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مقدمة 
في إطار توجه وزارة احلكم احمللي للمشاركة في التنمية االجتماعية لألشخاص ذوي اإلعاقة وذلك على أساس 
وتلبية  اإلعاقة،  ذوي  األشخاص  حقوق  إحقاق  بهدف  اإلجتماعية،  الشؤون  وزارة  مع  وتشاركية  تعاونية  قاعدة 
احتياجاتهم وفق ما نصت عليه التشريعات ذات العالقة، تبنت كل من بلدية أريحا في محافظة أريحا واألغوار، 
وبلديات يطا والسموع وحلحول وإذنا في محافظة اخلليل، وبلدية بيت فجار في محافظة بيت حلم، منوذجاً تنموياً 
يهدف إلى املساهمة في تلبية احتياجات األشخاص ذوي اإلعاقة في مجتمعاتهم احمللية. يرتكز هذا النموذج على 
استحداث وتطوير دور ووظيفة رئيسية للهيئات احمللية املشاركة تتعاون من خاللها مع كافة اجلهات ذات العالقة، 
بواقع األشخاص ذوي  النهوض  وتنموي، من أجل  والتنسيق لقطاع اإلعاقة من منظور حقوقي  للتخطيط  وتعمل 
الفرص  اإلعاقة واالرتقاء باخلدمات املقدمة لهم، واملساهمة في ادماجهم في مجتمعاتهم وحصولهم على كافة 

واإلمكانيات ومتتعهم بكامل حقوقهم والعيش بكرامة على قدم املساواة مع غيرهم من املواطنني.

تتعاون مؤسسة  الفلسطينية،  البلديات  برنامج دعم  اإليطالية من خالل  املقدم من احلكومة  التمويل  ومن خالل 
قادر للتنمية املجتمعية مع جميع البلديات املذكورة أعاله واملشاركة في هذا النموذج - بصفتها الشريك الفني في 
تنفيذه - في حتليل وحتديد االحتياجات التنموية لألشخاص ذوي اإلعاقة، مبشاركة كافة األطراف ذات العالقة، 
والتخطيط وحتديد األولويات وتأسيس وتقدمي خدمات اجتماعية أساسية بشكل مستمر وعلى أساس التكاملية مع 
ما هو قائم من خدمات وبرامج في كل منطقة.  وضمن هذا اإلطار، يركز املكون األول في النموذج التنموي الذي 
تبنته البلديات على “تطوير القدرة املؤسسية للبلديات لتتولى العمل في القطاع االجتماعي، بحيث يشمل عدة 
محاور منها حتليل الوضع في كل منطقة من حيث اخلدمات والبرامج املتوفرة وكذلك احتياجات األشخاص ذوي 

اإلعاقة، وذلك من خالل عملية تخطيط باملشاركة مع كافة ذوي العالقة.  

1. أهداف الدراسة 
تهدف الدراسة إلى مساعدة أصحاب القرار في بلديات بيت فجار، والسموع، ويطا، وحلحول وإذنا إلى وضع خطة 
عمل لتلبية احلقوق واالحتياجات اخلاصة باألشخاص ذوي اإلعاقة، من خالل حتديد النواقص والفجوات والعقبات 
احلالية في اخلدمات التي تقدم لألشخاص ذوي اإلعاقة في جنوب الضفة الغربية، وبشكل محدد تركز انشطة 

الدراسة  على حتقيق ما يلي:

 • تقدير أولي لوضعية األشخاص ذوي اإلعاقة مستندين إلى ذلك على نتائج مسح األفراد ذوي اإلعاقة 2011	
ب"املسح  الحقاً  إليه  املشار  اإلجتماعية،  الشؤون  ووزارة  الفلسطيني  لإلحصاء  املركزي  اجلهاز  أعده  الذي 

الوطني لألفراد ذوي اإلعاقة".

•حصر املؤسسات التي تقدم خدمات ودعم لألشخاص ذوي اإلعاقة في محافظات جنوب الضفة الغربية، وذلك  	
من خالل حتديد حاكمية وطموح هذه املؤسسات، وخدماتها املقدمة، ومصادرها املالية والبشرية، وعالقاتها 

كما هو موضح في اإلطار املفاهيمي في األجزاء الالحقة.

•تقدير القدرات البشرية واملادية املتوفرة في حدود عمل البلديات نفسها. 	
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2. اإلطار المفاهيمي العام لرسم المالمح الرئيسية التنظيمية 
للمؤسسات العاملة لصالح األفراد ذوي اإلعاقة

لقد اعتمد اإلطار العام لرسم املالمح الرئيسية التنظيمية للمؤسسات العاملة لصالح األفراد ذوي العالقة على تصنيف 
الوظائف الرئيسية للمؤسسات واألطراف التي تؤثر على أدائها العام، وذلك بناء على ستة محاور رئيسية كما يلي:

داخل  والشرعية  والتوجهات  بالقيادة  تتعلق  قضايا  احملور  هذا  ويشمل   • املؤسسات:	 في  والطموح  وضعية احلكم 
األسئلة  تتضمن  إذ  والرسالة،  والرؤيا  والتبعية  العامة  والهيئة  اإلدارة  ومجالس  التسجيل،  حيث  من  املؤسسة 
الرئيسية لهذا اجلزء حتديد طبيعة الهيئات احلاكمة في املؤسسة وعدد األعضاء في كل هيئة ونسبة التمثيل 
النسوي واألفراد ذوي اإلعاقة، باإلضافة إلى عدد االجتماعات في السنة لكل هيئة، وتاريخ عقد آخر انتخابات. 
فما هي رسالة املؤسسة املكتوبة أو التي تراها القيادة احلالية للمؤسسة؟ وما هي الرؤيا واألهداف طويلة املدى 

التي تعمل في إطارها؟

• التي تقدم لألشخاص ذوي اإلعاقة في آخر ثالثة سنوات وذلك من حيث  اخلدمات األساسية والثانوية واألنشطة	
نوعها، عدد املستهدفني ونوعية وكيفية الوصول والتقدمي والطلب على اخلدمة وحجم تكلفتها واملناطق املستهدفة 

واملستفيدة وحتويل احلاالت. 

وخبراتهم  وتخصصاتهم  واملتطوعني(  )املوظفني  البشرية  املصادر  تشمل  والتي   • املؤسسة	 في  احلالية  املصادر 
وتصنيفهم حسب اجلنس والوظائف الرئيسية، باإلضافة إلى حتديد املصادر املالية آلخر سنة ولسنتني قادمتني، 

واملصادر املادية من مباني وأجهزة ومعدات.

والذي يشمل حتديد عالقات املؤسسة احلالية مع املؤسسات و  • طبيعة العالقات مع مؤسسات وجلان مختلفة 	
اللجان والشبكات واملؤسسات الوطنية أو الدولية ورأي ممثلي املؤسسة في مجمل وطبيعة العالقات مع املؤسسات 

التي تعمل في نفس املجال.

•املشاكل والعقبات احلالية التي تواجه املؤسسة على صعيد فني وإداري ومالي.  	

•وجهة نظر املؤسسة في املشاكل التي تواجه األشخاص ذوي اإلعاقة في منطقة اجلنوب. 	

3. أدوات الدراسة المستخدمة
ولتحقيق أهداف الدراسة املدرجة أعاله، قام فريق استشاري من شركة السهل للتطوير املؤسسي واإلتصال، واملوكل 
بتقدمي الدعم الفني للبلديات، من أجل القيام بالتخطيط باملشاركة، بإعداد هذه الدراسة، من خالل منهجية عمل 

تضمنت مجموعة من اخلطوات الرئيسية، أال وهي: 

•مراجعة التقارير والدراسات السابقة وخاصة تقرير املسح الوطني املتخصص لألفراد ذوي اإلعاقة والصادر عن  	
اجلهاز املركزي لإلحصاء الفلسطيني ووزارة الشؤون اإلجتماعية لعام 2011: اعتمد فريق البحث في إعداد التقرير 
على التصنيفات والتعريفات األخيرة املعتمدة وطنياً في مسح األفراد ذوي اإلعاقة. شمل املسح عينة أسرية ممثلة 
وصلت إلى 15،572 أسرة في األراضي الفلسطينية خالل الربع األول من العام 2011. وقد وفر املسح بيانات عن 
اخلصائص العامة لألفراد ذوي اإلعاقات/الصعوبات وذلك اعتماداً على أحدث التوصيات الصادرة عن منظمة 
الصحة العاملية اخلاصة بتصنيف اإلعاقة وكذلك مجموعة واشنطن لإلعاقة، مع األخذ بعني االعتبار خصوصية 

املجتمع الفلسطيني. 
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ووثائق أخرى ذات عالقة بذوي اإلعاقة في  الفريق االستشاري مبراجعة دراسات  قام  إلى ذلك،  •باإلضافة  	
فلسطني ليشمل ذلك التعداد السكاني حملافظتي بيت حلم واخلليل للعام 2007، والكتب اإلحصائية السنوية 
حملافظتي بيت حلم واخلليل للعام 2011، وتقارير اجلهاز املركزي لإلحصاء األخرى واملتوفرة عن األشخاص 

ذوي اإلعاقة في فلسطني. 

• مؤسسة تقدم خدمات  مقابالت شبه منتطمة: عقد فريق البحث مقابالت شبه منتظمة مع ممثلني من 35	
لألفراد ذوي اإلعاقة في محافظتي بيت حلم واخلليل، كما هو موضح في امللحق رقم 1. 

ورشة  عقد  مت   : • اإلعاقة	 ذوي  األفراد  في قضايا  واملهتمني  البلديات  من  املعنيني  مع  للتخطيط  ورشة عمل 
عمل ملدة يومني في بلدية حلحول بتاريخ 28-29 أيار 2012 مع ممثلني من اخلمس بلديات املستهدفة وبعض 
االحتياجات  أهم  لتحديد  واخلليل  بيت حلم  في محافظتي  اإلعاقة  ذوي  األفراد  لصالح  العاملة  املؤسسات 
واألولويات خلدمات األشخاص ذوي اإلعاقة  في املناطق املستهدفة ووضع اإلطار العام خلطة عمل املراكز 
املجتمعية التي مت تأسيسها في بلديات بيت فجار والسموع وحلحول وإذنا ويطا من خالل عرض نتائج البحث 
إلى 38 مشارك ومشاركة، كما هو  التقرير، ومناقشته مع املشاركني والذي وصل عددهم  املدرجة في هذا 

موضح في امللحلق رقم 3. 

4. التحديات الرئيسية التي واجهها فريق البحث
متثلت أهم التحديات الرئيسية التي واجهها الباحثون خالل إعداد هذه الدراسة في ضعف القاعدة املعلوماتية 
والتحليلية املتوفرة عن قطاع اإلعاقة في فلسطني بشكل عام، وعلى مستوى محافظتي بيت حلم واخلليل، بشكل 
العمرية وشدة  بفئاتها  املختلفة  اإلعاقات  أنواع  األعداد عن  وتوفر  الواقع  الشمولية في حتليل  خاص، من حيث 
اإلعاقة، أو تفصيل اخلدمات واالحتياجات على املستوى احمللي والوطني، والتي أقتصرت فقط على املسح الوطني 
لألفراد ذوي اإلعاقة األخير. باإلضافة إلى ذلك، أعتبرت طريقة تسجيل اخلدمات املقدمة لألفراد ذوي إعاقة 
كإحدى احملددات الرئيسية األخرى، حيث أن بعض املؤسسات ال يوجد لديها نظام تسجيل واضح، أما البعض 
األخر وال سيما املؤسسات التي تقدم خدمات صحية وطبية متخصصة، فلم يتوفر لديها أعداد األفراد ذوي اإلعاقة 
املستفيدين من هذه اخلدمات، بل شملت األعداد التي زود بها فريق البحث جميع الفئات املستهدفة، وبذلك لم 
تستطع عكس العدد احلقيقي لألفراد ذوي اإلعاقة املستفيدين من هذه اخلدمات. من ناحية أخرى، تعكس األرقام 

لألعداد املستفيدة من مختلف اخلدمات إزدواجية في حساب عدد الفئات املستفيدة في العديد من املؤسسات.

كما الحظ الباحثون بأن هنالك ضعف واضح للفهم املشترك ما بني العاملني والفاعلني في قطاع اإلعاقة على 
املستوى احمللي فيما يتعلق باملفاهيم والتعريفات الرئيسية املتعلقة باألشخاص ذوي اإلعاقة، وال سيما التصنيفات 
والتعريفات اجلديدة التي مت تبنيها وطنياً من قبل اجلهاز املركزي لإلحصاء الفلسطيني ووزارة الشؤون االجتماعية 
بناء على توصيات منظمة الصحة العاملية ومجموعة واشنطن لإلعاقة. إضفافة إلى ذلك، لوحظ بأن هنالك غياب 
منهجيات عمل وأدوات وطنية مستخدمة على املستوى احمللي والوطني واملُمأسسة ضمن تدخالت املؤسسات التي 
تعمل مع ذوي اإلعاقة. وأخيراً، واجه الباحثون صعوبة في معرفة تفاصيل اخلدمات الفرعية أو املوازنات لبعض 

املؤسسات التي رفضت تزويد مثل هذه املعلومات. 
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5. األجزاء الرئيسية للتقرير
يقسم هذا التقرير إلى خمسة أجزاء رئيسية، فبعد هذه املقدمة، يعرض اجلزء األول اخلصائص والتصنيفات الرئيسية 
لذوي اإلعاقة في محافظتي بيت حلم واخلليل من حيث األعداد واألنواع والتوزيع العمري والنوع االجتماعي واخلصائص 
االجتماعية وأهم املعيقات البيئية واملادية، وذلك بناء على نتائج مسح األفراد ذوي اإلعاقة املعد من قبل اجلهاز املركزي 
لإلحصاء ووزارة الشؤون االجتماعية في العام 2011. ويلي ذلك  اجلزء الثاني: املالمح العامة للمؤسسات التي تعمل 
لصالح األفراد ذوي اإلعاقة في محافظتي بيت حلم واخلليل، والذي يعرض نتائج حتليل املؤسسات من حيث توزيعها 
والطموح  احلاكمية  وتفاصيل  للمؤسسات،  التابعة  واملراكز  الفروع  وعدد  السكاني،  التجمع  نوع  وحسب  اجلغرافي 
التأسيس وطبيعة هيئاتها احلاكمة.  القانوني وسنة  والكيان  للمؤسسات، من حيث تصنيفها حسب سلطة اإلشراف 
املصادر  وطبيعة  املستفيدة  والفئات  املقدمة  الرئيسية  اخلدمات  طبيعة  إلى  اجلزء  هذا  يتطرق  ذلك  إلى  باإلضافة 
البشرية واملالية واملادية من أجهزة ومعدات وبنية حتتية وطبيعة عالقات التعاون والتنسيق والتشبيك بني املؤسسات 

واألطراف الفاعلة، واملشاكل والعقبات التي تواجه املؤسسات. 

وبيت  وإذنا  والسموع  وحلحول  يطا  ونظرة خاصة على جتمعات  اإلعاقة  ذوي  األفراد  احتياجات  الثالث:  اجلزء  أما 
فجار، فيدخل القارئ في احتياجات األفراد ذوي اإلعاقة آخذين بعني االعتبار نتائج املسح الوطني لإلعاقة ووجهة 
نظر املؤسسات من خالل املقابالت املنتظمة، والتي مت تعزيزها من خالل ورشة العمل مع ممثلني من هذه املؤسسات 
والعاملني في البلديات. ويعرض اجلزء الرابع: االستنتاجات الرئيسية بحيث يلخص تلك اخلاصة بخصائص وواقع 
األفراد ذوي اإلعاقة على مستوى محافظتي بيت حلم واخلليل، واالستنتاجات اخلاصة باملؤسسات وخدماتها، باإلضافة 
إلى املشاكل التي يواجهها األفراد ذوي اإلعاقة. ويقدم اجلزء اخلامس: اإلطار العام خلطة العمل للمراكز املجتمعية 
في البلديات فاحملاور الرئيسية لنموذج عمل مقترح لتطوير اإلطار العام للخطط في املراكز املجتمعية في البلديات، 
الرئيسي. وأخيراً، تفصل املالحق أسماء وتفاصيل  التقرير  والتي مت تطويرها في تقارير منفصلة مت إحلاقها بهذا 

املؤسسات التي شملتها الدراسة.
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الجزء االول:

الخصائص والتصنيفات الرئيسية لذوي اإلعاقة 
في محافظتي بيت لحم والخليل 

ر�سمت وقدمت هدية من الفنانة االيطالية مونيكا بيانكاردي
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يبدأ هذا القسم مبعلومات عامة عن محافظتي بيت حلم واخلليل، ليدخل القارئ فيما بعد بتفاصيل ذوي اإلعاقة في 
هاتني احملافظتني من حيث التصنيفات الرئيسية من منطلق نوع وشدة اإلعاقة والفئات العمرية، بناء على نتائج تقرير 
املسح الوطني لألفراد ذوي اإلعاقة والصادر عن اجلهاز املركزي لإلحصاء الفلسطيني ووزارة الشؤون االجتماعية لعام 

 .2011

1. نبذة عامة عن محافظتي بيت حلم واخلليل والتجمعات املستهدفة 
تقع مدينة بيت حلم بني مدينتي اخلليل والقدس، وهي جزء من اجلبال والهضاب الوسطى في فلسطني التي تنتشر 
موازية لغور األردن والبحر امليت. وبلغت مساحة احملافظة 659 كيلومتراً مربعاً في عام2010 ، أي حوالي11.7% من 
العام 2011، قدر عدد سكان محافظة بيت حلم مبا يقارب  إجمالي مساحة أراضي الضفة الغربية. وفي منتصف 
194.095  نسمة منهم 98.794 ذكور، و95.301 إناث، موزعني على 45 جتمعاً، منها 3 مخيمات لالجئني. هذا وقد 
بلغت نسبة الالجئني الفلسطينيني املقيمني فيها ب24.4% من مجموع سكان احملافظة في نهاية عام 2007، مع العلم 
أن نسبة الالجئني في الضفة الغربية تصل إلى 27.4% من مجموع السكان الفلسطينيني املقيمني فيها لنفس هذا 

العام.1 

االجتماعية  الشؤون  ووزارة  احمللي  احلكم  وزارة  قبل  من  املستهدفة  التجمعات  إحدى  بيت حلم  محافظة  في  وتقع 
ومؤسسة قادر للتنمية املجتمعية، وهي بلدة بيت فجار والتي تقع إلى اجلنوب من مدينة بيت حلم، وعلى بعد10.3  
كيلومتراً هوائيا2ً منها. يحدها من الشرق قرية املنية، ومن الشمال قريتا مراح رباح وأم سلمونة، ومن الغرب مستوطنة 
آفار عتصيون، ومن اجلنوب بلدة سعير وقرية شيوخ العروب في محافظة اخلليل، كما هو مبني في اخلارطة )صفحة 
91(3. بينت اسقاطات السكان لعام 2011 املعدة من قبل اجلهاز املركزي لإلحصاء الفلسطيني، بأن عدد سكان بلدة 

بيت فجار بلغ ما يقارب 12.119 نسمة، منهم 5.938 إناثاً، و6.181 ذكوراً، كما هو موضح في اجلدول رقم 1. 
8 7 6 5 4

جدول رقم 1: عدد سكان التجمعات املستهدفة حسب تقديرات التعداد السكاني حملافظة بيت حلم واخلليل للعام 2011

تقديرات االسقاطات لعدد عدد الذكور عدد اإلناث احملافظة التجمع السكاني
السكان )منتصف عام 2011(

26.79727.891454.688اخلليليطا
12.18312.680524.863اخلليلحلحول
10.81811.260622.078اخلليلالسموع

10.46710.895721.362اخلليلإذنا
5.9386.181812.119بيت حلمبيت فجار 

أما محافظة اخلليل والتي تقع على بعد خمسة وعشرين كيلو مترا إلى اجلنوب من مدينة بيت حلم وتضم 92 جتمعاً، 
فقد بلغ عدد السكان املقدر 620.418 نسمة في منتصف عام 2011 ، ويشكلون ما نسبته %24 من إجمالي سكان 
الضفة الغربية، منهم 316.413 ذكوراً، و 304.005 إناثاً. هذا وقد وبلغت نسبة الالجئني الفلسطينيني املقيمني في 

محافظة اخلليل %17.9 من مجموع سكان احملافظة نهاية عام 2007. 9 

1  السلطة الوطنية الفلسطينية، اجلهاز املركزي لإلحصاء الفلسطيني، كتاب محافظة بيت حلم اإلحصائي السنوي )3(، تشرين الثاني 2011، صفحة 29- 38.
2  املسافة األفقية بني مركز القرية ومركز مدينة بيت حلم

3  معهد األبحاث التطبيقية- القدس أَريج، دليل بلدة بيت فجار، 2010، صفحة 4.
السلطة الوطنية الفلسطينية، اجلهاز املركزي لإلحصاء الفلسطيني، كتاب محافظة اخلليل اإلحصائي السنوي )3(، تشرين الثاني، 2011، صفحة 66.  4
السلطة الوطنية الفلسطينية، اجلهاز املركزي لإلحصاء الفلسطيني، كتاب محافظة اخلليل اإلحصائي السنوي )3(، تشرين الثاني، 2011، صفحة 65.  5
السلطة الوطنية الفلسطينية، اجلهاز املركزي لإلحصاء الفلسطيني، كتاب محافظة اخلليل اإلحصائي السنوي )3(، تشرين الثاني، 2011، صفحة 67.  6
السلطة الوطنية الفلسطينية، اجلهاز املركزي لإلحصاء الفلسطيني، كتاب محافظة اخلليل اإلحصائي السنوي )3(، تشرين الثاني، 2011، صفحة 65.  7
السلطة الوطنية الفلسطينية، اجلهاز املركزي لإلحصاء الفلسطيني، كتاب محافظة اخلليل اإلحصائي السنوي )3(، تشرين الثاني، 2011، صفحة 65.  8

السلطة الوطنية الفلسطينية، اجلهاز املركزي لإلحصاء الفلسطيني، كتاب محافظة اخلليل اإلحصائي السنوي )3(، تشرين الثاني 2011، صفحة 29- 38.  9



17وضع واحتياجات األشخاص ذوي اإلعاقة والخدمات المقدمة لهم في محافظتي بيت لحم والخليل

ومن التجمعات الفلسطينية األخرى املستهدفة من قبل وزارة احلكم احمللي ووزارة الشؤون االجتماعية ومؤسسة 
قادر للتنمية املجتمعية  في محافظة اخلليل هي مدينة يطا والتي تقع إلى اجلنوب من مدينة اخلليل، وعلى بعد 9 
كيلومتراً منها ويحدها من الشرق قرية زيف وقرية خلة املية، ومن الشمال قرية الريحية، ومخيم الفوار وقرية واد 
السادة، ومن الغرب قرية بيت عمرا، ومن اجلنوب بلدة السموع، كما هو مبني في اخلارطة )صفحة 89(.10 بينت 
اسقاطات السكان لعام 2011 املعدة من قبل اجلهاز املركزي لإلحصاء الفلسطيني، بأن عدد سكان مدينة يطا بلغ 

ما يقارب 54.688 نسمة، منهم 26.797 إناثاً، و27.891 ذكوراً، كما هو مبني في اجلدول رقم 1.

وإلى اجلنوب من مدينة يطا ومدينة اخلليل، تقع بلدة السموع، على بعد 22 كيلومتراً من املدينة، ومحاذية للخط 
األخضر. يحدها من الشمال قرية الريحية، ومن الغرب بلدة الظاهرية، كما هو مبني في اخلارطة )صفحة 90(.11 
وبلغ تقدير عدد سكانها للعام 2011 ما يقارب 22.078 نسمة، منهم 10.818 إناثاً، و11.260 ذكوراً. أما بلدة 
حلحول والتي تقع على بعد 6 كيلومتراً من شمال مدينة اخلليل، يحدها من الشرق سعير والشيوخ، ومن الشمال بلدة 
بيت أمر ومخيم العروب، ومن الغرب خاراس ونوبا، ومن اجلنوب مدينة اخلليل وقرية بيت كاحل، كما هو موضح 
في اخلارطة )صفحة 88(.12 وبلغ تقدير عدد سكانها للعام 2011 مبا يقارب 24.863 نسمة، منهم  12.183 إناثاً، 

و12.680 ذكوراً.

وأخيراً تقع بلدة إذنا على بعد 15 كيلومتراً جنوب غرب اخلليل، يحدها من الشرق بلدة تفوح ومدينة اخلليل ومن 
الشمال ترقوميا ومن اجلنوب قرية الكوم، ومن الغرب اخلط األخضر، كما هو موضح في اخلارطة )صفحة 92(.13 

ويبلغ عدد سكانها 21.362 نسمة، منهم 10.467 إناثاً، و 10.895 ذكوراً.

2. اخلصائص الرئيسية لذوي اإلعاقة في محافظتي بيت حلم واخلليل والتجمعات 
املستهدفة

بناء على اجلهاز املركزي لإلحصاء الفلسطيني، مت تعريف األشخاص ذوي اإلعاقة في مسحه الوطني األخير عن 
اإلعاقة لعام 2011، األشخاص الذين يعانون من إعاقات طويلة األجل بدنية أو عقلية أو ذهنية أو حسية، والتي 
من خالل تفاعلها مع املعيقات املختلفة، قد حتد من مشاركتهم الفاعلة والكاملة في املجتمع على قدم املساواة 

مع اآلخرين. 14

وفي تصنيفه ألنواع اإلعاقة، مت االعتماد على تصنيفات منظمة الصحة العاملية ومجموعة واشنطن لإلعاقة، والتي 
طورت مفهوم وتعريف موحد لقياس الصعوبات/اإلعاقات في أي مجتمع، حيث مت استخدام 6 أسئلة محورية لقياس 
انتشار اإلعاقة ضمن أسئلة االستمارة في املسح في األراضي الفلسطينية، )صعوبة البصر، والسمع، والتواصل، 
والتذكر والتركيز، واحلركة واستخدام األطراف العلوية(، إضافة إلى سؤالني إضافيني حول صعوبة التعلم والصحة 
النفسية. وقد اشتمل كل سؤال على نفس فئات اإلجابة التي أوصت بها مجموعة واشنطن وذلك بقياس انتشار 
اإلعاقة من خالل التعداد أو املسوح األسرية بناء على التعريف الضيق لإلعاقة "باعتبار الفرد الذي يعاني من 
صعوبة كبيرة أو ال يستطيع مطلقا على أنه فرد ذو إعاقة". أما التعريف املوسع والذي يعرف "الفرد ذو اإلعاقة 
على أنه الفرد الذي يعاني من بعض الصعوبة، أو صعوبة كبيرة، أو ال يستطيع مطلقا"، والذي استخدم في مسوح 
 األسرة والتعداد العام للسكان واملنشآت 2007 فقد قاس فقط نسب انتشار اإلعاقة في األراضي الفلسطينية15.

 وضمن هذا اإلطار، فإن التصنيفات الرئيسية لألفراد ذوي اإلعاقة واملعتمدة من املسح الوطني األخير واملشار 
إليها في هذا التقرير تعكس استخدام اجلهاز املركزي لإلحصاء الفلسطيني للتعريف الضيق وليس املوسع.

2.1. نسب انتشار اإلعاقة: ارتفاع نسب انتشار اإلعاقة في محافظة اخلليل مقارنة 
10  معهد األبحاث التطبيقية- القدس أَريج، دليل مدينة يطا، 2009، صفحة 4.

11  معهد األبحاث التطبيقية- القدس أَريج، دليل بلدة السموع، 2009، صفحة 4.
12  معهد األبحاث التطبيقية- القدس أَريج، دليل بلدة حلحول، 2009، صفحة 4.

13  معهد األبحاث التطبيقية- القدس أَريج، دليل بلدة إذنا، 2009، صفحة 4.
14  السلطة الوطنية الفلسطينية، اجلهاز املركزي لإلحصاء الفلسطيني، وزارة الشؤون االجتماعية، مسح األفراد ذوي اإلعاقة، تقرير النتائج الرئيسية،2011، صفحة 25.
15  السلطة الوطنية الفلسطينية، اجلهاز املركزي لإلحصاء الفلسطيني، وزارة الشؤون االجتماعية، مسح األفراد ذوي اإلعاقة، تقرير النتائج الرئيسية،2011، صفحة 21.
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مبحافظة بيت حلم
وفقاً للتعريف الضيق، املعرف أعاله، فقد مت تقدير نسبة انتشار اإلعاقة في األراضي الفلسطينية لعام 2011 حوالي 

2.7%: 2.9% في الضفة الغربية و2.4% في قطاع غزة.  وبلغت 2.9% بني الذكور 
مقابل 2.5% بني اإلناث في األراضي الفلسطينية. هذا وقد بلغت نسبة اإلعاقة 
اعتماد  عند  وبذلك   ،16%3.6 اخلليل  محافظة  وفي   %3 حلم  بيت  محافظة  في 
تقديرات اإلسقاطات السكانية لعام 2011، يقدر عدد األشخاص من ذوي اإلعاقة 
في محافظة اخلليل بحوالي 22.335 فرداً، منهم 12.340 ذكور و9.728 إناث، 
و5.823 فرداً في محافظة بيت حلم، منهم 2.853 ذكور و2.970 إناث، كما هو 

موضح في اجلدول رقم 2. 

وبشكل عام، تظهر نسب اإلعاقة بني الذكور أعلى منها بني النساء للمحافظتني 
حسب التعريف الضيق، إذ تقدر مبا يعادل 3.1% في محافظة بيت حلم و%3.9 

في محافظة اخلليل، أما نسبة اإلعاقة بني اإلناث فتبلغ 2.8% في بيت حلم، و3.2% في اخلليل، كما هو مبني في 
اجلدول رقم 17.2 

18

جدول رقم 2: عدد ونسبة األشخاص ذوي اإلعاقة حسب تقديرات التعداد السكاني حملافظة بيت حلم واخلليل للعام 2011

مجموع عدد عدد الذكورعدد اإلناثاحملافظة
السكان18

عدد ونسبة األفراد ذوي اإلعاقة حسب اجلنس )التعريف الضيق(

عدد الذكور 
ذوي اإلعاقة

النسبة املئوية 
للذكور من ذوي 

اإلعاقة

عدد اإلناث ذوي 
اإلعاقة

النسبة املئوية لإلناث 
من ذوي اإلعاقة

2.8%3.99.728%304.005316.413620.41812.340اخلليل

3.2%3.12.859%95.30198.794194.0952.964بيت حلم

للتنمية  قادر  االجتماعية ومؤسسة  الشؤون  ووزارة  وزارة احلكم احمللي  قبل  املستهدفة من  التجمعات  وعلى مستوى 
اإلعاقة في مجتمعاتهم  ذوي  األشخاص  احتياجات  تلبية  املساهمة في  إلى  يهدف  تنموياً  لوضع منوذجاً  املجتمعية، 
احمللية، وآخذين بعني االعتبار نسبة األفراد ذوي اإلعاقة حسب التعريف الضيق في محافظة بيت حلم )3%(، ونسبة 
األفراد ذوي اإلعاقة في محافظة اخلليل )3.6%(، ميكن تقدير أعداد هذه الشريحة بحوالي 1.945 فرداً في مدينة 
يطا، و884 فرداً في بلدة حلحول، و785 فرداً في بلدة السموع، و760 فرداً في بلدة إذنا، و431 فرداً في بيت فجار، 

كما هو مبني في الشكل رقم 1. 

16  السلطة الوطنية الفلسطينية، اجلهاز املركزي لإلحصاء الفلسطيني، وزارة الشؤون االجتماعية، مسح األفراد ذوي اإلعاقة، تقرير النتائج الرئيسية،2011، صفحة 21-18.
ال بد من التنويه بأن هذه األرقام هي تقديرات باعتماد اسقاطات ألعداد السكان ونسب اإلعاقة، حيث مت احتساب التقديرات لذوي اإلعاقة على مستوى احملافظة باعتماد النسب   17

الوطنية لذوي اإلعاقة املوضحة في املسح الوطني لألفراد ذوي اإلعاقة لعام 2011 والذي يشير إلى أن نسبة اإلعاقة في محافظة بيت حلم بلغت 3% وفي محافظة اخلليل 3.6% من 
عدد السكان، أخذين بعني االعتبار عدد السكان للمحافظة بناء على اسقاطات التقديرات السكانية للعام 2011. هذا وقد مت احتساب عدد الذكور واإلناث من ذوي اإلعاقة في كل 

محافظة بناء على النسب املشار إليها في املسح الوطني لإلعاقة والذي ينص على أن نسبة اإلعاقة ما بني الذكور تصل إلى ما يعادل 3.1% في محافظة بيت حلم و3.9% في محافظة 
اخلليل، أما نسبة اإلعاقة بني اإلناث فتبلغ 2.8% في بيت حلم، و3.2% في اخلليل. 

http://www.pcbs.gov.ps/Portals/_PCBS/Documents/gover.htm ،السلطة الوطنية الفلسطينية، اجلهاز املركزي لإلحصاء الفلسطيني  18

اإلعاقة  انتشار  نسب  ترتفع 
في محافظتي جنوب الضفة 
ال��غ��رب��ي��ة وت��ع��ت��ب��ر أع��ل��ى من 
امل��ت��وس��ط ال��وط��ن��ي وت��رت��ف��ع 
في محافظة اخلليل مقارنة 
كما  حل���م.   ب��ي��ت  مبحافظة 
أن���ه���ا أع���ل���ى ب����ني ال����ذك����ور .
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شكل رقم 1: توزيع عدد األفراد ذوي اإلعاقة حسب التجمع السكاني املستهدف واجلنس، 2011

ومن املالحظ بأن أكبر عدد لألفراد ذوي اإلعاقة يتمثل في مدينة يطا، والتي تتميز 
بكبر عدد سكانها مقارنة مع التجمعات األخرى املستهدفة، حيث يقدر عدد اإلناث من 
ذوي اإلعاقة بحوالي 858 فرداً، و1.088 ذكوراً، يلي ذلك بلدة حلحول مبا يقارب 390 
إناث و495 ذكوراً من ذوي اإلعاقة. وتتقارب هذه األعداد مع تلك في بلدة السموع، مبا 
يعادل 346 إناثاً و439 ذكوراً من ذوي اإلعاقة، يليها بلدة إذنا التي يبلغ عدد سكانها 
في العام 2011 ما يقارب 21.369 نسمة، منهم ما يقدر 346 إناث و439 ذكوراً من 
ذوي اإلعاقة. وأخيراً، حتتل بلدة بيت فجار املرتبة األخيرة من حيث عدد األفراد ذوي 
اإلعاقة، نظراً لصغر عدد سكانها مقارنة بالتجمعات األخرى املستهدف، والذي يقدر 

بحوالي 12.119 نسمة للعام 2011، منهم 190 إناثاً و190 ذكوراً من ذوي اإلعاقة.

2.2 التوزيع العمري لألفراد ذوي اإلعاقة حسب الفئات العمرية: ارتفاع نسبة اإلعاقة 
بارتفاع العمر

أما بالنسبة للتوزيع حسب الفئات العمرية على مستوى محافظتي بيت حلم واخلليل وبناء على مسح األفراد ذوي 
اإلعاقة لعام 2011، وكما هي مبينة في الشكل رقم 2 أدناه، نالحظ بأن نسبة انتشار اإلعاقة ترتفع بارتفاع العمر، 
حيث تتمركز النسبة األكبر من األفراد ذوي اإلعاقة في الفئات العمرية من 75 عاماً فما فوق، بنسبة 32%، حوالي 
29% بني الذكور مقابل 34.1% بني اإلناث، يليها األفراد من عمر 65 عاماً وحتى 74 عاماً، بنسبة 16.8%، ومن ثم 
األفراد من عمر 55 إلى 64 عاماً، بنسبة 7.1%. أما نسبة األطفال في الفئة العمرية من 0-17 عاماً، فقد بلغت 

أقل النسب لتصل إلى 1.5%، 1.8% بني الذكور و1.3% بني اإلناث.19

19  السلطة الوطنية الفلسطينية، اجلهاز املركزي لإلحصاء الفلسطيني، التعداد العام للسكان واملساكن واملنشآت 2007، النتائج النهائية للتعداد، تقرير السكان محافظة أريحا 
واألغوار، صفحة 268-  270.

ــة اإلعـــاقـــة  ــســب ــــاع ن ــــف إرت
ومتركزها  العمر،  بارتفاع 
األفـــراد  بــني  كبير  بشكل 
الفئات  فــي  اإلعــاقــة  ذوي 
عــامــاً  مـــن 75  الــعــمــريــة 
فـــمـــا فــــــوق وهــــــي أعـــلـــى 
ــــاث لــهــذه الــفــئــة. بــني اإلن
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شكل رقم 2: نسب انتشار اإلعاقة حسب الفئات العمرية واجلنس، 2011

2.3 أسباب اإلعاقة: األسباب اخللقية واملرضية واحلوادث أهم ثالثة أسباب لإلعاقة 
أسباب  ثالثة  أهم  كانت  واحلوادث  واملرضية  اخللقية  األسباب  بأن  اإلعاقة  ذوي  لألفراد  الوطني  املسح  نتائج  تشير 
لإلعاقة، وتختلف أهمية األسباب باختالف العمر، حيث من املالحظ بأن األسباب املرضية حتتل املرتبة األولى لسبب 
اإلعاقة ما بني األفراد ذوي األعمار 18 عاماً فأكثر، بينما تظهر كثاني أهم االسباب ما بني األفراد من عمر 0 إلى 17 

عاماً، كما هو موضح في اجلدول ادناه. 

جدول رقم 3: أسباب اإلعاقة حسب املسح الوطني لألفراد ذوي اإلعاقة، 2011

الفئة العمرية
أسباب اإلعاقة

اجراءات اسرائيليةحوادثوراثيظروف متعلقة بالوالدة واحلملمرضيخلقي
1.6%5.8%19.512.2%24%29.6%0-17 عاماً

6%14.2%5.5%4%37.4%9.6اكثر من 18 عاماً

من ناحية أخرى، يشير اجلهاز املركزي لإلحصاء الفلسطيني ووزارة الشؤون االجتماعية بأن انتشار اإلعاقة نتيجة 
األسباب املرضية قد بلغ بأكبر نسبة ما بني األفراد ذوي اإلعاقة البصرية )43.7%(، يليها بني األفراد ذوي اإلعاقة 
احلركية )42.9%(، ومن ثم بني اإلفراد ذوي اإلعاقة السمعية )29.1%(، واإلفراد ذوي إعاقة التذكر والتركيز )%28.7( 
واألفراد ذوي إعاقة بطء التعلم )27.6%(، واألفراد ذوي إعاقة الصحة النفسية )27.2%(، فيما كانت األسباب اخللقية 

األكثر وراء إعاقة التواصل بنسبة %33.6.20

السلطة الوطنية الفلسطينية، اجلهاز املركزي لإلحصاء الفلسطيني، وزارة الشؤون االجتماعية، مسح األفراد ذوي اإلعاقة، تقرير النتائج الرئيسية،2011، صفحة 23.  20
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2.4. اخلصائص االجتماعية لألفراد ذوي اإلعاقة في محافظتي بيت حلم واخلليل
يتطرق هذا اجلزء من التقرير إلى اخلصائص االجتماعية لألفراد ذوي اإلعاقة في محافظتي بيت حلم واخلليل 
ضمن ثالثة محاور رئيسية، أال وهي: مواصفات احلالة التعليمية وااللتحاق بالتعليم والعالقة بقوة العمل، واحلالة 
الزوجية، وذلك من خالل االستعانة بالنسب على مستوى الوطن واسقاط التقديرات حملافظتي بيت حلم واخلليل، 

كما هو موضح في األجزاء الالحقة.

2.4.1. احلالة التعليمية وااللتحاق بالتعليم

ذوي  لألفراد  الوطني  املسح  يشير   ،4 رقم  اجلدول  في  موضح  هو  كما 
اإلعاقة بأن أكثر من ثلث األفراد ذوي اإلعاقة لم يلتحقوا أبدًا بالتعليم، 
بنسبة 37.6% في األراضي الفلسطينية و35.5% في الضفة الغربية. وبناء 
على اسقاطات هذه النسب، يبرز بأن هنالك ما يقارب ال1.256 فرداً من 
ذوي اإلعاقة 15 سنة فأكثر في محافظة بيت حلم، و4.383 في محافظة 
اخلليل، و386 في يطا، و176 في حلحول، و156 في السموع، و151 في 

إذنا، و92 في بيت فجار لم يلتحقوا أبداً في التعليم. 

من ناحية أخرى، 37% من األفراد ذوي اإلعاقة في الضفة الغربية التحقوا بالتعليم وتسربوا منه، مما يعادل حوالي 
1.309 فرداً في محافظة بيت حلم، و4.568 في محافظة اخلليل، و403 في يطا، و183 في حلحول، و163 في 
السموع، و157 في إذنا، و96 في بيت فجار. أضف إلى ذلك، تقدر نسبة 21.6% من األفراد ذوي اإلعاقة في الضفة 
الغربية بانهم التحقوا بالتعليم وتخرجوا، مبا يعادل حوالي 764 فرداً في محافظة بيت حلم، و2.667 في محافظة 
اخلليل، و235 في يطا، و107 في حلحول، و95 في السموع، و92 في إذنا، و56 في بيت فجار هم من اخلريجني. وتبلغ 
نسبة امللتحقني حاليًا بالتعليم 5.9%، وهي نسبة قليلة جدًا، مبا يعادل 209 فرداً من ذوي اإلعاقة في محافظة بيت 

حلم، و728 في محافظة اخلليل، و64 في يطا، و29 في حلحول، و26 في السموع، و25 في إذنا. 

كما أظهرت نتائج اجلهاز املركزي لإلحصاء الفلسطيني بأن 51.5% من األفراد ذوي اإلعاقة في الضفة الغربية هم 
هنالك ما يقارب ال1.821 أمي من ذوي اإلعاقة 15 سنة فأكثر في محافظة بيت حلم، و6.358  أميون،21 مما يعني أن

في محافظة اخلليل، و560 في يطا، و255 في حلحول، و226 في السموع، و219 في إذنا، و133 في بيت فجار.

جدول رقم 4: عدد األفراد ذوي اإلعاقة 15 سنة فأكثر حسب االلتحاق بالتعليم واحلالة التعليمية موزعني على محافظتي 
بيت حلم واخلليل والتجمعات املستهدفة 22

بيت فجارإذناالسموع حلحوليطااخلليلبيت حلمالنسبة املئوية22االلتحاق بالتعليم 
5.902097286429262515%ملتحق حاليا بالتعليم

التحق بالتعليم وترك قبل انهاء 
37.001.3094.56840318316315796%املرحلة

21.607642.667235107959256%التحق بالتعليم وتخرج
35.501.2564.38338617615615192%لم يلتحق أبدا بالتعليم

1003.53712.3461.088495439425259%املجموع

بيت فجارإذناالسموع حلحوليطااخلليلبيت حلمالنسبة املئويةاحلالة التعليمية
51.501.8216.358560255226219133%أمي

36.601.294139818116115695%أقل من ثانوي
6.702378277333292817%ثانوي

5.201846425726232213%تعليم عالي 
1003.53712.3461.088495439425259%املجموع

21  السلطة الوطنية الفلسطينية، اجلهاز املركزي لإلحصاء الفلسطيني، وزارة الشؤون االجتماعية، مسح األفراد ذوي اإلعاقة، تقرير النتائج الرئيسية،2011، صفحة 22
بناء على النسب الوطنية املعتمدة من قبل اجلهاز املركزي لإلحصاء الفلسطيني ووزارة الشؤون االجتماعية في مسح األفراد ذوي اإلعاقة لعام 2011، صفحة 22  22

أكثر من ثلث األفراد ذوي اإلعاقة لم 
يلتحقوا بالتعليم وأكثر من الثلث التحقوا 
ولكن تسربوا منه. وتبلغ نسبة امللتحقني 
األفــراد  احلاليني 6%.أمــا األميني من 
.%51.5 نسبتهم  فتبلغ  اإلعاقة  ذوي 
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2.4.2 . العالقة بقوة العمل: غالبية األفراد ذوي اإلعاقة غير مشاركني في سوق العمل

يشير املسح الوطني لألفرد ذوي اإلعاقة بأن غالبية األفراد ذوي اإلعاقة فوق سن 15 ال يعملون، بحيث تصل النسبة 
إلى 85.6% في الضفة الغربية.23 إن ذلك يعني بأن هنالك عدد كبير من األفراد ذوي اإلعاقة الذين ال يعملون وال 
ـِ 3.028 فرداً، و10.568 فرداً في محافظة  يبحثون عن عمل، بحيث ميكن تقدير األعداد في محافظة بيت حلم ب

اخلليل، و932 في يطا، و424 في حلحول، و376 في السموع، و364 في إذنا، و222 في بيت فجار. 

جدول رقم 5: عدد األفراد ذوي اإلعاقة 15 سنة فأكثر حسب العالقة بقوة العمل موزعني على محافظتي بيت حلم واخلليل 
والتجمعات املستهدفة 

بيت فجارإذناالسموع حلحوليطااخلليلبيت حلمالنسبة املئويةالعالقة بقوة العمل

9.503361.17310347424025%مشتغل

3.60127444391816159%متعطل سبق له العمل

1.4050173157664%متعطل لم يسبق له العمل

85.603.02810.568932424376364222%ال يعمل وال يبحث عن عمل 

1003.53712.3461.088495439425259%املجموع

باإلضافة إلى ذلك، هنالك ما يقارب ال127 متعطل سبق له العمل في محافظة بيت حلم، و444 في محافظة اخلليل، 
و39 في يطا، و18 في حلحول، و16 في السموع، و15 في إذنا، و9 في بيت فجار، مقابل 50 متعطل ولم يسبق له 
العمل في محافظة بيت حلم، و173 في محافظة اخلليل، و15 في يطا، و7 في حلحول، و6 في السموع، و6 في إذنا، 

و4 في بيت فجار.

2.4.3. احلالة الزوجية: ثلث األفراد ذوي اإلعاقة لم يتزوجوا أبدًا

يشير املسح الوطني لألفرد ذوي اإلعاقة بأن حوالي ثلث األفراد ذوي اإلعاقة في األراضي الفلسطينية لم يتزوجوا 
ـ1.263ِ فرداً، و4.407 في محافظة اخلليل، و389 في يطا، و177  أبداَ،24 حيث يقدر عددهم في محافظة بيت حلم ب
في حلحول، و157 في السموع، و152 في إذنا، و93 في بيت فجار. وتقدر نسبة األرامل )تشمل اجلنسني( %15.9 
بواقع 562 في محافظة بيت حلم، و1.963 في محافظة اخلليل، و173 في يطا، و79 في حلحول، و70 في السموع، 
و68 في إذنا، و41 في بيت فجار. أما املطلقني )تشمل اجلنسني( فقد بلغت نسبتهم 2.8% في الضفة الغربية، مما 
يعني أن هنالك ما يقارب ال99 في محافظة بيت حلم، و346 في محافظة اخلليل، و30 في يطا، و14 في حلحول، و12 

في السموع، و12 في إذنا، و7 في بيت فجار.

23  . السلطة الوطنية الفلسطينية، اجلهاز املركزي لإلحصاء الفلسطيني، وزارة الشؤون االجتماعية، مسح األفراد ذوي اإلعاقة، تقرير النتائج الرئيسية،2011، صفحة 22.
24  السلطة الوطنية الفلسطينية، اجلهاز املركزي لإلحصاء الفلسطيني، وزارة الشؤون االجتماعية، مسح األفراد ذوي اإلعاقة، تقرير النتائج الرئيسية،2011، صفحة 22.
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جدول رقم 6: عدد األفراد ذوي اإلعاقة 15 سنة فأكثر حسب احلالة الزوجية موزعني على محافظتي بيت حلم واخلليل والتجمعات املستهدفة 

بيت فجارإذناالسموع حلحوليطااخلليلبيت حلمالنسب املئويةاحلالة الزوجية

35.701.2634.40738917715715293%لم يتزوج أبدا

عقد ألول مرة ولم يتم 
0.40144942221%الدخول

44.501.5745.494484220196189115%متزوج/متزوجة

2.8099346301412127%مطلق/مطلقة

15.905621.96317379706841%أرمل/أرملة

0.70258683332%منفصل/منفصلة

1003.53712.3461.088495439425259%املجموع

2.5 املعيقات البيئية واملادية الرئيسية التي يواجهها األفراد ذوي اإلعاقة في محافظتي 
بيت حلم واخلليل

2.5.1 أهم املعيقات البيئية واملادية التي يواجهها االفراد من 10-17 سنة 

يشير املسح الوطني لألفراد ذوي اإلعاقة بأن من أهم املعيقات البيئية واملادية التي تواجه األفراد ذوي اإلعاقة 
من عمر 10 إلى 17 سنة متتلث بنظرة اآلخرين حيث أن 41.6% منهم يتجنبون أحياناً القيام بعمل نتيجة نظرة 
األخرين. هذا ويقدر اجلهاز بأن 60.5% ال يستخدمون املواصالت العامة بسبب اإلعاقة، و34.4% لديهم صعوبات 
في ممارسة األنشطة اليومية داخل البيت مثل االستحمام لوحده، ارتداء املالبس لوحده، تناول الطعام لوحده، 
استخدام احلمام لوحده والذهاب إلى السرير لوحده. باإلضافة إلى ذلك، فإن حوالي نصف ذوي اإلعاقة من عمر 
10-17 سنة ال يشاركون في مناسبات اجتماعية )أفراح وأحزان( وأكثر من الثلث ال يزورون األصدقاء واألهل في 
بيوتهم. وأخيراً، حوالي نصف ذوي اإلعاقة والذين عمرهم أقل من 18 سنة لديهم مشكلة في التواصل مع األهل 

وفي املدرسة ومع الناس احمليطة بهم.25 

2.5.2 أهم املعيقات البيئية واملادية على األفراد ذوي اإلعاقة ل� 18 سنة فاكثر 

بعدم قدرتهم على  الرئيسية لألفراد ذوي اإلعاقة من عمر 18 سنة فأكثر، أوالً  البيئية واملادية  متتلث املعيقات 
استخدام املواصالت العامة وقدرت نسبة هذه الفئة بحوالي 76.4%. من ناحية أخرى، بلغت نسبة األفراد ذوي 
الذين  األفراد  وأما   ،%35 بحوالي  البيت  داخل  اليومية  األنشطة  في ممارسة  صعوبات  يواجهون  الذين  اإلعاقة 
أكثر  بأن  البيانات  أظهرت  وقد  هذا   .%27.3 نسبتهم  فبلغت  اآلخرين  نظرة  نتيجة  ما  بعمل  القيام  يتجنبون 
الصعوبات التي تواجه األفراد ذو اإلعاقة في ممارسة األنشطة اليومية هي االستحمام لوحدهم 37.4%، تلتها 
صعوبة في ارتداء املالبس لوحدهم 29.3%، ومن ثم استخدام احلمام 24.1%، والذهاب إلى السرير وتركه لوحدهم 

22.7، وأخيراً تناول الطعام لوحدهم %12.3.

إن معظم  ذوي اإلعاقة الذين عمرهم 18 سنة فأكثر ال يذهبون مع األهل واألصدقاء لألماكن االجتماعية أو زيارة 
األصدقاء أو املشاركة في املناسبات االجتماعية مثل األفراح واألحزان )82.6%، 56،4%، 60.4%(. كما أن حوالي 
نصف ذوي اإلعاقة الذين أعمارهم 18 سنة فأكثر يواجهون صعوبات في الوصول أثناء تأدية أنشطة محددة خارج 
املنزل وذلك بسبب عدم مواءمة األرصفة والشوارع واإلشارات اإلرشادية واخلدمات الترفيهية ومواقف السيارات. 
وحوالي نصف ذوي اإلعاقة والذين عمرهم 18 سنة وأكثر لديهم مشكلة في التواصل مع األهل، ومع الناس في 

أماكن أخرى مثل احلارة واحلي. 26 

25  السلطة الوطنية الفلسطينية، اجلهاز املركزي لإلحصاء الفلسطيني، وزارة الشؤون االجتماعية، مسح األفراد ذوي اإلعاقة، تقرير النتائج الرئيسية،2011، صفحة 23.

26  السلطة الوطنية الفلسطينية، اجلهاز املركزي لإلحصاء الفلسطيني، وزارة الشؤون االجتماعية، مسح األفراد ذوي اإلعاقة، تقرير النتائج الرئيسية،2011، صفحة 24.
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3. التصنيفات الرئيسية املرتبطة بذوي اإلعاقة في محافظتي بيت حلم واخلليل 
من خالل اعتماد التعريفات والتصنيفات الوطنية واملتبناة من قبل اجلهاز املركزي لإلحصاء الفلسطيني، وباستخدام 
التعريف الضيق، يشير املسح الوطني لألفراد ذوي اإلعاقة بأن اإلعاقة احلركية هي األكثر انتشاراً بني األفراد ذوي 
اإلعاقة، إذ ميكن تقديرها في محافظة بيت حلم ب 2.882 فرداً )49.5%( و11.977 فرداً في محافظة اخلليل، تليها 
إعاقة/صعوبة بطء التعلم حيث يصل عدد األفراد لهذا النوع من اإلعاقة إلى 1.374 )23.6%( في محافظة بيت حلم، 

و5.710 فرداً في محافظة اخلليل. 

جدول رقم 7: توزيع أنواع اإلعاقة على محافظتي بيت حلم واخلليل، 2011 27

نسبة اإلعاقةنوع اإلعاقة
توزيع عدد األفراد ذوي اإلعاقة على احملافظة

اخلليلبيت حلم

21.901.2755.299%إعاقة بصرية

15.509033.750%إعاقة سمعية

21.201.2345.130%إعاقة تواصل

49.502.88211.977%إعاقة حركية

21.101.2295.105%إعاقة التذكر والتركيز

23.601.3745.710%بطء التعلم

7.704481.863%الصحة النفسية

يلي ذلك اإلعاقة البصرية بواقع 1.275 فرداً )21.9%(، في محافظة بيت حلم و5.299 فرداً في محافظة اخلليل، 
وإعاقة التواصل بواقع 1.234 فرداً )21.2%( في محافظة بيت حلم، و5.130 فرداً في محافظة اخلليل، ومن ثم 
إعاقة التذكر والتركيز بواقع 1.229 فرداً )21.10%( في محافظة بيت حلم و5.105 فرداً في محافظة اخلليل، كما 

هو موضح في اجلدول رقم 7، علمًا بأن الفرد قد يكون لديه أكثر من نوع إعاقة.28

الشؤون  ووزارة  احمللي  احلكم  وزارة  قبل  من  املستهدفة  التجمعات  مستوى  على  اإلعاقة  أنواع  لتوزيع  بالنسبة  أما 
اإلجتماعية، وبالدعم التقني من مؤسسة قادر للتنمية املجتمعية، فمن اجلدير بالذكر بأن في مدينة يطا أعلى عدد من 
أنواع اإلعاقات، بينما ميكن مالحظة أقل عدد من أنواع اإلعاقات في بلدة بيت فجار. وهذا من املتوقع إن أخذنا بعني 

االعتبار اختالف عدد السكان فيما بني هذه التجمعات والتي تعتبر مدينة يطا من أكبرها، كما أسلفنا سابقاً.

قد يكون لدى الفرد أكثر من نوع إعاقة.  27
السلطة الوطنية الفلسطينية، اجلهاز املركزي لإلحصاء الفلسطيني، وزارة الشؤون االجتماعية، مسح األفراد ذوي اإلعاقة، تقرير النتائج الرئيسية، 2011، صفحة 22.  28
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3.1. التصنيفات الرئيسية املرتبطة بإعاقة التواصل 
"عدم  أنها  على  التواصل  إعاقة  إلى  يشار  الفلسطيني،  لإلحصاء  املركزي  اجلهاز  تعريف  االعتبار  بعني  آخذين 
قدرة الشخص على تبادل املعلومات واألفكار مع اآلخرين والتعامل معهم من خالل استخدام النطق، أو اإلشارة 
أو احلركة أو الكتابة للمعلومات التي يرغبون بتبادلها مع اآلخرين، وقد يكون ذلك ناجتًا عن عجز في السمع أو 
الكالم، أو عدم القدرة الذهنية بتفسير وإدراك ما يقوله اآلخرين من إشارات وكلمات وحركات"29.  وعند األخذ بعني 
االعتبار تقديرات السكان لعام 2011، يصل مجموع األفراد ذوي إعاقة التواصل إلى 1.234 فرداً في محافظة 
بيت حلم، 4.735 فرداً في محافظة اخلليل، بحيث يقدر هذا العدد في مدينة يطا بحوالي 417 فرداً، و190 في 

حلحول، و168 في السموع، و163 في إذنا، و77 في بيت فجار، كما هو موضح في الشكل رقم 3.

3.2. التصنيفات الرئيسية لذوي اإلعاقة السمعية
بناء على تعريف اجلهاز املركزي لإلحصاء الفلسطيني فإن ذوي اإلعاقة السمعية يعرفون على أنهم "األشخاص 
الذين لديهم بعض اإلشكاليات الصعبة في السمع والتي تساهم في احلد من قدرتهم على أداء أي جزء أو جانب 
في أدائهم اليومي، مثل صعوبة سماع شخص يتكلم في مكان مزدحم وفيه ضجيج، أو ال يستطيع أن يسمع شخص 
يتكلم معه مباشرة وبصوت عادي )دون صراخ، أو صوت مرتفع(، وحتديد من ال يستطيع السمع بأذن واحدة أو 
كالهما"30. وعند األخذ بعني االعتبار التقديرات السكانية لعام 2011، يصل مجموع األفراد ذوي اإلعاقة السمعية 
إلى 903 فرداً في محافظة بيت حلم، و3462 في محافظة اخلليل، بحيث يقدر هذا العدد في مدينة يطا بحوالي 
305 فرداً، و139 في حلحول، و123 في السموع، و119 في إذنا، و56 في بيت فجار، كما هو موضح في الشكل 

رقم 3.

3.3. التصنيفات الرئيسية لذوي اإلعاقة البصرية 
عرف اجلهاز املركزي لإلحصاء الفلسطيني ذوي اإلعاقة البصرية ب"األشخاص الذين لديهم بعض اإلشكاليات 
الصعبة في الرؤيا والتي حتد من قدرتهم على أداء واجباتهم اليومية، على سبيل املثال قد ال يستطيع القراءة، 
مثل قراءة اإلشارات على الالفتات في الشوارع أثناء قيادة السيارة، وقد ال يستطيع الرؤيا بعني واحدة بشكل جيد، 
أو قد ال يستطيع الرؤيا إال ما هو أمامه وليس على اجلوانب، مبعنى أن أي مشكلة في الرؤيا يعتبرونها صعبة 
يجب حتديدها وحصرها.  يسأل جلميع األفراد سواء كان الفرد يلبس نظارة أم ال، ويجب تذكير من يلبس نظارة 

أو عدسات طبية إذا كان يعاني من صعوبات في الرؤيا".31

29  السلطة الوطنية الفلسطينية، اجلهاز املركزي لإلحصاء الفلسطيني، وزارة الشؤون االجتماعية، مسح األفراد ذوي اإلعاقة، تقرير النتائج الرئيسية، 2011، صفحة 40.

30  السلطة الوطنية الفلسطينية، اجلهاز املركزي لإلحصاء الفلسطيني، وزارة الشؤون االجتماعية، مسح األفراد ذوي اإلعاقة، تقرير النتائج الرئيسية، 2011، صفحة 41.

31  السلطة الوطنية الفلسطينية، اجلهاز املركزي لإلحصاء الفلسطيني، وزارة الشؤون االجتماعية، مسح األفراد ذوي اإلعاقة، تقرير النتائج الرئيسية، 2011، صفحة 41.
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ف، 2011 32
خلليل حسب التجمع السكاني املستهد

حلم وا
شكل رقم 3: توزيع أنواع اإلعاقة على محافظتي بيت 

قد يكون لدى الفرد أكثر من نوع اإلعاقة.
 32
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وعند األخذ بعني االعتبار التقديرات السكانية لعام 2011، يصل مجموع األفراد ذوي اإلعاقة البصرية إلى 1.275 
فرداً في محافظة بيت حلم، و4.891 فرداً في محافظة اخلليل، بحيث يقدر هذا العدد في يطا بحوالي 431 فرداً، 

و196 في حلحول، و174 في السموع، و168 في إذنا، و80 في بيت فجار، كما هو موضح في الشكل رقم 3.

3.4. التصنيفات الرئيسية لذوي إعاقة احلركة واستخدام األيدي
الذين لديهم  األيدي ب"األشخاص  واستخدام  احلركة  إعاقة  ذوي  الفلسطيني  املركزي لإلحصاء  اجلهاز  يعرف 
لألنشطة  أدائهم  من  أو ال متكنهم  قد حتد  والتي  األقدام  على  والتجول  التنقل  في  الصعبة  اإلشكاليات  بعض 
والدرج  الساللم  والهبوط على  الصعود  أو مشكلة في  اليومية، فمثال قد يجد صعوبة في مشي مسافة قصيرة، 
واملناطق الوعرة، وال يستطيع مشي أي مسافة دون استراحة أو توقف، أو ال يستطيع املشي دون االعتماد على عصا 
أو عكاز أو أجهزة املشي، أو ال يستطيع الوقوف على القدمني ألكثر من دقيقة ويحتاج إلى كرسي متحرك للتنقل 
من مكان آلخر.  وتشمل هذه الصعوبة/اإلعاقة األفراد الذين لديهم صعوبات في التحرك داخل املنزل أو خارجه، 
وكذلك املشي لفترات تزيد عن 15 دقيقة وكذلك استخدام األيدي واألصابع ملسك األدوات أو الكتابة وغيرها، ورفع 

2 لتر ماء على مستوى النظر مستخدمًا األيدي".33 

وعند األخذ بعني االعتبار التقديرات السكانية لعام 2011، يصل مجموع األفراد ذوي إعاقة احلركة واستخدام 
األيدي إلى 2.882 فرداً في محافظة بيت حلم، و11.056 فرداً في محافظة اخلليل، بحيث يقدر هذا العدد في 
يطا بحوالي 975 فرداً، و443 في حلحول، و393 في السموع، و381 في إذنا، و180 في بيت فجار، كما هو موضح 

في الشكل رقم 3.

3.5 التصنيفات الرئيسية لذوي صعوبة - إعاقة بطء التعلم
إن التعريف املبسط لهذا النوع من اإلعاقة من قبل اجلهاز املركزي لإلحصاء الفلسطيني يعرفه األشخاص ذوي 
إعاقة بطء التعلم )الذهنية سابقاً( في بحثه حول األشخاص ذوي اإلعاقة في األراضي الفلسطينية لعام 2000 على 
أنه الشخص الذي يعاني من “التخلف العقلي والصعوبات الذهنية الواضحة”34. وفي مسحه األخير لذوي اإلعاقة، 
قام اجلهاز املركزي باعتماد تصنيف منظمة الصحة العاملية ومجموعة واشنطن لإلعاقة حيث مت تسمية هذه الفئة 
ب"صعوبة/إعاقة بطء التعلم" وتعريفها كما ذكرنا سابقًا "بعدم قدرة الشخص على فهم األشياء أو التعامل مع 
اآلخرين. ويشمل ذلك األفراد الذين يعانون من صعوبات في الوظائف الذهنية املرتبطة بظروف إصابة الدماغ 
تعلم  في  يجدون صعوبات  الذين  واألفراد  التوحد،  من مرض  يعانون  الذين  األفراد  وكذلك  ما،  أو خلل  مبرض 

مهارات احلياة اليومية مثل القراءة والكتابة واستخدام أدوات بسيطة"35. 

وعند األخذ بعني االعتبار التقديرات السكانية لعام 2011، يصل مجموع األفراد ذوي صعوبة / إعاقة بطء التعلم 
إلى 1.374 فرداً في محافظة بيت حلم، و5.271 فرداً في محافظة اخلليل، بحيث يقدر هذا العدد في يطا بحوالي 
465 فرداً، و211 في حلحول، و188 في السموع، و181 في إذنا، و86 في بيت فجار، كما هو موضح في الشكل 

رقم 3.

السلطة الوطنية الفلسطينية، اجلهاز املركزي لإلحصاء الفلسطيني، وزارة الشؤون االجتماعية، مسح األفراد ذوي اإلعاقة، تقرير النتائج الرئيسية، 2011، صفحة 41.  33
السلطة الوطنية الفلسطينية، اجلهاز املركزي لإلحصاء الفلسطيني، األشخاص املعوقون في األراضي الفلسطينية، حزيران 2000، صفحة 17.  34

السلطة الوطنية الفلسطينية، اجلهاز املركزي لإلحصاء الفلسطيني، وزارة الشؤون االجتماعية، مسح األفراد ذوي اإلعاقة، تقرير النتائج الرئيسية، 2011، صفحة 47.  35
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3.6 التصنيفات الرئيسية لذوي إعاقة التذكر والتركيز
أشارت إعاقة التذكر والتركيز إلى "الصعوبة في التالية: التذكر والتركيز واتخاذ القرارات وفهم الكالم وقراءة شيء 
مكتوب والتعرف على األشخاص واالستدالل على املناطق واستخدام اخلريطة والعمليات احلسابية والقراءة والتفكير، 
مثل األشخاص الذين يجدون صعوبة في الفهم واإلدراك للقيام باألنشطة اليومية، مثال أن يجد صعوبة في االستدالل 
على املنزل واألماكن في احمليط، أو ال يستطيع التركيز فيما يعمل، أو ينسى أين هو أو تذكر الشهر أو الذي قبله، أو عدم 
فهم ما قاله شخص ما، أو نسيان تناول األدوية أو عدم تناول الطعام، أو عدم فهم ومعرفة ما يدور حوله. كما تشمل 

عدم قدرة الشخص على فهم األشياء أو التعامل مع اآلخرين".  

إلى  والتركيز  التذكر  إعاقة  ذوي  األفراد  يصل مجموع   ،2011 لعام  السكانية  التقديرات  االعتبار  بعني  األخذ  وعند 
فرداً في محافظة اخلليل، بحيث يقدر هذا العدد في يطا بحوالي 415  فرداً في محافظة بيت حلم، و4.713 1.229

فرداً، و189 في حلحول، و168 في السموع، و162 في إذنا، و77 في بيت فجار، كما هو موضح في الشكل رقم 3.

3.7 التصنيفات الرئيسية لذوي إعاقة الصحة النفسية
تضمنت تصنيفات اجلهاز  املركزي لإلحصاء الفلسطيني إعاقة الصحة النفسية، والتي تشير إلى “األشخاص الذين 
يعانون من التوتر والقلق والشك والعصبية الزائدة، وكذلك لديهم صعوبات في أداء نشاطاتهم اليومية، بسبب تعاطي 
لعام 2011، يصل  السكانية  التقديرات  االعتبار  بعني  األخذ  وعند  الروحية".36  املشروبات  وتناول  املخدرات واإلدمان 
مجموع األفراد ذوي إعاقة الصحة النفسية إلى 448  فرداً في محافظة بيت حلم، و1.720 فرداً في محافظة اخلليل، 
بحيث يقدر هذا العدد في يطا بحوالي 152 فرداً، و69 في حلحول، و61 في السموع، و59 في إذنا، و28 في بيت فجار، 

كما هو موضح في الشكل رقم 3.

36  السلطة الوطنية الفلسطينية، اجلهاز املركزي لإلحصاء الفلسطيني، وزارة الشؤون االجتماعية، مسح األفراد ذوي اإلعاقة، تقرير النتائج الرئيسية، 2011، صفحة 41.
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الجزء الثاني: 

المالمح العامة للمؤسسات التي تعمل لصالح 
األفراد ذوي اإلعاقة في محافظتي بيت لحم والخليل
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ذوي  األشخاص  لصالح  تعمل  التي  املؤسسات  مع  املنتظمة  شبه  املقابالت  من  الرئيسية  النتائج  اجلزء  هذا  يتناول 
إالعاقة في محافظتي بيت حلم واخلليل، وذلك من خالل التركيز على حتديد مالمحها العامة من حيث نوع وعدد هذه 
املؤسسات، وتوزيعها اجلغرافي، وحسب نوع التجمع السكاني، باإلضافة إلى عدد الفروع واملراكز املتواجدة في محافظة 

بيت حلم واخلليل والتابعة للمؤسسات على مستوى الوطن. 

1. عدد املؤسسات وتوزيعها اجلغرافي
بلغ عدد املؤسسات العاملة لصالح األشخاص ذوي اإلعاقة في محافظتي بيت حلم واخلليل، التي شملتها الدراسة 35 
مؤسسة. ويجب اإلشارة هنا بأن هنالك مركزين في محافظة اخلليل، يتبعان لوزارة الشؤون االجتماعية، أال وهما مركز 
الشيخة فاطمة للتأهيل املهني، في بلدة بيت أمر، ومركز تأهيل الشبيبة في بلدة حلحول، واللذان لم يتم إدراجهما 
في حتليل النتائج اخلاصة بالدراسة، حيث ما زاال في طور التجهيز، ولم يبدءا بعد في تقدمي اخلدمات الفعلية لذوي 
اإلعاقة. هذا ويجب التنويه أيضاً بأن الدراسة التي بني أيدينا لم تستهدف املراكز الرئيسية فقط، بل شملت البرامج 
واملراكز الفرعية للمؤسسات الوطنية، والتي تنفذ على مستوى محافظة بيت حلم واخلليل، وعليه فإن عدد املؤسسات 
العاملة لصالح ذوي  املشمولة في هذه الدراسة يعبر عن عدد املراكز الرئيسية، باإلضافة إلى الفرعية للمؤسسات 

اإلعاقة.

وقد أظهرت البيانات تقارباً واضحاً بني احملافظتني من حيث عدد املؤسسات، بحيث توزعت هذه املؤسسات بواقع 21 
مؤسسة في محافظة بيت حلم و15 مؤسسة في محافظة اخلليل، كما هو موضح في اجلدول رقم 8. وإن أخذنا بعني 
االعتبار التعريف الضيق لألفراد ذوي اإلعاقة، بناء على املسح األخير الذي أعده اجلهاز املركزي لإلحصاء الفلسطيني 
في العام 2011، ليشمل الفرد الذين يعاني من صعوبة كبيرة، أو ال يستطيع كلياً ومن املتوقع أن تخدم هذه املؤسسات 

13.393 فرداً ذوي إعاقة في محافظة بيت حلم، و42.809 فرداً ذو إعاقة في محافظة اخلليل.

جدول رقم 8: عدد األفراد ذوي اإلعاقة حسب التعريف الضيق واملوسع حملافظتي بيت حلم واخلليل، 2011

عدد السكانعدد املؤسساتاحملافظة
عدد األفراد ذوي اإلعاقة حسب:

التعريف املوسعالتعريف الضيق

21194.0955.62913.393بيت حلم

15620.41817.99242.809اخلليل

2. الفروع واملراكز التابعة للمؤسسات 
أظهرت البيانات أن 14 مؤسسة ومركزاً شملتها الدراسة هي فعلياً فروع إدارية ملؤسساتها املركزية على مستوى الوطن، 
مثل وكالة الغوث، جمعية الهالل األحمر الفلسطيني، جمعية الشبان املسيحية، وجمعية اإلغاثة الطبية الفلسطينية، 
محافظة  في  االجتماعية  الشؤون  لوزارة  تابعة  وبرامج  مراكز  إلى  باإلضافة  االجتماعية،  الشؤون  وزارة  ومديريات 
اخلليل، مثل املركز االجتماعي لتأهيل الشبيبة، واملدرسة العالئية للمكفوفني، ومركز تأهيل الشبيبة حلحول، ومركز 
الشيخة فاطمة للتأهيل املهني. وقد توزعت هذه الفروع واملراكز بواقع 6 في محافظة اخلليل و8 في محافظة بيت 

حلم، كما هو موضح في امللحق رقم 1. 
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3. توزيع املؤسسات حسب نوع التجمع السكاني
الرئيسية  املقرات  من   21 أن  البيانات  فأظهرت  السكاني،  التجمع  نوع  املؤسسات حسب  توزيع  على صعيد  أما 
للمؤسسات التي شملتها الدراسة تقع في جتمعات حضرية، منهم 21 في مدينة بيت حلم و9 في مدينة اخلليل. في 
حني اقتصر عدد املؤسسات التي تقع مقراتها الرئيسية في جتمعات ريفية على 11 مؤسسة، بحيث يتوزع 7 منها 
على محافظة بيت حلم و4 على محافظة اخلليل، كما هو موضح في اجلدول رقم 9. هذا واقتصرت املؤسسات 
التي تتواجد في املخيمات على 3 مؤسسات: 2 منها تتوزع على مخيمات اخلليل في العروب والفوار، أما األخيرة 

فتقع في مخيم الدهيشة في محافظة بيت حلم. 

جدول رقم 9: عدد املؤسسات وتوزيعها في التجمعات احلضرية والريفية واملخيمات حسب احملافظة، 2012

مخيمبلدة أو قريةمدينةالعدداحملافطة

211371بيت حلم

15942اخلليل

3622113العدد الكلي

التجمعات  في  مقراتها  تقع  التي  واملراكز،  املؤسسات  من  كبير  لعدد  اجلغرافية  التغطية  بأن  هنا  التنويه  ويجب 
احلضرية، تخدم فعلياً فئة األفراد ذوي اإلعاقة على مستوى احملافظة والوطن، أما التغطية اجلغرافية للمؤسسات 
التي تقع مقراتها في التجمعات الريفية واملخيمات، فهي تنحصر بشكل أساسي على الفئات املتواجدة في هذه 

التجمعات أو القريبة منها، كما ستتطرق له الدراسة بالتفصيل الحقاً. 

4. منطقة نشاط عمل املؤسسات والتغطية اجلغرافية للخدمات املقدمة
بني  البيانات تبايناً  التغطية اجلغرافية للمؤسسة قد تتضمن أكثر من مستوى، أبرزت  أخذين بعني االعتبار بأن 
املؤسسات من حيث املدى اجلغرافي الذي تغطيه في برامجها وأنشطتها، كما يظهر اجلدول رقم 10، حيث تعمل 
حوالي 32 مؤسسة على مستوى محافظة بيت حلم واخلليل، ومؤسسة واحدة فقط تقدم خدماتها على مستوى 
احملافظة التي تتواجد فيها. هذا وتعمل 7 مؤسسات فقط على مستوى محافظات الضفة الغربية، ومعظمها تتمثل 
مبؤسسات محافظة بيت حلم. هذا وتستقبل فقط مؤسستان، مقرهما في بيت حلم أيضاً، حاالت من قطاع غزة، 
ولكن ليس من خالل برامج ممأسسة تستهدف قطاع غزة، بل من خالل العالج التأهيلي للحاالت التي تستطيع 
احلصول على تصاريح من إسرائيل. من ناحية أخرى، تستهدف فقط مؤسستان من محافظة اخلليل، في نشاطتهما 

التجمع السكاني القائمتان فيه. 
جدول رقم 10: منطقة نشاط املؤسسة والتغطية اجلغرافية لبرامجها،  2012 37

عدد املؤسساتمستوى عمل املؤسسة

33محافظات بيت حلم واخلليل

8الصفة الغربية

2غزة

2مستوى التجمع فقط

37  ال بد من التنويه بأن التغطية اجلغرافية للمؤسسة قد تشمل أكثر من نطاق: أي قد تعمل املؤسسة في محافظة اخليل وبيت حلم وعلى مستوى الضفة أيضاً.
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باملجمل، يظهر توزيع املؤسسات حسب منطقة نشاطها تركيز مؤسسات العاملة لصالح ذوي اإلعاقة في محافظتي 
بيت حلم واخلليل لتدخالتها على مستوى احملافظة في جنوب الضفة الغربية )بيت حلم واخلليل(، سواء ضمن نفس 

احملافظة التي تتواجد بها، أو إحدى محافظات جنوب الضفة الغربية.

5. احلاكمية والطموح

5.1  نبذة عن التصنيفات الرئيسية ألنواع املؤسسات واملراكز حسب سلطة اإلشراف والكيان 
القانوني

يُنَظم قطاع اإلعاقة في محافظتي بيت حلم واخلليل من خالل بيئة عمل، تؤثر وتتأثر فيه العديد من األطراف املعنية، 
قطاع  تطوير  في  التفصيلية  أدوارها  يحدد  واستراتيجي،  إطار عالقات ممنهج  إلى  اللحظة  تفتقر حتى هذه  والتي 
اإلعاقة، على مستوى احملافظة وعلى املستوى الوطني، علماً بأن هنالك بعض األطر واللجان واإلئتالفات التنسيقية 

التي تأسست بهدف تعزيز التنسيق والتشبيك بني البعض من هذه املؤسسات، كما سنوضح الحقاً. 

بشكل عام، أظهرت البيانات على أن جميع املؤسسات التي شملتها الدراسة مسجلة أو تتبع إلحدى اجلهات الرسمية، 
معظمها مبا يعادل 25 مؤسسة من أصل 36 مسجلة قانونياً كمؤسسة أهلية، واثنتان منهم فقط هي مؤسسات مسجلة 
وتتبع ملؤسساتهم األم، وهما مؤسستا اليف غايت )Life Gate( ومييمة )Jemima(، أما باقي املؤسسات فقد  دولياً 
صنفت كمؤسسات فلسطينية مت تسجيلها لدى وزارة الداخلية، وتتبع وزارة الشؤون االجتماعية أو وزارة الصحة أو وزارة 

التربية والتعليم كوزارة اختصاص لعملهم38. 

جدول رقم 11: تصنيف املؤسسات العاملة لصالح ذوي اإلعاقة في محافظة بيت حلم واخلليل حسب سلطة اإلشراف والشرعية

تصنيف املؤسسات حسب سلطة اإلشراف
عدد املؤسسات

املجموع الكلي
اخلليلبيت حلم

131225املؤسسات األهلية

224املؤسسات احلكومية

303املؤسسات األجنبية والكنسية

112الهيئات التابعة لألمم املتحدة

202جلان

211536املجموع

38  يقصد بوزارة االختصاص الوزارة اخلاصة مبجال عمل املؤسسة، فمثال، وزارة الصحة هي وزارة االختصاص للمؤسسات التي مجال عملها الرئيسي الصحة، في حني وزارة الشؤون 
االجتماعية هي وزارة االختصاص للمؤسسات العاملة في مجال الرعاية واملساعدات االجتماعية السيما اجلمعيات اخليرية وهكذا.
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من ناحية أخرى، فقد مت تصنيف 7 مؤسسات ومراكز وبرامج كهيئات حكومية، والتي تشمل املديريات واملراكز 
التابعة لوزارة الشؤون االجتماعية. وأظهرت النتائج على أن مؤسسة افتح بولس السادس للتأهيل السمعي والنطقي 
هي املؤسسة الوحيدة املسجلة كمؤسسة كنسية، وصنفت الدراسة وكالة الغوث مبركزيها لألفراد ذوي اإلعاقة في 
اخلليل وبيت حلم كهيئات تابعة ملنظمة األمم املتحدة، أما جلنة شؤون الطلبة املعوقني في جامعة بيت حلم واللجنة 
اإلقليمية للتأهيل املجتمعي منطقة اجلنوب )بيت حلم واخلليل( فقد صنفت كلجان تكتسب شرعيتها القانونية من 

خالل شرعية املؤسسات التي تتبع لها، كما هو موضح في اجلدول رقم 11.

وتتراوح أهمية وتأثير كل طرف اعتماداً على تدخله وبرامجه املنفذة لصالح األشخاص ذوي إعاقة. ولغرض هذا 
التقرير، فقد مت تصنيف هذه األطراف ضمن خمسة أنواع رئيسية بناًء على سلطة اإلشراف لهذه األطراف ودورها 

األساسي في العمل لصالح األفراد ذوي اإلعاقة، والتي كانت كالتالي: 

• مؤسسة أهلية فلسطينية  املؤسسات األهلية الفلسطينية: ينشط حالياً، في محافظتي بيت حلم واخلليل، 25	
تعمل لصالح ذوي اإلعاقة، يتوزع 13 منها في محافظة بيت حلم، و12 في محافظة اخلليل، بالتساوي. تزامن 
تأسيس هذه املؤسسات، بشكل عام، مع بداية العمل األهلي في فلسطني، إذ مت تأسيس العديد منها منذ بداية 
الستينات والسبعينات في القرن املاضي، وتزامن ذلك أيضاً مع صعود احلركات اخليرية في الضفة الغربية 
العاملة  الفلسطينية  األهلية  للمؤسسات  احلالية  التدخالت  معظم  تتمحور  الحقاً.  سنوضح  كما  غزة،  وقطاع 
لصالح ذوي اإلعاقة في مجال أنواع اإلعاقات املختلفة، لتشمل العالج التأهيلي املتخصص والعالج الصحي 
للتأهيل  التقنية  األجهزة  وتوفير  املهني  والتشغيل  والتدريب  والتأهيل  والتعليم  املتخصص  والطبي  والوقائي 
وخدمات الدعم واملساندة، التأهيل املبني على املجتمع، بناء قدرات املؤسسات التي تعمل لصالح األفراد ذوي 

اإلعاقة، املساهمة في الضغط والتأثير من اجل تطبيق القوانني والسياسات الوطنية في مجال اإلعاقة.

• تعتبر وزارة الشؤون اإلجتماعية الفلسطينية املؤثر احلكومي الرئيسي، والتي لها أدوار  املؤسسات احلكومية:	
حلم  بيت  محافظة  مستوى  على  دورها،  ويتمحور  اإلعاقة،  ومنها  االجتماعية،  اخلدمات  قطاع  على  هاّمة 
وتوفير  الصحي،  والعالج  التخصصي  للتأهيل  املالية وحتويل احلاالت  واملساندة  الدعم  تقدمي  واخلليل، في 
وتكاليف  اجلمركية  اإلعفاءات  توفير  ضمان  إلى  باإلضافة  الصغيرة،  للمشاريع  وقروض  الصحي،  التأمني 
االتصاالت من خالل تعاقدات مع الشركات اخلاصة. ومع انها تستهدف جميع أنواع اإلعاقات، تركز وزارة 
الشؤون االجتماعية عملها على التأهيل املهني والتعليمي للمكفوفني، والتحويالت وشراء اخلدمات اإليوائية 
لذوي اإلعاقة الذهنية، من خالل مديرياتها الثالثة في مدينة بيت حلم، واخلليل ويطا، ومراكزها اإلجتماعية 
الثالث لتأهيل الشبيبة في محافظة اخلليل )املركز االجتماعي لتأهيل الشبيبة، مركز تأهيل الشبيبة حلحول، 

مركز الشيخة فاطمة للتأهيل املهني(، واملدرسة العالئية للمكفوفني في بيت حلم.

يوجد فقط ثالثة مؤسسات أجنبية أهلية وكنسية فقط تعمل لصالح ذوي اإلعاقة،   • املؤسسات األجنبية والكنسية: 	
وهي مؤسسة افتح بولس السادس للتأهيل السمعي والنطقي، ومؤسسة اليف جيت للتأهيل، ومؤسسة مييمة 
في محافظة بيت حلم. ومتتد شرعية وحاكمية جميع هذه املؤسسات من تسجيلها وتبعيتها لهيئات حاكمة 
أجنبية، باإلضافة إلى اعتمادها على التمويل اخلارجي والكنسي. أما من حيث نطاق عملها، فهو ال يختلف عن 

طبيعة التدخالت التي تنفذها املؤسسات األهلية املذكورة أعاله.

تعتبر وكالة األمم املتحدة إلغاثة وتشغيل الالجئني الفلسطينيني من  • املؤسسات التابعة لهيئة األمم املتحدة: 	
املؤسسات الرئيسية التي تعمل لصالح الالجئني بشكل عام وذلك ضمن إطار رسالتها العامة لالجئني والتي 
تنص على حتسني نوعية احلياة ألصحاب األعمال واملشاريع الصغيرة، واألسر الفقيرة من خالل توفير االئتمان، 
وتهدف إلى احلفاظ على فرص العمل، وخفض معدالت البطالة، واحلد من الفقر، والتمكني االقتصادي للمرأة 
والشباب واملسنني، والتوفير لتوليد الدخل واألصول وبناء فرص لالجئني الفلسطينيني وغيرهم من الفئات 
االجتماعية،  واخلدمات  اإلغاثة  دائرة  تقوم  واخلليل،  بيت حلم  وعلى مستوى محافظتي  واملهمشة.  الفقيرة 
للمؤسسات  القدرات  بناء  على  أساسي  بشكل  يرتكز  اإلعاقة  ذوي  لالجئني  برنامج  بتنفيذ  اخلدمات،  قسم 
األهلية في املخيمات من خالل توفير التجهيزات الالزمة، والتأهيل والتدريب املهني والتشغيل لالجئني ذوي 
اإلعاقة، وتوفير األجهزة التقنية للتأهيل ومواءمة املنازل وتوفير العالج الصحي وحتويل حاالت لعالج التأهيل 

التخصصي.
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هنالك جلنتان رئيسيتان على مستوى احملافظتني، واللتان متتد شرعيتهما من املؤسسات التي  • اللجان احمللية: 	
قامت بتأسيسهما، أال وهما اللجنة اإلقليمية للتأهيل املجتمعي منطقة اجلنوب )بيت حلم واخلليل(، وجلنة شؤون 
الطلبة املعوقني في جامعة بيت حلم. متتد شرعية اللجنة اإلقليمية للتأهيل املجتمعي منطقة اجلنوب من شرعية 
ثالثة مؤسسات وهي جلان العمل الصحي، جمعية بيت حلم العربية للتأهيل وجمعية الهالل األحمر الفلسطيني، 
فرع اخلليل، حيث بدأت اللجنة عملها منذ العام 1994. هذا وتكتسب جلنة شؤون الطلبة املعوقني شرعيتها من 

خالل شرعية جامعة بيت حلم. 

وتختلف األدوار التي تقوم بها هذه اللجان، حيث تعمل اللجنة اإلقليمية للتأهيل املجتمعي في مجاالت التنمية والصحة 
والتأهيل من خالل منهج التأهيل الشمولي التكاملي، ضمن إطار رؤيتها التي تنص بشكل أساسي على املساهمة النوعية 
في النهوض بقضايا األشخاص ذوي اإلعاقة وحقوقهم على املستوى الوطني وتنمية مجتمع واعي مناصر قادر على 
دمجهم ومتكينهم في مختلف نواحي احلياة وبدون متييز. وضمن هذا اإلطار، ترتكز أهدافها اإلستراتيجية على تعزيز 
حماية واحترام وتلبية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقات وتفعيل دور املجتمع ومؤسساته ومشاركتهم في حتمل مسؤولية 

دعم قضايا اإلعاقة املساهمة في الضغط والتأثير من أجل تطبيق القوانني والسياسات الوطنية في مجال اإلعاقة. 

ومن ناحية أخرى، يقتصر دور جلنة شؤون الطلبة ذوي اإلعاقة في جامعة بيت حلم، كونها جلنة تطوعية مدعومة 
بكادر من اجلامعة، على تقدمي تسهيالت إدارية ولوجستية ومالية لألشخاص ذوي اإلعاقة في اجلامعة، بهدف متكينهم 
من االلتحاق في التعليم العالي بسهولة ويسر، وذلك من خالل تقدمي الدعم اللوجستي والذي يشمل توفير تسجيالت 
للمحاضرات واإلرشاد وتوفير غرفة خاصة للمكفوفني فيها كافة التجهيزات، وطباعة احملاضرات بلغة برل، وتعديل 

املباني واملمرات في اجلامعة، باإلضافة إلى ضمان خصم 50% من األقساط جلميع الطالب ذوي اإلعاقات. 

5.2 سنة التأسيس
استوفيت بيانات سنة تأسيس39 املؤسسات التي تنفذ برامج لصالح األفراد ذوي اإلعاقة من املؤسسات نفسها حسب 
السنوات التي تأسست فيها، ولكن ألغراض التحليل مت تقسيم سنوات التأسيس حسب مراحل تاريخية فاصلة في 
حياة املجتمع الفلسطيني. وقد أظهرت البيانات أن 4 مؤسسات ومراكز تأسست قبل العام 1968، في حني بلغ عدد 
املؤسسات التي تأسست بعد احتالل الضفة الغربية وقطاع غزة من قبل االحتالل اإلسرائيلي ولغاية ما قبل اندالع 

االنتفاضة األولى )أي الفترة ما بني 1968-1986( 10 مؤسسات. 

أما عدد املؤسسات التي تأسست خالل انتفاضة 1987 فبلغ 6 مؤسسات. وبلغ عدد املؤسسات التي تأسست ما بعد 
قيام السلطة الوطنية الفلسطينية ولغاية اندالع انتفاضة األقصى حتى العام 2000، حوالي 9 مؤسسات، وتأسست 

خالل انتفاضة األقصى 4 مؤسسات ومراكز فقط. 

وبشكل عام تظهر البيانات بأن 14 مؤسسة من أصل 34 شملتها الدراسة تأسست بعد قيام السلطة الوطنية الفلسطينية 
ولغاية تنفيذ هذه الدراسة، وهي نسبة كبيرة في حال مت حساب معدل عدد املؤسسات التي تأسست سنوياً مقارنة مع 

املراحل التي سبقت تأسيس السلطة، كما هو موضح في اجلدول رقم 12.

39  يجب التنويه هنا بأن هنالك نقص في املعلومات حول سنة التأسيس ملؤسستني فقط.
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جدول رقم 12: مراحل تأسيس املؤسسات واملراكز العاملة لصالح ذوي اإلعاقة في محافظتي بيت حلم واخلليل

النسبة املئويةالعدداملرحلة
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باملجمل، ال تظهر أعداد ونسب املؤسسات التي بدأت العمل في كل مرحلة تبايناً جدياً في كثافة تأسيس املؤسسات 
بني املراحل املختلفة، ولكن بحساب املعدل السنوي لكل مرحلة من هذه املراحل تظهر بعض الفروق الطفيفة، حيث 
بعد  اإلعاقة  ذوي  لصالح  العاملة  املؤسسات  لتأسيس  السنوي  املعدل  بأن   ،12 رقم  في اجلدول  البيانات،  تشير 
احتالل الضفة الغربية وقطاع غزة ولغاية اندالع االنتفاضة األولى في العام 1987، اقتصر على حوالي مؤسسة 
سنوياً، وبقي على ما هو عليه خالل فترة انتفاضة 1987، ثم ارتفع بعد قيام السلطة الوطنية الفلسطينية ليصل إلى 

حوالي مؤسستني سنوياً، وانخفض مجدداً ليصل عند حدود مؤسسة سنوياً خالل االنتفاضة األقصى. 

يجب التنويه هنا بأن األدبيات التي تتطرق لعمل املؤسسات األهلية الفلسطينية تشير فعاًل بأن الفترة حتى عام 
1986 شهدت حركة إنشاء ملؤسسات أكثر من إنشاء برامج تأهيل ضمن هذه املؤسسات، وإن الفترة ما بني 1987 
– 1997 قد شهدت نشاطاً وتركيزاً أكبر على إنشاء برامج على مستوى احملافظات والتجمعات والتي تخدم األفراد 
ذوي اإلعاقة على حساب إنشاء مؤسسات جديدة على مستوى الوطن،40 مما يبرر بقاء املعدل السنوي خالل هذه 
الفترة على ما هو عليه. ومن املالحظ إلى أن ارتفاع عدد البرامج التي تخدم األفراد ذوي اإلعاقة على حساب 
تأسيس مؤسسات جديدة خالل االنتفاضة األولى كان نتيجة احلاجة امللحة ملثل هذه البرامج ملواجهة الزيادة في 
االحتياجات لهذه الفئة والناجمة عن عدوان االحتالل اإلسرائيلي وارتفاع عدد اإلصابات واجلرحى واملعاقني. ومن 
ناحية أخرى، وكنتيجة للتهميش الذي حلق مبجمل اخلدمات للفلسطينيني املقيمني في األراضي الفلسطينية بفعل 
سياسات االحتالل اإلسرائيلي السيما خدمات لألفراد ذوي اإلعاقة، فإن قيام السلطة الوطنية الفلسطينية شكل 

فرصة هامة لتأسيس عدد جديد من املؤسسات العاملة في هذا املجال. 

ومع أن اندالع انتفاضة األقصى كان من املمكن أن يشكل عاماًل مهماً لالستمرار في تأسيس مؤسسات تعمل لصالح 
ذوي اإلعاقة أو استحداث برامج لدى املؤسسات العاملة في مجاالت أخرى خلدمة هذه الفئات من أجل تغطية 
احلاجة الزائدة بفعل استمرار سياسة العدوان اإلسرائيلي، إال أن القطاع لم يشهد منواً ملحوظاً في عدد املؤسسات، 
بل على العكس انخفض املعدل السنوي لتأسيس املؤسسات واملراكز والبرامج التي تنفذ لصالح ذوي اإلعاقة مجدداً 
واستمر كذلك حتى فترة تنفيذ الدراسة. قد تعود هذه الظاهرة إلى صعوبة احلصول وضمان واستمرار التمويل 
للمؤسسات العاملة في هذا املجال، ال سيما أن بعض خدمات التأهيل التخصصية تعتبر مكلفة جداً، وحتتاج إلى 
موارد بشرية ومادية متخصصة، باإلضافة إلى ضعف مساهمة عائالت األفراد ذوي اإلعاقة وقدرتهم على دفع 

تكاليف اخلدمات املقدمة لهم، مما يحد من فرص التوسع اجلغرافي لبعض املؤسسات القائمة.

40  وزارة الشؤون االجتماعية، اجلهاز املركزي لإلحصاء الفلسطيني، دراسة تطوير اخلدمات التأهيلية على املستوى التخصصي املتوسط في محافظات الضفة الغربية وقطاع غزة، 
التقرير الثاني: محافظات جنوب الضفة الغربية، تشرين أول 1997، صفحة 32.
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5.3. هيئات احلكم: الهيئة العامة والهيئة اإلدارية
تتفاوت حجم املؤسسات من ناحية عدد أعضاء هيئاتها العامة، ويالحظ عموماً بأن حجم معظم املؤسسات من ناحية 
عدد أعضاء الهيئة العامة يتراوح من 9 إلى 100 عضواً، وذلك حد أدنى لبعض املؤسسات يصل إلى 9 أعضاء، وحداً 
أعلى للبعض األخر يصل إلى 7.000 عضواً، مثل االحتاد الفلسطيني العام لألشخاص ذوي اإلعاقة. ومن املالحظ 
بأن حجم أعضاء الهيئة العامة ملعظم املؤسسات يتراوح من 9-100 عضواً، كما هو موضح في اجلدول رقم 13. هذا 
وجتتمع معظم الهيئات العامة للمؤسسات مبعدل مرة سنوياً. وعدد قليل من الهيئات العامة غير فاعل، وال يجتمع أبداً 

ولم يعقد انتخابات بعد انتهاء مدته بسبب مشاكل داخلية، ويقتصر هذا الوضع على مؤسستني فقط.  

جدول رقم 13: توزيع املؤسسات العاملة لصالح اإلعاقة في محافظتي بيت حلم واخلليل من ناحية حجم التمثيل في الهيئة 
العامة

اخلليلبيت حلمعدد املؤسساتعدد األعضاء في الهيئة العامة
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أما من حيث عضوية املؤسسات التي تعمل لصالح األفراد ذوي اإلعاقة في الهيئات اإلدارية، فقد تراوحت إجماالً ما بني 
3-12 عضواً، مبعدل 8 أعضاء. وجتتمع غالبية الهيئات اإلدارية مبعدل اجتماعني شهرياً. وبناء على املعلومات التي 
توفرت من 22 مؤسسة فقط من أصل 36، مستثنني بذلك املراكز واملديريات التابعة لوزارة الشؤون االجتماعية، يعتبر 
التمثيل النسائي في هيئات هذه املؤسسات ضعيفاً، إذ 15 مؤسسة من أصل 22 فقط زودت فريق البحث بهذا النوع 
من املعلومات، لديها متثيل للنساء في عضوية الهيئة اإلدارية يتراوح من 1-4 عضوات، كما ميكن مالحظته من خالل 

اجلدول رقم 14 والذي يبني مستوى التمثيل النسوي في الهيئات اإلدارية حسب محافظتي بيت حلم واخلليل. 

جدول رقم 14: توزيع املؤسسات العاملة لصالح ذوي اإلعاقة في محافظتي بيت حلم واخلليل من ناحية حجم التمثيل 
النسائي في هيئاتها اإلدارية41

البند
عدد اإلناث في عضوية الهيئة اإلدارية

املجموع
أكثر من 012344

50431114عدد املؤسسات محافظة بيت حلم

2230108عدد املؤسسات محافظة اخلليل

72732122املجموع

41  اقتصرت املعلومات املتعلقة بالتمثيل النسوي في الهيئات اإلدارية على املؤسسات التي زودت فريق البحث بهذه املعلومات والتي بلغت 20 مؤسسة من أصل 38 مؤسسة أهلية 
فلسطينية.
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ومن اجلدير بالذكر أن التمثيل النسوي برز بشكل أكبر بقليل في الهيئات اإلدارية للمؤسسات في محافظة بيت 
حلم مقارنة مع تلك العاملة في محافظة اخلليل، حيث أظهرت النتائج بأن 9 مؤسسات في محافظة بيت حلم، من 
مجمل املؤسسات التي زودت فريق البحث باملعلومات حول حاكميتها، لديها متثيل نسوي في هيئاتها اإلدارية. أما 

عدد املؤسسات في محافظة اخلليل والتي لديها متثيل نسوي فقد اقتصر على 6 مؤسسات فقط.

هذا ويضعف التمثيل لألفراد ذوي اإلعاقات في الهيئات احلاكمة، حيث أظهرت نتائج الدراسة بأن 7 مؤسسات 
فقط، من أصل 22 مؤسسة، والتي قد زودت فريق البحث مبثل هذه املعلومات، تضم في هيئاتها اإلدارية أفراد ذوي 
إعاقة، علماً بأن هذا العدد يعتبر متواضعاً أيضاً، كما هو مبني في اجلدول رقم 15. وبذلك فإن معظم املؤسسات 
ال تضم في هيئاتها اإلدارية أية أفراد ذوي إعاقة، مما يدل على ضعف متثيل األفراد ذوي اإلعاقة في عملية صنع 
السياسات والقرار للمؤسسات التي هي في احلقيقة تعمل لصالح هذه الفئات وتخدمها. ومتيزت هنا جمعية النادي 
العاملي للصم في اخلليل، حيث بلغ عدد أعضاء هيئتها العامة 250 عضواً من ذوي اإلعاقة السمعية )صم(، وبلغ 

عدد أعضاء الهيئة اإلدارية 7 أعضاء من الصم. 

جدول رقم 15: توزيع املؤسسات األهلية الفلسطينية في محافظتي بيت حلم واخلليل من ناحية حجم متثيل األفراد ذوي 
إعاقة في الهيئة اإلدارية42

البند
عدد األفراد ذوي إعاقة في عضوية الهيئة اإلدارية

املجموع
01257

8211114عدد املؤسسات في محافظة بيت حلم

600028عدد املؤسسات في محافظة اخلليل

14211322املجموع

6. طبيعة اخلدمات الرئيسية املقدمة لألفراد ذوي اإلعاقة
أظهرت نتائج الدراسة أن 27 من أصل 36 مؤسسة اعتبرت مجال عملها الرئيسي واملركزي في قطاع اإلعاقة. أما 
املؤسسات الباقية والبالغ عددها 8 مؤسسات، فاعتبرت أن مجال عملها الرئيسي ال ينحصر فقط لصالح ذوي 
اإلعاقة، بل يتعداه ليشمل بشكل أكبر قطاع الصحة، مثل وكالة الغوث والهالل األحمر الفلسطيني وجمعية اإلغاثة 
الطبية الفلسطينية، وجمعية بيت النور للعناية بالعني والنظر، أو في مجال اخلدمة االجتماعية والتأهيل املهني 
خلدمة كافة الفئات وليس فقط األفراد ذوي اإلعاقة، مثل مديريات وزارة الشؤون االجتماعية واملركز االجتماعي 
لتأهيل الشبيبة وجمعية الشبان املسيحية. وتنفذ جميع هذه املؤسسات، من خالل فروعها ومراكزها في محافظتي 

بيت حلم واخلليل، برامج رئيسية لصالح األفراد ذوي اإلعاقة. 

في محافظة  املؤسسات  تقدمها جميع هذه  التي  الرئيسية  تصنيف اخلدمات  فقد مت  التحليل،  عملية  ولتسهيل 
الدولي  والبنك  الدولية  تبنتها منظمة الصحة  التي  الدولية  والتعريفات  التصنيفات  بناء على  بيت حلم واخلليل، 
في التقرير العاملي لإلعاقة الصادر في العام 2011. وضمن هذا اإلطار، تظهر نتائج املقابالت مع املؤسسات بأن 
مجمل اخلدمات املقدمة ميكن تصنيفها ضمن عشرة أنواع رئيسية لتشمل 1( عالج التأهيل التخصصي، 2( العالج 
والتدريب  التأهيل   )4 املتخصصة،  التعليمية  اخلدمات   )3 املتخصص،  والطبي  والوقائي  والتشخيصي  الصحي 
املبني  التأهيل  البيئية، 7(  التقنية للتأهيل، 6( مواءمة وتأهيل والتعديالت  5( توفير األجهزة  املهني،  والتشغيل 
على املجتمع، 8( خدمات الدعم واملساندة لألفراد ذوي اإلعاقة، 9( بناء قدرات مؤسساتية و10( تطبيق السياسات 
الوطنية في مجال اإلعاقة. وال بد التنويه هنا، بأنه قد تعكس أعداد الفئات املستفيدة املدرجة في هذا القسم 
إزدواجية، حيث من املمكن أن يتلقى الفرد أكثر من خدمة، ولم تتوفر لدى جميع املؤسسات أنظمة لتحديد أعداد 

املستفيدين من دون وجود ازدواجية في التوثيق.

42  اقتصرت املعلومات املتعلقة بالتمثيل النسوي في الهيئات اإلدارية على املؤسسات التي زودت فريق البحث بهذه املعلومات والتي بلغت 11 مؤسسة من أصل 22 مؤسسة أهلية 
فلسطينية.
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6.1. خدمات العالج التأهيلي املتخصص
بناء على تعريف منظمة الصحة الدولية والبنك الدولي في التقرير العاملي لإلعاقة، يتضمن العالج التأهيلي إستعادة 
وتعويض فقدان األداء مبختلف الوظائف املرتبطة بحياة الفرد، وذلك من خالل استخدام تدابير عالجية كالتدريب 
قبل  من  بيئية،  ومواءمة  تعديالت  توفير  إلى  باإلضافة  واإلرشاد،  والدعم  التعويضية  واالستراتيجيات  والتمارين 
متخصصني وعاملني في التأهيل، مثل أخصائي العالج الوظيفي، والطبيعي والنفسي وعالج النطق واللغة، باإلضافة 

إلى العاملني االجتماعني واملساعدين التقنيني.43 

التعريف العاملي44، أبرزت نتائج الدراسة على مستوى جنوب الضفة الغربية، بأن اخلدمات، ضمن هذه  ضمن هذا 
الفئة، واملقدمة من قبل املؤسسات في محافظتي بيت حلم واخلليل العاملة لصالح األفراد ذوي اإلعاقة تشمل ستة 
خدمات فرعية رئيسية، أال وهي، 1( العالج الطبيعي، 2( العالج الوظيفي، 3( التأهيل البصري، 4( عالج النطق واللغة، 
5( العالج النفسي. ويستفيد من مجمل هذه اخلدمات 6.916 فرداً من ذوي اإلعاقة كما هو موضح في اجلدول رقم 

.16

جدول رقم 16: عدد احلاالت املستفيدة حاليًا من خدمات العالج التأهيلي املتخصص، 2011

إجمالي عدد احلاالتالعالج التأهيلي املتخصص
عدد احلاالت حسب توزيع املؤسسات على احملافظة

اخلليلبيت حلم

1.172808364عالج طبيعي

642422220عالج وظيفي

2.6242.6240تأهيل بصري

1.122882240عالج نطق ولغة

1.3561.236120عالج نفسي

6.9165.972944مجموع عدد احلاالت املستفيدة

يبني اجلدول رقم 16 أيضاً بأن القدرة االستيعابية فيما يتعلق بالعالج والتأهيل البصري أعلى من غيرها مقارنة مع بقية 
اخلدمات املقدمة في العالج التأهيلي املتخصص، حيث يصل عدد احلاالت املستفيدة من هذه اخلدمة إلى 2.624، 
وهي فعلياً مقدمة من قبل مؤسسة واحدة فقط، أال هي جمعية بيت حلم العربية للتأهيل. وتشمل هذه اخلدمة املقدمة 
من اجلمعية تقييم وتشخيص وتأهيل حاالت اإلعاقة البصرية، باإلضافة إلى التدريب الستخدام األدوات املساعدة 
وتقدمي خدمات لطالب املدارس واألطفال من عمر 0-6 ذوي إعاقة بصرية من قبل أخصائيي التأهيل البصري. كما 
من املالحظ بأن ثاني أكبر عدد من احلاالت املستفيدة من العالج التأهيلي يصب في خدمة العالج النفسي والتي تقدم 
من قبل أخصائيني نفسيني، وتهدف إلى تقدمي استشارات نفسية، جماعية وفردية، لألفراد ذوي اإلعاقة وأهاليهم، 
حيث يستفيد من هذه اخلدمة ما يقارب 1.356 فرداً وأسرة. من ناحية أخرى، استفاد من خدمة العالج الطبيعي 
خالل العام 2011، والتي تهدف إلى تأهيل املستفيدين الستعادة أكبر قدر من الوظائف اجلسدية، وذلك باستخدام 
مختلف وسائل العالج الطبيعي، ما يعادل 1.172 فرداً من ذوي اإلعاقة. ومتثل هذه اخلدمة ثالث أكبر خدمة تأهيلية 

متخصصة، من حيث عدد احلاالت املستفيدة، مقارنة باخلدمات األخرى ضمن هذه الفئة.

أما عالج النطق واللغة، فيشمل تشخيص وتقييم حاالت وعالج إعاقات النطق لألفراد باإلضافة إلى تنفيذ أنشطة 
تدريب على اللغة والنطق، واستخدام األدوات املساعدة، حيثما لزم. ويستفيد من هذه اخلدمة ما يعادل 1.112 فرداً. 
هذا وتشير نتائج الدراسة بأن 642 فرداً من ذوي اإلعاقة يتلقى خدمات العالج الوظيفي، فيما استفاد ما يقارب 138 

من تعديالت ومواءمة ملنازلهم.
43  منظمة الصحة العاملية والبنك الدولي، التقرير العاملي عن اإلعاقة، 2011، صفحة 100.

44  لغرض هذه الدراسة، مت فصل مواءمة وتأهيل والتعديالت البيئة من بند عالج التأهيل التخصصي، وذلك إلظهار أهميته للواقع الفلسطيني وإعطاءه حيز حتليلي منفصل.
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قبل  استهدافها من  يتم  بأن 86% من احلاالت  التوزيع اجلغرافي، نالحظ  املستفيدة حسب  األعداد  عند حتليل 
مؤسسات  قبل  من  تخدم  التي  احلاالت  من   %14 مع  مقارنة   ،5.972 يعادل  مبا  بيت حلم،  محافظة  مؤسسات 
محافظة اخلليل. وأخذين بعني االعتبار بأن عدد املؤسسات التي تقدم مثل هذه اخلدمات بلغ 20 في محافظة بيت 
حلم، و17 في محافظة اخلليل، تدل هذه النتيجة على أن القدرة االستيعابية ملؤسسات بيت حلم أكبر من مؤسسات 
اخلليل من حيث تقدمي عالج التأهيل التخصصي. ولكن من اجلدير بالذكر هنا بأن نتائج املسح الوطني لألفراد 
ذوي إعاقة قد أشارت بأن 86.2% من األفراد ذوي اإلعاقة احلركية واستخدام األيدي من عمر 18 سنة فأكثر 
لم يستخدموا خدمات العالج الوظيفي ولكنهم بحاجة لها، باإلضافة إلى 78.5% لم يستخدموا خدمات العالج 
الطبيعي ولكنهم بحاجة لها. وبناء على هذه النسب، ميكن االستنتاج بأن هنالك حالياً ما يقارب ال 703 فرداً من 
ذوي اإلعاقة احلركية واستخدام األيدي في محافظة بيت حلم وهم بحاجة إلى خدمات عالج وظيفي، و2.697 
فرداً في محافظة اخلليل. أما من حيث خدمات العالج الطبيعي، فهنالك ما يقارب 977 فرداً في محافظة بيت 

حلم، و3.749 فرداً في محافظة اخلليل، وهم بحاجة إلى مثل هذه اخلدمات، كما هو موضح في اجلدول أدناه.

جدول رقم 17: عدد األفراد ذوي اإلعاقة والذين ال يستخدمون حاليًا خدمات التأهيل ولكنهم بحاجة لها موزعني حسب 
احملافظة، 2011

اخلليلبيت حلمخدمات التأهيلنوع اإلعاقة

اإلعاقة احلركية واستخدام األيدي
7032.697خدمات العالج الوظيفي

9773.749خدمات العالج الطبيعي

إعاقة بطء التعلم

5161.981خدمات عالج وظيفي

4241.626خدمات عالج نطقي

4771.829خدمات دعم نفسي

3921.504خدمات عالج طبيعي

إعاقة الصحة النفسية

110422دعم ومساندة من مركز  متخصص

91348خدمات عالج وظيفي

97371استشارات

120459خدمات مقدمة من طبيب نفسي

85327خدمات عالج طبيعي

من ناحية أخرى، يقدر بأن 516 فرداً من ذوي إعاقة بطء التعلم في محافظة بيت حلم، و1.981 في محافظة 
اخلليل بحاجة إلى خدمات عالج وظيفي، و424 في محافظة بيت حلم، و1.626 في محافظة اخلليل بحاجة إلى 
عالج نطقي، و477 في محافظة بيت حلم، و1.829 بجاحة إلى دعم نفسي ولم يستخدموه حتى هذه اللحظة. أما 
احتياجات األفراد ذوي إعاقة الصحة النفسية، فقد أبرزت النتائج بأن 120 فرداً في محافظة بيت حلم ما زالوا 
بحاجة إلى خدمات مقدمة من طبيب نفسي ولم يستخدموا مثل هذه اخلدمة من قبل، مقارنة مع 459 في محافظة 
اخلليل. أضف إلى ذلك احتياج 110 فرداً في محافظة بيت حلم و422 في محافظة اخلليل إلى دعم ومساندة من 

مركز متخصص.

إن هذه االستنتاجات تدل على أنه مع توفر هذه اخلدمات من قبل عدة مؤسسات في محافظة بيت حلم واخلليل، 
والتي تبرز القدرة االستيعابية الكبيرة لهذه املؤسسات مقارنة مع بقية اخلدمات املقدمة لألفراد ذوي اإلعاقة، إال 
أنه ما زال هنالك احتياج كبير لألفراد ذوي اإلعاقات املختلفة في هذا املجال وهو غير ملبى حتى هذه اللحظة، ال 

سيما لذوي اإلعاقة الصحة النفسية.
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6.2. خدمات العالج الصحي والتشخيصي والوقائي والطبي املتخصص
تشمل اخلدمات املتعلقة بالعالج التشخيصي الصحي والوقائي والطبي املتخصص جميع اخلدمات الصحية املقدمة من 
املؤسسات التي تعمل لصالح ذوي اإلعاقة، وذلك على مستوى الرعاية الصحية األولية والثانوية واملتخصصة، كالعيادات 
الطبية للرعاية األولية واملتخصصة، والفحوصات املخبرية واألشعة، واخلدمات الوقائية مثل تشخيص مشاكل البصر 

والسمع التي تديرها املؤسسات، باإلضافة إلى اجلراحة املتخصصة. 

ويقتصر تقدمي هذه اخلدمات على عمل ثالثة مؤسسات فقط، إثنتان منهما في محافظة بيت حلم وهما جمعية بيت 
النور للعناية بالعني والنظر، وجمعية بيت حلم العربية للتأهيل، باإلضافة إلى جمعية اإلحسان اخليرية لتأهيل املعاقني 
في محافظة اخلليل. أما اخلدمات اجلراحية بالتحديد، فتقوم بها مؤسسة واحدة فقط من ضمن هذه املؤسسات، 
والتجميل واألعصاب  والترميم  واألذن  العيون واألنف  والتي تشمل جراحات  للتأهيل  العربية  بيت حلم  وهي جمعية 

والقلب، الخ.

زودتها  التي  األرقام  تعكس  ال  ولذلك  وغيرهم،  اإلعاقة  ذوي  تشمل  املقدمة  اخلدمات  هذه  بأن  هنا  التنويه  يجب 
املؤسسات للفئات املستفيدة من ذوي اإلعاقة فقط، ومبجملها تخدم ما يعادل 41.218 فرداً من ذوي اإلعاقة وغيرهم. 
كما أنه ميكن لألفراد ذوي اإلعاقة احلصول على مثل هذه اخلدمات من املؤسسات الصحية األخرى على مستوى 
محافظة بيت حلم واخلليل وعلى مستوى الوطن، وفي اخلارج، األمر الذي لم تتطرق له هذه الدراسة. ومع توفر هذه 
اخلدمات بكثرة على مستوى احملافظة والوطن، إال أن املسح الوطني لألفراد ذوي اإلعاقة قد أشار إلى أن هنالك 
32.5% من ذوي إعاقة الصحة النفسية الذي ال يستخدمون حالياً خدمات طبية من طبيب أو ممرضة، ولكنهم بحاجة 
إليها، باإلضافة إلى 34.4% من ذوي إعاقة الصحة النفسية و34.3% من ذوي إعاقة التذكر والتركيز ال يستخدمون 

أدوية ولكنهم بحاجة إليها أيضاً.45  

وإن أخذنا بعني االعتبار تقديرات لإلسقاطات السكانية على مستوى احملافظة يظهر بأن هنالك ما يقارب ال99 فرداً 
من ذوي إعاقة الصحة النفسية في محافظة بيت حلم، و378 في اخلليل، والذين حالياً ال يستخدمون اخلدمات الطبية، 
هنالك ما يقارب ال59 فرداً من ذوي إعاقة الصحة النفسية في محافظة بيت حلم، و227  ولكنهم بحاجة إليها. كما أن
في اخلليل، والذين ليس لديهم فرصة للوصول إلى أدوية، مقارنة مع 248 فرداً من محافظة بيت حلم، و950 فرداً من 

محافظة اخلليل والذين هم أيضاً بحاجة إليها. 

جدول رقم 18: عدد األفراد ذوي اإلعاقة الذين ال يستخدمون حاليًا خدمات طبية ولكنهم بحاجة لها موزعني حسب 
احملافظة، 2011

اخلليلبيت حلمخدمات طبيةنوع اإلعاقة

إعاقة/صعوبة الصحة النفسية
99378خدمات طبية من طبيب أو ممرضة

59227أدوية

248950أدويةإعاقة  التذكر والتركيز

تشير هذه النتائج بأن توفر خدمات طبية وأدوية لألفراد ذوي إعاقة الصحة النفسية وإعاقة التذكر والتركيز تعتبر من 
االحتياجات الضرورية لعدد كبير من األفراد ذوي اإلعاقة وهو غير مغطى حالياً من قبل املؤسسات ملا يقارب ال406 

حالة من محافظة بيت حلم، و1.555 حالة من محافظة اخلليل. 

45  السلطة الوطنية الفلسطينية، اجلهاز املركزي لإلحصاء الفلسطيني، وزارة الشؤون االجتماعية، مسح األفراد ذوي اإلعاقة، تقرير النتائج الرئيسية، 2011، صفحة 57-56.
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6.3. اخلدمات التعليمية املتخصصة
يشير التقرير العاملي لإلعاقة، والصادر من منظمة الصحة الدولية والبنك الدولي، لعام 2011، بأنه ال يوجد أي 
تعريف متفق عليه عاملياً ملفاهيم مثل التربية اخلاصة والدمج في التعليم. بناء على التعريف املدرج في التقرير 
العاملي لإلعاقة، “ال تقتصر التربية اخلاصة على األطفال ذوي اإلعاقات، بل تشمل أيضاً األطفال املهمشني من 
اخلدمات  تصنيف  جاء  البحث  هذا  ولغايات  أنه  إال   ،46 وغيره”  واحلرب  والفقر  والعرق  االجتماعي  النوع  حيث 
املتعلقة بتعليم األفراد ذوي اإلعاقة في دراستنا ضمن فئة خدمات تعليمية متخصصة، ليقتصر على اخلدمات 
التعليمية املبكرة واألساسية وفي التربية اخلاصة ولبطء التعليم وتعليم لغة اإلشارة والبريل ومحو األمية، ومهارات 
حياتية وتوفير مكتبات خاصة تقدم فقط لألفراد ذوي اإلعاقة، إذ ال تخدم املؤسسات التي شملتها الدراسة فئات 
أخرى في برامجها التعليمية املدرجة أدناه، ما عدا فيما يتعلق بخدمات الطفولة املبكرة والتي قد تخدم فئات أخرى 

غير األطفال ذوي إعاقات. 

ومن اجلدير بالذكر بأن 61% من إجمالي عدد احلاالت، أي ما يعادل 869، يتم تقدمي اخلدمات لها من قبل مؤسسات 
محافظة بيت حلم، مما يدل مرة أخرى بأن القدرة اإلستيعابية فيما يتعلق بتقدمي خدمات التعليم املتخصص لذوي 
اإلعاقة ملؤسسات بيت حلم أكبر من مؤسسات اخلليل، ال سيما في ظل وجود مدارس متخصصة للطالب ذوي 
اإلعاقات السمعية والنطقية والبصرية في محافظات بيت حلم، مثل مدرسة الشروق لألطفال املكفوفني واملدرسة 
العالئية للمكفوفني ومؤسسة افتح بولس السادس للتأهيل السمعي والنطقي، باإلضافة إلى مؤسسات أخرى لديها 
برامج تعليمية وتربية خاصة لإلعاقات الذهنية، مثل جمعية بيت الرجاء للمكفوفني واملتخلفني عقلياً، مؤسسة اليف 

جيت للتأهيل ومؤسسة مييمة، وجمعية رعاية الطفل واللجنة احمللية لتأهيل املعاقني في مخيم الدهيشة. 

جدول رقم 19: عدد احلاالت املستفيدة من اخلدمات التعليمية املتخصصة، 2011

إجمالي عدد احلاالتخدمات تعليمية متخصصة
عدد احلاالت حسب توزيع املؤسسات على احملافظة

اخلليلبيت حلم

201010رعاية مبكرة

775499276تعليم أساسي وتربية خاصة

228108120تعليم صعوبات التعلم

285150135تعليم لغة إشارة

23230تعليم بريل وانتاج كتب بريل

1291290مراكز صباحية )مهارات حياتية(

23لم يتوفر العدد23مكتبة  خاصة

لم يتوفر العدد0لم يتوفر العدددورات محو أمية للصم

1.433869564إجمالي عدد احلاالت

ذوي  تأهيل  وجمعية  اخليرية،  الكفيف  وجمعية  للصم،  العاملي  النادي  جمعية  فتعمل  اخلليل،  محافظة  في  أما 
التأهيل  وجمعية  املعاقني،  وتأهيل  لرعاية  اخليرية  االحسان  وجمعية  العروب،  مخيم  في  اخلاصة  االحتياجات 

االجتماعي، وجمعية سنابل اخلير في هذا املجال.

من ناحية أخرى، تظهر نتائج الدراسة بأن اخلدمات التعليمية وخاصة للصم، في مجملها تستهدف الفئات العمرية 
لألطفال، حتى سن 13 عاماً، بينما ال يتوفر أية خدمات تعليمية في هذا املجال للصم للفئات العمرية األكبر سناً. 
وتقتصر هذه اخلدمات على مؤسستني فقط وهي جمعية النادي العاملي للصم في اخلليل، ومؤسسة افتح بولس 
السادس للتأهيل السمعي والنطقي. وباملقابل، تشير املقابالت مع ممثلي املؤسسات التي تقدم خدمات تعليمية 
للمكفوفني بأنها كافية الحتياجات هذه الفئة ولديها القدرة على استيعابها، بينما يشير ممثلي املؤسسات التي تقدم 

46  منظمة الصحة العاملية والبنك الدولي، التقرير العاملي عن اإلعاقة، 2011، صفحة 209.
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خدمات تعليمية لإلفراد ذوي اإلعاقات الذهنية بأن الطلب عالي، وأن مجمل املؤسسات التي تقدمها قليلة ذات طاقة 
استيعابية بسيطة تتراوح من 20 – 50 فرداً تعمل معهم املؤسسة بشكل متواصل، من خالل مراكزها الصباحية لتعليم 
الفرح  للتأهيل املهني، ومؤسسة مييمة ومدرسة  مهارات احلياة أو مشاركتهم في صفوف تعليمية، مثل مركز بسمة 

للتعليم البطيء.

كما أبرزت نتائج الدراسة بأن هنالك افتقار للخدمات والبرامج التعليمية للطفولة املبكرة والتي تستهدف ذوي اإلعاقات، 
حيث تعمل مؤسستان فقط في هذا املجال، أال وهما جمعية الكفيف اخليرية في محافظة اخلليل، ومؤسسة اليف جيت 
للتأهيل. ويعزي ممثلي املؤسسات هذا النقص في تقدمي هذه اخلدمة إلى ضعف الطلب عليها بسبب عدم اهتمام 

األهالي وضعف الوعي والثقافة املجتمعية ألهميتها في هذه السن املبكرة من حياة الطفل ذو اإلعاقة.

وبشكل عام، تتوافق هذه االستنتاجات مع نتائج املسح الوطني لألفراد ذوي اإلعاقة، الذي يبني بأن هنالك حوالي %40 
من األفراد ذوي إعاقة بطء التعلم والذين حالياً ال يتلقون أية خدمات تعليم متخصصة ولكنهم بحاجة إليها.47 وإن 
ترجمنا هذه النسب إلسقاطات سكانية مقدرة على احملافظات والتجمعات املستهدفة لعام 2011، جند بأن هنالك ما 
يقارب 484 فرداً في محافظة بيت حلم، و1.858 في محافظة اخلليل، بحاجة إلى هذه اخلدمات، وال يستخدمونها 

حالياً. 

6.4. تأهيل وتدريب وتشغيل مهني
التصنيف  هذا  يندرج ضمن  لإلعاقة،  العاملي  التقرير  في  الدولي  والبنك  الدولية  الصحة  منظمة  تعريف  على  بناء 
اخلدمات املقدمة من املؤسسات والتي تهدف إلى تطوير واستعادة قدرات األفراد ذوي اإلعاقة ليشاركوا في سوق 
العمل، بحيث تشمل التقييم املهني، ودورات تدريب للتأهيل املهني، ومشاغل محمية ودمج في العمل وتوفير قروض 
إلى كونها برامج تدريب وتأهيل  املهني والتشغيل متيل  التأهيل  ملشاريع صغيرة. يبني اجلدول رقم 20 بأن خدمات 
صغيرة احلجم ذات قدرة استيعاب محدودة نوعاً ما، حيث يستفيد منها حوالي 1.733 فرداً، منهم 1.020 )%59( 
يستفيدون من اخلدمات املقدمة من املؤسسات في محافظة اخلليل. بسبب ارتفاع تكلفتها العالية، تخفق هذه البرامج 
من الوصول إلى نسبة كبيرة من الفئات املستهدفة، وتنحصر في العمل مع عدد قليل من األفراد لفترة طويلة، ال سيما 

فيما يتعلق باإلعاقات الذهنية. 

جدول رقم 20: عدد احلاالت املستفيدة حاليًا من خدمات التأهيل والتدريب والتشغيل املهني، 2011

إجمالي عدد تأهيل وتدريب وتشغيل مهني
احلاالت

عدد احلاالت حسب توزيع املؤسسات على احملافظة

اخلليلبيت حلم

1281280تقييم مهني

297147150دورات تدريب للتأهيل املهني

69690مشاغل محمية

49490دمج في برامج أكادميية

995220775دمج في العمل

19510095توفير قروض ملشاريع صغيرة

1.7337131.020إجمالي عدد احلاالت

47  السلطة الوطنية الفلسطينية، اجلهاز املركزي لإلحصاء الفلسطيني، وزارة الشؤون االجتماعية، مسح األفراد ذوي اإلعاقة، تقرير النتائج الرئيسية، 2011، صفحة 41.
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وتظهر نتائج الدراسة بأن مجمل اخلدمات املقدمة في هذا املجال هي برامج تقليدية من حيث انحصارها في 
معينة،  مهن  على  وتقتصر  ما،  نوعاً  محدودة  ولكنها  متخصصة  تقنية  مواضيع  املهني ضمن  والتأهيل  التدريب 
كالنجارة، واخلياطة، وتصليح األحذية. هذا ويركز عدد قليل من هذه البرامج على دمج األفراد ذوي اإلعاقات في 
سوق العمل وتأسيس مشاغل محمية لألفراد ذوي اإلعاقة، حيث تخدم هذه األخيرة 96 فرداً فقط وتقتصر على 
عمل ثالثة مؤسسات في محافظة بيت حلم، أال وهي جمعية بيت الرجاء للمكفوفني واملتخلفني عقلياً، ومؤسسة 
اليف جيت للتأهيل، ومركز الواحة للتأهيل املهني. وال تدير أية من املؤسسات التي شملتها الدراسة أية مشاغل 
محمية في محافظة اخلليل. هذا وتقوم 3 مؤسسات فقط بتطبيق برامج دمج األفراد ذوي اإلعاقة في سوق العمل 
تقدم 3 مؤسسات فقط  للتربية اخلاصة، كما  الرجاء  الغوث في محافظة بيت حلم واخلليل ومركز  وكالة  وهي 
قروض صغيرة إلنشاء مشاريع صغيرة وهي مديرية الشؤون االجتماعية )20 فرداً( ومؤسسة اليف جيت )80 فرداً( 

في محافظة بيت حلم، ومركز الرجاء للتربية اخلاصة )95 فرداً(.

وبشكل عام، يعزو ممثلي املؤسسات انحصار برامج الدمج في سوق العمل أوالً إلى تكلفة هذه البرامج، وإلى صعوبة 
الدمج في سوق العمل حيث ال تتوفر التشريعات الالزمة لذلك وضعف الوعي ودافعية أرباب سوق العمل لتوظيف 

أفراد ذوي إعاقة ودفع رواتب مناسبة لهم. 

إن هذه احملدودية في برامج التأهيل والتدريب املهني ال تعكس االحتياج احلقيقي وال تالئم واقع العمل لألفراد 
ذوي اإلعاقة، حيث أسلفنا سابقاً بأن غالبية االفراد ذوي اإلعاقة فوق سن 15 ال يعملون، إن ذلك يعني بأن هنالك 
عدد كبير من األفراد ذوي اإلعاقة الذين ال يعملون وال يبحثون عن عمل )85.6%(، أي غير مشاركني حتى األن 
في سوق العمل إما عدم قدرتهم على العمل أو ألنهم غير مؤهلني حتى األن للمشاركة، بحيث ميكن تقدير األعداد 
ـِ 3.028 فرداً، و10.568 فرداً في محافظة اخلليل. باإلضافة إلى ذلك، هنالك ما يقارب  في محافظة بيت حلم ب
ال127 متعطل سبق له العمل في محافظة بيت حلم، و444 في محافظة اخلليل، مقابل 50 متعطل ولم يسبق له 

العمل في محافظة بيت حلم، و173 في محافظة اخلليل. 

إن هذه النتائج تشير إلى أن نسبة األفراد ذوي اإلعاقة فوق سن 15 عاماً وأكثر والذين ال يعملون وال يبحثون عن 
عمل والتي تبلغ 85.6%، تشكل حتدي كبير للمؤسسات التي تعمل في هذا املجال ملالءمة توجهاتها االستراتيجية 
لتعكس هذا الواقع وتلبي فعاًل احتياجات هذه الفئة الكبيرة نسبياً من األفراد ذوي اإلعاقة. ويجدر التنويه ضمن 
هذا السياق بأنه من املتوقع التوسع في هذه اخلدمات في املستقبل، ال سيما على نطاق محافظة اخلليل، حيث 
افتتحت وزارة الشؤون االجتماعية حديثاً مركز تأهيل الشبيبة في حلحول، ومركز الشيخة فاطمة للتأهيل املهني 
في محافظة اخلليل، واللذان من املتوقع أن يخدما شريحة كبيرة من األفراد ذوي اإلعاقة على مستوى التأهيل 
والتدريب املهني. ويبقى التحدي الرئيسي للمؤسسات في عملية ضمان الدمج في سوق العمل، من خالل وضع 

برامج خاصة لذلك والضغط على مستوى محلي ووطني بهذا االجتاه.

6.5. توفير األجهزة التقنية للتأهيل
أو  معدات،  من  أو جزء  أداة،  “أية  بأنها  للتأهيل  التقنية  األجهزة  الدولي  والبنك  الدولية  الصحة  منظمة  تعرف 
منتج، سواء اكتسب بطريقة جتارية، أو مت تعديله، يستخدم لزيادة ودمج وحتسني القدرات الوظائفية لألفراد ذوي 
اإلعاقة”. وضمن هذا التعريف تندرج جميع األدوات واألجهزة املساعدة مثل العكازات واألطراف الصناعية وتقومي 
إلكترونية  وبرامج  الناطقة  واملراجع  والعصي  املكبرة  والعدسات  الطبية  والسماعات  املتحركة  والكراسي  العظام 
لتكبير الشاشات، الخ. وتظهر نتائج الدراسة بأن إجمالي عدد احلاالت التي استفادت من هذه األدوات وصل إلى 

661 فرداً، كما هو موضح في اجلدول رقم 21. 
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جدول رقم 21: عدد احلاالت املستفيدة حاليًا من األجهزة التقنية للتأهيل حسب احملافظة، 2011

عدد احلاالتاحملافظة

389بيت حلم

272اخلليل

661إجمالي عدد احلاالت

ومن املثير معرفته بأن هنالك 13 مؤسسة تعمل في هذا املجال، ولكن تتفاوت قدراتها االستيعابية بشكل كبير من 
مؤسسة إلى أخرى من حيث عدد الفئات التي تخدمها، إذ أن 6 مؤسسات فقط تقدم أدوات تقنية على نطاق محدود 
في هذا املجال يتراوح عددها من 1 إلى 100 حالة، وعدد قليل جداً من املؤسسات، مبا يعادل 3 مؤسسات فقط، تقدم 

خدمات ل100-300 حالة سنوياً، كما هو موضح في اجلدول رقم 22. 

جدول رقم 22: توزيع املؤسسات حسب عدد احلاالت املستفيدة حاليًا من األجهزة التقنية للتأهيل، 2011

عدد املؤسساتعدد احلاالت املستفيدة

  100-16

200-1002

300-2001

10املجموع

وميكن االستنتاج بأن عدد احلاالت املستفيدة حالياً من األدوات املساعدة ال يلبي الطلب واالحتياج العالي لألفراد 
ذوي  االفراد  نسبة  هنالك  بأن  الفلسطيني  لإلحصاء  املركزي  اجلهاز  أشار  حيث  املساعدة،  لألدوات  اإلعاقة  ذوي 
اإلعاقة البصرية الذين ال ميتلكون األدوات املساعدة الرئيسية وهم بحاجة إليها تتراوح من 4.9% إلى 18.2%، وتتركز 
احتياجات ذوي اإلعاقة السمعية من األدوات املساعدة في احتياجاتهم إلى سماعات طبية دون محول بيئة التلفون 

44.5%، وسماعات طبية مع محول بيئة التلفون 44.4%، كما هو موضح في األقسام التالية بالتفصيل.

6.6. املواءمة والتأهيل والتعديالت البيئية
إن تعريف منظمة الصحة العاملية والبنك الدولي للمواءمة والتأهيل والتعديالت البيئية،أو ما تشير إليه بخلق “بيئة 
موائمة الحتياجات األفراد ذوي اإلعاقة”، ال يشمل فقط البنية التحتية لألبنية والطرق واملنازل واملواصالت، بل يتعداه 
ليشمل أيضاً آليات التواصل واالتصال واملعلومات املتوفرة لألفراد ذوي اإلعاقة، باإلضافة إلى العمل على التوجهات 
املجتمعية اجتاه اإلعاقة، ليتماشى مع اتفاقية األمم املتحدة بشأن حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة. إن هذه املجاالت 
مترابطة، حيث لن يستطيع الفرد ذو اإلعاقة من االستفادة بشكل كامل من التحسينات على بيئته في مجال واحد 
إن اعذر الوصول إلى املجاالت األخرى. إن حتسني إمكانية الوصول إلى املباني والطرق ووسائل النقل، واملعلومات 
واالتصاالت يؤدي إلى إنشاء بيئة متكينية والتي لن تفيد فقط األفراد ذوي اإلعاقة، بل مجموعات أخرى أيضاً من 

املواطنني. وتعتبر املواقف السلبية املجتمعية هي عامل بيئي رئيسي.48

اإلعاقة في  ذوي  العاملة لصالح  املؤسسات  تركيز  بأن مجمل  الدراسة  نتائج  تظهر  التعريف،  باالعتبار هذا  أخذين 
محافظتي بيت حلم واخلليل يصب في تأهيل ومواءمة منازل األفراد ذوي اإلعاقة بشكل خاص، بحيث وصل عدد 
احلاالت املستفيدة من هذه اخلدمات إلى 138 حالة، معظمها تقدم من قبل املؤسسات العاملة في محافظة بيت حلم 
لتصل إلى ما يقارب 134 حالة، و4 حاالت مت تغطيتها  من قبل مؤسسات اخلليل، وتتركز في مجملها على مواءمة 

املنازل واحلمامات. 
48  منظمة الصحة العاملية والبنك الدولي، التقرير العاملي عن اإلعاقة، 2011، صفحة 196.
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وبشكل عام، تعتبر هذه اخلدمة محدودة جداً إن أخذنا بعني االعتبار نسبة األفراد ذوي اإلعاقة 18 سنة فما فوق 
املدرجة في املسح الوطني لألفراد ذوي اإلعاقة، والذين أشاروا إلى حاجتهم إلى مواءمات خاصة. أظهرت نتائج املسح 
بأن هنالك حاجة ضرورية لألفراد ذوي اإلعاقة في هذا املجال، على سبيل املثال، ملواءمة احلمامات ملا يقارب 446 
ذكور، و521 إناث من ذوي اإلعاقة في محافظة بيت حلم، و1.613 ذكور و1.551 إناث في محافظة اخلليل، باإلضافة 
إلى مواءمة مطابخ ملا يقارب 226 ذكور، و346 إناث في محافظة بيت حلم، و817 ذكور، و1.028 إناث في محافظة 
اخلليل، كما هو موضح في اجلدول أدناه. أما بالنسبة للشواحط في املنزل، يقدر بأن 302 ذكر، و399 أنثى من ذوي 

اإلعاقة في محافظة بيت حلم، و1.093 ذكر، و1.188 أنثى في محافظة اخلليل بحاجة إلى هذه اخلدمة.

جدول رقم 23: عدد األفراد ذوي اإلعاقة 18 سنة فأكثر الذين بحاجة إلضافات في منازلهم أو في محيطها حسب اجلنس 
واحملافظة، 2011

املتغيرات
اخلليلبيت حلم

أنثىذكرأنثىذكر

3023991.0931.188شواحط في املنزل

4465211.6131.551حمامات موائمة

2263468171.028مطابخ موائمة

216215780640مصعد كهربائي

123101446299نظام منبهات مرئي

الوطني  املسح  فإن  اإلعاقة،  نوع  فأكثر وحسب  اإلعاقة 18 سنة  ذوي  لألفراد  املواءمة  احتياجات  أما على صعيد 
لإلعاقة يشير بأن 42% من األفراد ذوي اإلعاقة احلركية بحاجة إلى حمامات موائمة، مقابل 26.7% من األفراد ذوي 
إعاقة التواصل الذي أقروا حاجتهم لهذه املواءمة. أما بالنسبة الحتياج الشواحط في املنازل، تبني أن 30.5% من 
األفراد ذوي اإلعاقة احلركية، و25% من األفراد ذوي إعاقة التواصل، و15.2% من األفراد ذوي إعاقة التذكر والتركيز 
بحاجة إلى ذلك.49 وعند إسقاط هذه النسب على عدد األفراد ذوي اإلعاقة فوق سن 19 وموزعني حسب نوع اإلعاقة 
حملافظتي بيت حلم واخلليل، جند بأن هنالك ما يقارب 1.211 فرداً ذو إعاقة حركية، و330 فرداً ذو إعاقة تواصل، 
و284 فرداً ذو إعاقة بصرية في محافظة بيت حلم، باإلضافة إلى 4643 فرداً ذو إعاقة حركية، و1.264 فرداً ذو 

إعاقة تواصل، و1.091 فرداً ذو إعاقة بصرية في محافظة اخلليل بحاجة إلى حمامات موائمة. 

أما فيما يتعلق بإضافة شواحط في املنزل، فقد مت تقدير ما يقارب ال879 من ذوي اإلعاقة احلركية، و184 من 
ذوي اإلعاقة البصرية، و309 من ذوي إعاقة التواصل، و187 من ذوي إعاقة التذكر والتركيز في محافظة بيت حلم، 
و3.372 من ذوي اإلعاقة احلركية، و1.184 من ذوي إعاقة التواصل، و716 من ذوي إعاقة التذكر والتركيز في 

محافظة اخلليل الذين بحاجة إلى مثل هذه اإلضافة في منازلهم، كما هو موضح في الشكل رقم 4.

من ناحية أخرى، تشير دراستنا هذه فيما يتعلق باخلدمات املقدمة في مواءمة البيئة لألفراد ذوي اإلعاقة بأن 
هنالك بعض املؤسسات التي تعمل على متابعة املباني ورصد املخالفات من خالل توظيف مهندسيني يتابعون هذه 
العملية، ولكن بشكل عام ال يتضمن ذلك تأهيل الطرق واملواصالت، ولذلك يصنف أكثر كمجال فرعي ضمن إطار 
املؤسسات  أن معظم  املالحظ  اإلعاقة. ومن  العامة لصالح ذوي  الوطنية  السياسات  تطبيق  املؤسسات في  عمل 
التي شملتها الدراسة تفتقر إلى تدخالت تختص في مواءمة املواصالت والبنية التحتية العامة ووسائل االتصاالت 
واملعلومات الحتياجات األفراد ذوي اإلعاقة، وال سيما بالتعاون مع الهيئات احمللية والقطاع اخلاص، علماً بأن املسح 
الوطني لألفراد ذوي اإلعاقة قد أشار بأن 54.7% من األفراد ذوي اإلعاقة في العمر 18 سنة فأكثر لديهم صعوبة 
في التنقل كون أرصفة الشوارع غير مناسبة، وفيما يخص قطع الشوارع، وجد أن 60.4% من األفراد ذوي اإلعاقة 
لديهم صعوبة في قطع الشوارع بسبب عدم توفر البنية التحتية الالزمة لذلك. باإلضافة إلى ذلك، أظهرت نتائج 
املسح الوطني بأن 40.3% من األفراد ذوي اإلعاقة في العمر 18 عاماً فما فوق لديهم صعوبة في املشي وقطع 

الشوراع بسبب عدم مواءمة حجم اإلشارات اإلرشادية في هذا املجال.50

السلطة الوطنية الفلسطينية، اجلهاز املركزي لإلحصاء الفلسطيني، وزارة الشؤون االجتماعية، مسح األفراد ذوي اإلعاقة، تقرير النتائج الرئيسية، 2011، صفحة 74.  49

السلطة الوطنية الفلسطينية، اجلهاز املركزي لإلحصاء الفلسطيني، وزارة الشؤون االجتماعية، مسح األفراد ذوي اإلعاقة، تقرير النتائج الرئيسية، 2011، صفحة 57.  50
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ضافات في منازلهم أو في محيطها حسب نوع اإلعاقة الرئيسية، 2011
خلليل والذين بحاجة إلى إ

حلم وا
شكل رقم 4: عدد األفراد ذوي األعاقة 18 سنة فأكثر في محافظة بيت 
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6.7. التأهيل املبني على املجتمع/ التأهيل املجتمعي 
منذ أواخر الثمانينات، كان التركيز على خدمات التأهيل املبنية على املجتمع من إحدى سمات عملية التخطيط 
البرامج االحتياجات  تلبي هذه  التي تعمل لصالح األفراد ذوي اإلعاقة. بشكل عام،  للمؤسسات  البرامج  وتنفيذ 
الصحي  والعالج  املنزل  في  الطبيعي  العالج  توفير  من خالل  األساسية  واإلجتماعية  والنفسية  والعقلية  البدنية 
الوقائي للتقليل من اإلصابة باإلعاقة والتعليم في مرحلة الطفولة املبكرة وللشباب ذوي اإلعاقات وتوفير األدوات 
اإلعاقة  ذوي  للفرد  واالستشارات  والتدريب  الدعم  تقدمي  إلى  باإلضافة  التخصصي،  للعالج  والتحويل  املساعدة 
وأسرته في جتمعاتهم والتركيز على مكون التوعية املجتمعية حول قضايا اإلعاقة واحتياجات األفراد ذوي اإلعاقة 

وحقوقهم. 

تظهر نتائج الدراسة بأن خدمات برامج التأهيل املبني على املجتمع تقدم بشكل أساسي أوالً من خالل اللجنة 
اإلقليمية لبرنامج التأهيل املجتمعي في جنوب الضفة والتي تتكون من جمعية بيت حلم العربية للتأهيل وجمعية 
الهالل األحمر الفلسطيني - فرع اخلليل ومؤسسة جلان العمل الصحي. بدأت اللجنة نشاطها في أوائل عام 1994 
بتنفيذ برنامج التأهيل املجتمعي في 19 قرية بني محافظتي اخلليل وبيت حلم، ثم ما لبثت بالتوسع منذ العام 
1996، ومع حلول عام 2008 أصبح البرنامج يعمل في 91 مجتمعاً محلياً في محافظتي اخلليل وبيت حلم بحيث 

تعمل في مجال التأهيل من خالل منهج التأهيل الشمولي التكاملي. 

ومن ناحية أخرى، تقوم بعض املؤسسات األخرى، بشكل فردي، بتنفيذ بعض من أنشطة التأهيل املعينة في املجتمع، 
اإلعاقة  ذو  للفرد  واإلرشاد  والدعم  الطبيعي  العالج  وتقدمي  املنازل،  في  احلاالت  إلى  للوصول  وزيارات  كرعاية 
وأسرته، أو حمالت توعية مجتمعية، أو أنشطة ثقافية وبناء قدرات لألهالي وذوي اإلعاقة، والتي ال ميكن اعتبارها 
مبجملها برنامجاً متكاماًل للتأهيل املبني على املجتمع، وبشكل مستمر، بل تختلف املناطق وحجم اخلدمة املقدمة 

من حيث عدد املستفيدين، والتغطية اجلغرافية، وعدد األنشطة املجتمعية تبعاً للتمويل املتوفر للمؤسسات.

وباستثناء أعداد الفئات املستفيدة من خدمات اللجنة اإلقليمية لبرنامج التأهيل املجتمعي في جنوب الضفة، حيث 
لم يتمكن الباحثني من حتديد تفصيل خدماتها الفرعية، تظهر نتائج الدراسة بأنه، وباملجمل، يستفيد ما يقارب 

13.372 فرداً ذوي إعاقة من برامج  التأهيل املبني على املجتمع واملقدمة من قبل املؤسسات بشكل فردي.

ومع أن خدمات التأهيل املبني على املجتمع متوفر في محافظة بيت حلم واخلليل، فإن مسح األفراد ذوي اإلعاقة 
الوطني يشير إلى أن 30% من األفراد ذوي إعاقة الصحة النفسية 18 سنة فما فوق، بحاجة إلى خدمات اجتماعية 
من عاملة اجتماعية أو غيرها، و30.9% بحاجة إلى استشارات ولم يستخدموا مثل هذه اخلدمات من قبل.51 على 
مستوى محافظتي بيت حلم واخلليل، تدل هذه النسب على أن هنالك ما يقارب 120 فرداً من ذوي إعاقة الصحة 
اجتماعية،  إلى خدمات  في محافظة اخلليل بحاجة  بيت حلم، و459 فرداً  النفسية فوق 19 سنة في محافظة 

باإلضافة إلى 97 فرداً في محافظة بيت حلم و371 بحاجة إلى استشارات.

جدول رقم 24: األفراد ذوي إعاقة الصحة النفسية الذين ال يستخدمون اخلدمات وهم بحاجة لها، 2011

اخلليلبيت حلماخلدمات

120459خدمات اجتماعية من عاملة اجتماعية او غيرها

97371استشارات

51  السلطة الوطنية الفلسطينية، اجلهاز املركزي لإلحصاء الفلسطيني، وزارة الشؤون االجتماعية، مسح األفراد ذوي اإلعاقة، تقرير النتائج الرئيسية، 2011، صفحة 58.
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6.8. خدمات الدعم واملساندة لألفراد ذوي اإلعاقة
تغطي خدمات الدعم واملساندة مجموعة كبيرة من التدخالت تشمل املساعدات العينية واملادية واللوجستية، خصومات 
على تكاليف استخدام الهواتف، اعفاءات جمركية للسيارات، حتويل حاالت للعالج الصحي وشراء خدمات للتأهيل 
وإعاقات  للمكفوفني  واإليواء  الدائمة  الرعاية  توفير  إلى  باإلضافة  تأمني صحي،  وتوفير  داخلي،  وإيواء  التخصصي 

التواصل الصعبة على مدار الساعة من خالل خدمة مبيت في دور الرعاية التابعة لهذه املؤسسات. 

وبشكل رئيسي، يتمثل عمل وزارة الشؤون االجتماعية ضمن هذه الفئة إذ تقوم الوزارة بتقدمي جميع هذه اخلدمات 
التأمني الصحي وإعفاءات على  لألفرد ذوي اإلعاقة في محافظتي بيت حلم واخلليل. كما تقوم االحتادات بتوفير 

تكاليف مكاملات جلوال واالتصاالت وحتويل احلاالت للعالج الصحي.

أما خدمة اإليواء واملبيت، فيقتصر تقدمي هذه اخلدمة على 7 مؤسسات فقطـ، 6 منهم موزعني في محافظة بيت حلم، 
وهم جمعية بيت الرجاء للمكفوفني واملتخلفني عقلياً، مؤسسة افتح بولس السادس للتأهيل السمعي والنطقي، مدرسة 
وتقدمها  للمكفوفني،  العالئية  املدرسة  البطيء،  للتعليم  الفرح  مدرسة  مؤسسة مييمة،  املكفوفني،  لألطفال  الشروق 

مؤسسة واحدة فقط في محافظة اخلليل وهي جمعية االحسان اخليرية لرعاية وتأهيل املعاقني. 

من ناحية أخرى، تقتصر خدمات الدعم اللوجستي على التدخالت التي تقوم بها جلنة شؤون الطلبة املعوقني في جامعة 
بيت حلم، ضمن إطار هدفها لتمكني األشخاص ذوي اإلعاقة من االلتحاق في التعليم العالي بسهولة ويسر. وهي جلنة 
تطوعة مدعومة بكادر من اجلامعة لتقدمي تسهيالت إدارية ولوجستية ومالية لألشخاص ذوي اإلعاقة في اجلامعة 
تقوم بتوفير تسجيالت حملاضرات واإلرشاد وغرفة خاصة للمكفوفني فيها كافة التجهيزات، طباعة احملاضرات بلغة 

برل. كما تقوم اللجنة بضمان خصم 50% من األقساط جلميع الطالب ذوي اإلعاقات. 

6.9. بناء قدرات مؤسساتية 
إن عمل املؤسسات في بناء القدرات املؤسساتية التي تعمل لصالح األفراد ذوي اإلعاقة يقتصر على ثالثة مؤسسات 
فقط، وهم جمعية بيت حلم العربية للتأهيل ومؤسسة قادر للتنمية املجتمعية ووكالة الغوث، حيث تقوم هذه األخيرة 
الفوار، بأجهزة ومعدات خاصة الستخدامات  الدهيشة، ومخيم  بدعم وجتهيز مراكز مجتمعية في بيت حلم مخيم 
األشخاص ذوي اإلعاقة . أما جمعية بيت حلم العربية للتأهيل تنفذ عدداً كبيراً من البرامج التدريبة للمعلمني في 
املدارس وفي املراكز املجتمعية وللهيئات احمللية واملجتمع احمللي حول قضايا فنية تتعلق باإلعاقة وحقوق األفراد ذوي 
اإلعاقة ، مستهدفة بذلك ما يقارب 84 معلماً في املدارس، و64 معلماً في املراكز املجتمعية، و40 ممثاًل من املجالس 

احمللية والبلديات.

ومنظومة  إستراتيجية  وتنفذ  العالقة  ذات  املؤسسات  تتبنى  اإلستراتيجية  توجهاتها  إطار  وضمن  أخرى،  ناحية  من 
سياسات وإجراءات تستجيب الحتياجات األشخاص ذوي اإلعاقة استنادا إلى حقوقهم الوطنية والدولية، تقوم مؤسسة 
قادر للتنمية املجتمعية منذ العام 2009 بالعمل والتعاون مع عدد من البلديات في محافظات بيت حلم واخلليل وأريحا 
من أجل تطوير منوذج حديث في املجال االجتماعي في إطار إستراتيجية برنامج دعم البلديات الفلسطينية في قطاع 
التنمية االجتماعية، حيث يرتكز النموذج بشكل أساسي على استحداث دور ووظيفة جديدة للهيئات احمللية كونها جهة 
رسمية متثل مجتمعاتها وتقدم ملواطنيها خدمات عامة أساسية، بحيث تكون مسؤولة أيضا عن معاجلة احتياجات 
األشخاص ذوي اإلعاقة من خالل االضطالع بدور متنامي وقيادي في التخطيط والتنسيق مع كافة اجلهات واألطراف 
ذات العالقة، باإلضافة إلى تقدمي خدمات اجتماعية أساسية بشكل مستمر ومتكامل مع اخلدمات والبرامج املوجودة 
واملقدمة من املؤسسات واجلهات ذات العالقة. وتتمثل أهم املكونات الرئيسية لهذا املشروع في تطوير القدرة املؤسسية 
للبلديات لتتولى العمل في القطاع االجتماعي ومعاجلة احتياجات األشخاص ذوي اإلعاقة، وتأسيس وتقدمي خدمات 
اجتماعية أساسية تستجيب الحتياجات األشخاص ذوي اإلعاقة، وتطوير وتنفيذ نشاط استثماري مدر للدخل لدعم 

استمرارية دور السلطات احمللية بعد انتهاء املشاريع.
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6.10. تطبيق السياسات الوطنية في مجال اإلعاقة
تتضمن هذه اخلدمة بشكل أساسي عمل االحتاد العام للمعاقني والعدد القليل من املؤسسات في كال محافظتي 
وذلك من  اإلعاقة،  ذوي  باألشخاص  السارية واخلاصة  القوانني  وتطوير  املناصرة  واخلليل في قضايا  بيت حلم 
خالل ورش عمل لتوعية املواطنني والعاملني حول حقوقهم، واإلنخراط في أعمال نقابية. ومن هذه املؤسسات نذكر 
االحتاد الفلسطيني العام لألشخاص ذوي اإلعاقة في اخلليل واالحتاد الفلسطيني العام لألشخاص ذوي اإلعاقة 

في بيت حلم، وجمعية بيت حلم العربية للتأهيل، ومؤسسة قادر للتنمية املجتمعية.

فعلى سبيل املثال، تعمل مؤسسة  قادر للتنمية املجتمعية في هذا املجال، وذلك ضمن إطار أهدافها اإلستراتيجية 
لبناء "حوار سياساتي وتشبيك مع اجلهات ذات العالقة من اجل تطوير السياسات والبرامج والتشريعات الوطنية 
التي تعزز املساواة والعدالة االجتماعية لألشخاص ذوي اإلعاقة مبا ينسجم مع املنظومة الدولية حلقوق اإلنسان"، 
وتعزيز حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة من خالل مراقبة وتوثيق االنتهاكات واملرافعة القانونية وإتاحة املعلومات 
ذات العالقة بحقوق وقضايا األشخاص ذوي اإلعاقة". تقوم مؤسسة قادر للتنمية املجتمعية بتنفيذ مبادرة لرصد 
انتهاكات حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة والتي طبقتها في أواخر عام 2010، كجزء من برامجها التي تهدف إلى 
حتسني ظروف وواقع حياة األشخاص ذوي اإلعاقة وحتقيق العدالة والعيش الكرمي لهم في مختلف مجاالت احلياة 
وفقاً ملا نصت عليه املعايير الدولية والوطنية حلقوق اإلنسان. إن الغاية املنوي حتقيقها من هذا املشروع هي تعميم 
ونشر وتعزيز وترسيخ ثقافة حقوق اإلنسان في أوساط األشخاص ذوي اإلعاقة واجلهات ذات العالقة والتي من 
املفترض أن حتافظ وتصون وتطبق تلك احلقوق وللمجتمع الفلسطيني بشكل عام. سيتم من خالل هذه املبادرة 
التدريب على رصد االنتهاكات وتوثيقها واخلروج بتقارير تتضمن احصائيات ومعلومات وحقائق حول حالة حقوق 

األشخاص ذوي اإلعاقة في مناطق عمل املشروع ) بيت حلم، اخلليل، أريحا( في الضفة الغربية.

7. الفئات املستفيدة من اخلدمات املقدمة

7.1. التركيب العمري 
أظهرت البيانات أن عدد احلاالت املستفيدة من مجمل املؤسسات التي شملتها الدراسة بلغ 89.341 حالة خالل 
العام 2011، كما هو موضح في اجلدول رقم 25، بحيث مت خدمة 73% من احلاالت من قبل مؤسسات بيت حلم 
و27% من قبل مؤسسات اخلليل. ويقتصر عدد احلاالت هذا على اخلدمات التي تقدمها املؤسسات لألفراد ذوي 
اإلعاقة، ما عدا فيما يتعلق بالعالج التشخيصي الصحي والوقائي والطبي، والذي قد يشتمل على فئات أخرى حسب 
البيانات التي زودتها املؤسسات. ويجب التأكيد هنا، مرة أخرى كما أسلفنا سابقاً، على أن هذا العدد قد يعكس 
في بعض األحيان إزدواجية في عدد الزيارات ملجمل اخلدمات التي تقدمها املؤسسات وليس عدد األشخاص، هذا 
وقد يتلقى الفرد أكثر من نوع من اخلدمة. كما أن هذا العدد يعكس أنواع ودرجات مختلفة من اخلدمات التأهيلية 
والطبية التي تلقاها املستفيدون، فهو يعكس حاالت الكشف الطبي البسيطة، ويعكس في الوقت نفسه الرعاية 

الطبية التأهيلية التي تتطلب وقتاً طوياًل مثل خدمات إعادة التأهيل أو العمليات اجلراحية وغيرها.
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جدول رقم 25: توزيع املؤسسات حسب عدد احلاالت املستفيدة حاليًا من األجهزة التقنية للتأهيل، 201152

طبيعة اخلدمة املقدمة
إجمالي عدد 

احلاالت حسب 
اخلدمة

عدد احلاالت والنسبة املئوية حسب احملافظة
النسبة 
املئوية النسبة بيت حلم

النسبة اخلليلاملئوية
املئوية

15%8%77.220%13.7156.495عالج تأهيل متخصص
46%1%45584%41.21840.634عالج تشخيصي صحي ووقائي وطبي52

2%1%1564%1.433869تعليم متخصص

2%1%11.020%1.733713تأهيل وتشغيل مهني

7%7%06.272%6.661389أجهزة تقنية للتأهيل

0%0%04%138134مواءمة وتأهيل وتعديالت بيئية

15%0%15324%13.37213.048التأهيل املبني على املجتمع

10%8%27.000%8.6371.637سياسات

3%2%11.409%2.246837دعم ومساندة

0%0%00%188188بناء قدرات مؤسساتية

100%27%7324.397%89.34164.944إجمالي عدد احلاالت

لدور هذه  الكبيرة  واألهمية  اإلعاقة  ذوي  لصالح  العاملة  املؤسسات  من  املستفيدة  احلاالت  يظهر عدد  عام،  بشكل 
املؤسسات في األراضي الفلسطينية، وال سيما على مستوى محافظتي بيت حلم واخلليل، حيث أن تغطية هذا العدد 
من احلاالت يسهم بشكل كبير في تغطية احلاجات التأهيلية والصحية والنفسية لألفراد ذوي اإلعاقة في هذه املناطق 

وعلى مستوى الضفة الغربية أيضاً.

وتظهر نتائج الدراسة أيضاً بأن األعمار للمستفيدين من اخلدمات تغطي مختلف الفئات العمرية، وتتراوح من حديثي 
)الطبيعي  التأهيلي  والعالج  الطبي  والعالج  املساعدة  األدوات  بتوفير  يتعلق  فيما  سيما  ال  السن،  كبار  إلى  الوالدة 
والوظيفي والبصري والسمعي(، والتأهيل املبني على املجتمع، وفي الرعاية الدائمة إلعاقات التذكر والتركيز املتوسطة 
والصعبة، علماً بأن عدد كبير من املؤسسات تركز على فئة األطفال من عمر 3-18 سنة، ال سيما في تقدمي خدمات 
التعليم والتربية اخلاصة، والتحويل للعالج الطبي، وعالج النطق، وتوفير األدوات املساعدة. أما الفئات العمرية التي 
تتراوح من 16-35، فهي غالباً ما تستهدف من قبل املؤسسات التي تقدم خدمات التدريب والتأهيل املهني والتي لديها 

مشاغل محمية.

7.2. أنواع اإلعاقة لألفراد ذوي اإلعاقة املستفيدين من اخلدمات املقدمة
تبرز معطيات املقابالت مع املؤسسات، في محافظة اخلليل وبيت حلم، بأن مجال عمل املؤسسات في قطاع اإلعاقة 
الفلسطيني، ما عدا إعاقة/ يتبناه اجلهاز املركزي لإلحصاء  التصنيف الذي  أنواع اإلعاقة، حسب  يتوزع على كافة 

صعوبة الصحة النفسية، حيث لم تقدم أية من املؤسسات التي شملتها الدراسة أية خدمات في هذا املجال، ال سيما 
تلك املرتبطة مبساعدة “األشخاص الذين يعانون من التوتر والقلق والشك والعصبية الزائدة، وكذلك لديهم صعوبات 

في أداء نشاطاتهم اليومية بسبب تعاطي املخدرات واإلدمان وتناول املشروبات الروحية”. 

تشمل هذه األعداد األفراد ذوي اإلعاقة وغيرهم، حيث ال يوجد لدى العديد من املؤسسات نظام تسجيل يسمح بتفصيل احلاالت حسب اإلعاقة.  52
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جدول رقم 26: توزيع املؤسسات حسب عدد مجاالت تدخالتها ضمن تصنيفات أنواع اإلعاقة املعتمدة من قبل اجلهاز 
املركزي لإلحصاء الفلسطيني

إجمالي عدد احلاالت نوع اإلعاقةنوع اخلدمة املقدمة
املستفيدة حاليًا

147.412جميع أنواع اإلعاقات*عالج تأهيل متخصص

41.218جميع أنواع اإلعاقات*عالج تشخيصي صحي ووقائي وطبي

1.433تعليم بطء التعلم، تركيز وادراك تعليم متخصص

1.733إعاقة بصرية، إعاقة احلركة واستخدام األيدي، تركيز وادراكتأهيل وتدريب وتشغيل مهني

إعاقة بصرية، إعاقة احلركة واستخدام األيدي، إعاقة سمعية، أجهزة تقنية للتأهيل
6.661إعاقة تواصل.

13.372جميع أنواع اإلعاقات*التأهيل املبني على املجتمع

8.637جميع أنواع اإلعاقات*سياسات

2.246جميع أنواع اإلعاقات*دعم مادي ولوجستي وإعافاءات وخصومات

188جميع أنواع اإلعاقات*بناء قدرات مؤسساتية
* ما عدا إعاقة/صعوبة الصحة النفسية

يبني اجلدول رقم 27، بأن هنالك 9 مؤسسات تتضمن تدخالتها العمل مع 6 أنواع من اإلعاقة، لتغطي 
إعاقة/صعوبة التواصل والبصرية والسمعية واحلركية واستخدام األيدي، بطء التعلم، التذكر والتركيز، 
علماً بأنه ال تعمل أي من هذه املؤسسات في مجال إعاقة/صعوبة الصحة النفسية، املعرفة أعاله، وأن من 

املمكن أن تتخصص مؤسسة بأكثر من نوع إعاقة.

جدول رقم 27: توزيع املؤسسات حسب عدد مجاالت تدخالتها ضمن تصنيفات أنواع اإلعاقة املعتمدة من قبل اجلهاز 
املركزي لإلحصاء الفلسطيني

املؤسسات التي أشارت بعدد التدخالتعدد مجال التدخالت )تواصل، بصرية، سمعية، حركية، بطء تعلم، تذكر وتركيز، صحة نفسية(

112

23

36

43

52

69

70

35املجموع

ومن ناحية أخرى، أشارت 12 مؤسسة بأنها تركز عملها في مجال نوع واحد من اإلعاقات ليتضمن ذلك التركيز 
في مجال إعاقة/صعوبة التواصل )2 مؤسسة(، أو السمعية )2 مؤسسة(، أو البصرية )4 مؤسسات(، أو احلركية 

واستخدام اإليدي )2 مؤسسة(، أو التذكر والتركيز )2 مؤسسة(. 
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جدول رقم 28: توزيع املؤسسات حسب مجال تدخالتها ضمن تصنيفات أنواع اإلعاقة املعتمدة من قبل اجلهاز املركزي 
لإلحصاء الفلسطيني

مجال اإلعاقة
محافظة اخلليلمحافظة بيت حلم

%العدد الكلي
النسبة العدد

النسبة املئويةالعدداملئوية

15%7218%2813%5إعاقة تواصل

18%5022%5011%11إعاقة سمعية

19%4323%5710%13إعاقة بصرية

18%5022%5011%11إعاقة حركة واستخدام األيدي

16%5020%5010%10إعاقة بطء تعلم

15%4719%539%10إعاقة تذكر وتركيز

0%0-0-0إعاقة صحة نفسية
100%52124%4864%60املجموع

ومع أن النتائج أظهرت بأن مجمل تركيز جميع املؤسسات التي شملتها الدراسة يتوزع بشكل شبه متساوي على 6 
مجاالت من اإلعاقة املذكورة أعاله، إال أن مجال اإلعاقة البصرية يحظى باحلصة األكبر من تركيز هذه املؤسسات، إذ  
أفادت 23 مؤسسة بأنها تقدم خدمات تصب في هذا املجال، لتشمل فحص وتأهيل بصري، وتوفير أدوات مساعدة 
للمكفوفني، مدارس ومكتبات وتدريب مهني للمكفوفني. وكما ذكرنا سابقاً، هنالك 4 مؤسسات تركز وتختص فقط 
الشروق لألطفال  الكفيف اخليرية في محافظة اخلليل، ومدرسة  البصرية، وهي جمعية  بالعمل في مجال اإلعاقة 
املكفوفني واملدرسة العالئية للمكفوفني وجمعية بيت النور للعناية بالعني والنظر في محافظة بيت حلم. وقد أفادت 22 
مؤسسة بأنها تعمل في مجال اإلعاقة السمعية، وإعاقة احلركة واستخدام اإليدي بالتساوي، يليها إعاقة بطء التعلم، 

ومن ثم إعاقة التذكر والتركيز، وإعاقة التواصل، كما هو موضح في اجلدول رقم 28.

ويظهر جدول 28 بأن هناك تبايناً في نوع واحد فقط من اخلدمات املقدمة ما بني محافظة بيت حلم واخلليل، حيث 
أن نسبة املؤسسات التي تقدم خدمات لذوي إعاقة التواصل في محافظة اخلليل ترتفع بشكل أكثر عن مثيلتها في 
محافظة بيت حلم. وعلى الرغم من هذه الفوارق، إال أن تقييم مدى النقص أو الزيادة في طبيعة هذه اخلدمات في كل 
منطقة ال يعتمد فقط على عدد املؤسسات التي تعمل في هذا املجال، بل يجب ان يأخذ بعني االعتبار حجم اخلدمة 

املقدمة وعدد الفئات املستهدفة، كما سنرى الحقاً. 

8. طبيعة املصادر احلالية املتوفرة لدى املؤسسات
يتطرق هذا القسم من التقرير لطبيعة املصادر البشرية واملالية واملادية من أجهزة ومعدات وبنية حتتية.

8.1. املصادر البشرية
تشمل املصادر البشرية املوظفني واملتطوعني في املؤسسة، وهم من يضمن مدى قدرة برامج املؤسسة على حتقيق 
أهدافها ورسالتها. كما تتضمن بداية، حتفيز املتطوعني واملوظفني وخلق دافعية والتزام عاٍل في قيم املؤسسة ورسالتها 
وفي قضايا الفئات التي تقدم لها اخلدمات ومن ثم مهاراتها ومعارفها وتوجهاتها كما هو موضح في األقسام التالية.

8.1.1. التوظيف والتطوع

الدراسة 818 عامل/ة  التي شملتها  املؤسسات  أو بشكل تطوعي مع  بأجر  املنخرطني  البشرية  بلغ إجمالي املصادر 
ومتطوع/ة موزعني على 36 مؤسسة في محافظة بيت حلم واخلليل، ومنهم 708 موظفاً وموظفة يعتبرون من العاملني/

ات بأجر، إما بدوام جزئي أو كلي، أي ما يعادل 86% من إجمالي املصادر البشرية. يدل هذا على أن القدرة االستيعابية 
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للمؤسسات عالية جداً مقارنة مع الفئات املستهدفة األساسية واملخدومة من قبل هذه املؤسسات، وميكن تبرير 
ذلك بسبب طبيعة اخلدمات املتخصصة املقدمة، وال سيما تلك التي تتعلق بالرعاية املستمرة لألفراد ذوي اإلعاقة. 
ولكن من جهة أخرى، تظهر نتائج الدراسة بأن القاعدة التطوعية واجلماهيرية متواضعة جداً، وال تتعدى 14% من 

إجمالي املصادر البشرية لهذه املؤسسات. 

أكبر من  يبلغ عددها 24 مؤسسة، تستوعب عدداً  والتي  املؤسسات في محافظة بيت حلم،  بأن  أيضاً  ونالحظ 
إجمالي هذه املصادر البشرية، والذي يصل إلى 75%، أي ما يعادل 614 فرداً موزعني على 514 موظفاً/ة بأجر 
)87% من إجمالي املوظفني واملوظفات( و80 متطوع ومتطوعة )87% من إجمالي املتطوعني(، مقارنة مع املؤسسات 
في محافظة اخلليل، والتي يبلغ عددها 21 وتستوعب 204 موظفاً ومتطوعاً، أي ما يعادل 25% من إجمالي املصادر 

البشرية، منهم 27% هم من املوظفني بأجر و13% متطوعني. 

جدول رقم 29: توزيع املصادر البشرية )املوظفني واملتطوعني( في املؤسسات حسب احملافظة واجلنس، 2012

إجمالي عدد  
املصادر البشرية

إجمالي عدد 
العاملني بأجر

إجمالي عدد 
عدد عدد النساءاملتطوعني

الذكور

61451480404204محافظة بيت حلم

2041921211448محافظة اخلليل

81870692518252إجمالي عدد املصادر البشرية

31%63%11%86%-النسبة املئوية إلجمالي املصادر البشرية

81%78%87%73%75%النسبة املئوية حملافظة بيت حلم

19%22%13%27%25%النسب املئوية حملافظة اخلليل

8.1.2. تصنيف املوارد البشرية حسب اجلنس

من   %63 وتشكل  عالية،  تعتبر  للمؤسسات  البشرية  املصادر  إجمالي  من  اإلناث  نسبة  بأن  الدراسة  نتائج  تظهر 
إجمالي املصادر البشرية )املوظفات واملتطوعات(، منهم 78% موزعني على الكوادر العاملة في مؤسسات محافظة 

بيت حلم و22% في مؤسسات محافظة اخلليل، كما هو موضح في اجلدول رقم 29 أعاله. 

ولكن من اجلدير بالذكر بأن النسبة األكبر من اإلناث في الكوادر البشرية تتركز في مهن التعليم واإلرشاد والتأهيل 
املجتمعي والدعم اللوجستي، أما مهن عالج التأهيل املتخصص والطبي، فتتمثل بنسبة أعلى للذكور. إن الكوادر 
البشرية النسوية في التأهيل واإلرشاد املجتمعي والتعليم هو ألمر إيجابي ويشجع وصول النساء لهذه اخلدمات. 
لكن مشاركة النساء في الكوادر البشرية التقنية للتأهيل املتخصصة هو ضروري أيضاً لضمان وصول أكبر شريحة 
من النساء ذوي اإلعاقة ملثل هذه اخلدمات املتخصصة وعدم ترددهم للحصول عليها في حالة كان املختص ذكر. 

8.1.3. حجم العمالة

بالنسبة للتوزيع النسبي للمؤسسات وفق حجم العمالة من إجمالي املؤسسات، فإن نتائج الدراسة أظهرت بأن 3 
من املؤسسات التي شملتها الدراسة، ال يوجد لديها أي موظف، بحيث تقوم بشكل عام الهيئة االدارية بتسيير عمل 
املؤسسات بالتعاون مع بعض املتطوعني، بينما يوجد في 14 مؤسسة بني 1-10 موظفني، و6 مؤسسات ما بني 11-

20 موظف، و6 مؤسسات أخرى ما بني 21-30 موظفاً، كما هو موضح في اجلدول رقم 30. 

إن هذا يدل على أن القدرة االستيعابية لهذه املؤسسات تتمركز في عدد معني منهم وهي تلك التي توظف عدداً 
كبيراً من املختصني في التأهيل والرعاية الطبية املتخصصة والتي لديها أيضاً دور الحتضان ورعاية األفراد ذوي 
اإلعاقة، مثل جمعية اإلحسان اخليرية لرعاية وتأهيل املعاقني في محافظة اخلليل والتي يعمل فيها ما يقارب 71 
موظفاً وموظفة في األقسام اإلدارية والتأهيلية التخصصية والطبية والتي تشمل هذه أخصائيي عالج طبيعي، 
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ووظيفي، ونطق وتخطيط سمع، وأطباء نفسيني، وأطباء أسنان، ومعلمات تربية وتربية خاصة، ومرشدات ومرشدين 
لرعاية األفراد في دار اإلعاقة. أما في محافظة بيت حلم، تتصدر اجلمعية العربية للتأهيل قائمة املؤسسات التي 
تتميز باتساع قدرتها التوظيفية إذ يعمل فيها ما يقارب 169 موظفاً، ال سيما كونها تشتمل على مستشفى تخصصي 

يقدم خدمات طبية وجراحية مختلفة.   

جدول رقم 30: التوزيع النسبي للمؤسسات وفق حجم العمالة وحسب احملافظات، 2012

عدد العاملني في املؤسسات
عدد ااملؤسسات وفق حجم العاملني فيها 

التوزيع النسبي للمؤسسات وفق حجم املجموع الكليحسب احملافظات
العمالة من إجمالي املؤسسات

اخلليلبيت حلم

01239%

10-19514%40

20-11336%17

21-30246%17

31-40112%6

41-70202%6

71011%0

169101%6

100%191635املجموع الكلي

ومن ناحية أخرى، يشير انحصار حجم العمالة العالي في عدد محدد من املؤسسات إلى محدودية العمليات واألنشطة 
للغالبية الساحقة من املؤسسات التي تقوم بتنفيذ عمليات محدودة اعتمادا على جهود أعضاءها التطوعية وكوادرهم 
احملددة. وهذا مؤشر على ضعف اإلمكانيات املؤسسية للمؤسسات العاملة مع األفراد ذوي اإلعاقة عموماً، وحصرها 

في عدد محدد منها. 

ومن اجلدير بالذكر بأن تطوير القدرة االستيعابية وحجم العمالة لهذه املؤسسات، لتوسيع نطاق التغطية اجلغرافية 
واالستهداف وسهولة اخلدمات املقدمة، يعتمد بشكل على اإلمكانيات املالية والقدرة على جتنيد التمويل بشكل مستدام 
بهدف توسيع اخلدمات املقدمة من قبل هذه املؤسسات. تشير نتائج املقابالت مع ممثلي املؤسسات بأنه خالل السنوات 
نطاق خدماتها  تتوسع  لم  وبالتالي  كوادرها  في عدد  ورئيسية  زيادة جذرية  أي  املؤسسات  معظم  تشهد  لم  املاضية 

وتغطيتها اجلغرافية أو عدد فئاتها املستهدفة. 

8.1.4. املهن والوظائف الرئيسية في املؤسسات

يتوزع املوظفني واملوظفات بأجر بني مهن طبية وإدارية وتأهيلية مختلفة، لتتوزع أعلى نسبة بينها على املهن اإلدارية 
والدعم اللوجستي بنسبة 28%، تليها الوظائف املتعلقة بالتعليم والتربية اخلاصة، لتشمل معلمات تربية خاصة ومرشدين 
مرشدي  وتشمل   %19 بنسبة  والتأهيلية،  االجتماعي  اإلرشاد  مهن  ثم  ومن   ،%23 بنسبة  للمعلمني  ومساعدين  تربية 
التأهيل ورعاية األفراد ذوي اإلعاقة، والعاملني والباحثني االجتماعيني. وبلغت نسبة التخصصات الطبية، مثل أطباء 
العيون وأسنان وأذن وحنجرة وجراحني، باإلضافة إلى الطواقم املساعدة في املهن الطبية من متريض ومختبرات %15 

من إجمالي املهن والوظائف األخرى. 

أما املهن األكثر تخصصاً في التأهيل، مثل أخصائيي عالج وظيفي وعالج طبيعي، ونطق، وسمع، وبصر، فقد احتلت 
املركز اخلامس، بنسبة 9% من إجمالي الوظائف واملهن األخرى، يليها املهن املتعلقة بالتدريب املهني والتي تشمل مدربي 
املشاغل في النجارة واحلدادة وصناعة األحذية، مثاًل بنسبة 5% فقط. أما املهن الطبية، وأطباء نفسني، وممرضات، 

فقد شكلت نسبة 1% فقط من إجمالي الوظائف األخرى. 
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جدول رقم 31: عدد الكوادر العاملة حسب تصنيفات املهن والوظائف الرئيسية املختلفة في املؤسسات، 2012

النسبة املئوية )%(العدداملهنة

28%210إداريني وطواقم لوجستية

23%175تعليم وتربية خاصة

15%115تخصصات طبية 

9%71إخصائيي تأهيل متخصصني

19%147مرشدي تأهيل واجتماعي

5%40مدربني تعليم مهني

100%758املجموع

تدل نتائج الدراسة هذه بالتحديد بأن التركيز التقني للمؤسسات العاملة لصالح األفراد ذوي اإلعاقة يضع أهمية 
املتعلقة  املهن  بذلك  وتعتبر  التأهيلي،  العمل االجتماعي واإلرشاد  إلى  باإلضافة  والتربية اخلاصة،  للتعليم  كبيرة 
برعاية األفراد ذوي اإلعاقة واملرشدين االجتماعية وعاملي التأهيل ومعلمي التربية اخلاصة ذات أهمية قصوى في 
عمل هذه املؤسسات، ال سيما فيما يتعلق أوالً بتمكني األطفال ذوي اإلعاقات في االندماج في املؤسسات التعليمية، 

ومن ثم رعاية األفراد ذوي اإلعاقات في مجتمعاتهم من منظور التأهيل املبني على املجتمع.

8.1.5. اخلبرات املتوفرة واالحتياجات التطويرية للكوادر البشرية

اإلدارية  املجاالت  في  العاملني، سواء  املوظفني  من  األكبر  العدد  لدى  بأن  املؤسسات  مع ممثلي  املقابالت  تشير 
أو الفنية املتخصصة بالتأهيل شهادات جامعية أو دبلومات متخصصة، باإلضافة إلى خبرة عملية في العمل مع 
األفراد ذوي اإلعاقة وقطاع التأهيل تتراوح من سنتني إلى 15 سنة. وميكن تصنيف اخلبرات األكادميية والعملية 

للموظفني حسب الوظائف واملهن املختلفة كالتالي: 

املؤسسات  في  العليا  املواقع  في  اإلداريني  معظم  • ميتلك  اللوجستية واخلدمات:	 والطواقم  اإلداريني  خبرات 
خبرة  مع  واحملاسبة،  واالقتصاد  اإلدارة  في  وماجستير  بكالوريوس  لتشمل  عليا  ودراسات  جامعية  شهادات 
عملية تتفاوت من مؤسسة إلى أخرى، ولكن، باإلجمال، تتراوح من 2 إلى 15 سنة. أما الطواقم اللوجستية 

فالبعض لديهم شهادات جامعية والبعض األخر لديهم دبلوم.

• لدى معظم هذه الكوادر بكالوريوس أو دبلوم في التربية والتربية اخلاصة. والبعض القليل  تعليم وتربية خاصة:	
ال يحمل شهادات جامعية، منهم من حصل على شهادات مدرسية )توجيهي(، والبعض اآلخر لم يكمل تعلميه. 
وباملجمل، تلقت معظم هذه الكوادر دورات متخصصة في مجاالت التأهيل والتعامل مع األفراد ذوي اإلعاقة 

والتي نظمت من قبل مؤسساتهم.

• حتمل الكوادر التي تعمل في هذه الوظائف شهادات جامعية في الطب العام،   تخصصات طبية وعالج نفسي:	
والتمريض، وطب األسنان، وطب العيون، والعالج النفسي، الخ.

أو دراسات عليا في  البكالوريوس  املختلفني شهادات  التأهيل  • لدى أخصائي  أخصائيي تأهيل متخصصني:	
العالج املتخصص في التأهيل )الطبيعي، الوظيفي، النطق، الخ(، من مختلف اجلامعات العاملية والفلسطينية، 

باإلضافة إلى خبرة عملية من 3-15 سنة.

معظم العاملني/ات في اإلرشاد والرعاية التأهيلية  • مرشدي تأهيل اجتماعي ورعاية األفراد ذوي اإلعاقة: لدى 	
واالجتماعية )مرشد/ة تأهيل، مرشد/ة اجتماعية( بكالوريوس خدمة اجتماعية، علم نفس، ادارة، أو دبلومات 
لها عالقة بالتأهيل مثل دبلوم في النطق، باإلضافة إلى التحاقهم في عديد من الدورات التدريبية التي تنظمها 
املؤسسات لكوادرها في مواضيع لها عالقة بالتأهيل وكيفية التعامل مع األفراد ذوي اإلعاقة. البعض من هؤالء 

املرشدين ال يحملون شهادات جامعية والبعض القليل غير متعلم.
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• وتشمل هذه الفئة املهنيني الذين لديهم خبرة عملية في مجاالت التأهيل املهني )مثل النجارة  مدربي التعليم املهني:	
واحلدادة واألملنيوم، اخلزف( ولدى البعض شهادات جامعية أو دبلوم مهني وصناعي.

العاملة  للكوادر  املتوفرة  احلالية  بأن معظم اخلبرات  املقابالت  نتائج  أظهرت  فقد  التطويرية،  لالحتياجات  بالنسبة 
مبجملها متكن العاملني من أداء عملهم بفاعلية، علماً بأن املؤسسات قد نظمت عدداً من الدورات للعاملني لديهم. لكن 
ظهر التركيز لالحتياجات التطويرية لبناء قدرات فئات معينة مثل املعلمني/ات في التربية اخلاصة والذين يحتاجون 
والتعامل مع  النطق  والتربية اخلاصة وعالج  لغة اإلشارة  بالتأهيل مثل  بناء قدرات في مواضيع عامة وخاصة  إلى 
صعوبات التعلم وحاالت التوحد، باإلضافة إلى كيفية تصميم األنشطة واملواد التعليمية املتخصصة للتعامل مع األفراد 
ذوي اإلعاقة والتي تشمل كيفية تنظيم وإدارة الوقت، وتصميم أنشطة وخطط للعمل خاصة مع األطفال ذوي اإلعاقة 
الوسائل  تصميم  إلى  باإلضافة  وتصميمها  التعليمية  لألنشطة  أهداف  كتابة  وكيفية  الفرد،  وقدرة  حالة  كل  حسب 
اإليضاحية. حيث برزت هذه األخيرة كاحتياج لعاملي اإلرشاد والتأهيل االجتماعي من خالل التدريب والتوجيه واملتابعة 

العملية أثناء تأدية الوظيفة، كما هو موضح في اجلدول رقم 32.

جدول رقم 32: االحتياجات التطويرية للكوادر العاملة حسب تصنيف املهن والوظائف الرئيسية املختلفة في املؤسسات، 2012

مواضيع االحتياجات التطويريةالوظائف/املهن

خبرات اإلداريني وطواقم 
إعداد التقارير والتحليل اإلحصائيلوجستية وخدمات

تعليم وتربية خاصة

مواضيع عامة وخاصة بالتأهيل: لغة اإلشارة، تربية خاصة، عالج نطق، صعوبات تعلم.

التواصل مع األفراد ذوي اإلعاقة وصعوبات التعلم، كيفية التعامل مع التوحد.

تصميم األنشطة واملواد التعليمية املتخصصة للتعامل مع األفراد ذوي اإلعاقة: تنظيم وإدارة الوقت، تصميم 
أنشطة وخطط للعمل خاصة مع األطفال ذوي اإلعاقة حسب كل حالة وقدرة الفرد، كيفية كتابة أهداف 

لألنشطة التعليمية وتصميمها باإلضافة إلى تصميم الوسائل اإليضاحية.

ال يوجدتخصصات طبية وعالج نفسي

تدريب عملي من خالل متابعة حاالت )on-job coaching(أخصائيي تأهيل متخصصني

مرشدي تأهيل اجتماعي 
ورعاية األفراد ذوي اإلعاقة

البعض بحاجة إلى تدريب وتوجيه ومتابعة عملية حول كيفية التواصل مع األفراد ذوي اإلعاقة، وكيفية التعامل 
مع التوحد، وتنظيم وإدارة الوقت، وتصميم أنشطة وخطط للعمل مع األفراد ذوي اإلعاقة حسب احلالة والقدرة، 

وكيفية تصميم أهداف لألنشطة وتصميم الوسائل.

ال يوجدمدربي التعليم املهني

8.2. املصادر املالية
علماً  دوالر،  مليون  بلغ 7.7  أعلى  إلى حد  دوالر  بلغ 6.000  أدنى  للعام 2011 من حد  املؤسسات  موازنة  تراوحت 
بأن 17 مؤسسة فقط صرحت عن قيمة موازناتها لإلعوام 2011 و2012. وقد بلغ معدل هذه املوازنات للعام 2011 
مبلغ قيمته 238.662 دوالر، وللعام 2012، مبلغ قيمته 274.881 دوالر. ومتتاز ما يقارب نصف املؤسسات بصغر 
متويلها إذ تتراوح موازناتها السنوية من 6.000دوالر إلى 100.000دوالر، و3 مؤسسات فقط لديها موازنات تتراوح 
من 100.001 دوالر إلى 200.000 دوالر، كما هو موضح في اجلدول رقم 25. وتعمل فقط مؤسستان مبوازنة تتراوح 
قيمتها من 500.001 دوالر إلى 600.000 دوالر. أما املؤسسات التي متتاز بتمويل يتصف بحجم كبير ويتعدى املليون 
دوالر أمريكي، فهي محددة وال تتعدى املؤسستان. تدلل هذه النتائج على التفاوت الكبير في اإلمكانيات والقدرات 

املالية ما بني املؤسسات.
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جدول رقم 33: توزيع املؤسسات حسب قيمة املوازنات السنوية لعام 2011

قيمة املوازنة ) دوالر(
احملافظة

إجمالي عدد املؤسسات
اخلليلبيت حلم

100.000 – 6.000729

200.000 - 100.001213

300.000 -200.001101

400.000 – 300.001000

500.000-400.001000

600.000 – 500.001202

< 1.000.000 202

14317إجمالي عدد املؤسسات

تعتمد  املؤسسات  أن  أيضا  الدراسة  نتائج  تبرز  أخرى  ناحية  من 
بشكل كبير على التمويل اخلارجي الذي يصل إلى 68%، وال يتعدى 
التمويل الذاتي 16% من مصادرها املالية، األمر الذي ينطبق على 
الذين  األفراد  أسر  مساهمات  من  إما  املجتمعي  التمويل  مصادر 
من  محلي  دعم  خالل  من  أو  املؤسسات  هذه  من  خدمات  يتلقون 

املجتمع احمللي، كما هو موضح في الشكل رقم 5.

9. طبيعة عالقات التعاون والتنسيق والتشبيك 
بني املؤسسات واألطراف الفاعلة

أو تنسيق مع  الدراسة لديها عالقات تعاون  الدارسة بأن 35 مؤسسة من أصل 36 مؤسسة شملتها  نتائج  تبني 
مؤسسات أخرى، بحيث ميكن تقسيم أنواع العالقات ما بني املؤسسات إلى نوعني:

• يتضمن هذا النوع من العالقات املشاركة في االجتماعات للجان احمللية والوطنية  عالقات تنسيق وتشبيك:	
والشبكات احمللية.

• يشمل هذا املستوى من العالقات التركيز بشكل أكبر على حتويل احلاالت فيما بني املؤسسات،  حتويل حاالت:	
ال سيما عندما ال تتوفر خدمة التأهيل أو العالج الطبي املتخصص لدى املؤسسات. وتبني نتائج الدراسة بأن 
معظم احلاالت يتم حتويلها إما للمؤسسات العاملة في نفس املجال على مستوى محافظتي بيت حلم واخلليل 
مثل اجلمعية العربية للتأهيل، مدرسة افتح بولس السادس، جمعية اإلحسان اخليرية لرعاية وتأهيل املعاقني، 
مدرسة الشروق للمكفوفني وضعاف البصر، جمعية الشبان املسيحية، مؤسسة مييمة، مركز البسمة والاليف 

جيت، او للمؤسسات الطبية على املستوى احمللي، والوطني وفي إسرائيل للعالج الطبي املتخصص.

على صعيد عالقات التنسيق والتشبيك بني املؤسسات، فقد أظهرت البيانات أن املؤسسات تتمتع بعضوية في عدد 
من الهيئات واالحتادات والشبكات املختلقة على مستوى الوطن واحملافظة، كاالحتاد العام للجمعيات اخليرية في 
القدس، وشبكة املؤسسات العاملة مع األشخاص ذوي اإلعاقة في بيت حلم، واللجان احمللية للتأهيل في الضفة 
الكثير من املؤسسات  الرغم من متتع  الفلسطيني. وعلى  الغربية، واملجلس األعلى لذوي اإلعاقة، واحتاد الصم 
أن  إال  احملافظة،  مستوى  وعلى  الفلسطينية،  األراضي  في  القائمة  الشبكات  أو  االحتادات  من  واحدة  بعضوية 

شكل رقم 5: توزيع مصادر التمويل للمؤسسات للعام 2011
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تقييم هذه املؤسسات لطبيعة العالقة مع هذه االحتادات والشبكات اقتصر على املشاركة في العضوية، واالجتماعات 
التنسيقة حول بعض األنشطة وتبادل املعلومات فقط. لم تشير أي من املؤسسات التي متت مقابلتها إلى دور وفاعلية 
الشبكات واالحتادات في التخطيط لقطاع ذوي اإلعاقة على مستوى محلي ووطني، وبذلك ال تنعكس على مستوى 

البرامج. 

عالقاتها  املؤسسات  معظم  قيمت  فقد  املجال،  نفس  في  العاملة  األخرى  املؤسسات  مع  العالقات  صعيد  على  أما 
باملؤسسات األخرى، باملجمل، بشكل إيجابي، ولكنها تتسم بشكل عام وتنحصر بتحويل احلاالت والزيارات املتبادلة، 
لكنها غير ممأسسة وتعتمد على العالقات التنسيقية البسيطة والعالقات التاريخية القدمية والشخصية التي أقيمت 

ما بني هذه املؤسسات. 

هذا وتنحصر هذه العالقات فيما بني عدد محدد من املؤسسات والتي تعمل ضمن احملافظة، أي أن عالقات التشبيك 
والتنسيق ملؤسسات بيت حلم تنحصر فيما بني األطراف الفاعلة على مستوى احملافظة، وينطبق األمر كذلك على 
النجاحات  بعض  املؤسسات  هذه  بني  التنسيق  عالقات  حققت  فقد  للمقابالت،  ووفقا  اخلليل.  محافظة  مؤسسات 
البسيطة والتي اقتصرت على حتويل احلاالت فيما بينهم، لكنها جناحات غير كافية، وال ميكن تعميمها على مستوى 
القطاع، بل إنها لم ترتقي إلى احلد األدنى املطلوب. ومن املآخذ على هذه العالقات هو أنها كانت تبدأ غالباً كعمليات 

تهدف إلى تطوير عالقة تنسيق وتعاون وتشاور على املستوى االستراتيجي واملستدام، ولكنها ال تستمر. 

باملجمل، فإن محاوالت تعزيز التنسيق والتعاون والتشاور بني املؤسسات العاملة في قطاع ذوي اإلعاقة كانت تنتهي دون 
مأسسة عملية التنسيق عبر بناء جسم تنسيقي واضح املعالم وله مرجعيات واضحة. وكنتيجة لذلك، نالحظ غياب 

لتطوير املوقف ورؤية موحدة متفق عليها فيما يتعلق بقطاع ذوي اإلعاقة على املستوى احمللي والوطني.

أما بالنسبة لعالقات املؤسسات مع وزارة الشؤون االجتماعية بالتحديد، فقد أفادت عدداً محدداً من املؤسسات بأنها 
ترتبط بعالقات تعاقدية مع الوزارة، مبعنى أن الوزارة تقوم بشراء خدمات من هذه املؤسسات، وذلك من خالل كفالة 
بعض احلاالت التي تستفيد من اخلدمات املقدمة من قبل هذه املؤسسات، إذ على سبيل املثال، تدفع وزارة الشؤون 
االجتماعية مبلغ يقدر ب700 شيكاًل لكل حالة حتول من قبلهم إلى جمعية اإلحسان اخليرية لرعاية وتأهيل املعاقني 
في اخلليل. وأفادت معظم املؤسسات بأنها ترتبط بوزارة الشؤون االجتماعية من خالل عالقات إشراف الوزارة على 

عملها باإلطار العام لإلشراف. 

10. املشاكل والعقبات الرئيسية التي تواجهها املؤسسات
إضافة للمعوقات التي مت التطرق لها سابقا واملرتبطة بقضايا التنسيق والتشبيك، برز من خالل املقابالت شبه املنتظمة 
عدداً من املعوقات العامة التي تواجه املؤسسات العاملة لصالح ذوي اإلعاقة في محافظة بيت حلم واخلليل والتي ميكن 

تبويبها ضمن خمسة أبواب رئيسية، وهي متداخلة ومترابطة:

الوضع  بواقع االحتالل ويتلخص في  يتعلق  • وتتلخص هذه  في اجتاهني، أحدهما  العوامل السياسية واألمنية:	
السياسي واألمني العام وعدم االستقرار مما يؤدي إلى إرباك عمل املؤسسات مبختلف مستوياته، وال سيما عند 
الثاني  االجتاه  أما  امليداني.  العمل  على  تؤثر  والتي  اإلسرائيلية  األمنية  واإلجراءات  العسكرية  احلواجز  وجود 
فيخص سياسات املمولني والتغيرات الدائمة فيها مما يؤثر سلبياً على عمل املؤسسات وقدرتها على التخطيط 
التمويل لقطاع اإلعاقة، ال سيما خالل  توفر  بأن هنالك صعوبة كبيرة في  املؤسسات  والتنفيذ. أشارت غالبية 
فترة السنوات املاضية مع التغييرات العاملية واألزمة االقتصادية والتي دفعت العديد من الدول املانحة إلى تغيير 

توجهاتها لدعم في الدول النامية، ومنها فلسطني، والبعض غّير توجه أولوية دعمه إلى قطاعات أخرى.
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• وتتلخص هذه في ارتفاع معدالت الفقر والبطالة بني السكان مما زاد من  العوامل االقتصادية االجتماعية:	
عدد احلاالت االجتماعية التي تتلقى خدمات بدون مقابل من املؤسسات، وتراكم الديون لصالح املؤسسات، 
سواء على املواطنني أو على احلكومة، وضعف مساهمة املجتمع احمللي، ال سيما بأن معظم أسر األفراد ذوي 
اإلعاقة هي أسر مهمشة وفقيرة. كما أشارت بعض املؤسسات بأن قلة وعي املجتمع وأسر األفراد ذوي اإلعاقة 
لطبيعة عمل املؤسسات في هذا املجال وضعف التعاون معهم يشكل حتدي رئيسي للمؤسسات، ال سيما في 

ظل التصور املجتمعي بأن اإلعاقة وصمة عار.

البنية التحتية من حيث اتساع املكان، وعدم توفر بعض  • وتتلخص هذه في نقص  العوامل الفنية والتقنية:	
املعدات واألجهزة ووسائل النقل للوصول إلى الفئات املستفيدة لبعض املؤسسات، إضافة إلى النقص في الكادر 
التأهيل )التوحد، وأخصائيني بصريني( والتدريب، وضعف قدرة املؤسسات  البشري السيما املتخصص في 
على استقطاب الكوادر البشرية املتخصصة في الطب أو التعاقد معهم للعمل مع املؤسسات بشكل شهري. 
من ناحية أخرى، تواجه املؤسسات معيقات في توفير التدريب املالئم واملتخصص بشكل دوري لكوادرها، إما 
التأهيل داخل  التخصصات األكادميية في  توفر  التدريب املتخصص وعدم  النوع من  توفر هذا  بسبب عدم 
الوطن، أو بسبب عدم توفر التمويل لضمان عملية التدريب املستمر للكوادر. هذا وقد أشارت بعض املؤسسات 
بافتقارها إلى القدرات واإلمكانيات التقنية في مساعدة الفرد ذو اإلعاقة في إيجاد فرصة عمل واإلنخراط 

في سوق العمل، ال سيما بعد التأهيل والتدريب.

كفاءة  من  أحياناً  يحد  املؤسسات مما  لبعض  القرار  مركزية  في  هذه  وتتلخص   • واملأسسة:	 اإلدارية  العوامل 
اخلدمات وضعف القيادة، إضافة إلى تسرب الكوادر احمللية املتخصصة واملؤهلة بسبب تدني سلم الرواتب 
تعاني  النتائج أن معظم املؤسسات  للمؤسسات. فقد أظهرت  املالية  التمويل واملوارد  للعمل في إطار ضعف 
من نقص التمويل، باإلضافة إلى ضعف املوارد املالية وعدم توفر مصادر دخل وإيرادات متكن املؤسسة من 
تنفيذ نشاطات وبرامج وخدمات ألعضائها وفئاتها املستفيدة بشكل مستمر وحتد من القدرة على التوسع في 

اخلدمات وزيادة رواتب الطواقم، وتضمن القدرة على تأمني املصاريف التشغيلية. 

• وتتلخص هذه في عدم وجود سياسات حكومية لتوفير خدمات وتسهيالت من احلكومة  العوامل السياساتية:	
والقطاع اخلاص للمؤسسات التي تعمل لصالح األفراد ذوي اإلعاقة، ليشمل مثاًل إعفاء من خدمات الكهرباء 

واملياه واالتصاالت. كما أشارت البعض إلى عدم وضوح اخلطط الوطنية فيما يتعلق باإلعاقة.
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جدول رقم 34: املعيقات التي تواجه املؤسسات العاملة لصالح ذوي اإلعاقة

عدد املؤسساتالقضاياالعوامل

عوامل 
سياسية 
وأمنية

صعوبة توفر التمويل لقطاع اإلعاقة، ال سيما لدى املؤسسات التي تعتمد على التمويل الذاتي، وتغير 
7اجتاهات التمويل لبالد ومجاالت أخرى، )نقص التمويل( ال سيما في ظل األزمة االقتصادية العاملية

1احلواجز العسكرية واإلجراءات األمنية اإلسرائيلية تؤثر على العمل امليداني

العوامل اإلدارية واملأسسة

ضعف املوارد املالية وعدم توفر مصادر دخل وإيرادات متكن املؤسسة من تنفيذ نشاطات وبرامج خدمات 
ألعضائها وفئاتها املستفيدة بشكل مستمر وحتد من القدرة على التوسع في اخلدمات وزيادة رواتب 

الطواقم، وتضمن القدرة على تأمني املصاريف التشغيلية 
17

ضعف االمكانيات املادية للمؤسسة للوصول إلى املستفيدين البعيدين عن موقع املؤسسة، إما من خالل 
3وسيلة للنقل إلحضار املستفيدين أو من خالل برامج للوصول إلى مجتمعاتهم، وذلك بسبب ضعف التمويل

4اشكاليات إدارية وسوء تنسيق ما بني املركز والفرع /الصالحيات حيث أن القرارات مركزية

3ارتفاع تكاليف أجر املقر واملواصالت للزيارات امليدانية

تدني رواتب املوظفني بسبب ضعف إمكانيات املؤسسة، مما يؤدي إلى ترك الكوادر العمل والهجرة إلى دول 
3اجلوار

6عدم توفر بعض التجهيزات واملعدات وضيق املكان

العوامل الفنية والتقنية

ضعف قدرة املؤسسات على استقطاب الكوادر البشرية املتخصصة في الطب للعمل مع املؤسسات بشكل 
1شهري 

ضعف قدرات وإمكانيات التقنية املؤسسات في مساعدة الفرد ذوي إعاقة في إيجاد فرصة عمل واإلنخراط 
3في سوق العمل، ال سيما بعد التأهيل والتدريب

نقص في الكوادر البشرية املؤهلة واملدربة واملتخصصة )التوحد، أخصائيني البصر(/ أيضا فيما يتعلق 
10بالتخصصات األكادميية في التأهيل

2ضعف إمكانيات تدريب الكوادر بشكل مستمر 

ضعف عملية تبادل الطالب والقاعدة التطوعية على املستوى احمللي لدى املؤسسات وعدم انتظامهم للعمل 
2مع املؤسسة بشكل مستمر

العوامل 
االجتماعية 
صادية

واالقت

1رفض بعض األطباء اخلاصني )عيادات األسنان( عالج احلاالت احملولة لهم

7قلة وعي املجتمع وأسر األفراد ذوي اإلعاقة لطبيعة عمل املؤسسات في هذا املجال وضعف التعاون معهم

4ضعف املساهمة املالية ألسر األفراد ذوي اإلعاقة بسبب تردي أوضاعهم االقتصادية واملعيشية 

العوامل السياساتية

عدم توفر خدمات وتسهيالت من احلكومة والقطاع اخلاص للمؤسسات التي تعمل لصالح األفراد ذوي 
1اإلعاقة، ليشمل مثال، إعفاء من خدمات الكهرباء واملياه واالتصاالت

1عدم توفر األدوية العالجية في وزارة الصحة مما يدفع املؤسسة إلى شرائها وهي مكلفة جدًا

1التصريحات الصادرة عن الوزارة بخصوص املشاريع واخلدمات

1عدم وضوح اخلطط الوطنية
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الجزء الثالث

 احتياجات األفراد ذوي اإلعاقة ونظرة خاصة على 
تجمعات يطا، حلحول، السموع، إذنا، بيت فجار
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يعرض هذا اجلزء االحتياجات الرئيسية لألفراد ذوي اإلعاقة من وجهة نظر املؤسسات العاملة لصالح ذوي اإلعاقة، 
والتي برزت من خالل املقابالت شبه املنتظمة مع ممثلي هذه املؤسسات. باإلضافة إلى ذلك، يلقي هذا اجلزء الضوء 
وبلدات  يطا،  والتي تشمل مدينة  املستهدفة  التجمعات  كل من  اإلعاقة في  باألفراد ذوي  االحتياجات اخلاصة  على 
حلحول والسموع وإذنا، وبيت فجار، وذلك من خالل االستعانة بالنسب املدرجة في املسح الوطني لألفراد ذوي اإلعاقة 

لعام 2011، واسقاط تقدير األعداد لهذه التجمعات.

1. توفير أدوات مساندة
بشكل عام، أبرزت املقابالت شبه املنتظمة مع املؤسسات العاملة لصالح ذوي اإلعاقة بأن هنالك حاجة لتوفير أدوات 
مساندة ملختلف أنواع اإلعاقة التي حتتاج لذلك، ال سيما احلركية واستخدام األيدي، والبصرية، والسمعية والتواصل. 
وعند تقدير عدد األفراد ذوي اإلعاقة الذين بحاجة إلى أدوات مساندة، من خالل االستعانة بنتائج املسح الوطني 
لألفراد ذوي اإلعاقة، نالحظ بأن هنالك احتياجات عديدة وألعداد كبيرة والتي ما زالت غير ملباة في هذا املجال، 

حيث تظهر نتائج اإلسقاطات للتجمعات املستهدفة ما يلي:

تعتبر العدسات املكبرة واملرافق الشخصي، والكمبيوتر مع طابعة بخط كبير )لونر(، والعصي من أكثر االحتياجات 
لألفراد ذوي اإلعاقة البصرية والذين حالياً ال يستخدمون هذه األدوات ولكنهم بحاجة لها. وميكن تقدير ما يقارب 
ال68 فرداً من ذوي اإلعاقة البصرية في يطا، و31 في حلحول، و28 في السموع، و27 في إذنا و13 في بيت فجار ال 
يستخدمون األدوات املساعدة وهم بحاجة إلى عدسات مكبرة )17.3%(. باإلضافة إلى ذلك، يقدر حوالي 52 فرداً في 
يطا، و23 في حلحول و21 في السموع و10 في بيت فجار و20 في إذنا بحاجة إلى مرافق شخصي )15.6%(، كما هو 

مبني في اجلدول رقم 35 والشكل رقم 6.

جدول رقم 35: عدد األفراد ذوي اإلعاقة البصرية الذين ال يستخدمون األدوات املساعدة وهم بحاجة لها حسب احملافظة 
والتجمع السكاني املستهدف، 2011 53 54

بيت فجارإذنا السموعحلحوليطاالنسبة املئوية54األدوات املساعدة

5.924111094%أدوات لقراءة البريل 

8.6361614147%أجهزة ناطقة أو ملموسة

9.1381715157%أجهزة تسجيل 

12.4502320209%كمبيوتر مع طابعة خط كبير)لونر(

15.65223212010%مرافق شخصي

4.6199884%ماسح ضوئي

12.3442018178%عصا

9.6391816157%مرشد حركة

9.5401816167%قارئ شاشة

17.36831282713%عدسات مكبرة

6.6261211105%أخرى

53  مت احتساب هذه األعداد من مجمل األعداد لألفراد ذوي اإلعاقة البصرية والذين ال يستخدمون األدوات املساعدة.
نسبة األفراد ذوي اإلعاقة الذين ال يستخدمون هذه األدوات ولكنهم بحاجة اليها  54
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تعتبر السماعات الطبية من دون محول بيئة تلفون )50.2%( والسماعات الطبية مع محول بيئة تلفون )%48.3( 
لألفراد ذوي اإلعاقة السمعية من أكثر االحتياجات أهمية والذين حالياً ال يستخدمون هذه األدوات ولكنهم بحاجة 
لها. وميكن تقدير ما يقارب ال 127 فرداً ذوي اإلعاقة السمعية في يطا و58 فرداً في حلحول، و51 في السموع، 
و49 في إذنا و23 في بيت فجار والذين ال يستخدمون حالياً األدوات املساعدة وهم بحاجة إلى سماعة طبية بدون 
محول بيئة التلفون. ومن ناحية أخرى، هنالك ما يقارب ال 137 في يطا، و62 في حلحول، و55 في السموع، و53 
في إذنا، و25 في بيت فجار بحاجة إلى سماعات طبية مع محول بيئة التلفون، كما هو موضح في اجلدول رقم 36 

والشكل رقم 7.

جدول رقم 36: عدد األفراد ذوي اإلعاقة السمعية الذين ال يستخدمون األدوات املساعدة وهم بحاجة لها حسب احملافظة 
والتجمع السكاني املستهدف، 2011 55 56

بيت فجارإذنا السموعحلحوليطاالنسبة املئوية56األدوات املساعدة
50.212758514923%سماعة طبية دون محول بيئة التلفون
48.313762555325%سماعات طبية مع محول بيئة التلفون

13.8411916168%القوقعة الصناعية
10.1291312115%جهاز خلوي لبعث الرسائل

3.2104442%جهاز فاكس
10.9311413126%جهاز كمبيوتر للتواصل
11.3341514136%منبهات مرئية وحسية

6.6188773%لغة إشارة 
10.4311413126%املترجم الصوتي الفوري للكتابة

19.85826232311%مكبرات صوت
5.8178773%الترجمة الكتابية أسفل شاشة التلفاز

11.1341514136%منظم استقبال السماعة لألصوات املنبعثة من مكبرات الصوت
9.4261211105%قراءة شفاه وعالج نطق

4.4136552%أخرى

تعتبر األدوات اخلاصة للحمامات )28.9%( والكراسي املتحركة الكهربائية )25%( وأدوات املساعدة للمشي )%20.5( 
األدوات  ال يستخدمون هذه  والذين حالياً  أكثر االحتياجات أهمية  لذوو اإلعاقة احلركية واستخدام األيدي من 
ولكنهم بحاجة لها. هنالك ما يقارب 256 في يطا، و116 في حلحول، و103 في السموع، و100 في إذنا، و47 في 

بيت فجار بحاجة إلى أدوات خاصة للحمامات، كما هو موضح في اجلدول أدناه.

جدول رقم 37: عدد األفراد ذوي اإلعاقة احلركية واستخدام األيدي والذين ال يستخدمون حاليًا األدوات املساعدة وهم 
بحاجة إليها، 2011 57 58

بيت فجارإذناالسموعحلحوليطاالنسبة املئوية58األدوات املساعدة

20.512959525024%أدوات مساعدة للمشي 

25.0233106949143%كرسي متحرك كهربائي

21.116776676531%كرسي متحرك عادي 

13.212256494823%مصعد، درج كهربائي

28.925611610310047%أدوات خاصة للحمامات

28.3238108969344%أدوات مساعدة لأليدي 

55  مت احتساب هذه األعداد من مجمل األعداد لألفراد ذوي اإلعاقة البصرية والذين ال يستخدمون األدوات املساعدة.
نسبة األفراد ذوي اإلعاقة الذين ال يستخدمون هذه األدوات ولكنهم بحاجة اليها  56

57  مت احتساب هذه األعداد من مجمل األعداد لألفراد ذوي اإلعاقة البصرية والذين ال يستخدمون األدوات املساعدة.
نسبة األفراد ذوي اإلعاقة الذين ال يستخدمون هذه األدوات ولكنهم بحاجة اليها  58
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شكل رقم 6: عدد األفراد ذوي اإلعاقة وبحاجة إلى جملة من األدوات املساعدة ذات األولوية حسب التجمعات املستهدفة، 2011
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ال  والذين  التواصل  إعاقة  ذوي  األفراد  من   %34 يقارب  ملا  االحتياجات  أكثر  من  بالنطق  اخلاص  جهاز  يعتبر 
إلى  إليه يصل  للنطق ولكنهم بحاجة  الذين ال يتستخدمون جهاز خاص  عدد األفراد  يستخدمونه حاليًا، أي أن 
حوالي 143 في يطا، و65 في حلحول، و58 في السموع، و56 في إذنا، و26 في بيت فجار. أما األفراد الذين بحاجة 
إلى جهاز كمبيوتر، فيقدر عددهم مبا يقارب 86 في يطا، و39 في حلحول، و35 في السموع، 34 في إذنا، 16 في 

بيت فجار. 

60 جدول رقم 38: عدد األفراد ذوي إعاقة التواصل والذين ال يستخدمون حاليًا األدوات املساعدة وهم بحاجة إليها، 592011

بيت فجارإذناالسموعحلحوليطاالنسبة املئوية 60األدوات املساعدة

3414365585626%جهاز خاص للنطق
228639353416%كمبيوتر

156027242311%لوح اتصال
1415370626028%مترجم لغة إشارة

تعتبر املذكرة االلكترونية وبطاقة التعريف من أكثر االحتياجات ملا يقارب22% و18% بالتوالي لألفراد ذوي إعاقة 
التذكر والتركيز، أي أن 86 من األفراد ذوي إعاقة التذكر والتركيز في يطا، و39 في حلحول، و35 في السموع، و34 
في إذنا، و16 في بيت فجار بحاجة إلى تقنيات تساعدهم على التذكر )املذكرة اإللكترونية( وهم ال يستخدمونها 
حالياً. وأخيراً، يقدر بأن ما يقارب 72 من يطا و33 من حلحول و29 من السموع و28 من إذنا و13 من بيت فجار 

بحاجة إلى تقنيات تساعد على التواصل مثل بطاقة التعريف، كما هو موضح في اجلدول أدناه.

جدول رقم 39: عدد األفراد ذوي إعاقة التذكر والتركيز والذين ال يستخدمون حاليًا األدوات املساعدة وهم بحاجة إليها، 2011 61 62

بيت فجارإذنا السموعحلحوليطاالنسبة املئوية62األدوات املساعدة

228639353416%مذكرة الكترونية

187233292813%بطاقة التعريف

تعتبر شاشات القراءة  وتقنيات التعليم من أكثر االحتياجات ملا يقارب 91% و89% من األفراد ذوي إعاقة بطء التعلم 
الذين ال يستخدمونها حاليًا ولكنهم بحاجة لها. أي أن 116 فرداً في يطا، و53 في حلحول، و47 في السموع، 
و45 في إذنا، و21 في بيت فجار من األفراد ذوي إعاقة بطء التعلم بحاجة إلى تقنيات للتعلم. أما األفراد ذوي 
إعاقة بطء التعلم والذين حالياً ال يستخدمون إية شاشات للقراءة كأدوات مساعدة، ولكنهم بحاجة لها، فقد مت 
تقدير عددهم في يطا بحوالي 76 فرداً، و34 في حلحول، و31 في السموع، و30 في إذنا، و14 في بيت فجار، كما 

هو موضح في اجلدول أدناه. 

64 جدول رقم 40: عدد األفراد ذوي إعاقة بطء التعلم والذين ال يستخدمون حاليًا األدوات املساعدة وهم بحاجة إليها، 632011

بيت فجارإذنا السموعحلحوليطاالنسبة املئوية 64األدوات املساعدة

917634313014%شاشة قراءة

8911653474521%تقنيات للتعلم 

59  مت احتساب هذه األعداد من مجمل األعداد لألفراد ذوي اإلعاقة البصرية والذين ال يستخدمون األدوات املساعدة.
نسبة األفراد ذوي اإلعاقة الذين ال يستخدمون هذه األدوات ولكنهم بحاجة اليها  60

61  مت احتساب هذه األعداد من مجمل األعداد لألفراد ذوي اإلعاقة البصرية والذين ال يستخدمون األدوات املساعدة.
نسبة األفراد ذوي اإلعاقة الذين ال يستخدمون هذه األدوات ولكنهم بحاجة اليها  62

63  مت احتساب هذه األعداد من مجمل األعداد لألفراد ذوي اإلعاقة البصرية والذين ال يستخدمون األدوات املساعدة.
نسبة األفراد ذوي اإلعاقة الذين ال يستخدمون هذه األدوات ولكنهم بحاجة اليها  64
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2. حتسني آليات وصول األفراد ذوي اإلعاقة إلى التعليم والعمل واالنخراط في 
احلياة االجتماعية

تظهر نتائج املقابالت واملسح الوطني لألفراد ذوي اإلعاقة بأن هنالك احتياج رئيسي لتحسني آليات وصول األفراد 
ذوي اإلعاقة إلى العمل والتعليم واالنخراط في احلياة االجتماعية، ليشمل ذلك مواءمة البيئة احمليطة بهم ليتمكنوا من 
الوصول إلى العمل، واستكمال تعليمهم والقيام بأنشطة اجتماعية وحياتية مختلفة، كما هو موضح في األقسام أدناه.

2.1 مواءمات ضرورية من أجل التمكن من العمل
مت حصر مجموعة من االحتياجات التي تسهل عملية انخراط األفراد ذوي اإلعاقة 19 سنة فأكثر في سوق العمل. 
تستعرض النتائج اآلتية بعض هذه املواءمات، والتي تتمحور بشكل أساسي مبواءمة املواصالت ومواقف سيارات للوصول 
إلى العمل، وتوفير دورات مياه سهلة لالستخدام، وتوفير تقنيات اتصال، ومواءمة مكاتب العمل وإجراء تغييرات في 

مهام العمل.

2.1.1 مواءمة املواصالت ومواقف سيارات للوصول إلى العمل، ال سيما لذوي اإلعاقة احلركية 
والبصرية

يقدر بأن حوالي 35% من األفراد ذوي اإلعاقة احلركية بحاجة إلى مواصالت موائمة حتى 
يستطيعون الوصول الى العمل، أي حوالي 295 في يطا، و134 في حلحول، و119 في 
السموع، و115 في إذنا، و62 في بيت فجار، تالهم األفراد ذوي اإلعاقة البصرية )%32( 
حيث تقدر األعداد ب269 في يطا، و122 في حلحول، و109 في السموع، و105 في إذنا 
و57 في بيت فجار. باإلضافة إلى ذلك، تبرز النتائج بأن هنالك حوالي 20% من األفراد 
ذوي إعاقة الصحة النفسية أي 170 في يطا، و77 في حلحول، و69 في السموع، و66 في 
إذنا و36 في بيت فجار بجاحة إلى مواءمات مواصالت حتى يتمكنوا أيضاً من الوصول إلى 

العمل، و17.6% من األفراد ذوي اإلعاقة السمعية، كما هو مبني في اجلدول رقم 41. من ناحية أخرى، تظهر النتائج 
بأن 25% من األفراد ذوي اإلعاقة احلركية، أي ما يعادل 210 في يطا، و95 في حلحول، و85 في السموع، و82 في إذنا، 
و44 في بيت فجار بحاجة إلى مواقف سيارات مناسبة، يليهم األفراد ذوي اإلعاقة البصرية، بنسبة 18%، أي ما يعادل 

149 في يطا، و68 في حلحول، و60 في السموع، و58 في إذنا، و31 في بيت فجار.

2.1.2  توفر دورات مياه سهلة االستخدام، ال سيما لألفراد ذوي اإلعاقة احلركية والبصرية

تشير النتائج بأن حوالي 26% من األفراد ذوي اإلعاقة احلركية أي 224 في يطا، و102 في حلحول، و91 في السموع، 
و88 في إذنا، و48 في بيت فجار بحاجة إلى دورات مياه موائمة حتى يستطيعون العمل، و16% من األفراد ذوي اإلعاقة 
البصرية أي 137 في يطا، و62 في حلحول، و55 في السموع، و53 في إذنا، و29 في بيت فجار بحاجة إلى هذه 

املواءمة.
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2.1.3. توفر أدوات تقنية واتصال، برامج ناطقة، جهاز محمول ألخذ 
املالحظات، ال سيما لذوي اإلعاقة البصرية والسمعية والتواصل 

تظهر نتائج الدراسة بأن 44% من األفراد ذوي إعاقة التواصل أي حوالي 377 في يطا، 
و172 في حلحول، و152 في السموع، و147 في إذنا، و80 في بيت فجار بحاجة إلى 
تقنيات مثل برامج ناطقة وجهاز محمول لتمكينهم من العمل، و27% من األفراد ذوي 
اإلعاقة السمعية أي ما يقارب 225 في يطا، و102 في حلحول، و91 في السموع، و88 
في إذنا، و48 في بيت فجار، باإلضافة إلى 23% من األفراد ذوي اإلعاقة البصرية أي 
192 في يطا، و87 في حلحول، و78 في السموع، و75 في إذنا، و41 في بيت فجار، 
بحاجة إلى مثل هذه التقنيات أيضاً، كما هو موضح في اجلدول رقم 41. من ناحية 
أخرى، ميكن املالحظة بأن هنالك 32% من ذوي اإلعاقة البصرية أي ما يقارب  269 
فرداً في يطا، و122 في حلحول، و109 في السموع، و105 في إذنا، و57 في بيت فجار 

بحاجة إلى أدوات اتصال مثل طباعة بخط كبير، توفير لغة بريل، وأدوات تسجيل. 

2.1.4. مواءمة مكاتب العمل، ال سيما لذوي اإلعاقة بطء التعلم 
واحلركية والبصرية

بالنسبة ملواءمة مكتب العمل، تظهر النتائج بأن 36% من األفراد ذوي إعاقة بطء التعلم، 
أي حوالي 309 من في يطا، و141 في حلحول، و125 في السموع، و121 في إذنا، و66 
في بيت فجار بحاجة إلى هذه املواءمة، يليهم 29% من األفراد ذوي اإلعاقة احلركية 
والذي يبلغ عددهم 245 في يطا، و111 في حلحول، و99 في السموع، و96 في إذنا، 
و52 في بيت فجار، ومن ثم 26% األفراد ذوي اإلعاقة البصرية بنسبة 25.8%، ويقدر 
عددهم في يطا بحوالي 219، و100 في حلحول، و88 في السموع، و86 في إذنا، و46 
في بيت فجار. أما األفراد ذوي اإلعاقة السمعية، والذين يحتاجون إلى هذه املواءمة 
في مكاتب عملهم، فتقدر نسبتهم ب21%، أي ما يعادل 175 في يطا، و80 في حلحول، 

و71 في السموع، و68 في إذنا، و37 في بيت فجار. 

2.1.5. تغييرات في ترتيبات العمل ومهامه، ال سيما لذوي اإلعاقة بطء 
التعلم واحلركية والبصرية

أعتبرت التغييرات في ترتيبات العمل مثل دوام أقصر في اليوم واألسبوع من املواءمات 
وواقعهم،  احتياجاتهم  مع  يتالءم  لتسهل عملهم مبا  األعاقة  ذوي  لألفراد  الضرورية 

حيث تظهر النتائج بأن 43% من األفراد ذوي اإلعاقة البصرية و40% من بطيئي التعليم على مستوى الضفة الغربية 
قد أشاروا إلى احتياجهم لهذه التغييرات، أي ما يعادل لهذه الشريحة األخيرة حوالي 340 في يطا، و155 في 
حلحول، و137 في السموع، و133 في إذنا و72 في بيت فجار، كما هو موضح في اجلدول أدناه. من ناحية أخرى، 
تبني النتائج بأن 38% من األفراد ذوي إعاقة التواصل بحاجة إلى تعديالت على مهام العمل لتالءم احتياجاتهم، مبا 

يعادل 319 فرداً في يطا، و145 في حلحول، و129 في السموع، و124 في إذنا، و67 في بيت فجار. 
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جدول رقم 41: نسبة وعدد األفراد ذوي اإلعاقة 19 سنة فأكثر غير العاملني وقت تنفيذ املسح وبحاجة إلى مواءمات خاصة 
حتى يكونوا قادرين على العمل حسب اإلعاقة الرئيسة، 2011

مواءمة مواصالت حتى يستطيع الوصول إلى 
العمل

بيت فجارإذناالسموعحلحوليطاالنسبة املئوية

3226912210910557%بصرية

1815068605832%سمعية

1310648434122%تواصل

3529513411911562%حركية

2017077696636%الصحة النفسية

بيت فجارإذناالسموعحلحوليطاالنسبة املئويةمواقف سيارات مناسبة

1814968605831%بصرية

65023202011%سمعية

2521095858244%حركية

75726232212%الصحة النفسية

بيت فجارإذناالسموعحلحوليطاالنسبة املئويةدربزين أو شاحط

108237333217%بصرية

28236107959250%حركية

بيت فجارإذناالسموعحلحوليطاالنسبة املئويةمصعد سهل االستخدام

1815068615932%بصرية

97534302916%سمعية

4235416114313875%حركية

97735313016%التذكر والتركيز

بيت فجارإذناالسموعحلحوليطاالنسبة املئويةدورات مياه سهلة االستخدام

1613762555329%بصرية

65023202011%سمعية

26224102918848%حركية

97735313016%التذكر والتركيز

75726232212%الصحة النفسية

دعم بشري مثل قارئ، مترجم لغة إشارة، مساعد 
شخصي

بيت فجارإذناالسموعحلحوليطاالنسبة املئوية

2117580716837%بصرية

4437517015114679%سمعية

5042519317116690%تواصل

4361614148%حركية

75927242312%الصحة النفسية
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أدوات تقنية، برامج ناطقة، جهاز محمول ألخذ 
املالحظات

بيت فجارإذناالسموعحلحوليطاالنسبة املئوية

2319287787541%بصرية

27225102918848%سمعية

4437717215214780%تواصل

11255753%حركية

أدوات اتصال مثل طباعة بخط كبير، لغة بريل، 
أدوات تسجيل

بيت فجارإذناالسموعحلحوليطاالنسبة املئوية

3226912210910557%بصرية

65023202011%سمعية

1310648434122%تواصل

ترتيبات العمل مثل دوام أقصر في اليوم 
بيت فجارإذناالسموعحلحوليطاواألسبوع

4336416614714277%بصرية

27225102918848%سمعية

2218986767440%تواصل

3831914512912467%حركية

97735313016%التذكر والتركيز

4034015513713372%بطئ التعلم

1311351464424%الصحة النفسية

بيت فجارإذناالسموعحلحوليطاالنسبة املئويةمواءمة مكتب العمل

26219100888646%بصرية

2117580716837%سمعية

29245111999652%حركية

3630914112512166%بطئ التعلم

1714265575530%الصحة النفسية

بيت فجارإذناالسموعحلحوليطاالنسبة املئويةتعديالت على مهام العمل

3328312911411160%بصرية

3530013612111764%سمعية

3831914512912467%تواصل

5143719917617193%حركية

27232105949149%بطئ التعلم

1714265575530%الصحة النفسية
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2.2 مواءمات ضرورية الستكمال التعليم، ال سيما لألفراد ذوي اإلعاقة البصرية واحلركية
كما هو موضح في اجلدول رقم 42، تشير النتائج بأن هنالك ضرورة املواءمات لألفراد ذوي اإلعاقة من سن 17-10 
عاماً الستكمال تعليمهم، وذلك حسب نوع اإلعاقة، ولكن بنسبة أكبر لألفراد من ذوي اإلعاقة احلركية، حيث تبني أن 
حوالي ربع األفراد ذوي اإلعاقة البصرية بحاجة ملواصالت موائمة إلعاقاتهم حتى يتمكنوا من استكمال تعليمهم. ونفس 
النسبة بحاجة ملواءمات في املباني املدرسية، و38،5% بحاجة ملواءمات في الغرف الصفية، كما هو موضح في اجلدول 
أدناه. باإلضافة إلى ذلك، نصف األفراد ذوي اإلعاقة احلركية بحاجة ملواصالت موائمة إلعاقاتهم حتى يتمكنوا من 
استكمال تعليمهم، و46.3% بحاجة ملواءمات في املباني املدرسية، ونصفهم بحاجة ملواءمات في الغرف الصفية وأكثر 

من النصف؛ 52.8% بحاجة ملواءمات في دورات املياه.

جدول رقم 42: نسبة وعدد األفراد ذوي اإلعاقة والذين يحتاجون إلى مواءمات الستكمال تعليمهم موزعني حسب التجمع، 2011

بيت فجارإذناالسموعحلحوليطااخلليلبيت حلمالضفة الغربيةمواءمة املواصالت
253421.19210548424121%بصرية
152127396530262513%سمعية
131746085424222111%تواصل
506972.43221497878444%حركية

253491.21610749434222%التذكر والتركيز
453185167763%بطئ التعلم

بيت فجارإذناالسموعحلحوليطااخلليلبيت حلمالضفة الغربيةمواءمة املباني
253491.21610749434222%بصرية
131746085424222111%سمعية
688306271211115%تواصل
466462.25219990807840%حركية

202799738639353317%التذكر والتركيز
2269284332%بطئ التعلم

مواءمة الغرف 
بيت فجارإذناالسموعحلحوليطااخلليلبيت حلمالضفة الغربيةالصفية واألدوات

395371.87316575676434%بصرية
243371.17710447424121%سمعية
131746085424222111%تواصل
506972.43221497878444%حركية

212941.0269041373518%التذكر والتركيز
681282251110105%بطئ التعلم

بيت فجارإذناالسموعحلحوليطااخلليلبيت حلمالضفة الغربيةمواءمة دورات املياه
121605594922201910%بصرية
343151136553%سمعية
131746085424222111%تواصل
537362.569226103918846%حركية

11146511452018189%التذكر والتركيز
2269284332%بطئ التعلم
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2.3 مواءمة املنازل لألفراد ذوي اإلعاقة 19 سنة فأكثر
املسح  في  إليها  املشار  للنسب  اإلسقاطات  وكذلك  اإلعاقة،  ذوي  لصالح  العاملة  املؤسسات  مع  املقابالت  تظهر 
الوطني لإلعاقة بأن هنالك احتياج لألفراد ذوي اإلعاقة 18 سنة فما فوق، فيما يتعلق بإضافات في منازلهم أو في 
محيطها، بحيث يقدر بأن هنالك حوالي 442 فرداً في يطا، و201 في حلحول، و178 في السموع، 173 في إذنا، 
و137 في بيت فجار من األفراد ذوي اإلعاقة 19 سنة فأكثر بحاجة إلى حمامات ومطابخ موائمة، كما هو موضح 

في اجلدول أدناه.

جدول رقم 43: عدد األفراد ذوي اإلعاقة 19 سنة فأكثر الذين بحاجة إلضافات في منازلهم أو في محيطها حسب اجلنس 
والتجمعات املستهدفة، 2011

بيت فجارإذناالسموعحلحوليطاالنسبة املئويةاملتغيرات

2820191817962%شواحط في املنزل

3627912711310987%حمامات موائمة

2116374666449%مطابخ موائمة

1512557514940%مصعد كهربائي

76630272621%نظام منبهات مرئي

أما على صعيد احتياجات املواءمة لألفراد ذوي اإلعاقة 18 سنة فأكثر وحسب نوع اإلعاقة، فإن املسح الوطني 
لألفراد ذوي اإلعاقة يشير بأن 42% من األفراد ذوي اإلعاقة احلركية بحاجة إلى حمامات مواءمة، مقابل %26.7 
من األفراد ذوي إعاقة التواصل الذي أقروا حاجتهم لهذه املواءمة. أما بالنسبة الحتياج ممر خاص لألشخاص ذوي 
اإلعاقة )الشواحط(  في املنازل، تبني أن 30.5% من األفراد ذوي اإلعاقة احلركية، و25% من األفراد ذوي إعاقة 

التواصل، و15.2% من األفراد ذوي إعاقة التذكر والتركيز بحاجة إلى ذلك.65 

65  السلطة الوطنية الفلسطينية، اجلهاز املركزي لإلحصاء الفلسطيني، وزارة الشؤون االجتماعية، مسح األفراد ذوي اإلعاقة، تقرير النتائج الرئيسية، 2011، صفحة 74.
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جدول رقم 44: عدد األفراد ذوي اإلعاقة 19 سنة فأكثر موزعني حسب الصعوبة والتجمعات املستهدفة ونوع اإلعاقة، 2011
يطا

التذكر حركيةتواصلسمعيةبصريةسبب الصعوبة
الصحة بطئ التعلموالتركيز

النفسية

62131042976304شواحط في املنزل

962311140988557حمامات موائمة

55116023366584مطابخ موائمة

2701111844900مصعد كهربائي

598233911278نظام منبهات مرئي

التذكر حركيةتواصلسمعيةبصرية
الصحة بطئ التعلموالتركيز

النفسية

حلحول

286471352902شواحط في املنزل

44105118640253حمامات موائمة

2552710630262مطابخ موائمة

12051842200مصعد كهربائي

24411185124نظام منبهات مرئي

السموع

التذكر حركيةتواصلسمعيةبصرية
الصحة بطئ التعلموالتركيز

النفسية

255421202502شواحط في املنزل

3994516536223حمامات موائمة

224249427232مطابخ موائمة

11045742000مصعد كهربائي

2399164113نظام منبهات مرئي

إذنا

التذكر حركيةتواصلسمعيةبصرية
الصحة بطئ التعلموالتركيز

النفسية

245411162501شواحط في املنزل

3894416034213حمامات موائمة

214239126231مطابخ موائمة

11044721900مصعد كهربائي

2389154113نظام منبهات مرئي

بيت فجار

التذكر حركيةتواصلسمعيةبصرية
الصحة بطئ التعلموالتركيز

النفسية

11219551201شواحط في املنزل

184217616101حمامات موائمة

102114312111مطابخ موائمة

502134900مصعد كهربائي

11847252نظام منبهات مرئي
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3. توفير خدمات تأهيل متخصصة: احتياجات غير ملباة لألفراد ذوي اإلعاقة 
احلركية وبطء التعلم والصحة النفسية من حيث العالج الوظيفي والطبيعي 

والدعم النفسي 
مع أن خدمات التأهيل املبني على املجتمع متوفرة في محافظة بيت حلم واخلليل كما أسلفنا سابقاً، فإن املسح  
الوطني لألفراد ذوي اإلعاقة يشير إلى أن 30% من األفراد ذوي إعاقة الصحة النفسية 18 سنة فما فوق، بحاجة 
إلى خدمات اجتماعية من عاملة اجتماعية أو غيرها، و30.9% بحاجة إلى استشارات ولم يستخدموا مثل هذه 
اخلدمات من قبل.66 على مستوى محافظتي بيت حلم واخلليل، تدل هذه النسب على أن هنالك ما يقارب 40 فرداً 
من ذوي إعاقة الصحة النفسية فوق 19 سنة في يطا، و18 فرداً في حلحول، و16 في السموع، و16 في إذنا، و7 
في بيت فجار بحاجة إلى خدمات اجتماعية، باإلضافة إلى 33 فرداً في يطا و15 في حلحول، و13 في السموع، 

و13 في إذنا و6 في بيت فجار بحاجة إلى استشارات.

ومن اجلدير بالذكر هنا أيضاً بأن نتائج املسح الوطني لألفراد ذوي إعاقة قد أشارت بأن 86.2% من األفراد ذوي 
اإلعاقة احلركية واستخدام األيدي من عمر 18 سنة فأكثر لم يستخدموا خدمات العالج الوظيفي ولكنهم بحاجة 
لها، باإلضافة إلى 78.5% لم يستخدموا خدمات العالج الطبيعي ولكنهم بحاجة لها. وبناء على هذه النسب، ميكن 
االستنتاج بأن هنالك حالياً ما يقارب ال 238 فرداً من ذوي اإلعاقة احلركية واستخدام األيدي في يطا، و108 في 
حلحول، و96 في السموع، و93 في إذنا، و44 في بيت فجار بحاجة إلى خدمات عالج وظيفي. أما من حيث خدمات 
العالج الطبيعي وال يستخدمونها حالياً، فهنالك ما يقارب 330 فرداً في يطا، و150 في حلحول، و133 في السموع، 

و129 في إذنا، و61 في بيت فجار، وهم بحاجة إلى مثل هذه اخلدمات، كما هو موضح في اجلدول أدناه.

جدول رقم 45: عدد األفراد ذوي اإلعاقة والذين ال يستخدمون حاليًا خدمات التأهيل ولكنهم بحاجة لها موزعني حسب 
التجمع املستهدف، 2011

بيت إذناالسموعحلحوليطاخدمات التأهيلالنسبة املئويةنوع اإلعاقة
فجار

اإلعاقة 
احلركية 

238108969344خدمات العالج الوظيفي%86.2

33015013312961خدمات العالج الطبيعي%78.5

إعاقة بطء 
التعلم

17579706832خدمات عالج وظيفي%85

14365585626 خدمات عالج نطقي%85

16173656330خدمات دعم نفسي%79

13360545224 خدمات عالج طبيعي%84

إعاقة 
الصحة 
النفسية

371715157دعم ومساندة من مركز  متخصص %75

311412126خدمات عالج وظيفي%88

401816167خدمات مقدمة من طبيب نفسي%60

291312115خدمات عالج طبيعي%91

خدمات اجتماعية من عاملة اجتماعية او %30
401816167غيرها

331513136استشارات%31

من ناحية أخرى، يقدر بأن 175 فرداً من ذوي إعاقة بطء التعلم في يطا، و79 في حلحول، و70 في السموع، و68 
في إذنا، و32 في بيت فجار بحاجة إلى خدمات عالج وظيفي. ويقدر أيضاً بأن هنالك 143 في يطا، و65 في 
حلحول، و58 في السموع، و56 في إذنا، و26 في بيت فجار بحاجة إلى عالج نطقي. أما األفراد ذوي اإلعاقة الذين 
بحاحة إلى دعم نفسي ولم يستخدموه حتى هذه اللحظة، بلغ عددهم ما يقارب ال161 في يطا، و73 في حلحول، 

و65 في السموع، و63 في إذنا، و30 في بيت فجار. 
66  السلطة الوطنية الفلسطينية، اجلهاز املركزي لإلحصاء الفلسطيني، وزارة الشؤون االجتماعية، مسح األفراد ذوي اإلعاقة، تقرير النتائج الرئيسية، 2011، صفحة 58.
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أما احتياجات األفراد ذوي إعاقة الصحة النفسية، فقد أبرزت النتائج بأن 40 فرداً في يطا، و18 في حلحول، و16 في 
السموع، و16 في إذنا، و7 في بيت فجار ما زالوا بحاجة إلى خدمات مقدمة من طبيب نفسي ولم يستخدموا مثل هذه 
اخلدمة من قبل. أضف إلى ذلك حاجة 37 فرداً في يطا و17 في حلحول، و15 في السموع، و15 في إذنا، و7 في بيت 

فجار إلى دعم ومساندة من مركز متخصص.

تدل هذه االستنتاجات على أنه مع توفر هذه اخلدمات من قبل عدة مؤسسات في محافظة بيت حلم واخلليل، والتي 
تبرز القدرة االستيعابية الكبيرة لهذه املؤسسات مقارنة مع بقية اخلدمات املقدمة لألفراد ذوي اإلعاقة، إال أنه ما زال 
هنالك احتياج كبير لألفراد ذوي اإلعاقات املختلفة في هذا املجال وهو غير ملبى حتى هذه اللحظة، ال سيما لذوي 

إعاقة الصحة النفسية.

4. حتسني فرص وصول األفراد ذوي اإلعاقة ومشاركتهم في سوق العمل 
تشير املقابالت مع املؤسسات العاملة لصالح األفراد ذوي اإلعاقة بأنهم يواجهون صعوبات في االنخراط في سوق 
العمل وتوفر فرص تأهلهم لذلك، األمر الذي تأكده دراسة املسح الوطني لإلعاقة حيث تبني بأن هنالك 85.6% من 
األفراد ذوي اإلعاقة من سن 18 فأكثر هم من املتعطلني عن العمل وال يبحثون عنه. يقدر عدد األفراد ذوي اإلعاقة 
مبا يقارب ال 932 في يطا، و424 في حلحول، و376 في السموع، و364 في إذنا، و222 في بيت فجار، كما هو موضح 

في اجلدول أدناه.

جدول رقم 46: عدد األفراد ذوي اإلعاقة 19 سنة والعالقة بقوة العمل حسب اجلنس والتجمعات املستهدفة، 2011

بيت فجارإذناالسموع حلحوليطاالعالقة بقوة العمل

10347424025مشتغل

391816159متعطل سبق له العمل

157664متعطل لم يسبق له العمل

932424376364222ال يعمل وال يبحث عن عمل 

وبشكل عام، يعود ذلك، من وجهة نظر املؤسسات، إلى عدة عوامل، منها عدم إمكانية احلصول على فرص التعليم، 
والتأهيل والتدريب املهني، ونقص فرص احلصول على دعم وموارد مالية، وصعوبة الوصول إلى أماكن العمل، والنظرة 

املجتمعية السلبية لألفراد ذوي اإلعاقة، وقدرتهم على االنتاج.

5. حتسني فرص إنخراط األفراد ذوي اإلعاقة في التعليم 
تشير نتائج املقابالت مع املؤسسات بأن األطفال ذوي اإلعاقات هم أقل احتماالً من األطفال غير املعوقني في االلتحاق 
باملدارس، كما أن نسبة التسرب من املدرسة عالية. وهنالك العديد من العوامل التي حتد من فرصهم في اإلنخراط في 
التعليم واستكماله، وترتبط هذه  بالسياسات، واألنظمة التعليمية، واخلدمات املتوفرة والتي مبجملها حتد من فرص 
دمج األطفال في التعليم. يظهر بأن التغييرات في األنظمة التعليمية وعلى مستوى املدارس إلزالة احلواجز املادية 
وتغيير التوجهات املجتمعية هي من االحتياجات الضرورية لألفراد ذوي اإلعاقة، بهدف توفير الدعم املطلوب لضمان 
حصولهم على التعليم. وبشكل عام تتوافق هذه االستنتاجات مع نتائج املسح الوطني لألفراد ذوي اإلعاقة، الذي يبني 
بأن هنالك حوالي 40% من األفراد ذوي إعاقة بطء التعلم والذين حالياً ال يتلقون أية خدمات تعليم متخصصة ولكنهم 
بحاجة إليها.67 وإن ترجمنا هذه النسب إلسقاطات سكانية مقدرة على التجمعات املستهدفة لعام 2011، جند بأن 
هنالك ما يقارب 177 فرداً في يطا، و81 في حلحول، و72 في السموع، و10 في إذنا، و30 في بيت فجار بحاجة إلى 

هذه اخلدمات، وال يستخدمونها حالياً. 

67  السلطة الوطنية الفلسطينية، اجلهاز املركزي لإلحصاء الفلسطيني، وزارة الشؤون االجتماعية، مسح األفراد ذوي اإلعاقة، تقرير النتائج الرئيسية، 2011، صفحة 41.
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يعرض  اجلزء الرابع من التقرير االستنتاجات الرئيسية املتعلقة بخصائص األفراد ذوي اإلعاقة، واحتياجاتهم ومشاكلهم 
الرئيسية من وجهة نظر املؤسسات التي شملتها هذه الدراسة وبناء على املسح الوطني لألفراد ذوي اإلعاقة،باإلضافة 

إلى االستنتاجات املتعلقة باملؤسسات التي تعمل لصالح األفراد ذوي اإلعاقة واخلدمات املتقدمة.

1. االستنتاجات اخلاصة بخصائص األفراد ذوي اإلعاقة 

1.1 ارتفاع نسبة انتشار اإلعاقة في منطقة جنوب الضفة الغربية، وأعلى في محافظة 
اخلليل مقارنة ببيت حلم

التعريف  الوطني حسب  املتوسط  وأعلى من  الغربية مرتفعة،  الضفة  اإلعاقة في منطقة جنوب  انتشار  نسبة  تعتبر 
الضيق )2.7%(، وذلك بناء على املسح الوطني لإلعاقة. باإلضافة إلى ذلك، ترتفع نسب انتشار اإلعاقة في محافظة 
اخلليل، لتصل إلى 3.6%، مقارنة مبحافظة بيت حلم والتي تصل فيها نسبة انتشار اإلعاقة إلى 3%. إن هذا يدل على 
أن عدد األفراد ذوي اإلعاقة في محافظة اخلليل يزيد بحوالي 6.000 فرداً عن متوسط عدد األفراد ذوي اإلعاقة 
على املستوى الوطني. ومع أن املسح الوطني لم يبحث في أسباب ارتفاع اإلعاقة في بعض املناطق مقارنة باألخرى، إال 
أن هذه االستنتاجات الوطنية تدعو صناع القرار العاملني لصالح األفراد ذوي اإلعاقة إلى التعمق في البحث ودراسة 
هذه األسباب لبعض املناطق، ال سيما على مستوى جنوب الضفة الغربية، ملعاجلتها، ومحاولة تقليل ارتفاع انتشار نسب 

اإلعاقة. 

1.2 األسباب املرضية واخللقية واحلوادث من األسباب الرئيسية لإلعاقة
أسباب  ثالثة  أهم  كانت  واحلوادث  واملرضية  اخللقية  األسباب  بأن  اإلعاقة  ذوي  لألفراد  الوطني  املسح  نتائج  تشير 
لإلعاقة، وتختلف أهمية األسباب باختالف العمر، حيث من املالحظ بأن األسباب املرضية حتتل املرتبة األولى لسبب 
اإلعاقة ما بني األفراد ذوي االعمار 18 عاماً فأكثر، بينما تظهر كثاني أهم االسباب ما بني األفراد من عمر 0 إلى 17 
عاماً، ال سيما لألفراد ذوي اإلعاقة البصرية )43.7%( واألفراد ذوي اإلعاقة احلركية )42.9%(. هذا وحتتل األسباب 
اخللقية املرتبة األولى لسبب اإلعاقة ما بني األفراد ذوي األعمار من 0-17، والظروف املتعلقة باحلمل والوالدة كثالث 
سبب لإلعاقة. تدلل هذه االستنتاجات بأن هنالك العديد من مسببات اإلعاقة التي ميكن لصناع القرار واملؤسسات 
العاملة لصالح األفراد ذوي اإلعاقة تصميم استراتيجيات تدخل بهدف التقليل من نسب انتشار اإلعاقة، كالقضايا التي 

لها عالقة باملرض، واحلوادث، وظروف احلمل والوالدة، واإلجراءات اإلسرائيلية.

1.3 ضعف انخراط األفراد ذوي اإلعاقة في التعليم
أكثر من ثلث األفراد ذوي اإلعاقة لم يلتحقوا أبدا بالتعليم، بنسبة  بأن  الوطني لألفراد ذوي اإلعاقة  يشير املسح 
35.5% في الضفة الغربية، باإلضافة إلى تسرب ثلثهم من التعليم )37%(. وتبلغ نسبة امللتحقني حاليًا بالتعليم %5.9، 
وهي نسبة قليلة جدًا. هذا ويقدر بأن نصف األفراد ذوي اإلعاقة )51.5%( في الضفة الغربية هم أميون، وهي نسبة 
من املهم مراعاتها من قبل صناع القرار واملؤسسات العاملة لصالح األفراد ذوي اإلعاقة من خالل تصميم تدخالت 

استراتيجية تعالج تدني الوضع التعليمي ومشاركة األفراد ذوي اإلعاقة في الفرص التعليمية.

1.4 ضعف مشاركة األفراد ذوي اإلعاقة في سوق العمل
تشير نتائج املسح الوطني لألفراد ذوي اإلعاقة بأن 85.6% من األفراد ذوي اإلعاقة ال يعملون وال يبحثون عن عمل، 
أي أن هذه الشريحة غير مشاركة في سوق العمل. أما نسبة البطالة ما بني األفراد ال تتعدى 5% )متعطلون ال يبحثون 

عن عمل ومتعطلون يبحثون عن عمل(.
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1.5 ضعف مشاركة األفراد ذوي اإلعاقة في األنشطة االجتماعية والرياضية
حوالي نصف ذوي اإلعاقة من عمر 10-17 سنة ال يشاركون في مناسبات اجتماعية )أفراح وأحزان( وأكثر من  
يذهبون  ال  فأكثر  الذين عمرهم 18 سنة  اإلعاقة  ذوي  ومعظم   بيوتهم.  في  واألهل  االصدقاء  يزورون  ال  الثلث 
مع االهل واألصدقاء لألماكن االجتماعية أو زيارة االصدقاء او املشاركة في املناسبات االجتماعية مثل االفراح 

واألحزان )%82.6، %56.4، %60.4(. 

2. االستنتاجات اخلاصة باحتياجات األفراد ذوي اإلعاقة 
تظهر أهم االستنتاجات اخلاصة باالحتياجات الرئيسية التي برزت من خالل املسح الوطني لألفراد ذوي اإلعاقة 

حسب نوع اإلعاقة كالتالي:

•تتراوح نسبة االفراد ذوي اإلعاقة البصرية الذين ال ميتلكون األدوات املساعدة الرئيسية وهم بحاجة اليها من  	
4.9% إلى %18.2.

•تتركز احتياجات ذوي اإلعاقة السمعية من األدوات املساعدة في احتياجاتهم إلى سماعات طبية دون محول  	
بيئة التلفون 44.5%، وسماعات طبية مع محول بيئة التلفون %44.4.

•تتراوح نسبة ذوي اإلعاقة احلركية الذين ال ميتلكون األدوات املساعدة  واخلدمات العالجية وهم بحاجة اليها  	
من 11.5%، إلى 37.1% وهي تتمثل في مصعد كهربائي لألولى وخدمات العالج الطبيعي لألخيرة.

التواصل وهم  إعاقة  ذوي  التي ال ميتلكها  األدوات  أهم  للنطق من  اللغوي وجهاز خاص  النطق  •يعتبر عالج  	
بحاجة اليها، حيث تصل نسبة األفراد الذين يحتاجون إلى عالج نطق لغوي إلى38.8% وجهاز خاص للنطق 

إلى %32.6.

•التذكر والتركيز أقل حاجة إلى أدوات مساندة: تبلغ نسبة ذوي إعاقة التذكر والتركيز الذين بحاجة إلى أدوات  	
مساعدة: بطاقة التعريف 15.4%  وأدوية  32.5%  ومذكرة إلكترونية %20.4.

وأدوية  نفسي  التعلم وهي: خدمات دعم  وتقنيات  إلى سلسلة من اخلدمات  التعلم بحاجة  إعاقة بطء  •ذوي  	
وخدمات عالج وظيفي وخدمات عالج نطقي وخدمات عالج طبيعي وشاشة قراءة وتقنيات للتعلم وبرنامج 

التعليم املتخصص. 

•ذوي اإلعاقة النفسية بحاجة إلى مجموعة من اخلدمات واألدوية وليسو بحاجة إلى أدوات مساندة، وهي دعم  	
ومساندة من مركز متخصص )34.7%(، خدمات طبية من طبيب او ممرضة )30%(، خدمات اجتماعية من 
عاملة اجتماعية او غيرها )27.5%(، خدمات عالج وظيفي )22.1%(، استشارات )26.4%(، خدمات مقدمة 

من طبيب نفسي )38.2%(، وادوية )30.3%(، وخدمات عالج طبيعي )%17.3(.

3. االستنتاجات اخلاصة باملؤسسات العاملة لصالح األفراد ذوي اإلعاقة 
وخدماتها املقدمة

3.1 متركز معظم املؤسسات العاملة لصالح األفراد ذوي اإلعاقة في محافظ بيت حلم
مع أن نتائج املسح الوطني تشير إلى أن نسب انتشار اإلعاقة هي أعلى في محافظة اخلليل منها في محافظة بيت 
حلم، إال أن الدراسة التي شملتها املؤسسات في هذا التقرير تظهر بأنها تتمركز بشكل أساسي في محافظة بيت 
حلم حيث تعمل 20 مؤسسة هنالك مقارنة مع 15 مؤسسة في محافظة اخلليل. إن هذا قد يؤدي إلى إرتفاع تكاليف 

وقدرة وصول األفراد ذوي اإلعاقة إلى هذه اخلدمات، ال سيما تلك اخلدمات البعيدة عن مناطق سكنهم.
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3.2 ضعف التمثيل النسائي ولألفراد ذوي اإلعاقة في الهيئات احلاكمة للمؤسسات العاملة 
لصالح األفراد ذوي اإلعاقة

يعتبر التمثيل النسائي ولألفراد ذوي اإلعاقة في الهيئات احلاكمة للمؤسسات العاملة لصالح ذوي اإلعاقة في محافظتي 
الهيئة اإلدارية. تدلل هذه  أو  العامة  الهيئة  التمثيل في عضوية  بيت حلم واخلليل ضعيف جداً، سواء على مستوى 
الظاهرة، بالتالي، على ضعف التمثيل لألفراد ذوي اإلعاقة في عملية صنع القرار والسياسات لهذه املؤسسات والتي 

إنبثقت، بشكل أساسي، لصالح وخدمة هذه الشريحة. 

3.3 فجوة في تغطية األفراد ذوي اإلعاقة من الفئات العمرية من كبار السن
تشير الدراسة بأن مجمل الفئات العمرية املستهدفة من قبل املؤسسات العاملة لصالح األفراد ذوي اإلعاقة تتركز 
بشكل رئيسي بني فئة األطفال والشباب وتتراوح من عمر 3 إلى 35 عاماً، بحيث  يركز عدد كبير من املؤسسات على 
الطبي،  للعالج  والتحويل  اخلاصة،  والتربية  التعليم  تقدمي خدمات  في  ال سيما  3-18 سنة،  من عمر  األطفال  فئة 
وعالج النطق، وتوفير األدوات املساعدة. أما الفئات العمرية التي تتراوح من 16-35، فهي غالباً ما تستهدف من قبل 
املؤسسات التي تقدم خدمات التدريب والتأهيل املهني والتي لديها مشاغل محمية. وإن أخذنا بعني اإلعتبار بأن نسبة 
انتشار اإلعاقة ترتفع بارتفاع العمر، بناء على املسح الوطني لإلعاقة، حيث تتمركز النسبة األكبر من األفراد ذوي 
اإلعاقة في الفئات العمرية من 75 عاماً فما فوق بنسبة 32%، يليها األفراد من عمر 65 عاماً وحتى 74 عاماً، بنسبة 
16.8%، ومن ثم األفراد من عمر 55 إلى 64 عاماً، بنسبة 7.1%، نالحظ بأن هنالك حاليًا فجوة كبيرة في تغطية 

وتقدمي خدمات تالءم احتياجات هذه الفئة العمرية من األفراد ذوي اإلعاقة.

3.4 قدرة استيعابية مؤسساتية عالية لتقدمي خدمات العالج والتأهيل البصري 
إن القدرة االستيعابية للمؤسسات من حيث عدد احلاالت املستفيدة من اخلدمات هي أعلى للعالج والتأهيل البصري، 
مقارنة مع بقية اخلدمات املقدمة في العالج التأهيلي املتخصص، يليها العالج النفسي، ومن ثم العالج الطبيعي، وعالج 
النطق واللغة. وتشكل خدمات العالج الوظيفي املرتبة األخيرة من حيث كبر التغطية لعدد احلاالت املستفيدة وأقل 
قدرة استيعابية للمؤسسات في هذا املجال. ويتوافق ذلك مع نتائج املسح الوطني لألفراد ذوي اإلعاقة الذي أظهر بأن 
ما زال هنالك احتياج كبير خلدمات العالج الوظيفي ألنواع إعاقات معينية، حيث أن 86.2% من األفراد ذوي اإلعاقة 
احلركية واستخدام األيدي من عمر 18 سنة فأكثر لم يستخدموا خدمات العالج الوظيفي ولكنهم بحاجة لها، باإلضافة 

إلى 78.5% لم يستخدموا خدمات العالج الطبيعي ولكنهم بحاجة لها. 

من ناحية أخرى، يتم استهداف 86% من احلاالت من قبل مؤسسات محافظة بيت حلم، مقارنة مع 14% من احلاالت 
التي تخدم من قبل مؤسسات محافظة اخلليل. وآخذين بعني االعتبار بأن عدد مؤسسات التي تقدم مثل هذه اخلدمات 
بلغ 20 في محافظة بيت حلم، و17 في محافظة اخلليل، تدل هذه النتيجة على أن القدرة االستيعابية ملؤسسات بيت 

حلم أكبر من مؤسسات اخلليل من حيث تقدمي عالج التأهيل التخصصي.

ومع توفر هذه اخلدمات من قبل عدة مؤسسات في محافظة بيت حلم واخلليل، والتي تبرز القدرة االستيعابية الكبيرة 
لهذه املؤسسات مقارنة مع بقية اخلدمات املقدمة، إال أنه ما زال هنالك احتياج كبير لألفراد ذوي اإلعاقات املختلفة 

في هذا املجال وهو غير ملبى حتى هذه اللحظة، ال سيما إلعاقة احلركة والصحة النفسية وبطء التعلم.
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3.5 اقتصار خدمات العالج الصحي والتشخيصي والوقائي والطبي املتخصص على 
عدد قليل من املؤسسات وفجوة في تقدميها لألفراد ذوي اإلعاقة النفسية وإعاقة التذكر 

والتركيز
يقتصر تقدمي هذه اخلدمات على عمل 3 مؤسسات فقط )جمعية بيت النور للعناية بالعني والنظر، وجمعية بيت 
بها  بالتحديد، فتقوم  أما اخلدمات اجلراحية  املعاقني(.  لتأهيل  للتأهيل، جمعية اإلحسان اخليرية  العربية  حلم 
مؤسسة واحدة فقط، وهي جمعية بيت حلم العربية للتأهيل والتي تشمل جراحات العيون، واألنف، واألذن، والترميم 
والتجميل، واألعصاب، والقلب، الخ، حيث تقوم بقية املؤسسات بتحويل احلاالت. ومن اجلدير بالذكر بأن هنالك 

فجوة في تقدمي هذه اخلدمات لألفراد ذوي اإلعاقة النفسية وإعاقة التذكر والتركيز. 

3.6 افتقار خدمات تعليمية متخصصة لفئات عمرية معينة ولألفراد ذوي اإلعاقة 
الذهنية وبشكل مجاني وقريب من مكان السكن

تشير النتائج بأن القدرة االستيعابية فيما يتعلق بتقدمي خدمات التعليم املتخصص لذوي اإلعاقة ملؤسسات بيت 
السمعية  اإلعاقات  ذوي  للطالب  متخصصة  مدارس  وجود  ظل  في  سيما  ال  اخلليل،  مؤسسات  من  أكبر  حلم 
والنطقية والبصرية في محافظات بيت حلم. هذا وبأن اخلدمات التعليمية وخاصة للصم، في مجملها تستهدف 
للفئات  تعليمية في هذا املجال للصم  أية خدمات  يتوفر  بينما ال  العمرية لألطفال، حتى سن 13 عاماً،  الفئات 
العمرية األكبر سناً. وال بد من التنويه هنا بأن معظم اخلدمات التعليمية املقدمة لألفراد ذوي اإلعاقة حتى عمر 
18 عاماً هي مدفوعة األجر بنسبة عالية ومكلفة، وغير قريبة من مكان السكن، مما يزيد املهمش تهميشاً، علماً 
بأن التعليم األساسي في فلسطني مجاني. تصل التكلفة السنوية للفرد ذوي اإلعاقة البصرية في املدرسة العالئية، 

على سبيل املثال، إلى 20000 دوالر أمريكي.

على  القدرة  ولديها  الفئة  هذه  الحتياجات  كافية  بأنها  للمكفوفني  التعليمية  اخلدمات  تعتبر  أخرى،  ناحية  من 
ومجمل  الذهنية،  اإلعاقات  ذوي  لألفراد  التعليمية  اخلدمات  على  عالي  طلب  هنالك  باملقابل  ولكن  استيعابها، 
املؤسسات التي تقدمها قليلة ذات طاقة استيعابية بسيطة تتراوح من 20 – 50 فرداً. كما أن هنالك افتقار للخدمات 
قدرتها  بأن  املؤسسات  وتشير  اإلعاقات. هذا  ذوي  األطفال  تستهدف  والتي  املبكرة  للطفولة  التعليمية  والبرامج 
على التوسع في تقدمي مثل هذه اخلدمات هي فعلياً ضئيلة، إذ لم تتوسع معظم املؤسسات خالل السنوات الثالثة 
املاضية بشكل كبير، بل حافظت على نفس عدد احلاالت التي تخدمها ونفس التغطية اجلغرافية، علماً بأن هنالك 

طلب عالي ملثل هذه اخلدمات، وال يلبى حتى هذه اللحظة.

3.7 محدودية القدرة االستيعابية خلدمات التأهيل املهني والتشغيل 
متيل خدمات التأهيل املهني والتشغيل إلى كونها برامج تدريب وتأهيل صغيرة احلجم ذات قدرة استيعاب محدودة 
نوعاً ما، حيث يستفيد منها حوالي 1.733 فرداً )59% منهم يستفيدون من املؤسسات في اخلليل(. بسبب ارتفاع 
تكلفتها العالية، تخفق هذه البرامج من الوصول إلى نسبة كبيرة من الفئات املستهدفة، وتنحصر في العمل مع عدد 
قليل من األفراد لفترة طويلة، ال سيما فيما يتعلق باإلعاقات الذهنية. وتعتبر مجمل اخلدمات املقدمة في هذا 
املجال هي برامج تقليدية من حيث انحصارها في التدريب والتأهيل املهني ضمن مواضيع تقنية متخصصة ولكنها 
محدودة نوعاً ما، وتقتصر على مهن معينة، كالنجارة، واخلياطة، وتصليح األحذية. هذا ويركز عدد قليل من هذه 
البرامج على دمج األفراد ذوي اإلعاقات في سوق العمل وتأسيس مشاغل محمية لألفراد ذوي اإلعاقة. وال تدير 
أية من املؤسسات التي شملتها الدراسة وقت تنفيذها أية مشاغل محمية في محافظة اخلليل. باإلضافة إلى ذلك 
تقوم 3 مؤسسات فقط بتطبيق برامج دمج األفراد ذوي اإلعاقة في سوق العمل وهي وكالة الغوث في محافظة 
لتقدمي قروض إلنشاء مشاريع صغيرة  افتقار  أن هنالك  للتربية اخلاصة، كما  الرجاء  بيت حلم واخلليل ومركز 
ويقتصر ذلك على 3 مؤسسات فقط هي مديرية الشؤون االجتماعية )20 فرداً( ومؤسسة اليف جيت )80 فرداً( 

في محافظة بيت حلم، ومركز الرجاء للتربية اخلاصة )95 فرداً(. 
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3.8  تفاوت القدرة االستيعابية للمؤسسات فيما يتعلق بتقدمي األجهزة التقنية للتأهيل 
وعدم تلبيتها لالحتياج احلالي

هنالك 13 مؤسسة تقدم أجهزة تقنية للتأهيل لألفراد ذوي اإلعاقة، ولكن تتفاوت قدراتها االستيعابية بشكل كبير من 
مؤسسة إلى أخرى من حيث عدد الفئات التي تخدمها، إذ 6 مؤسسات فقط تقدم أدوات تقنية على نطاق محدود 
في هذا املجال يتراوح من 1 إلى 100 حالة، وعدد قليل جداً من املؤسسات، مبا يعادل 3 مؤسات فقط، تقدم خدمات 
ل100-300 حالة سنوياً. وميكن االستنتاج بأن عدد احلاالت املستفيدة حالياً من األدوات املساعدة ال يلبي الطلب 
واالحتياج العالي لألفراد ذوي اإلعاقة لألدوات املساعدة، حيث أشار اجلهاز املركزي لإلحصاء الفلسطيني بأن هنالك 
نسبة االفراد ذوي اإلعاقة البصرية الذين ال ميتلكون األدوات املساعدة الرئيسية وهم بحاجة اليها تتراوح من %4.9 
إلى 18.2%، وتتركز احتياجات ذوي اإلعاقة السمعية من األدوات املساعدة في احتياجاتهم إلى سماعات طبية دون 

محول بيئة التلفون 44.5%، وسماعات طبية مع محول بيئة التلفون 44.4%، وهو غير ملبى حالياً.

3.9 اقتصار خدمات املواءمة والتعديالت البيئية على مواءمة املنازل
احلاالت  عدد  وصل  بحيث  خاص،  بشكل  اإلعاقة  ذوي  األفراد  منازل  ومواءمة  تأهيل  على  فقط  املؤسسات  تركز 
املستفيدة من هذه اخلدمات إلى 138 حالة، معظمها تقدم من قبل املؤسسات العاملة في محافظة بيت حلم. وبشكل 
عام، تعتبر هذه اخلدمة محدودة جداً. بعض املؤسسات لديها تدخالت في مراقبة املخالفات على االبنية )كجزء من 
العمل على السياسات(، ولكن هنالك افتقار إلى تدخالت تختص في مواءمة املواصالت والبنية التحتية العامة ووسائل 

االتصاالت واملعلومات الحتياجات األفراد ذوي اإلعاقة، وال سيما بالتعاون مع الهيئات احمللية والقطاع اخلاص. 

3.10 محدودية عمل املؤسسات في مجال الدعم املادي واللوجستي وبناء قدرات املؤسسات 
وتطبيق السياسات الوطنية

القدرات  وبناء  خدمات،  وشراء  واللوجستية،  واملادية  العينية  املساعدات  تقدمي  مجال  في  املؤسسات  عمل  يقتصر 
املؤسساتية، وتطبيق السياسات الوطنية في مجال اإلعاقة على مؤسسات معينة وبشكل أساسي يشمل عمل وزارة 
الشؤون االجتماعية، واالحتادات العامة وجلنة شؤون الطلبة املعوقني في جامعة بيت حلم، وبعض املؤسسات األهلية 

االخرى. 

3.11 ضعف القدرة على التوسع في تغطية خدمات التأهيل التخصصية ذات التكلفة 
العالية

وتطوير  تغطيتها  نطاق  توسيع  عام،  بشكل  تتفادى،  املؤسسات  بأن  الدراسة  شملتها  التي  املؤسسات  ممثلي  يشير 
خدمات التأهيل املتخصصة ذات التكلفة العالية بسبب صعوبة توفر التمويل، وضعف القدرات املالية لألفراد ذوي 
اإلعاقة ومساهمتهم في دفع تكاليف مثل هذه اخلدمات، كخدمات اإليواء مثاًل. فعلى سبيل املثال، تصل تكلفة الفرد 
ذوي اإلعاقة الذهنية الشديدة للعناية الدائمة في الدار التابعة جلمعية اإلحسان اخليرية لرعاية وتأهيل املعاقني إلى 
ما يقارب 2.500 شيكل شهرياً. وبشكل عام، ال تتعدى نسبة مساهمة أسر األفراد ذوي اإلعاقة 10%، وتكفل وزارة 
الشؤون االجتماعية ما يقارب 50% من األفراد املقيمني بحيث تدفع عن كل فرد حوالي 700 شيكاًل. وينطوي األمر 
كذلك على خدمات التشغيل والتأهيل املهني والتي ال تستطيع املؤسسات توسيع قدرتها االستيعابية في هذا املجال 
حيث ترتفع تكاليف مثل هذه اخلدمات، حيث تقدر مؤسسة اليف جايت، على سبيل املثال، تكلفة املشاغل احملمية 
مبا يقارب 10.000 – 20.000 شيكاًل بالشهر، مما يحد من قدرتها االستيعابية لعدد األفراد حلوالي 40 فرداً، ولم 
تتعدى نسبة الزيادة في تقدمي اخلدمة إلى 30% خالل السنوات املاضية وتعتمد بشكل كبير على مدى توفر التمويل 

اخلارجي للمؤسسة.
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إن انحصار تقدمي مثل هذه اخلدمات على عدد معني من املؤسسات، ومتركزها بشكل أساسي في محافظة بيت 
حلم، يحد من قدرة األفراد ذوي اإلعاقة في املناطق البعيدة عن تقدمي هذه اخلدمات من الوصول إليها، وارتفاع 
تكاليف الوصول إليها، ال سيما في ظل تردي الظروف االقتصادية واملعيشية ألسر األفراد ذوي اإلعاقة، وضعف 

قدرتهم على حتمل التكاليف العالية لهذه اخلدمات وتكاليف الوصول إليها أيضاً.

3.12 تفاوت تكلفة تقدمي خدمات التأهيل لألفراد ذوي اإلعاقة بشكل كبير 
تتفاوت تكلفة تقدمي خدمات التأهيل لألفراد ذوي اإلعاقة من مؤسسة إلى أخرى حسب نوع اخلدمة وطبيعتها، 
حيث وصلت أعلى تكلفة بقيمة حوالي 20.000 دوالر أمريكي في املؤسسة العالئية للمكفوفني، والتي تتضمن تعليم 
وإيواء وعالج لألفراد ذوي اإلعاقات البصرية. وتختلف هذه التكاليف من مؤسسة إلى أخرى باختالف نوع اخلدمة 
وطبيعتها. فعلى سبيل املثال، تصل تكلفة تعليم القراءة الشفهية وفهمها مع توفير املبيت في مؤسسة افتح بولس 
السادس للتأهيل السمعي النطقي إلى 3.500 دوالر أمريكي، أما تكلفة خدمة السكن والرعاية على مدار 24 ساعة 
لألفراد ذوي اإلعاقات الصعبة والتوحد وبطء التعلم املقدمة من مؤسسة مييمة فتصل إلى 600 يورو. وتصل تكلفة 
تعليم الطالب الذين يعانون من حتصيل اكادميي منخفض بسبب تلف بسيط في الدماغ، أو ظروف بيئية سيئة أو 
تعليم سيء، أو طالب يعانون من صعوبة في الكتابة والقراءة، أو صعوبة سمع، أو توحد، واملقدمة من قبل مدرسة 

الفرح للتعليم البطيء إلى 1.000 دوالر. 

أما بعض املؤسسات األخرى فتصل تكلفة خدماتها إلى 2.500 شيكل. يعود هذا االختالف الشاسع ما بني تكلفة 
العاملني في  بأن طبيعة بعض اخلدمات قد تتشابه، إلى عدد املوظفني  اخلدمات من مؤسسة إلى أخرى، علماً 
الفرد املستهدف 1 إلى 1 لدى بعض املؤسسات، كما هو احلال،  املؤسسة، حيث تصل نسبة املوظفني إلى عدد 
مثاًل، في املدرسة العالئية حيث يتعدى عدد املوظفني عدد األفراد ليصل إلى 37 موظف مقابل 31 طالب من ذوي 
اإلعاقة. من ناحية أخرى، عدد قليل من املؤسسات تستخدم مقرات متلكها، أما املعظم فيستأجر بتكاليف عالية 
جداً مقابل قدراتها وإمكانياتها املادية. أضف إلى ذلك ارتفاع املصاريف اإلدارية والتكاليف التشغيلية للمؤسسات 
التأهيلي  والعالج  اإليوائية  باخلدمات  يتعلق  فيما  سيما  ال  واملياه،  والكهرباء  والتبريد  التدفئة  رسوم  حيث  من 

املتخصص. 

3.13 ضعف آليات التنسيق والتشبيك ما بني املؤسسات العاملة لصالح ذوي اإلعاقة 
مع وجود عالقات تنسيق وتشبيك ما بني املؤسسات العاملة لصالح ذوي اإلعاقة في محافظتي بيت حلم واخلليل، 
بناء جسم  إال أن مجمل املقابالت مع ممثلي املؤسسات أشارت إلى ضعف هذه العالقات وعدم مأسستها عبر 
تنسيقي واضح املعالم وله مرجعيات واضحة وفاعل. فقد قيمت معظم املؤسسات عالقاتها باملؤسسات األخرى، 
باملجمل، بشكل إيجابي، ولكنها تتسم بشكل عام وتنحصر بتحويل احلاالت والزيارات املتبادلة، لكنها غير ممأسسة 
هذه  بني  ما  أقيمت  التي  والشخصية  القدمية  التاريخية  والعالقات  البسيطة  التنسيقية  العالقات  على  وتعتمد 

املؤسسات. 

3.14 عدم توفر أبحاث شاملة حول اإلعاقة على مستوى املؤسسات واحملافظات والوطن 
من اجلدير التنويه ضمن إطار هذه الدراسة بأنه ال يتوفر أبحاث ومعلومات شاملة عن قطاع األعاقة بشكل عام 
على مستوى الوطن، وعلى مستوى محافظتي بيت حلم واخلليل. ال يوجد أبحاث تفصيلية وعلمية حول تدخالت 
معينة  أو برامج في قطاع اإلعاقة، لتشمل مواضيع مثل التأهيل الطبي والعالجي واألدوات املساعدة والتأهيل 
اللحظة  وما مت حتقيقه حتى هذه  املاضية  األربعون سنة  املؤسسات خالل  إن مجمل عمل  املجتمع.  على  املبني 
من دروس مستفادة وتقنيات حول التأهيل وبرامجه في فلسطني لم يوثق على مستوى املؤسسة أو على مستوى 
البرامج الوطنية. إن عدم توفر األبحاث املوثقة يعرقل تطوير وتنفيذ برامج وسياسات فعالة في مجال التأهيل. 
هنالك ضرورة إلجراء أبحاث متخصصة في قضايا تتطرق مثاًل إلى العالقة ما بني احتياجات التأهيل، واحلصول 
على اخلدمات، واملخرجات الصحية والتكلفة، باإلضافة إلى حتديد احملددات والعوامل املساعدة لعملية التأهيل 
والنماذج في تقدمي اخلدمات، ومنهجيات تطوير وحتفيز الكوادر البشرية املتخصصة في التأهيل، وطرق التمويل، 

وكفاءة خدمات التأهيل املقدمة، واستدامتها، لتشمل أيضاً خدمات برامج التأهيل املبني على املجتمع.  
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5. االستنتاجات اخلاصة باملشاكل التي يواجهها األفراد ذوي اإلعاقة 
من أهم املشاكل التي تواجه األفراد ذوي اإلعاقة من وجهة نظر املؤسسات التي شملتها الدراسة ومن خالل املسح 

الوطني لألفراد ذوي اإلعاقة كان ما يلي:

•عدم توفر فرص عمل مالءمة الحتياجات ذوي اإلعاقة. 	

•ضعف املشاركة في سوق العمل من قبل األفراد ذوي اإلعاقة. 	

•ضعف الوعي املجتمعي اجتاه اإلعاقة.  	

•ضعف الوعي األسري باجتاه اإلعاقة وأهمية رعاية األفراد ذوي اإلعاقة  	

• سنة فما فوق عدم توفر صفوف تعليم بعد عمر 13	

•احلاجة إلى مواءمات بيتية. 	

•عدم توفر اخلدمات اإليوائية. 	

•قلة عدد املدارس التي تختص في تعليم الصم. 	

•ارتفاع تكلفة اخلدمات والوصول اليها، وال سيما في ظل تدني الوضع املادي ألسر األفراد ذوي اإلعاقة. 	

•ضعف بعض املوارد البشرية للمؤسسات وخاصة في مجال تشخيص اإلعاقة. 	

•السياسات الوطنية غير داعمة حلقوق واحتياجات األفراد ذوي اإلعاقة. 	

•محدودية برامج التوعية واإلجراءات الوقائية املرتبطة في أسباب اإلعاقة وخاصة تلك التي سببها املرض وظروف  	
الوالدة واحلمل واحلوادث املختلقة والتشوهات اخللقية والوراثة. 

•ارتفاع نسبة ذوي اإلعاقات املختلفة الذين ال ميتلكون وهم بحاجة إلى األدوات املساندة.   	

•ارتفاع نسبة ذوي اإلعاقات املختلفة الذين بحاجة إلى خدمات عالجية مختلفة.  	

•ارتفاع نسبة ذوي اإلعاقة الذين يواجهون صعوبات في الوصول أثناء تأدية أنشطة محددة خارج املنزل وذلك بسبب  	
عدم موائمة األرصفة والشوارع واإلشارات اإلرشادية واخلدمات الترفيهية ومواقف السيارات.

•ارتفاع نسبة ذوي اإلعاقة الذين يواجهون صعوبات في ممارسة األنشطة اليومية في املنازل  	

•ارتفاع نسبة ذوي اإلعاقة الذين يواجهون صعوبات في ممارسة األنشطة اليومية في املدارس. 	

•ارتفاع نسبة ذوي اإلعاقة الذين يواجهون مشكالت في التعامل مع املباني العامة  	

•ارتفاع نسبة ذوي اإلعاقة الذين يتجنبوا القيام بعمل ما نتيجة نظرة اآلخرين. 	

•ارتفاع نسبة ذوي اإلعاقة الذين ال يشاركون في مناسبات اجتماعية )أفراح وأحزان( وال يزورون األصدقاء واألهل  	
في بيوتهم.

واحلي  احلارة  مثل  أخرى  أماكن  في  الناس  ومع  األهل  مع  التواصل  في  مشكلة  لديهم  الذين  نسبة  •ارتفاع  	
واملدرسة.

•عدم تطبيق قانون املعاق الفسطيني وعدم وجود مجموعات ضاغطة للمطالبة بحقوق األشخاص ذوي اإلعاقة. 	
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الجزء الخامس: اإلطار العام المقترح لخطة 
العمل للمراكز المجتمعية في البلديات

ر�سمت وقدمت هدية من الفنانة االيطالية مونيكا بيانكاردي
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يعرض هذا اجلزء من التقرير اإلطار العام املقترح خلطة العمل اخلاصة باملراكز املجتمعية التي تعمل لصالح األفراد 
ذوي اإلعاقة والتابعة للبلديات في التجمعات املستهدفة لكل من يطا، وحلحول، والسموع، وإذنا في محافظة اخلليل، 
باإلضافة إلى بلدة بيت فجار في محافظة بيت حلم. لقد مت اعتماد هذا اإلطار العام مبشاركة ممثلني من هذه املراكز 
املجتمعية بحيث قامت كل بلدية باعتماده بناء على البيانات واملوارد البشرية واملادية املتوفرة لها، كما هو مفصل في 
التقارير اخلاصة بكل بلدية ومرفقة بهذا التقرير. وبشكل عام يتكون اإلطار العام من ثالثة أجزاء رئيسية كما هي 

موضحة أدناه:

اجلزء األول: مشاكل واحتياجات وحقوق األفراد ذوي اإلعاقة في البلدية 

يفصل اجلزء األول مشاكل واحتياجات وحقوق األفراد ذوي اإلعاقة لكل جتمع سكاني مستهدف بناء على مراجعة 
التقديرات املقدرة حول وضعية اإلعاقة إن توفرت معلومات لدى كل بلدية، باإلضافة إلى اعتماد التقديرات الوطنية كما 
هي موضحة في املسح الوطني لألفراد ذوي اإلعاقة وكما مت اعتمادها في هذه الدراسة. يتم صياغة النتائج اخلاصة 
بكل جتمع سكاني مستهدف بناء على النموذج املدرج في اجلدول أدناه، بحيث يتم أخذ بعني االعتبار نوع اإلعاقة، 

والتركيب العمري، واجلنس. وضمن هذا اإلطار، لكل نوع إعاقة، يتم حتديد احملاور التالية:

•التقديرات لعدد األفراد الذي ينوي املركز املجتمعي العمل معهم،  	

• عاماً. احتياجات ومشاكل األفراد لكل نوع إعاقة حتت سن 18	
• عاماً. احتياجات ومشاكل األفراد لكل نوع إعاقة فوق 18	

•احتياجات ومشاكل الرجال. 	

•احتياجات ومشاكل النساء 	

•مشكالت واحتياجات عامة جلميع ذوي اإلعاقة  	

الصحة النفسية بطء التعلمالتواصلالتذكر والتركيزاحلركةالسمعالنظراملجال 

تقديرات ذوي اإلعاقة 

احتياجات  ومشكالت حتت 
18 سنة 

احتياجات ومشكالت فوق 
18 سنة

احتياجات ومشكالت الرجال 

احتياجات ومشكالت النساء 

مشكالت واحتياجات عامة 
جلميع ذوي اإلعاقة 
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اجلزء الثاني: املوارد البشرية واملادية املتوفرة ضمن حدود البلدية  

يعنى هذا اجلزء من اإلطار العام بتحديد القدرات احلالية املتوفرة والتي ميكن جتنيدها من قبل كل بلدية، وبالتالي 
من قبل كل مركز مجتمعي، لتحديد ما ميكن تغطيته من احتياجات وتدخالت لألفراد ذوي اإلعاقة ضمن نطاق 
هذه القدرات. ويشمل ذلك حتديد املوارد البشرية واملالية واملادية من أجهزة ومباني، باإلضافة إلى العالقات مع 

املؤسسات خارج حدود البلدية. وضمن هذا اإلطار، يتم تفصيل احملاور التالية: 

•املصادر البشرية ذات العالقة  وتخصصاتها ودورها سواء في البلدية او في مؤسسات اخرى. 	

•موازنات مرصودة او ميكن رصدها او جمعها من داخل حدود البلدية  	

•مؤسسات تقدم خدمات وبرامج حالية في داخل حدود البلدية. 	

•عالقات مع مؤسسات خارج حدود البلدية تعمل أو ميكن ان تعمل لصالح ذوي اإلعاقة. 	

•مباني أو أجهزة متوفرة أو ميكن توفيرها بسهولة.  	

•أي مصادر أخرى يراها الفريق. 	

اجلزء الثالث: إطار العمل املقترح خلطة العمل للمراكز املجتمعية 

واملسؤولية  األنشطة  يتم حتديد  لكل مركز مجتمعي،  املقترحة  التدخالت  رئيسية، متثل  ثمانية محاور  بناء على 
واملشاركون واإلطار الزمني كما هو موضح أدناه. 

201220132014املشاركون املسؤوليةاالنشطةاحملور 

االجراءات الوقائية 

توعية وإرشاد األسرة واملجتمع 
واملدرسة  وذوي اإلعاقة انفسهم.

األدوات املساندة والتعديالت السكنية 
والبنية التحتية 

املشاركة االجتماعية

خدمات متخصصة)عالج وظيفي، 
ارشاد نفسي(

تعليم 

تأهيل للعمل وتوفير فرض عمل 

توفير استضافة)مبيت( 
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ي 

ل والت
م والخلي

ت لح
ظة بي

ي محاف
ي إعاقة ف

صالح األفراد ذو
ت العاملة ل

سا
س

م 1: المؤ
ق رق

المحل
سة

شملتها الدرا
الرقم

اسم املؤسسة
التلفون

ص املسئول
الشخ

التجمع السكاني
حملافظة

ا
نوع املؤسسة

1
حلم

ص ذوي اإلعاقة بيت 
حتاد الفلسطيني العام لألشخا

اال
2772427

ض عبيات
عو

حلم
بيت 

حلم
بيت 

أهلية

2
حمللية لتأهيل املعاقني/الدهيشة

اللجنة ا
2765033

أحمد ربيع
مخيم الدهيشة

حلم
بيت 

أهلية

3
خلليل

صم/ا
جمعية النادي العاملي لل

2226467
منير أبو رموز

خلليل
ا

خلليل
ا

أهلية

4
خلليل(

حلم وا
جلنوب )بيت 

اللجنة اإلقليمية للتأهيل املجتمعي منطقة ا
2767796

محمود بريغيث
بيت جاال

حلم
بيت 

جلنة

5
جلنوب لتاهيل ورعاية املعاقني/يطا

جمعية ا
2271333

محمد مغنم
يطا

خلليل
ا

أهلية

6
YM/ بيت ساحور

C
A جمعية الشبان املسيحية

2772713
نادر أبو عمشة

بيت ساحور
حلم

بيت 
أهلية

7
خلليل

خليرية /ا
ف ا

جمعية الكفي
2225278

س راتب 
املهند

البكري
خلليل

ا
خلليل

ا
أهلية

8
حلم

 جمعية بيت الرجاء للمكفوفني واملتخلفني عقلياً / بيت 
02-2764606

س جورج 
القسي

ض
عو

حلم
بيت 

حلم
بيت 

أهلية

9
حلم العربية للتأهيل

جمعية بيت 
2744049 -2744050/1

د. أدمون شحاده
بيت جاال

حلم
بيت 

أهلية

10
س للتأهيل السمعي والنطقي

س الساد
 مؤسسة افتح بول

2742568
Piera Sister

حلم
بيت 

حلم
بيت 

كنسية

11
جمعية بيت النور للعناية بالعني والنظر

2766151  - 2743564
صر

صوب نا
غ

بيت جاال
حلم

بيت 
أهلية

12
ف جيت للتأهيل

مؤسسة الي
0522489769 - 2741373

بوجارت شونكات
بيت جاال

حلم
بيت 

أهلية

13
حلم

 مديرية الشؤون االجتماعية / بيت 
2741216

أمل حمود
حلم

بيت 
حلم

بيت 
حكومية

14
مديرية الشؤون االجتماعية/يطا

2279364
ماجد جرادات

يطا
خلليل

ا
حكومية

15
مركز الواحة للتأهيل املهني

2772277
سالمة الرشماوي

بيت ساحور
حلم

بيت 
أهلية

16
املركز االجتماعي لتأهيل الشبيبة

2228214
أكرم القيمري

خلليل
ا

خلليل
ا

حكومية

17
خلليل

وكالة الغوث / ا
2296315/6

خلليل
ا

خلليل
ا

مم 
هيئة تابعة ملنظمة األ

املتحدة
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الرقم
اسم املؤسسة

التلفون
ص املسئول

الشخ
التجمع السكاني

حملافظة
ا

نوع املؤسسة

18
حلم

وكالة الغوث / بيت 
2751070

محمد األعرج - 
مدير البرنامج

حلم
بيت 

حلم
بيت 

مم 
هيئة تابعة ملنظمة األ

املتحدة

19
حلم

جلنة شؤون الطلبة املعوقني /جامعة بيت 
2741241

ماري سابيال
حلم

بيت 
حلم

بيت 
جلامعة 

جلنة تابعة 
حلم

بيت 

20
صدقاء املعاق الفلسطيني

جمعية ا
02-2760025

أحمد ذويب
حلم

بيت 
أهلية

21
صة/مخيم العروب

خلا
جمعية تأهيل ذوي االحتياجات ا

2522016
ف محيسن

يوس
مخيم العروب

خلليل
ا

أهلية

22
خليرية لرعاية وتأهيل املعاقني

 جمعية االحسان ا
2215037

باسل أبو سنينه
خلليل

ا
خلليل

ا
أهلية

23
صم

خليرية لألطفال ال
 جمعية األمل ا

2220114
د. فواز عويوي

خلليل
ا

خلليل
ا

أهلية

24
 جمعية التأهيل اإلجتماعي

2283980
محمد عيسى

مخيم الفوار
خلليل

ا
أهلية

25
جلمعية العربية للمعاقني عقلياً - مدرسة الشروق لألطفال املكفوفني

ا
02-2767973

س شحادة
دوري

حلم
بيت 

حلم
بيت 

أهلية

26
 مؤسسة مييمة

02-2750044
نائب املدير/ رائد 

حنينيه
حلم

بيت 
حلم

بيت 
أهلية

27
صى السموع

 جمعية االق
02-2268120

صار أبو عقيل
ن

السموع
خلليل

ا
أهلية

28
خلليل

 جمعية االغاثة الطبية الفلسطينية ا
02-2291145

الدكتور دكتور 
صبحه

عثمان ابو 
خلليل

ا
خلليل

ا
أهلية

29
 مدرسة الفرح للتعليم البطيء

2772329
ممدوح أبو 

األب 
سعدا

بيت ساحور
حلم

بيت 
أهلية

30
 جمعية رعاية الطفل)جسدي وعقلي(

2745470
أمل اعميه

ضر
خل

ا
حلم

بيت 
أهلية

31
 املدرسة العالئية للمكفوفني

2742426
صباح حجازي

م
حلم

بيت 
حلم

بيت 
حكومية

32
مركز بسمة للتأهيل املهني

2772022
حلم

بيت 
حلم

بيت 
أهلية

33
صة

خلا
 مركز الرجاء للتربية ا

2258111
حملامي تيسير 

ا
مرقه

خلليل
ا

خلليل
ا

أهلية

34
خلير 

 جمعية سنابل ا
فداء حالحلة

حلحول
خلليل

ا
أهلية

35
مؤسسة قادر للتنمية املجتمعية

2749767
لنا بندك

حلم
بيت 

حلم
بيت 

أهلية



88

خلليل
حلم وا

التجمعات السكانية املستهدفة في محافظات بيت 
بلدة حلحول



89وضع واحتياجات األشخاص ذوي اإلعاقة والخدمات المقدمة لهم في محافظتي بيت لحم والخليل

خلليل
حلم وا

التجمعات السكانية املستهدفة في محافظات بيت 
بلدة يطا



90

خلليل
حلم وا

التجمعات السكانية املستهدفة في محافظات بيت 
بلدة السموع



91وضع واحتياجات األشخاص ذوي اإلعاقة والخدمات المقدمة لهم في محافظتي بيت لحم والخليل

خلليل
حلم وا

التجمعات السكانية املستهدفة في محافظات بيت 
بلدة بيت فجار



92

خلليل
حلم وا

التجمعات السكانية املستهدفة في محافظات بيت 
بلدة إذنا
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