
نستحق حياة كريمة وآمنة في مجتمع يتقبل التنوع واالختالف مؤمن بحقوق المرأة في المساواة والعدالة االجتماعية وينبذ كافة أشكال التمييز والقمع واالضطهاد

بمناســبة الثامــن مــن آذار، تهنــئ مؤسســة قــادر للتنميــة المجتمعيــة وتحيــي جميــع نســاء العالــم والنســاء الفلســطينيات المناضــات، اللواتــي يخضــن معاركهــن اليوميــة ضــد االحتــال وضــد التمييــز والوصمــة االجتماعيــة والتهميــش واإلقصــاء، 
وليكــن هــذا اليــوم تذكيــرًا لكافــة الجهــات ذات العاقــة صانعــة القــرار بحــق الفتيــات والنســاء ذوات اإلعاقــة فــي عيــش حيــاة كريمــة وآمنــة وممكنــة، ليســتطعَن أن ينلــَن كافــة الحقــوق المنصــوص عليهــا فــي االتفاقيــات الدوليــة، التــي انضمــت 

لهــا دولــة فلســطين، وأن تتبنــى قوانيــن محليــة موائمــة وشــاملة وقــادرة علــى حمايــة حقوقهــن. 

"عاش الثامن من آذار"
حقائق حول النساء والفتيات ذوات اإلعاقة في فلسطين

النساء والفتيات ذوات اإلعاقة 
ُهــّن اإلنــاث اللواتــي يعايشــن تجربــة التمييــز واإلقصــاء والتهميــش، نتيجــًة لمــا لديهــن مــن فروقــات واختافــات ويواجهــن جملــة مركبــة مــن المعيقــات والحواجــز البيئيــة والماديــة واالجتماعيــة والسياســاتية علــى أســاس هــذه االختافــات، علــى 
نحــٍو يحــد مــن وصولهــن للمعلومــات والخدمــات العامــة والمتخصصــة وتمتعهــن بالحقــوق المدنيــة واالجتماعيــة واالقتصاديــة والثقافيــة والسياســية، مــع ارتبــاط ذلــك ارتباطــًا وثيقــًا بيــن الفقــر واإلعاقــة والعنــف فــي ظــل اســتمرار التدهــور فــي 

الحالــة الحقوقيــة وانعكاســاتها علــى الفئــات األقــل حظــًا.

الحق في التعليم والعمل 
حســب التعداد الســكاني لجهاز اإلحصاء المركزي الفلســطيني للعام 2017، 
فــإن نســبة األميــة بيــن النســاء والفتيــات ذوات اإلعاقــة بلغــت %47.1 مــن 
مجمــل اإلنــاث الفلســطينيات ذوات اإلعاقــة مــن عمــر 15 ســنة فأكثــر، أي 

مــا يقــارب 16,409. 
رغــم التدهــور المســتمر فــي تدابيــر وإمكانيــة وصــول النســاء ذوات اإلعاقــة 
إلــى ســوق العمــل فــي ظــل جائحــة كورونــا وتبعاتهــا االقتصاديــة الكارثيــة، 
وتأثيرهــا الُمضاعــف علــى األشــخاص ذوي اإلعاقــة وبخاصــة النســاء ذوات 
اإلعاقــة وعلــى أســرهَن التــي ُتعيلهــَن، إال أنــه ال توجــد لغايــة اآلن بيانــات 
ُمصّنفــة بمــا يشــمل نــوع الجنــس واإلعاقــة بشــأن عــدد النســاء اللواتــي تــم 
توظيفهــنَّ فــي القطــاع العــام وفــي القطــاع الخــاص، علمــًا أن تخصيــص نســبة 
%5 لألشــخاص ذوي اإلعاقــة فــي المؤسســات الحكوميــة وغيــر الحكوميــة 
واردة فــي قانــون حقــوق المعوقيــن الصــادر منــذ العــام 1999 )المــادة 10(، 
وواردة أيضــًا فــي قانــون العمــل الفلســطيني الصــادر منــذ العــام 2000 )مــادة 
13( فيمــا يتعلــق بالمؤسســات غيــر الحكوميــة، وواردة ايضــًا فــي قــرار مجلــس 
الــوزراء الفلســطيني الصــادر عــام 2004 )مــادة 1( فيمــا يتعلــق بالمؤسســات 
الرســمية وواردة أيضــًا فــي الائحــة التنفيذيــة الصــادرة عــن مجلــس الــوزراء فــي 

العــام 2005 )مــادة 34(. 
لــم يتــم تحقيــق نســبة %5 الــواردة فــي تلــك التشــريعات النافــذة، وال توجــد 
بيانــات رســمية ُمصّنفــة حتــى اآلن بهــذا الخصــوص، فــي حيــن أشــارت نتائــج 
المســح المتخصــص الوحيــد لألشــخاص ذوي اإلعاقــة الــذي أجــراه الجهــاز 
المركــزي لإلحصــاء الفلســطيني بالتعــاون مــع وزارة التنميــة االجتماعيــة عــام 
2011، ولــم يخضــع للتحديــث، إلــى أن مــا ُيقــارب نســبة )%87.5( مــن 

األشــخاص ذوي اإلعاقــة هــم/ن خــارج ســوق العمــل الفلســطيني.

العنف القائم على أساس نوع الجنس واإلعاقة
إن احتمــاالت تعــرض النســاء والفتيــات ذوات اإلعاقــة للعنــف الجنســي تزيــد 
بأربعــة أضعــاف عــن احتمــال تعــرض النســاء والفتيــات اآلخريــات، ورغــم 
وجــود االحتــال فــي الحالــة الفلســطينية باعتبارهــا منطقــة صــراع ترتفــع فيهــا 
مؤشــرات العنــف والتمييــز بأشــكاله المختلفــة ســواًء ذلــك الــذي ُيمــارس علــى 
أو  باالحتــال،  القائمــة  الســلطة  قبــل  مــن  والفتيــات ذوات اإلعاقــة  النســاء 
العنــف الداخلــي نتيجــة الثقافــة المجتمعيــة األبويــة والنظــرة الدونيــة لإلعاقــة 
وغيــاب فــرص التمكيــن وإمكانيــة الوصــول. ال تــزال النســاء والفتيــات ذوات 
اإلعاقــة يواجهــَن التمييــز واإلقصــاء فــي العديــد مــن التشــريعات والسياســات 

المرتبطــة باســتحقاقهن لخدمــات الحمايــة أســوة بغيرهــن مــن النســاء. 
فــي حيــن أشــارت بيانــات مســح العنــف فــي المجتمــع الفلســطيني 2019 
إلــى أن ٪37 مــن النســاء ذوات اإلعاقــة تعرضــن للعنــف، وتفاوتــت النســبة 
بيــن النســاء ذوات اإلعاقــة فــي الضفــة الغربيــة وقطــاع غــزة، حيــث بلغــت 
٪30 فــي الضفــة الغربيــة مقارنــة بـــ ٪42 فــي غــزة. فــي حيــن أن ٪50 مــن 
النســاء ذوات اإلعاقــة المعنفــات قــد تعرضــن للعنــف النفســي، مقابــل 20٪ 
مــن العنــف الجســدي مــرة واحــدة علــى األقــل مــن قبــل أزواجهــن. بشــكل عــام، 
تعــرض ٪27 مــن األفــراد )64-18 عاًمــا( مــن ذوي اإلعاقــة للعنــف مــرة 

واحــدة علــى األقــل مــن أحــد أفــراد األســرة. 
اختلفــت النســبة بشــكل كبيــر بيــن الضفــة الغربيــة وقطــاع غــزة، حيــث بلغــت 
٪19 فــي الضفــة الغربيــة مقابــل ٪35 فــي قطــاع غــزة خــال االثنــي عشــر 
شــهًرا الماضيــة التــي ســبقت مســح 2019. حوالــي ثلــث األشــخاص ذوي 
اإلعاقــة )-18 64( ممــن لــم يســبق لهــن الــزواج تعرضــَن للعنــف النفســي، 

مقارنــة بمــا يقــارب مــن الُخمــس مــن تعرضــن للعنــف.

الحق في الصحة
ال بــد مــن التأكيــد مجــددًا علــى االرتبــاط الوثيــق بيــن الفقــر واإلعاقــة، حيــث 
تربــط اتفاقيــة حقــوق األشــخاص ذوي اإلعاقــة حــاالت الطــوارئ ب »الخطــر« 
علــى حقــوق األشــخاص ذوي اإلعاقــة )المــادة 11(. بينمــا لــم تقــدم الحكومــة 
خطــة عمــل وال توجــد خطــة منشــورة للحكومــة فــي مواجهــة جائحــة كورونــا 
وتبعاتهــا القاســية فــي مختلــف المجــاالت وبخاصــة الصحيــة والنفســية وتأثيرهــا 
مــن  المحرومــة  الفئــات  وبخاصــة  اإلعاقــة  ذوي  األشــخاص  حقــوق  علــى 
النســاء والفتيــات ذوات اإلعاقــة. ولــم تقــدم وزارة الصحــة أيضــًا خطتهــا فــي 
مواجهــة الظــروف الصحيــة المتدهــورة للمواطنيــن عمومــًا والنســاء والفتيــات 
ذوات اإلعاقــة علــى وجــه الخصــوص، وبخاصــة مــع اإلغاقــات المتكــررة 
ومنــع التنقــل بيــن المــدن والقــرى، ولــم يتــم إشــراك األشــخاص ذوي اإلعاقــة 
ومنظماتهــم التمثيليــة فــي اإلجــراءات التــي اتخذتهــا الحكومــة فــي ظــل جائحــة 
كورونــا، وتجاهلــت الحكومــة التدابيــر التيســيرية ووســائل التواصــل واالتصــال 
مــن قبيــل لغــة اإلشــارة فــي المؤتمــرات التــي عقدتهــا خــال حالــة الطــوارىء 
حــول  وبيانــات  معلومــات  الصحــة،  الحكومــة، ووزارة  تنشــر  ولــم  المعلنــة، 
األوضــاع الصحيــة لألشــخاص ذوي اإلعاقــة التــي ازدادت تدهــورًا خــال 
حالــة الطــوارىء وجائحــة كورونــا والتدابيــر المتخــذة وبخاصــة الصحيــة؛ بمــا 

يشــمل الفحوصــات واللقاحــات ضــد فيــروس كورونــا.
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