


نبذة عن التحالف 
مع املدين والقطاع انطالقا من مسؤوليات املنظمات واملؤسسات العاملة يف جمال اإلعاقة والعمل التنموي يف اجملت

واألنظمة ألطر ويف اودور هذه املؤسسات واملنظمات يف أتطري قضااي األشخاص ذوي اإلعاقة , احلكومي واخلاص
ة والدفاع عن ودورها يف متكني األشخاص ذوي اإلعاق, العامة اليت تسهل مشاركتهم ووصوهلم حلقوقهم كافة

ها يف التأثري على ودور , مصاحلهم وقضاايهم وحقوقهم وترسيخ التوجه احلقوقي يف التعاطي مع قضية اإلعاقة
ني االقتصادي والعمل التوجهات العامة والسياسات الرمسية والربامج التنموية ال سيما تلك اليت تتصل ابلتمك

ق اجلهود بشكل ودورها يف تنسي, الالئق وفرص كسب الرزق سواء يف القطاع احلكومي أو اخلاص أو العمل احلر
فاعلة يف هذه مشرتك وتطوير منهجيات عمل تضمن الثبات واالستمرارية للتدخالت الناشئة عن الربامج ال

ق األشخاص ذوي املؤسسات اليت تنطلق من معرفة متطلبات الواقع ومقتضيات العمل خاصة فيما يتعلق حب
.اإلعاقة يف العمل الالئق

والكرمية الفعالة و انطالقا مما تقدم وإمياانً من مؤسسات اجملتمع املدين أبمهية زايدة وحتسني املشاركة الكاملة 
عاقة قامت جمموعة من منظمات االشخاص ذوي االاحلياة، فقد لألشخاص ذوي اإلعاقة يف خمتلف نواحي 

طينية ابلشراكة مع اإلدارة العامة للتشغيل يف وزارة العمل الفلس2015ومؤسسات اجملتمع املدين يف هناية عام 
عيل احلق يف العمل الالئق وبعد سلسله من اللقاءات والنقاشات،  ابالتفاق على تشكيل حتالف يعىن بتعزيز وتف

شغيل األشخاص ذوي التحالف الوطين الفلسطيين لت"لألشخاص ذوي اإلعاقة يف فلسطني حيث مت تسميته بـ 
"اإلعاقة
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يـُث ييـع املـواطنني الفلسـطينيني النظام االقتصادي وسوق العمل يف فلسـطني يـتتسسـمامب وقومـات العتدالـة واملسـاواة وتكـاُفؤ الُفـرتص، ح: الرؤاي 
.اإلعاقة( اجلنس)اجلندرُشرتكاٌء حقيقيومب يف عملية التنمية دومب متييز أو استبعاد على أساس 

رؤية التحالف 

رسالة التحالف 

ل اهتمـام للعديـد مـن إحقاق احلق يف العمل الالئق والعتدالـة يف الوصـول إف فـرص وخـدمات التمكـني االقتصـادي لألشـخاص ذوي اإلعاقـة ميثـ
تسِسـمت ابالنسـجام مـن حيـث التـدخالت واخلـدمات الـيت أـب أمب تـت الـربامج و منظمات اجملتمع املدين واملؤسسات الرمسية، كمـا ويتطلـب ُيةلـًة مـن 

ــ دتفة، هــذا ابإلوــافة إف وــرورة اتأِلســاِمها ابحلــد األقصــى مــن التتكاُملي ــتـتهة ــاطق املُسة ــات واملن ــة والفئ ــه أتر رســالة . ة وتتظــاُفر اجلهــوداملنهجي وعلي
ئه سـاس العالقــة مـا بـنيت أعضــاالتحـاُلف مؤكـدًة علــى أتمبس املصـلحة العامـة الكائنــة يف متتـع األشـخاص ذوي اإلعاقــة ابحلـق يف العمـل الالئــق هـيت أ

.ومبعث أتسيسه ومؤشر جناحه



أهداف التحالف 
للفلســـطينيني ذوي إف املُســـامهة يف زايدة وحتســـني املشـــاركة الكاملـــة والفعالـــة والكرميـــةيهـــدف التحـــالف 

رب تــدخالت اإلعاقــة يف ســوق العمــل يف بــروف وبيئــات عمــل مالئمــة تتســم ابلعدالــة واملســاواة، وذلــك عــ
واإلجرائيــة، وتتمثــل اهاتيــةواالجتواإلداريــة والتنظيميــة والبيئيــة السياســاتيةمتعـددة األبعــاد علــى املســتوايت 
:األهداف احملددة للتحالف ابلتالية



الهدف األول 

• تطوير البيئة القانونية النابمة حلق األشخاص ذوي اإلعاقة يف: اهلدف األول
ل العمل الالئق يف فلسطني وا ينسجم مع التوجه احلقوقي، وذلك من خال

الفاعليـة والعدالـة ايزمـاتويكاملسامهة يف بلورة التوصيات اليت مـن شـأهنا تـدعيم القـوانني الوطنيـة ذات العالقـة ✓
.والكفاءة واملساءلة وحظر التمييز

كمــا لضــمامب تبــين اختــاذ املواقــف واإلجــراءات الالزمــة للمشــاركة بفاعليــة يف العمليــات التشــريعية ذات العالقــة✓
.اجلهات الرمسية للتوصيات اليت يقوم التحالف ببلورهتا

أهنا حتسني واقـع الضغط على اجلهات ذات الصلة إلعداد وتبين السياسات والتعليمات واإلجراءات اليت من ش✓
.متتع األشخاص ذوي اإلعاقة ابحلق يف العمل الالئق يف فلسطني



الهدف الثاني

• ق زايدة نسبة األشخاص ذوي اإلعاقة املنخرطني يف سو : اهلدف الثاين
العمل الفلسطيين، من خالل 

مــن األشــخاص املســامهة يف ِإعــداد قاعــدة بيــاانت وطنيــة تشــتمل علــى معلومــات حــول البــاحثني عــن عمــل✓
.ذوي اإلعاقة وفرص العمل املتاحة يف سوق العمل الفلسطيين

.السعي إف تيسري فرص التمكني الالزمة لألشخاص ذوي اإلعاقة ما قبل البحث عن عمل✓
اقـــة مـــا بـــني املســـامهة يف الـــرتويج لصـــور وأفكـــار وتوجهـــات خمتلفـــة وإأابيـــة حـــول األشـــخاص ذوي اإلع✓

.أصحاب العمل
ص العمــل اختــاذ اإلجــراءات الالزمــة ولعــب األدوار املناســبة لتيســري وصــول األشــخاص ذوي اإلعاقــة لفــر ✓

.املتاحة بشكل تكاملي وفعال



الهدف 
الثالث

ي اإلعاقة حتسني بروف العمل الالئق لألشخاص ذو : اهلدف الثالث•
املنخرطني يف سوق العمل الفلسطيين، من خالل 

عمــــل اجلامعــــة ِإعــــداد وتوحيــــد وتعمــــيم األدلــــة املعتمــــدة لتحديــــد شــــروا ومعــــايري العمــــل الالئــــق وبيئــــات ال✓
. لألشخاص ذوي اإلعاقة

ـــع الواجـــب إحـــداثهوالتكييفـــاتاملســـامهة يف حتســـني وعـــي أصـــحاب العمـــل بشـــأمب التغيـــريات ✓ ا لضـــمامب متت
نيـة واالجتماعيـة سـعياً األشخاص ذوي اإلعاقة ابحلق يف العمل الالئق على املسـتوايت اإلداريـة والبيئيـة والتق

. إف حتسني بروف العمل وومامب استمرار األشخاص ذوي اإلعاقة يف العمل ِبكرامة



يوم توبيف لألشخاص ذوي 
االعاقة يف حمافظة اخلليل 

تشكيل لجان مناطقة لمتابعة
تشغيل األشخاص ذوي 

اإلعاقة 

ورشة بعنوامب قانومب العمل 
ه الفلسطيين كيف ميكن جعل
اص اكثر استجابة لتمتع االشخ

ذوي االعاقة ابحلق يف العمل 
ورشة لبحث سبل التعاومب بنيالالئق

من االحتادات النقابية والتحالف
أجل توفري العمل الالئق والنقايب 

لألشخاص ذوي اإلعاقة

عقد سلسلة من االجتماعات 
بين االتحاد وبنك فلسطين

المشاريع الصغيرةلتقييم
المقدمة  لذوي اإلعاقة

اد اهم اإلنجازات التي قام بها االتح
خالل الفترة السابقة 


