساوي
وهذه إحدى الثغرات املهمة خصوصا أن األشخاص ذوي اإلعاقة بشكل عام والنساء من ذوات اإلعاقة
يواجهن في القطاع اخلاص هذه املشكلة وقد يترك العديد العمل بسبب األجر املتدني اما فيما يتعلق
في الوظيفة العامة فال توجد مشكلة مساواة األجور وتبرز مشكلة عدم الوصول الى املناصب العليا
وخصوصا لدى النساء حيث تشير إستراتيجية ديوان املوظفني الى أن نسبة النساء في املناصب العليا
ال تتجاوز (.)%11
حظر التمييز ضد األشخاص ذوي اإلعاقة في احلصول على احلق في العمل
التشريعات الوطنية مبا فيها القانون األساسي نصت على حظر التمييز ولم تتضمن اخلطط
واالستراتيجيات الوطنية نصوص واضحة على حظر التمييز ضد األشخاص من ذوي اإلعاقة فيما
يتعلق باحلق في العمل
كفالة متكني األشخاص ذوي اإلعاقة من احلصول على حقوق عمالية ونقابية
كفل قانون حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة (قانون حقوق املعوقني ) احلق في تكوين منظمات ونقابات
وكذلك كفل القانون األساسي هذا احلق جلميع املواطنني ولم تتطرق أي من اخلطط او االستراتيجيات
الى كفالة هذا احلق او ضمانته او السعي إلى تطوير أو دعم ما هو قائم من أجسام نقابية او حتى
اإلشارة الى التعاون معها او التنسيق معها أثناء التخطيط
استشارة األشخاص ذوي اإلعاقة أثناء وضع السياسات الوطنية
أما فيما يتعلق باستشارة األشخاص ذوي اإلعاقة أثناء وضع السياسات الوطنية لم تتطرق
االستراتيجيات واخلطط الى ذلك باستثناء إستراتيجية قطاع اإلعاقة التي أشارت الى إشراك كافة
ذوي الشأن في قطاع اإلعاقة في عملية التخطيط وفي عملية التنفيذ ولكن يؤخذ على هذه
اإلستراتيجية عدم وضوح كيف ستتحمل كل جهة ما عليها من واجبات جتاه حقوق محددة خللو
اإلستراتيجية من التفاصيل التشغيلية والنشاطات الواضحة كما ال يوجد بها مسؤوليات محددة
على اجلهات ذات العالقة وعند محاولة تقيم مدى التزام الوزارات مثال ال توجد مرجعية للتأكد هل
قامت كل وزارة بدورها أم ال.
التوجيه املهني والتقني الفعال
في خطة التنمية الوطنية جاء بان معظم النفقات التطويرية املرصودة لقطاع العمل وحماية العمال
موجهة إلى معاهد التدريب املهني والتقني ومراكز التوظيف التي تساعد العاطلني عن العمل وتطوير
برامج جديدة بالتنسيق مع القطاع اخلاص لضمان مواءمة اخملرجات مع احتياجات السوق أما إستراتيجية
عمل وزارة الشؤون فقد أشارت الى عدم توفر التدريب املهني والتقني املطلوب أو برامج التشغيل الكافية
لألشخاص ذوي اإلعاقة من الشباب والبالغني مما يحد من قدرتهم للوصول إلى االستقالل االقتصادي
الذي ميكن من االندماج في اجملتمع كما أن إستراتيجية وزارة الشؤون تشير إلى ضرورة تطوير السياسات
والقوانني التي تضمن حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة وتعزز دمجهم في اجملتمع.
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وإستراتيجية قطاع اإلعاقة أشارت الى تدخالت مستقبلية منها مواءمة مراكز وبرامج التأهيل
والتدريب املهني لتكون بيئتها صديقة لألشخاص ذوي اإلعاقة والتوسع والتنوع في برامج التأهيل
والتدريب املهني في املراكز اخلاصة لألشخاص ذوي اإلعاقة مبا يلبي متطلبات سوق العمل.
تقدمي املساعدة على إيجاد عمل لألشخاص ذوي اإلعاقة
أشارت خطة التنمية الوطنية الى سعي احلكومة الى خلق املزيد من الفرص للنساء والشباب مبا
يكفل إسهامهم في تنمية اجملتمع واالقتصاد أما خطة وزارة الشؤون االجتماعية أكدت على انه البد
من سد احلاجة الى التأهيل املهني بوجود فرص عمل توظيفية من شأنها أن تترك مردود ايجابي على
األفراد من ذوي اإلعاقة حيث قدر حجم العاطلني عن العمل منهم بخمسة أضعاف النسبة املوجودة
في مجموع السكان وعليه فإن تقدمي الدعم من خالل اإلقراض الصغير له أهمية كبرى في دعم
األشخاص ذوي اإلعاقة وان كان ليس اخليار املناسب للكثيرين.
وتقدم وزارة الشؤون قروض صغيرة لألشخاص ذوي اإلعاقة من اجل تطوير منشاتهم الصغيرة.
احلق في العودة إلى العمل ملن أصيب بإعاقة وكان يعمل
ال يوجد في التشريعات الوطنية وال في االستراتيجيات واخلطط الوطنية ما يؤكد على احلق في
االحتفاظ بالوظيفة للعمال الذين يصابون بإعاقة واحلق في مواصلة العمل مع رب العمل أو العودة
إلى العمل بعد فترة من الغياب أو أن تسند لهم وظيفة جديدة داخل املؤسسة ولم يتطرق قانون
العمل إلى إعادة تأهيل العامل وأيضا أحقية عودته الى العمل واشترط عودته بوجود شاغر يالئم
وضعه الصحي اجلديد وليس موائمة مكان العمل.
تعزيز فرص العمل احلر ومباشرة األعمال احلرة
أشارت خطة التنمية الوطنية الى شراكة مع القطاع اخلاص واملنظمات الغير حكومية لتوفير قروض
ميسرة لتأسيس مشاريع إنتاجية خاصة بالشباب والنساء ولم تذكر األشخاص ذوي اإلعاقة وفي
تقرير املتابعة خلطة التنمية الوطنية فان وزارة الشؤون قدمت  50قرضا في العام  2011لألشخاص
ذوي اإلعاقة لتمكينهم من إقامة مشاريع إنتاجية ووقعت اتفاقية مشروع إلقامة  300مشروع جديد.
وفي العام  2012مت منح قروض ل  179شخص من ذوي اإلعاقة لتمويل مشاريع إنتاجية وفي التقرير
األخير ملنتصف العام  2013مت اعتماد صرف ل  68مشروع ملستفيدين جدد.
تقدم وزارة الشؤون قروض صغيرة بقيمة ( 10,000دوالر كحد أقصى) األشخاص ذوي اإلعاقة لتطوير
منشاتهم الصغيرة وقد ركز هذا البرنامج في بداياته على تقدمي القروض للعاطلني عن العمل
األشخاص ذوي اإلعاقة من عمر  60 -18سنة املسجلني كحاالت اجتماعية مت توسيع البرنامج ليضم
غير املسجلني كحاالت إجتماعية وتعطى مسؤولية القروض في بعض احلاالت للعائلة لصالح أبنائها
من ذوي اإلعاقة ويتلقى الذين يتقدمون للقروض تدريبا في تخطيط وتشغيل األعمال.
وتقدم القروض من صندوق بقيمة مليون دوالر ومت توسعة املشروع بإضافة  5.5مليون دوالر لتوسيع
املشروع خالل األعوام  2013-2011ولغاية  2011اقر الصندوق  300قرض صغير وتعتبره وزارة الشؤون
من أجنح البرامج.
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التشغيل في القطاع احلكومي
مازال التوظيف في القطاع احلكومي يواجه عقبات قانونية ومنها املادة القانونية في قانون اخلدمة
املدنية التي تشترط الفحص الطبي واللياقة البدنية ولم تصل نسبة التوظيف إلى النسبة احملمية
رغم قرارات حكومية عديدة ورغم كل التصريحات.
العمل في القطاع اخلاص
ليس هناك إلزام حقيقي للقطاع اخلاص بإحترام القانون القاضي بتشغيل نسبة  %5لعدم وجود جزاء
على من يخالف القانون ولعدم وجود تفتيش من قبل جهة مختصة على االلتزام بالقانون.
نص عليه القانون من خالل إقرار إجراءات على مستوى
إستراتيجية قطاع اإلعاقة تقترح تطبيق ما ّ
التفتيش والتشغيل ورصد عملية التطبيق من قبل جلان رصد محايدة هذا مع تطبيق نظام حتفيزي
للقطاع اخلاص الستيعاب األشخاص ذوي اإلعاقة.
أما إستراتيجية وزارة الشؤون حتت هدف تعزيز مشاركة أصحاب العمل والقطاع اخلاص فأنها تشير
إلى تنفيذ برامج املسؤولية اجملتمعية بالشراكة مع أرباب العمل في الشركات املتوسطة والكبيرة
لدعم دمج األشخاص ذوي اإلعاقة في سوق العمل.
كفالة الترتيبات التيسيرية املعقولة
نص القانون على املواءمة وهي حسب ما عرفها قانون حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة (قانون حقوق
املعاقني ) بأنها جعل األماكن العامة وأماكن العمل مناسبة الستخدام األشخاص ذوي اإلعاقة
وحسب هذا القانون تهدف املواءمة الى حتقيق بيئة مناسبة لألشخاص ذوي اإلعاقة تضمن لهم
سهولة احلركة والتنقل واالستعمال لالماكن العامة
وفي الواقع كثيرا ما يخلط مفهوم الترتيبات التيسيرية املعقولة (مطلب فردي ) بتدابير تيسير
الوصول (مطلب عام ) او كما يسمى برامج التدابير االيجابية
وعلى كل األحوال لم تتطرق أي من االستراتيجيات واخلطط الى أي من املفهومني
احلق في احلماية االجتماعية
أشارت خطة الوطنية للتنمية إلى أنه في قطاع التنمية االجتماعية ستعمل احلكومة خالل -2011
 2013على إنشاء نظام متكامل للخدمات االجتماعية توفر فيه الفرص املتساوية جلميع أفراد اجملتمع
وبأنها ستطلق صندوق التشغيل واحلماية االجتماعية بالشراكة مع القطاع اخلاص واجملتمع املدني
وقد وقعت وزارة الشؤون اتفاقية املرحلة الثانية من مشروع التمكني االقتصادي ولم يتم تنفيذ هذا
املشروع في العام  2011حسب تقرير ذات العام أما التقرير املتعلق بعام  2012ذكر بأن املشروع لم
يبدأ بسبب تأخر التمويل وفي التقرير النصف سنوي للعام  2013ذكر تقرير وزارة الشؤون أنه مت إطالق
املرحلة الثانية من املشروع.
توفير اخلدمات واألجهزة لتلبية االحتياجات املرتبطة باإلعاقة
إستراتيجية وزارة الشؤون وفي وصفها للوضع احلالي فان العائالت التي لديها أطفال من ذوي اإلعاقة
حتصل على تأمني صحي وتتلقى مساعدات نقدية باإلضافة إلى بعض األجهزة كما يحصل األشخاص
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ذوي اإلعاقة البالغون على تأمني صحي ومساعدات نقدية وبعض األجهزة.
وفي التقييم واالستنتاجات إلستراتيجية وزارة الشؤون جاء فيها أن هناك ضعف في اإلشراف على
تقدمي اخلدمات العامة والتركيز على التحويالت النقدية بدل اخلدمات كما أن نظام اخلدمات املقدم لذوي
اإلعاقة من قبل وزارة الشؤون ليس مطورا بالشكل املطلوب حيث تركز الوزارة على برامج املساعدات
الغذائية والنقدية وعلى الرغم من أهمية هذه البرامج على املدى القصير إال أنها غير كافية لتامني
تنمية مجتمعية ودمج األشخاص ذوي اإلعاقة في اجملتمع على املدى الطويل.
ضمان استفادة األشخاص ذوي اإلعاقة خصوصا النساء من برامج احلماية االجتماعية
أكدت خطة التنمية الوطنية أن احلكومة ستعمل على خلق املزيج من الفرص للنساء والشباب مبا
يكفل إسهامهم في تنمية اجملتمع وستقوم بإعداد برامج مساعدات اجتماعية بهدف حماية الفقراء
والفئات املهمشة ومتكينهم مبا فيهم النساء واألطفال وذوي اإلعاقة.
أما إستراتيجية قطاع اإلعاقة فأنها تقترح وضع آليات ومعايير واضحة تضمن استفادة األشخاص
ذوي اإلعاقة خصوصا النساء من برامج التمكني االقتصادي.
ولم يأتي ذكر برامج مساعدات خاصة للنساء من ذوات اإلعاقة في باقي االستراتيجيات واخلطط.
املساعدة في النفقات املترتبة على اإلعاقة
أشارت إستراتيجية قطاع اإلعاقة إلى تطوير عملية استهداف املنتفعني من املساعدات االجتماعية
التي تتماشى مع االحتياجات اإلضافية لألفراد والعائالت التي فيها أفراد من ذوي اإلعاقة والترتيب
املتعلق بتعويض نقص او انقطاع الدخل املترتب على وجود اإلعاقة.
ضمان استفادت األشخاص ذوي اإلعاقة من برامج اإلسكان العام  
تقترح إستراتيجية قطاع اإلعاقة برامج متكني تؤسس الى ضمان وصول األشخاص ذوي اإلعاقة إلى
السكن املالئم واملوائم.
إستراتيجية وزارة الشؤون االجتماعية أكدت على عدم وجود خدمات تعمل على تقدمي الدعم من
ناحية السكن.
ضمان استفادت األشخاص ذوي اإلعاقة من برامج التقاعد
إستراتيجية قطاع اإلعاقة تشير إلى ضمان استفادة األشخاص ذوي اإلعاقة على قدم املساواة مع
فئات مجتمعية أخرى من برامج التقاعد لم تتضمن باقي االستراتيجيات أي إشارة لهذا احلق.
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التوصيات
احلماية الدولية للحق في العمل الالئق
من املهم جدا من أجل تعزيز حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة بشكل عام واحلق في العمل بشكل خاص
أن تنضم فلسطني إلى االتفاقية الدولية حلقوق األشخاص ذوي اإلعاقة والبرتوكول اخلاص بها كون
هذه االتفاقية هي ثمرة كل اجلهود املبذولة دوليا من أجل ممارسات فضلى من قبل الدول اخملتلفة مبا
يتعلق بحقوق األشخاص ذوي اإلعاقة.
احلماية التشريعية للحق في العمل الالئق
تعديل النص الوارد في قانون األشخاص ذوي اإلعاقة والتشريعات األخرى التي ربطت احلق في العمل
بوجود فرصة عمل مناسبة والتأكيد على أن حق العمل أولوية وانه يجب خلق فرص عمل لذوي اإلعاقة
من اجلنسني.
تعديل النصوص مبا يتعلق بتشغيل نسبة  %5حيث أن معظم املؤسسات فيها عدد اقل من  25موظف
وعليه ال ميكن تطبيق القانون عليها ويفضل ربط املوضوع بخفض نسبة البطالة لدى األشخاص ذوي
اإلعاقة لكونها مرتفعة جدا خصوصا بني النساء ذوات اإلعاقة
إزالة التعارض املوجود بني قانون اخلدمة املدنية والالئحة اخلاصة به فيما يتعلق بتشغيل نسبة من ذوي
اإلعاقة في املؤسسات احلكومية وتعديل النص املتعلق بالسالمة البدنية واخللو من العاهات إذ أن ما
ورد في قانون اخلدمة املدنية هو اخللو من اإلمراض والعاهات البدنية والعقلية في حني اكتفت الالئحة
بشرط اللياقة الطبية
التعديل في التناقض بني قانون حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة (املسمى قانون حقوق املعوقني ) والئحته
التنفيذية بخصوص الغرامة املالية التي نصت عليها الالئحة على تغرمي للمخالف لبند التشغيل
بنسبة  %5وكان من األجدى أن يعدل القانون وأن تكون الغرامة من خالل النصوص القانونية
حماية احلق في العمل في السياسات احلكومية
إيجاد تناغم اكبر في اخلطط املستقبلية بني خطط التنمية الوطنية واخلطط العبر قطاعية مع
اخلطط القطاعية للوزارات
وضع اخلطط التنفيذية من قبل اجلهات املكلفة بتنفيذ خطة قطاع اإلعاقة حيث جاءات خطة قطاع
اإلعاقة عمومية بشكل كبير
إدراج قطاع اإلعاقة بوضوح في اخلطط الوطنية وخصوصا حقوق النساء من ذوات اإلعاقة
إدراج موضوع احلق في اجر متساوي في اخلطط واالستراتيجيات حيث ان هذا املوضوع مغيب في
التشريعات والسياسات
أن يدرج في اخلطط واالستراتيجيات ترتيبات واضحة تتعلق بحضر التميز ضد األشخاص ذوي اإلعاقة
وخصوصا النساء من ذوات اإلعاقة
أن يدرج في اخلطط واالستراتيجيات ترتيبات واضحة تكفل متكني األشخاص ذوي اإلعاقة من احلصول
على احلقوق العمالية والنقابية
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أن يتم استشارة األشخاص ذوي اإلعاقة في جميع املسائل املتعلقة بحقوقهم وإشراكهم في عملية
التخطيط والتنفيذ وفي املتابعة والتقييم
أن يتم إدراج ضمانات لألشخاص الذين أصيبوا بإعاقة أثناء العمل حلقهم في العودة الى العمل مع
إيجاد ترتيبات تيسيرية معقولة
أن يتم إدراج خطوات جدية في خطط واستراتيجيات اجلهات املسئولة عن التوظيف في القطاع
احلكومي حول تطبيق النسبة احملمية
أن تتضمن اخلطط واالستراتيجيات آليات واضحة لتشجيع القطاع العام على االلتزام بتشغيل
النسبة احملمية بالقانون
أن يتم التفريق في اخلطط واالستراتيجيات بني الترتيبات التيسيرة املعقولة وتدابير تيسير الوصول
واالهتمام بتوفير كالهما من قبل القطاع اخلاص والقطاع العام
إنشاء نظام متكامل للخدمات االجتماعية توفر فيه فرص جلميع أفراد اجملتمع
حتسني عمل وزارة الشؤون فيما يتعلق باإلشراف على تقدمي اخلدمات العامة وتطوير النظام احلالي
والتركيز على األفراد من ذوي اإلعاقة وليس على العائالت حيث تختلف االحتياجات الفردية بني األفراد
توفير مزيد من فرص العمل للنساء من ذوات اإلعاقة كون اإلجحاف بحقهن كبير ونسبة البطالة
لديهن مرتفعة للغاية ولم يكن هناك اهتمام كافي في االستراتيجيات واخلطط بحقهن في العمل
وفي حال توفر برامج إسكان عام وتوفر برامج تقاعد او ضمان اجتماعي مراعاة حقوق األشخاص ذوي
اإلعاقة وخاصة النساء في هذه البرامج
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•خطة التنمية الوطنية .2013-2011
•مسح األفراد ذوي اإلعاقة .2011
•اخلطة اإلستراتيجية الوطنية لقطاع اإلعاقة في األراضي الفلسطينية احملتلة .2012
•إستراتيجية عمل وزارة الشؤون االجتماعية .2011
•مصفوفة اخلطة التنفيذية إلستراتيجية قطاع احلماية االجتماعية . 2013-2011
•خطة وزارة العمل .2013
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•إستراتيجية التعليم والتدريب املهني والتقني .
•إستراتيجية التشغيل الفلسطينية .
•تقرير قطاع العمل في فلسطني . 2012

مقاالت
•احلماية االجتماعية بني احلاجة واإلطار القانوني (صالح عبد العاطي – احلوار املتمدن .)2006
•احلماية االجتماعية حق أم خدمة (مرمي غريب –احلوار املتمدن .) 2009
•تعيني األشخاص ذوي االحتياجات اخلاصة في الوظيفة العمومية (سامي جبارين –جريدة
األيام ).

دراسات
•حقوق املعوقني في اجملتمع الفلسطيني (بهاء السعدي وآخرين–إصدارات الهيئة املستقلة
حلقوق اإلنسان )
•دليل اخلدمات التي تقدمها السلطة الوطنية الفلسطينية لألشخاص ذوي اإلعاقة في
الضفة الغربية (إصدارات جمعية جنوم األمل).
•مراجعة التشريعات املتعلقة بالنساء ذوات اإلعاقة من منظور النوع االجتماعي في مناطق
السلطة الوطنية (عالء نزال وخديجة حسني – إصدارات جمعية جنوم األمل).
•حق األشخاص ذوي اإلعاقة في العمل الالئق في فلسطني – دراسة ميدانية (إسالم التميمي
– إصدارات الهيئة املستقلة حلقوق اإلنسان).
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