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شكر وتقدير:

تتقــدم مؤسســة قــادر بالشــكر والتقديــر لكافــة املؤسســات واألشــخاص الذيــن ســاهموا وســهلوا إجنــاز هــذه الدارســة، 
ونخــص بالذكــر وكيــل وزارة التنميــة االجتماعيــة الســيد داوود الديــك واألخــوات واإلخــوة يف دائــرة املوازنــة يف وزارة 

التنميــة، وكافــة الزمــاء والزميــات الذيــن متــت مقابلتهــم/ّن يف إطــار إعــداد هــذه الدراســة.

وأخيــر ال يســعنا إال أن نقــدم شــكرنا اجلزيــل للمؤسســة الســويدية لإلغاثــة الفرديــة علــى الدعــم الــذي قدمتــه إلجنــاز 
هــذه الدارســة.

مؤسسة قادر
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ملخص تنفيذي:

ِليــل ُمَواَزنـَـة ِوَزاَرة التَّنِميــة االجِتماعّيــة ِمــن املَنُظــور التَّنَمــِوي لإلَعاَقــة مــن أجــل الوصــول إلــى فهم  هــدف التقريــر إلــى َتْ
عميــق ملســتوى مســؤولية الــوزارة جتــاه األشــخاص ذوي اإلعاقــة اســتناداً إلــى املوازنــة العامــة وبرنامجهــا، وباملقارنــة 
مــع احتياجــات األشــخاص ذوي اإلعاقــة وحقوقهــم املكفولــة مبوجــب القوانــن احملليــة واملعاييــر واالتفاقيــات الدوليــة 
ذات الصلــة. إضافــة إلــى فهــم التغيــرات يف سياســات الــوزارة جتــاه األشــخاص ذوي اإلعاقــة مــن خــال مخصصــات 
ــي املتحقــق للعامــن  ــة مــع اإلنفــاق الفعل ــة، واملقارن ــة االجتماعي ــة التنمي وخدمــات األشــخاص ذوي اإلعاقــة يف موازن

2017 و2018، كمــا هــدف التقريــر بشــكل محــدد إلــى تليــل ودراســة:

التنميــة 	  2017 و2018 واســتراتيجية قطــاع  للعــام  التنميــة االجتماعيــة  مــدى انســجام برنامــج موازنــة وزارة 
.2022-2017 الوطنيــة  السياســات  أجنــدة  مــع   2022-2017 االجتماعيــة 

مــدى االختــاف أو التبايــن بــن برنامــج املوازنــة للعــام 2017 و2018 وبــن مخصصــات برامــج وزارة التنميــة 	 
االجتماعيــة املقــّرة يف قانــون املوازنــة العامــة لــذات العامــن.

مــدى انســجام برنامــج املوازنــة وموازنــة الــوزارة للعــام 2018 مــع حقــوق األشــخاص ذوي اإلعاقــة وفــق مــا نــص 	 
عليــه قانــون حقــوق املعوقــن رقــم )4( لســنة 1999 واملعاييــر واالتفاقيــات الدوليــة ذات العاقــة.

مــا حجــم االســتهداف واملســتفيدين مــن خدمــات وبرامــج الــوزارة مــن األشــخاص ذوي اإلعاقــة باملقارنــة مــع 	 
املعطيــات الوطنيــة حــول أعــداد األشــخاص ذوي اإلعاقــة وتقديــر احتياجاتهــم.

مــا حجــم املخصصــات املرصــودة خلدمــات وبرامــج األشــخاص ذوي اإلعاقــة يف موازنــة وزارة التنميــة االجتماعيــة 	 
للعــام 2017 و2018 ومقارنتهــا باإلنفــاق الفعلــي للــوزارة لــذات الفتــرة.

ــن  ــة والقوان ــات الدولي ــة االتفاقي ــل ومراجع ــى تلي ــة عل ــة قائم ــة اســتقصائية تليلي ــة علمي ــاد منهجي ــد مت اعتم وق
احملليــة وغيرهــا مــن التشــريعات ذات الصلــة، إضافــة إلــى مراجعــة أهــداف التنميــة املســتدامة 2030، وأجنــدة 
السياســات الوطنيــة 2030، واخلطــة االســتراتيجية القطاعيــة للتنميــة االجتماعيــة 2017-2022، وتليــل التقاطعــات 
واالرتباطــات فيمــا بينهــا، مــع قانــون املوازنــة العامــة واملوازنــات املخصصــة لــوزارة التنميــة االجتماعيــة، باإلضافــة إلــى 
ــة للعامــن 2017 و2018،  ــة االجتماعي ــة وزارة التنمي ــات املخصصــة لــذوي اإلعاقــة يف موازن ــي للموازن تليــل تفصيل
ومقارنــة ذلــك باإلنفــاق الفعلــي، وتنفيــذ سلســلة ورش عمــل ولقــاءات مــع اجلهــات ذات الصلــة. كمــا مت عقــد ورشــة 
عمــل ألصحــاب الصلــة )وزارة التنميــة االجتماعيــة، األشــخاص ذوي اإلعاقــة، الفريــق األهلــي لدعــم شــفافية املوازنــة 
العامــة، املؤسســات التــي تُعنــى باألشــخاص ذوي اإلعاقــة ...(، مــن أجــل نقــاش مســودة التقريــر والتوصيــات، وإعــداد 

الصيغــة النهائيــة للتقريــر التحليلــي.

وقــد خلــص التقريــر إلــى أن برنامــج موازنــة وزارة التنميــة االجتماعيــة للعــام 2017 و2018 منســجم مــع اســتراتيجية 
قطــاع التنميــة االجتماعيــة 2017-2022 ومــع أجنــدة السياســات الوطنيــة 2017-2022، وأهــداف التنميــة املســتدامة 
ــة  ــة املرصــودة يف اســتراتيجية قطــاع التنمي ــات املالي ــة أقــل مــن املغلف ــة املتاحــة للموازن 2030، إال أن األســقف املالي
االجتماعيــة، ممــا يعيــق تقيــق األهــداف، حيــث أن األســقف املمنوحــة أقــل مــن املغلفــات املرصــودة. كذلــك شــهدت 
موازنــة العــام 2018، زيــادة للنفقــات التطويريــة، واســتهدافات أكبــر لألشــخاص ذوي اإلعاقــة، إال أن برنامــج املوازنــة 
للعــام 2018، واملوازنــة املخصصــة، ال تلبــي حقــوق ذوي اإلعاقــة الــواردة وفــق مــا نــص عليــه قانــون حقــوق املعوقــن 
الفلسطينين رقم )4( لسنة 1999 واملعايير واالتفاقيات الدولية ذات العاقة، وما زال حجم االستهداف واملستفيدين 
ــة حــول أعــداد  ــات الوطني ــة مــع املعطي ــوزارة مــن األشــخاص ذوي اإلعاقــة منخفــض باملقارن مــن خدمــات وبرامــج ال
األشــخاص ذوي اإلعاقــة. كمــا أن حجــم املوازنــات املرصــودة خلدمــات ذوي اإلعاقــة يف موازنــة الــوزارة مقاربــة لإلنفــاق 
الفعلــي خاصــة يف العــام 2017، إال أنــه توجــد ضــرورة لتوفــر بيانــات دقيقــة عــن مــدى تقيــق األهــداف واملخرجــات.
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وقــد تضمــن التقريــر جملــة مطالــب وتوصيــات أهمهــا: ضــرورة إنفــاذ مــا ورد يف االتفاقيــات الدوليــة والقوانــن 
احملليــة، واخلطــط الوطنيــة والقطاعيــة فيمــا يتعلــق بحقــوق ذوي اإلعاقــة دون إبطــاء أو انتقائيــة، وضــرورة أن يتضمــن 
ــة، وضــرورة رفــع  ــة ذات الصل ــاذ التشــريعات القانوني ــات لألشــخاص ذوي اإلعاقــة إلنف ــة العامــة موازن ــون املوازن قان
ــا االســتراتيجية  ــواردة يف خطته ــة ال ــات املالي ــع املغلف ــاءم م ــة، مبــا يت ــة االجتماعي ــوزارة التنمي ــة املخصصــة ل املوازن
2017-2022، مــن أجــل اإلنفــاذ الفعلــي لرؤيــة وأهــداف الــوزارة، ومــن ضمنهــا مخصصــات واســتهدافات األشــخاص 
ذوي اإلعاقــة، مــن خــال التــزام وزارة "املاليــة والتخطيــط" بتغطيــة تلــك املغلفــات املاليــة، وضــرورة رفــع مخصصــات 
واســتهدافات األشــخاص ذوي اإلعاقــة يف موازنــة وزارة التنميــة االجتماعيــة، مبــا يتناســب مــع إنفــاذ حقــوق األشــخاص 
ذوي اإلعاقــة، مــع التــزام وزارة "املاليــة والتخطيــط" بتحويــل مخصصــات وزارة التنميــة االجتماعيــة، وخاصــة املتعلقــة 
باألشــخاص ذوي اإلعاقــة، بعيــداً عــن التعقيــدات الفنيــة واإلداريــة، مــن خــال نظــام مالــي مــرن يراعــي خصوصيــة 
ــوزارة، وعــدم ربــط تويــل املخصصــات مبــدى توفــر الســيولة املاليــة، والعمــل علــى تقديــر دقيــق للخدمــات  عمــل ال
االجتماعيــة التــي تقدمهــا الــوزارة، خاصــة املتعلقــة بخدمــات األشــخاص ذوي اإلعاقــة، مــن أجــل تخصيــص املوازنــات 
الازمــة لذلــك، وضــرورة قيــام وزارة التنميــة االجتماعيــة بإعــداد تقريــر ســنوي مقــارن للموازنــة املقــدرة للبنــود 
املختلفــة املتعلقــة باألشــخاص ذوي اإلعاقــة مــع النفقــات الفعليــة املتحققــة، ومــدى االنحــراف إن وجــد، وأســبابه. 
وضــرورة تعديــل معادلــة االســتهداف للتحويــات النقديــة مبــا يضمــن حقــوق األشــخاص ذوي اإلعاقــة، وضــرورة توفيــر 
برامــج تهيئــة وأعــداد للمســتفيدين مــن األشــخاص ذوي اإلعاقــة يف مشــاريع التمكــن االقتصــادي إلجناحهــا، وضــرورة 
دمــج املؤسســات التــي تُعنــى باألشــخاص ذوي اإلعاقــة يف مجموعــات التخطيــط املشــترك وضــرورة تعزيــز الشــراكة مــا 
بــن وزارة التنميــة االجتماعيــة واملؤسســات ذات الصلــة باألشــخاص ذوي اإلعاقــة مــن أجــل العمــل التكاملــي مــع  توفيــر 
دعــم حكومــي لاتــادات واملؤسســات التــي تُعنــى باألشــخاص ذوي اإلعاقــة يف فلســطن، وضــرورة تفعيــل املجلــس 
األعلــى لألشــخاص ذوي اإلعاقــة، مبــا يضمــن أداء مهامــه كجســم تنســيقي رقابــي للجهــود احلكوميــة وغيــر احلكوميــة 
الراميــة إلــى تقيــق حيــاة كرميــة لألشــخاص ذوي اإلعاقــة، وأهميــة العمــل مــع األشــخاص ذوي اإلعاقــة مــن منظــور 

احلقــوق اإلنســانية التــي كفلتهــا املواثيــق الدوليــة والتشــريعات احملليــة.
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َمة: ُمَقدِّ

قــن الفلســطيني رقــم  لــة مبتابعــة إْعمــال قانــون حقــوق األشــخاص املَُعوَّ تعتبــر وزارة التنميــة االجتماعيــة، الــوزارة املَُخوَّ
)4( للعــام 1999، وبالرغــم مــن مســؤولية الــوزارات األخــرى جتــاه حقــوق األشــخاص ذوي اإلعاقــة مثــل وزارة الصحــة 
والتربيــة والتعليــم والعمــل واحلكــم احمللــي وغيرهــا، فإنــه يقــع علــى وزارة التنميــة مســؤولية تقــدمي اخلدمــات املختلفــة 
لألشــخاص ذوي اإلعاقــة وفــق اختصاصهــا وبرامجهــا، إضافــة إلــى مســؤوليتها يف التنســيق مــع الــوزارات األخــرى يف 
ســبيل إعمــال حقــوق األشــخاص ذوي اإلعاقــة وتقــدمي اخلدمــات املختلفــة لهــم، بوصفهــا قائــدة العمــل االجتماعــي يف 

فلسطن.

التنميــة االجتماعيــة لألعــوام إعــداد اســتراتيجية قطــاع  التنميــة االجتماعيــة يف  2016 شــرعت وزارة  العــام   يف 
2017-2022 انســجاماً مــع أجنــدة السياســات الوطنيــة لــذات الفتــرة والتــي تعتبــر اإلطــار السياســاتي لبرنامــج 

احلكومــة الفلســطينية حتــى العــام 2022، واخلطــة الوطنيــة املتناغمــة مــع أهــداف التنميــة املســتدامة 2030.

ومــن املفتــرض أن تكــون أجنــدة السياســات الوطنيــة هــي أســاس فلســفة إعــداد اخلطــط الوطنيــة االســتراتيجية 
القطاعيــة وعبــر القطاعيــة، وأن تكــون أهدافهــا وسياســاتها وتدخاتهــا منبثقــة مــن أجنــدة السياســات الوطنيــة 
ــة املســتدامة 2030، وقائمــة  ــة، ومتناغمــة مــع أهــداف التنمي ــة مــن سياســاتها الوطني ــا املختلفــة، ومتقاطع وأولوياته

علــى أساســها، وانعكاســاً وتطبيقــاً لهــا.

واملوازنــة العامــة هــي التعبيــر املالــي لبرنامــج العمــل املعتمــد يف اخلطــة الوطنيــة، الــذي تعتــزم احلكومــة تنفيذهــا، ومــن 
أجــل إنفــاذ مــا ورد يف خططهــا القطاعيــة وعبــر القطاعيــة، وقــد عــّرف قانــون املوازنــة العامــة رقــم )7( لعــام 1998، 
املوازنــة العامــة بأنهــا "برنامــج مفصــل لنفقــات الســلطة الوطنيــة وإيراداتهــا لســنة ماليــة معينــة ويشــمل التقديــرات 
الســنوية إليــرادات الســلطة الوطنيــة واملنــح والقــروض واملتحصــات األخــرى لهــا والنفقــات واملدفوعــات املختلفــة1"، 
ــة األساســية وبرنامــج عمــل الســلطة  ــا "األداة املالي ــة العامــة بأنه ــون، املوازن ــم )19( مــن القان ــادة رق ــا وعّرفــت امل كم
الوطنيــة التفصيلــي للنفقــات واإليــرادات ملختلــف النشــاطات املقــدرة لســنة ماليــة معينــة لتحقيــق األهــداف والسياســات 
املاليــة واالقتصاديــة واالجتماعيــة"، كمــا تســتخدم املوازنــة العامــة أيضــا كأداة لتحقيــق أغــراض اجتماعيــة، فهــي تعمــل 
علــى تقيــق التــوازن االجتماعــي والقضــاء علــى التفــاوت بــن دخــول األفــراد، مــع ضمــان وصــول اخلدمــات العامــة 

للفئــات األكثــر تهميشــاً واألقــل حظــاً يف املجتمــع.

وموازنــة وزارة التنميــة االجتماعيــة لهــا أهميــة خاّصــة؛ كونهــا تعّبــر عــن مــدى إنفــاذ رؤيــة وأهــداف والتدخــات 
السياســاتية لــوزارة التنميــة االجتماعيــة ومــن ضمنهــا البرامــج املرتبطــة باألشــخاص ذوي اإلعاقــة يف فلســطن، 
واالســتهدافات التفصيليــة واملخرجــات املتوقعــة، لــذا كان هــذا التقريــر لتحليــل موازنــة وزارة التنميــة االجتماعيــة مــن 

ــة. ــوي لإلعاق املنظــور التنم

1  قانون رقم )7( لعام 1998 بشأن الموازنة العامة، مادة رقم )1(.
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مضمون التقرير:
إن الهــدف مــن هــذه التقريــر هــو تليــل موازنــة وزارة التنميــة االجتماعيــة مــن املنظــور التنمــوي لإلعاقــة مــن أجــل 
الوصــول إلــى فهــم عميــق ملســتوى مســؤولية الــوزارة جتــاه األشــخاص ذوي اإلعاقــة اســتناداً إلــى املوازنــة العامــة 
ــة  ــة مبوجــب القوانــن احمللي ــة مــع احتياجــات األشــخاص ذوي اإلعاقــة وحقوقهــم املكفول ــة، وباملقارن وبرنامــج املوازن
ــة. إضافــة إلــى فهــم التغيــرات يف سياســات الــوزارة جتــاه األشــخاص ذوي  واملعاييــر واالتفاقيــات الدوليــة ذات الصل
اإلعاقــة مــن خــال مخصصــات وخدمــات األشــخاص ذوي اإلعاقــة يف موازنــة العــام 2017 و2018 ارتباطــاً باإلطــار 

ــق للعامــن 2017 و2018.  ــي املتحق ــاق الفعل ــة مــع اإلنف ــة، واملقارن ــي لاســتراتيجية وبرنامــج املوازن الزمن

وبشكل محدد، فإن الهدف من التقرير هو اإلجابة على األسئلة التالية:

مــا مــدى انســجام برنامــج موازنــة وزارة التنميــة االجتماعيــة للعــام 2017 و2018 واســتراتيجية قطــاع التنميــة 	 
االجتماعيــة 2017-2022 مــع أجنــدة السياســات الوطنيــة 2017-2022؟

هــل هنــاك أي اختــاف أو تبايــن بــن برنامــج املوازنــة للعــام 2017 و2018 وبــن مخصصــات برامــج وزارة التنميــة 	 
االجتماعيــة املقــّرة يف قانــون املوازنــة العامــة لــذات العامــن؟

مــا مــدى انســجام برنامــج املوازنــة وموازنــة الــوزارة للعــام 2018 مــع حقــوق األشــخاص ذوي اإلعاقــة وفــق مــا نــص 	 
عليــه قانــون حقــوق املعوقــن رقــم )4( لســنة 1999 واملعاييــر واالتفاقيــات الدوليــة ذات العاقــة؟

مــا هــو حجــم االســتهداف واملســتفيدين مــن خدمــات وبرامــج الــوزارة مــن األشــخاص ذوي اإلعاقــة باملقارنــة مــع 	 
املعطيــات الوطنيــة حــول أعــداد األشــخاص ذوي اإلعاقــة وتقديــر احتياجاتهــم؟

مــا هــو حجــم املخصصــات املرصــودة خلدمــات وبرامــج األشــخاص ذوي اإلعاقــة يف موازنــة وزارة التنميــة 	 
الفتــرة؟ لــذات  للــوزارة  الفعلــي  باإلنفــاق  2017 و2018 ومقارنتهــا  للعــام  االجتماعيــة 
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منهجية إعداد التقرير التحليلي:

مت اعتماد منهجية علمية استقصائية حتليلية، قائمة على احملاور التالية:

تليل ومراجعة اتفاقية األمم املتحدة حلقوق األشخاص  ذوي اإلعاقة.. 1
تليل ومراجعة القانون األساسي الفلسطيني املعدل، وخاصة املواد املتعلقة باألشخاص ذوي اإلعاقة.. 2
تليــل ومراجعــة قانــون رقــم )4( لســنة 1999 بشــأن حقــوق املعوقــن، واملراســيم الرئاســية وقــرارات مجلــس . 3

الــوزراء ذات الصلــة.
تليل أهداف التنمية املستدامة 2030، وخاصة األهداف املرتبطة بحقوق األشخاص ذوي اإلعاقة.. 4
تليل أجندة السياسات الوطنية 2030، وخاصة األولويات والسياسات املرتبطة باألشخاص ذوي اإلعاقة.. 5
تليــل اخلطــة االســتراتيجية القطاعيــة للتنميــة االجتماعيــة 2017-2022، ومــدى تضمنهــا ألهــداف وسياســات . 6

وتدخــات مرتبطــة بحقــوق األشــخاص  ذوي اإلعاقــة.
تليــل التقاطعــات واالرتباطــات مــا بــن أهــداف التنميــة املســتدامة وأجنــدة السياســات الوطنيــة االســتراتيجية . 7

القطاعيــة للتنميــة االجتماعيــة. مــع قانــون حقــوق املعوقــن الفلســطينين رقــم 4 لســنة 1999، املعاييــر واالتفاقيــات 
الدوليــة ذات الصلــة.

تليــل قانــون وكتــاب املوازنــة العامــة لألعــوام الثاثــة 2016-2017-2018، واملوازنــات املخصصــة لــوزارة التنميــة . 8
االجتماعية.

ــة للعامــن . 9 ــة االجتماعي ــة وزارة التنمي ــات املخصصــة لألشــخاص ذوي اإلعاقــة يف موازن ــي للموازن تليــل تفصيل
ــي. ــك باإلنفــاق الفعل ــة ذل 2017 و2018، ومقارن

تنفيذ سلسلة ورش عمل ولقاءات مع اجلهات ذات الصلة بالتقرير.. 10
ــا، . 11 ــة، ومبــا يخــدم الدراســة وأهدافه ــات ذات الصل ــى األدبي ــة" اعتمــاداً عل ــم أداة مســاندة للدراســة "مقابل تصمي

ــي األشــخاص ذوي اإلعاقــة يف فلســطن. ــراًء للدراســة، مــع مجموعــة مــن ممثل وإث
إعداد استنتاجات وتوصيات عملية ومحددة قابلة للتطبيق.. 12
إعداد مسودة التقرير التحليلي.. 13
عقــد ورشــة عمــل ألصحــاب الصلــة مبوضــوع التقريــر )وزارة التنميــة االجتماعيــة، ذوي اإلعاقــة، الفريــق األهلــي . 14

لدعــم شــفافية املوازنــة العامــة، االتــاد واملؤسســات التــي تُعنــى باألشــخاص  ذوي اإلعاقــة ...(، مــن أجــل نقــاش 
املنهجيــة ومســودة التقريــر واالســتنتاجات والتوصيــات، واالســتفادة مــن التغذيــة الراجعــة منهــم يف إثــراء التقريــر 

التحليلــي.
إعداد الصيغة النهائية للتقرير التحليلي.. 15
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المراجع والوثائق والمقابالت الخاصة بالتقرير التحليلي:

لغايات أعاد التقرير التحليلي، متت مراجعة الوثائق واملرجعيات التالية:

العددالوثيقة/ املرجعالرقم

1أهداف التنمية املستدامة 12030

1أجندة السياسات الوطنية 22022-2017

1القانون األساسي3

3قوانن فلسطينية4

1اتفاقية األمم املتحدة حلقوق األشخاص ذوي اإلعاقة.5

1استراتيجية قطاع التنمية االجتماعية 62022-2017

2مرسوم رئاسي 7

6قرار مجلس وزراء8

3موازنة املواطن لوزارة التنمية االجتماعية لألعوام 92018-2017-2016

3كتاب املوازنة العامة 102018-2017-2016

7مراجع وتقارير11

9مقابلة حصرية12

2مواقع رسمية13
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الفصل األول

 حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة 
في التشريعات الدولية والمحلية
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َمة: ُمَقدِّ

اعتُمــدت اتفاقيــة حقــوق األشــخاص ذوي اإلعاقــة وبروتوكولهــا االختيــاري يف 13 كانــون األول/ديســمبر 2006 يف 
عــاً، ووقــع  مقــر األمم املتحــدة يف نيويــورك، وُفتــح بــاب توقيعهــا يف 30 آذار/مــارس 2007. ووقــع االتفاقيــة )82( موقِّ
عــاً، وصّدقــت علــى االتفاقيــة دولــة واحــدة. وميثــل هــذا أعلــى عــدد مــن املوقعــن يف  البروتوكــول االختيــاري )44( موقِّ
تاريــخ أي اتفاقيــة لــألمم املتحــدة يــوم فتــح بــاب توقيعهــا. وهــي أول معاهــدة شــاملة حلقــوق اإلنســان يف القــرن احلــادي 
ــة -تــوالً  ــا ملنظمــات تكامــل إقليمــي. وتشــّكل االتفاقي ــاب توقيعه ــح ب ــوق اإلنســان يُفت ــة حلق والعشــرين وأول اتفاقي

مثاليــاً- يف املواقــف والنهــج جتــاه األشــخاص ذوي اإلعاقــة.

ويقصــد باالتفاقيــة أن تكــون مبثابــة صــك حلقــوق اإلنســان ذي بُعــد جلــي فيمــا يتعلــق بالتنميــة االجتماعيــة. وتعتمــد 
االتفاقيــة تصنيفــاً واســعاً لألشــخاص ذوي اإلعاقــة وتعيــد تأكيــد ضــرورة متتــع جميــع األشــخاص الذيــن يعانــون مــن 
اإلعاقــة بجميــع أنواعهــا بجميــع حقــوق اإلنســان واحلريــات األساســية علــى أن وتوضــح االتفاقيــة وتصــف كيفيــة 
ــت فيهــا تعديــات لكــي  ــي أُدخل ــى األشــخاص ذوي اإلعاقــة وتــدد املجــاالت الت ــع فئاتهــا عل ــاق احلقــوق بجمي انطب
ميــارس األشــخاص ذوي  اإلعاقــة حقوقهــم بالفعــل واملجــاالت التــي انتُهكــت فيهــا حقوقهــم، وأيــن يجــب تعزيــز حمايــة 

احلقــوق2.

حيــث انضمــت دولــة فلســطن إلتفاقيــة حقــوق األشــخاص ذوي اإلعاقــة، باالســتناد إلــى قــرار اجلمعيــة العامــة والــذي 
اعتــرف بفلســطن كدولــة مراقــب يف األمم املتحــدة يف نهايــة العــام 2012، حيــث وقــع الرئيــس الفلســطيني "محمــود 
عبــاس" بتاريــخ 1 إبريــل 2014، تصديقــات لانضمــام لـــ 19 اتفاقيــة دوليــة، منهــا 16 اتفاقيــة تتعلــق بحقــوق اإلنســان 

والقانــون الدولــي اإلنســاني، ومــن ضمنهــا اتفاقيــة حقــوق األشــخاص ذوي اإلعاقــة.

اتفاقية األمم املتحدة حلقوق األشخاص من ذوي اإلعاقة:
الغــرض مــن هــذه االتفاقيــة هــو تعزيــز وحمايــة وكفالــة متتــع األشــخاص ذوي اإلعاقــة متتعــاً كامــًا علــى قــدم املســاواة 

مــع اآلخريــن بجميــع حقــوق اإلنســان واحلريــات األساســية، وتعزيــز احتــرام كرامتهــم املتأصلــة.

ويشــمل مصطلــح -األشــخاص ذوي اإلعاقــة- كل مــن يعانــون مــن عاهــات طويلــة األجــل بدنيــة أو عقليــة أو ذهنيــة أو 
حّســيَة، قــد متنعهــم لــدى التعامــل مــع مختلــف احلواجــز مــن املشــاركة بصــورة كاملــة وفعالــة يف املجتمــع علــى قــدم 

املســاواة مــع اآلخريــن3.

كما تضمنت املادة رقم )3( من االتفاقية على املبادئ العامة لالتفاقية والتي تنص على:

بأنفســهم أ.  خياراتهــم  تقريــر  حريــة  ذلــك  يف  مبــا  الذاتــي  واســتقالهم  املتأصلــة  األشــخاص  كرامــة  احتــرام 
واســتقاليتهم.

عدم التمييز.ب. 
كفالة مشاركة وإشراك األشخاص ذوي اإلعاقة بصورة كاملة وفعالة يف املجتمع.	. 
احترام الفوارق وقبول األشخاص ذوي اإلعاقة كجزء من التنوع البشري والطبيعة البشرية.د. 
تكافؤ الفرص.ه. 

www.un.org/development/desa/disabilities-ar 2  موقع األمم المتحدة، أمانة اتفاقية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة

3  اتفاقية األمم المتحدة لحقوق األشخاص من ذوي اإلعاقة، المادة رقم )1(
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إمكانية الوصول.و. 
املساواة بن الرجل واملرأة.ز. 
احترام القدرات املتطورة لألطفال ذوي اإلعاقة واحترام حقهم يف احلفاظ على هويتهم4.	. 

أمــا املــادة رقــم )4( فقــد تضمنــت االلتزامــات العامــة باالتفاقيــة مــن قبــل الــدول املوقعــة، ومــن ضمنهــا فلســطني، ومــن 

تلــك االلتزامــات:

تتعهــد الــدول األطــراف بكفالــة وتعزيــز إعمــال كافــة حقــوق اإلنســان واحلريــات األساســية إعمــاالً تامــاً جلميــع 1. 
األشــخاص ذوي اإلعاقــة دون أي متييــز مــن أي نــوع علــى أســاس اإلعاقــة. وتقيقــاً لهــذه الغايــة، تتعهــد الــدول 

األطــراف مبــا يلــي:
)أ( اتخــاذ جميــع التدابيــر املائمــة، التشــريعية واإلداريــة وغيرهــا مــن التدابيــر، إلنفــاذ احلقــوق املعتــرف بهــا يف 

هــذه االتفاقيــة.
)ب( اتخــاذ جميــع التدابيــر املائمــة، مبــا فيهــا التشــريع، لتعديــل أو إلغــاء مــا يوجــد مــن قوانــن ولوائــح وأعــراف 

وممارســات تشــكل متييــزاً ضــد األشــخاص ذوي اإلعاقــة.
)	( مراعاة حماية وتعزيز حقوق اإلنـسان لألشـخاص ذوي اإلعاقة يف جميع السياسات والبرامج.

فيمــا يتعلــق باحلقــوق االقتصاديــة واالجتماعيــة والثقافيــة، تتعهــد كل دولــة مــن الــدول األطــراف بإتخــاذ التدابيــر 2. 
الازمــة بأقصــى مــا تتيحــه املــوارد املتوافــرة لديهــا، وحيثمــا يلــزم، يف إطــــار التعــاون الدولــي، للتوصــل تدريجيــاً 
إلــى إعمــال هــذه احلقــوق إعمــاالً تامــاً، دون اإلخــال بااللتزامــات الــواردة يف هــذه االتفاقيــة والواجبــة التطبيــق 

فــوراً، وفقــاً للقانــون الدولــي5.
كمــا تضمنــت االتفاقيــة جملــة مــواد تؤكــد علــى حقــوق األشــخاص ذوي اإلعاقــة مثــل : املــادة )5( املســاواة وعــدم 
التمييــز، املــادة )9( إمكانيــة الوصــول، املــادة )10( احلــق يف احليــاة، املــادة )12( االعتـــراف باألشــخاص ذوي اإلعاقــة 
علــى قــدم املســاواة مــع آخريــن أمــام القانــون، املــادة )13( إمكانيــة اللجــوء إلــى القضــاء، املــادة 14  حريــة الشــخص 
وأمنــه، املــادة )15( عــدم التعــرض للتعذيــب أو املعاملــة أو العقوبــة القاســية أو الاإنســانية أو املهينــة، املــادة )16( عــدم 
التعــرض لاســتغال والعنــف واالعتــداء، املــادة )17( حمايــة الســامة الشــخصية، املــادة )18(  حريــة التنقــل واجلنســية، 
املــادة )19( العيــش املســتقل واإلدمــا	 يف املجتمــع، املــادة )20( التنقــل الشــخصي، املــادة )21( حريــة التعبيــر والــرأي 
واحلصــول علــى معلومــات، املــادة )22(احتــرام اخلصوصيــة، املــادة )23( احتــرام البيــت واألســرة،  املــادة )24( التعليــم، 
املــادة )25( الصحــة، املــادة )26( التأهيــل وإعــادة التأهيــل، املــادة )27(  العمــل والعمالــة، املــادة )28( مســتوى املعيشــة 
الائــق واحلمايــة االجتماعيــة، املــادة )29( املشــاركة يف احليــاة السياســية والعامــة، املــادة )30( املشــاركة يف احليــاة 

الثقافيــة وأنشــطة الترفيــه والتســلية والرياضــة6.

استنتاج:
ياحــظ مــن خــال تليــل اتفاقيــة األمم املتحــدة حلقــوق األشــخاص ذوي اإلعاقــة، أنهــا تضمنــت جملــة مبــادئ، 
والتزامــات للــدول األعضــاء، ومجموعــة مــن احلقــوق لألشــخاص ذوي اإلعاقــة، تضمــن لهــم احليــاة الكرميــة 
وعــدم التمييــز علــى أســاس اإلعاقــة، تشــّكل يف مجموعهــا منظومــة متكاملــة لدمــج األشــخاص ذوي اإلعاقــة 
يف املجتمــع، وتصــون حقوقهــم اإلنســانية واملدنيــة، وفلســطن مــن الــدول امللتزمــة بهــذه االتفاقيــة، ومــا تتضمــن 

التزامــات واســتحقاقات واجبــة التنفيــذ.

4  اتفاقية األمم المتحدة لحقوق األشخاص من ذوي اإلعاقة، المادة رقم )3(

5  اتفاقية األمم المتحدة لحقوق األشخاص من ذوي اإلعاقة، المادة رقم )4(

6  اتفاقية األمم المتحدة لحقوق األشخاص من ذوي اإلعاقة.



12

القانون األساسي الفلسطيني:
نصت املادة رقم مادة )9( "املساواة أمام القانون والقضاء" على أن:

نصــت املــادة رقــم مــادة )9( "املســاواة أمــام القانــون والقضــاء" علــى أن "الفلســطينيون أمــام القانــون والقضــاء ســواء 
ال متييــز بينهــم بســبب العــرق أو اجلنــس أو اللــون أو الديــن أو الــرأي السياســي أو اإلعاقــة7"، كمــا نصــت املــادة رقــم 

)01( "حمايــة حقــوق االنســان" علــى: 

حقوق اإلنسان وحرياته األساسية ملزمة وواجبة االحترام.. 1
تعمــل الســلطة الوطنيــة الفلســطينية دون إبطــاء علــى االنضمــام إلــى اإلعانــات واملواثيــق اإلقليميــة والدوليــة التــي . 2

تمــي حقــوق اإلنســان8.  أمــا املــادة )22( "خدمــات التأمــن االجتماعــي ورعايــة أســر الشــهداء" فقــد نصــت علــى:
ينظم القانون خدمات التأمن االجتماعي والصحي ومعاشات العجز والشيخوخة.. 1
رعايــة أســر الشــهداء واألســرى ورعايــة اجلرحــى واملتضرريــن واملعاقــن واجــب ينظــم القانــون أحكامــه، وتكفــل . 2

الســلطة الوطنيــة لهــم خدمــات التعليــم والتأمــن الصحــي واالجتماعــي9.

استنتاج:
نــص القانــون األساســي الفلســطيني "الدســتور املؤقــت" بشــكل واضــح علــى عــدم التمييــز علــى أســاس اإلعاقــة، 
وعلــى وجــوب رعايــة املعاقــن، مــن خــال قانــون ناظــم، وعلــى تكّفــل الســلطة الوطنيــة بتوفيــر خدمــات التعليــم 

والتأمــن الصحــي واالجتماعــي لهــم.

قانون رقم )4( لسنة 1999م بشأن حقوق املعوقني:
أصــدرت الســلطة الوطنيــة الفلســطينية قانــون خــاص بشــأن حقــوق املعوقــن، مَكــون مــن أربعــة فصــول تتضمــن )20( 
مــادة، حيــث اعتبــر القانــون وزارة الشــؤون "التنميــة" االجتماعيــة، وزارة اختصــاص لألشــخاص ذوي اإلعاقــة، وعــرف 
ــي وبشــكل مســتقر يف أي مــن حواســه أو  ــر خلق ــي أو غي ــي خلق ــي أو جزئ ــه "الشــخص املصــاب بعجــز كل ــّوق بأن املع
قدراتــه اجلســدية أو النفســية أو العقليــة إلــى املــدى الــذي يحــد مــن إمكانيــة تلبيــة متطلبــات حياتــه العاديــة يف ظــروف 
أمثالــه مــن غيــر املعوقــن". وعــرف بطاقــة املعــوق: البطاقــة التــي تــدد رزمــة اخلدمــات التــي يحــق للمعــوق احلصــول 

عليهــا ضمــن برنامــج منظــم."10.

ونــص القانــون بشــكل صريــح يف املــادة رقــم )2( "حقــوق املعاقــن وواجباتهــم" علــى " للمعــوق حــق التمتــع باحليــاة احلــرة 
ــه نفــس احلقــوق وعليــه واجبــات يف حــدود  والعيــش الكــرمي واخلدمــات املختلفــة شــأنه شــأن غيــره مــن املواطنــن ل
مــا تســمح بــه قدراتــه وإمكاناتــه، وال يجــوز أن تكــون اإلعاقــة ســبباً يحــول دون متكــن املعــوق مــن احلصــول علــى تلــك 

احلقــوق11".

7  القانون األساسي الفلسطيني المعدل 2003، مادة رقم )9(.

8  القانون األساسي الفلسطيني المعدل 2003، مادة رقم )10(

9  القانون األساسي الفلسطيني المعدل 2003، مادة رقم )22(

10  قانون رقم )4( لسنة 1999م بشأن حقوق المعوقين، مادة رقم )1(

11  قانون رقم )4( لسنة 1999م بشأن حقوق المعوقين، مادة رقم )2(
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ــه  ــة حقــوق املعــوق وتســهيل حصول ــة بحماي ــى "تتكفــل الدول ــة حقــوق املعاقــن"، فقــد نصــت عل ــادة )3( "حماي أمــا امل
عليهــا وتقــوم الــوزارة بالتنســيق مــع اجلهــات املعنيــة بإعــداد برامــج التوعيــة لــه وألســرته ولبيئتــه يف كل مــا يتعلــق بتلــك 

احلقــوق املنصــوص عليهــا يف هــذا القانــون12."

ــوزارة  ــى ال ــى "تتول ــن" عل ــل املعاق ــة وتأهي ــادة )10( "مجــاالت رعاي ــد نصــت امل ــوق اخلاصــة، فق ــا يف مجــال احلق أم
ــة: ــل املعوقــن يف املجــاالت اآلتي ــة وتأهي ــى رعاي ــل عل ــة للعم ــات املعني ــع اجله ــع جمي مســؤولية التنســيق م

1. يف املجال االجتماعي:

تدد طبيعة اإلعاقة وبيان درجتها ومدى تأثيرها على أسرة املعوق وتقدمي املساعدة املناسبة.أ. 
تقــدمي اخلدمــات اخلاصــة باملعوقــن يف مجــال الرعايــة واإلغاثــة والتدريــب والتثقيــف وإعطائــه األولويــة يف برامــج ب. 

التنمية األســرية.
توفير خدمات الرعاية االجتماعية اإليوائية لشديدي اإلعاقة والذين ليس لهم من يعولهم.	. 
دعم برامج املشاغل احملمية.د. 
إصدار بطاقة املعوق.ه. 

2. يف املجال الصحي:

تشخيص وتصنيف درجة اإلعاقة لدى املعوق.أ. 
ــة وألســرته. ب.  ــاً للشــخص ذوي اإلعاق ــة املشــمولة يف التأمــن الصحــي احلكومــي مجان ــات الصحي ــان اخلدم ضم

ــر خدمــات االكتشــاف املبكــر لإلعاقــات. تقــدمي وتطوي
توفير األدوات واألجهزة الطبية الازمة ملساعدة املعوق وفقاً للمادة )5( من هذا القانون.	. 
تقدم اخلدمات الوقائية والعاجية التي تهدف إلى تقليل نسبة اإلعاقة يف املجتمع.د. 

3. يف مجال التعليم:
ضمــان حــق املعوقــن يف احلصــول علــى فــرص متكافئــة لالتحــاق باملرافــق التربويــة والتعليميــة ويف اجلامعــات أ. 

ضمــن إطــار املناهــج املعمــول بهــا يف هــذه املرافــق.
توفير التشخيص التربوي الازم لتحديد طبيعة اإلعاقة وبيان درجتها.ب. 
توفير املناهج والوسائل التربوية والتعليمية والتسهيات املناسبة.	. 
توفير التعليم بأنواعه ومستوياته املختلفة للمعوقن بحسب احتياجاتهم.د. 
إعداد املؤهلن تربوياً لتعليم املعوقن كل حسب إعاقته.ه. 

4. يف مجال التأهيل والتشغيل:

إعداد كوادر فنية مؤهلة للعمل مع مختلف فئات املعوقن.أ. 
ضمــان حــق االلتحــاق يف مرافــق التأهيــل والتدريــب املهنــي حســب القوانــن واللوائــح املعمــول بهــا وعلــى أســاس ب. 

مبــدأ تكافــؤ الفــرص وتوفيــر برامــج التدريــب املهنــي للمعوقــن.

12  قانون رقم )4( لسنة 1999م بشأن حقوق المعوقين، مادة رقم )3(
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إلــزام املؤسســات احلكوميــة وغيــر احلكوميــة باســتيعاب عــدد مــن املعوقــن ال يقــل عــن 5% مــن عــدد العاملــن بهــا 	. 
يتناســب مــع طبيعــة العمــل يف تلــك املؤسســات مــع جعــل أماكــن العمــل مناســبة الســتخدامهم.

تشــجيع تشــغيل املعوقــن يف املؤسســات اخلاصــة مــن خــال خصــم نســبة مــن مرتباتهــم مــن ضريبــة الدخــل لتلــك د. 
املؤسسات.

يف مجال الترويح والرياضة.ه. 
ــوادي ومرافقهــا و.  ــح للمعوقــن وذلــك مبواءمــة املاعــب والقاعــات واملخيمــات والن ــر فــرص الرياضــة والتروي توفي

ــة. ــاألدوات واملســتلزمات الضروري ــة املعــوق وتزويدهــا ب حلال
دعم مشاركة املعوقن يف برامج رياضية وطنية ودولية.ز. 
تخفيض رسوم دخول املعوقن إلى األماكن الثقافية والترفيهية واألثرية احلكومية بنسبة %50.	. 

5. يف مجال التوعية اجلماهيرية:

القيام بحمات توعية اجلماهير حول اإلعاقات بجميع جوانبها من مسببات ونتائج وحاجات.أ. 
نشر اإلرشادات العامة والوعي بهدف تقومي املجتمع للمعوق ودمجه.ب. 
استخدام لغة اإلشارة يف التلفزيون"13.	. 

أمــا املــادة رقــم )11( "إدخــال لغــة اإلشــارة يف املرافــق احلكوميــة"، فقــد نصــت علــى "تعمــل الدولــة علــى إدخــال لغــة 
ــة"14. اإلشــارة يف املرافــق احلكومي

يف حــن أن الفصــل الثالــث تضمــن موضــوع "مواءمــة األماكــن العامــة للمعوقــن"، حيــث نصــت املــادة رقــم )12( "أهــداف 
املوائمــة" علــى "تهــدف املوائمــة إلــى تقيــق بيئــة مناســبة للمعوقــن تضمــن لهــم ســهولة واســتقالية احلركــة والتنقــل 
واالســتعمال اآلمــن لألماكــن العامــة15"، أمــا املــادة رقــم )14( "تأمــن احتياجــات املعوقــن يف أماكــن التعليــم" فقــد 
نصــت علــى "علــى وزارتــي التربيــة والتعليــم العالــي تأمــن بيئــة تتناســب واحتياجــات املعوقــن يف املــدارس والكليــات 

واجلامعــات16".

يف حــن أن املــادة رقــم )15( "مســؤولية وزارة احلكــم احمللــي" فقــد نصــت علــى "بالتنســيق مــع اجلهــات املعنيــة 
تتولــى وزارة احلكــم احمللــي مســؤولية إلــزام اجلهــات احلكوميــة واخلاصــة بالشــروط واملواصفــات الفنيــة والهندســية 

واملعماريــة الواجــب توافرهــا يف املبانــي واملرافــق العامــة القدميــة واجلديــدة خلدمــة املعوقــن17".

أمــا املــادة )16( "مســؤولية وزارة املواصــات" فقــد نصــت علــى "تعمــل وزارة املواصــات علــى تهيئــة البيئــة املناســبة 
لتســهيل حركــة املعوقــن إضافــة إلــى منــح تخفيضــات خاصــة يف وســائل النقــل العامــة لهــم وملرافقيهــم18".

13  قانون رقم )4( لسنة 1999م بشأن حقوق المعوقين، مادة رقم )10(.

14  قانون رقم )4( لسنة 1999م بشأن حقوق المعوقين، مادة رقم )11(.

15  قانون رقم )4( لسنة 1999م بشأن حقوق المعوقين، مادة رقم )12(.

16  قانون رقم )4( لسنة 1999م بشأن حقوق المعوقين، مادة رقم )14(.

17  قانون رقم )4( لسنة 1999م بشأن حقوق المعوقين، مادة رقم )15(.

18  قانون رقم )4( لسنة 1999م بشأن حقوق المعوقين، مادة رقم )16(.
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قــرار مجلــس الــوزراء رقــم )40( لســنة 2004 بالالئحــة التنفيذيــة للقانــون رقــم )4( لســنة 1999 م بشــأن 
حقــوق املعوقــني:

حيث تضمنت الائحة شروحات تفصيلية للقانون من أهمها:

تعريــف بطاقــة املعــوق يف املــادة )3(، حيــث نصــت املــادة علــى: بطاقــة املعــوق: تقــدم وزارة الشــؤون االجتماعيــة رزمــة 
مــن اخلدمــات الصحيــة والدمــج االجتماعــي واملهنــي والتعليمــي وإعــادة التأهيــل وخدمــات الدعــم وفــق نــوع اإلعاقــة 
ودرجاتهــا وذلــك مــن خــال بطاقــة املعــوق التــي تصدرهــا وزارة الشــئون االجتماعيــة ويتــم مــن خالهــا تقــدمي خدمــات 
للمعوقــن بالتنســيق مــع الــوزارات واجلهــات الرســمية واألهليــة ومــع الهيئــات األجنبيــة والدوليــة ذات العاقــة يف هــذا 

املجــال19.

أمــا املــادة رقــم )12( فقــد تناولــت بالتفصيــل احلقــوق اخلاصــة باألشــخاص ذوي اإلعاقــة ونصــت علــى: تقــوم وزارة 
الشــئون االجتماعيــة بالتنســيق مــع اجلهــات املختصــة بالعمــل علــى رعايــة وتأهيــل املعوقــن يف املجــاالت التاليــة:

أواًل: يف املجال االجتماعي:

تقــوم وزارة الشــؤون االجتماعيــة بتحديــد طبيعــة اإلعاقــة وبيــان درجتهــا وبحــث مــدى تأثيرهــا علــى أســرة املعــوق 	 
وتقــدمي املســاعدات الازمــة مــن رعايــة وإغاثــة وتدريــب وتثقيــف وتأهيــل وتشــغيل وبرامــج التنميــة األســرية.

ضرورة وجود مراكز أيوائية لشديدي اإلعاقة ومشاغل محمية إلعاقات أخرى والذين ليس لهم من يعولهم.	 
تطوير وحدة اإلرشاد احلركي اخلاصة باملكفوفن	 

ثانيًا: يف املجال الصحي:

تشخيص وتصنيف درجة اإلعاقة لدى املعوق.	 
ضمــان اخلدمــات الصحيــة املشــمولة يف التأمــن الصحــي احلكومــي مجانــا للمعــوق وألســرته، كذلــك إعطــاء 	 

الرعايــة الطبيــة الازمــة مبختلــف إعاقاتهــم.
تقــدمي وتطويــر خدمــات اإلكتشــاف املبكــر لإلعاقــة والرعايــة الصحيــة املبكــرة والعمــل مــع األشــخاص املعوقــن 	 

وأســرهم بهــدف منــع التدهــور الصحــي والوظيفــي للشــخص املعــوق.
توفيــر األدوات واألجهــزة الطبيــة الازمــة ملســاعدة املعــوق وتقــدمي اخلدمــات الوقائيــة والعاجيــة التــي تهــدف إلــى 	 

تقليــل نســبة اإلعاقــة يف املجتمــع.
توفيــر العاجــات الازمــة حســب النظــام املعمــول بــه وإجــراء العمليــات الطبيــة واجلراحيــة والتشــخيصية لــكل 	 

ــة مــن القطــاع  ــات أو شــراء اخلدم ــل وزارة الصحــة بتســديد النفق ــة عــدم توفرهــا تتكف ــوق ويف حال شــخص مع
اخلــاص ســواء داخــل الوطــن أو خارجــه.

ثالثًا: يف مجال التعليم:

تطبــق قانــون التعليــم اإللزامــي ضمــن فلســفة وزارة التربيــة والتعليــم مــع مراعــاة وضــع الطفــل املعــوق وقدراتــه الذهنيــة 
واحلركية واحلســية والنفســية.

يجــب علــى اجلامعــات واملعاهــد واملراكــز التعليميــة أن تعطــي فرصــا متكافئــة للمعوقــن لالتحــاق ضمــن اطــار 	 
املناهــج املعمــول بهــا.

19  قرار مجلس الوزراء رقم )40( لسنة 2004 بالالئحة التنفيذية للقانون رقم )4( لسنة 1999 م بشأن حقوق المعوقين، مادة رقم )3(
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علــى وزارة التربيــة والتعليــم دعــم التعليــم املتخصــص فقــط للحــاالت التــي يســتعصي فيهــا تأمــن التعليــم ضمــن 	 
البيئــة العاديــة.

ال تشــكل اإلعاقــة يف حــد ذاتهــا ســببا يف رفــض طلــب االنتســاب أو الدخــول إلــى أي مؤسســة تربويــة أو تعليميــة 	 
رســمية أو خاصــة.

على وزارة التربية والتعليم طر	 موضوع الشخص املعوق يف طلب برامج التربية املدنية يف جميع املدارس.	 
تطبيــق احلمــات اإلرشــادية داخــل املؤسســات التعليميــة الثانويــة لتوجيــه الطــاب لاختصــاص املطلوبــة يف مجــال 	 

اإلعاقة.
على وزارة التربية والتعليم موائمة املدارس واملراكز واملؤسسات التربوية مبا يتناسب والشخص املعوق.	 
إنشــاء قســم خــاص يف وزارة التربيــة والتعليــم لاهتمــام باحتياجــات األشــخاص املعوقــن وتطويــر البرامــج واملناهج 	 

التعليميــة اخلاصــة مبــا يتــاءم مــع فلســفة التعليــم العــام وحقــوق األفــراد يف التعليــم.
تطوير مراكز التدريب املهني الستقبال األشخاص املعوقن كحق لهم يف التدريب.	 
مناهج دراسية للشخص املعوق مع خطوط كبيرة أو لغة برايل.	 
مهمــة اجلامعــات مــن خــال برامــج التعليــم املســتمر واملســاقات التعليميــة وضــع البرامــج املنهجيــة حــول اإلعاقــة 	 

والبرامــج التدريبيــة اخلاصــة للكــوادر الفنيــة التــي تعمــل يف هــذا املجــال لرفــع مســتوى اخلدمــات.
استحداث بعثات تخصص للكوادر املبدعة والتي تكون قادرة على التدريب والتعليم للمستوى اجلامعي.	 

رابعًا: يف مجال التأهيل والتشغيل:

علــى جميــع املؤسســات احلكوميــة وغيــر احلكوميــة اســتيعاب عــدد مــن املعوقــن ال يقــل عــن 5% مــن عــدد . 1
العاملــن بهــا يتناســب مــع طبيعــة العمــل يف تلــك املؤسســات.

علــى وزارة العمــل واجلهــات املعنيــة توفيــر مجــاالت العمــل لألشــخاص املعوقــن املدربــن ومتابعــة وإحصــاء . 2
األشــخاص املعوقــن الذيــن أنهــوا التأهيــل والتدريــب.

على وزارة العمل تطوير برامج التدريب املهني الهادفة لتأهيل العمل وفق احتياجات األشخاص املعوقن.. 3
علــى وزارة الشــؤون االجتماعيــة بالتنســيق مــع املجتمــع احمللــي تشــجيع أصحــاب العمــل واملعوقــن علــى فتــح آفــاق . 4

العمــل أمامهــم لتفــادي اخلــوف مــن عــدم معرفــة كيفيــة التعامــل مــع الشــخص املعــوق ولتفــادي اخلــوف مــن عــدم 
فعاليــة أو بــطء يــؤدي إلــى تدنــي اإلنتــا	 ولتفــادي اخلــوف مــن تكاليــف ميكــن أن تطــرأ )مرضيــة، غيــاب، حــوادث( 
كل ذلــك مــن خــال التوعيــة ألصحــاب العمــل واألشــخاص املعوقــن وأســرهم علــى أهميــة عمــل األشــخاص 

املعوقــن وتخفيــف حــدة التخــوف مــن عمليــة تشــغيلهم.
كل شــركة أو مؤسســة ال توظــف أشــخاصاً معوقــن وفقــاً للبنــد 	 مــن الفقــرة 4 مــن املــادة )10( مــن القانــون رقــم . 5

4 لســنة 1999 بشــأن حقــوق املعوقــن دفــع بــدل راتــب املعــوق حســب احلــد األدنــى إلــى صنــدوق خــاص للمعوقــن 
ينشــأ بقــرار مــن وزيــر الشــئون االجتماعيــة يف الــوزارة يخصــص لصــرف املســاعدات منــه لصالــح املعوقــن غيــر 

العاملــن.

خامسًا: يف مجال الترويج والرياضة:

علــى وزارتــي الشــباب والرياضــة واحلكــم احمللــي توفيــر فــرص الرياضــة والترويــج للمعوقــن وذلــك مبوائمــة . 1
ــة  ــاألدوات واملســتلزمات الضروري ــة املعــوق وتزويدهــا ب ــوادي ومرافقهــا حلال املاعــب والقاعــات واملخيمــات والن

ــوق. ــة للمع الازم
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تقــوم وزارة الشــؤون االجتماعيــة بالتنســيق مــع وزارة الشــباب والرياضــة بدعــم مشــاركة املعوقــن يف برامــج . 2
الرياضــة الوطنيــة والدوليــة.

تقوم وزارة الشباب والرياضة مبا يلي:. 3
أ. رعاية املؤسسات األهلية التي تقوم بتدريب املعوقن رياضيا وتأهيلهم من خال الدعم املادي واملعنوي.

ب. العمل على تشكيل أندية ترعى الشؤون الرياضية اخلاصة باألشخاص املعوقن وتشكيل فرق أوملبية.

ت. تدريب الكوادر اخلاصة من املعوقن للعمل كقيادين يف مجال الرياضة واألندية والنشاطات االجتماعية.

تخصيــص موازنــة خاصــة لألنشــطة والبرامــج الترفيهيــة لألشــخاص املعوقــن يف املوازنــة العامــة لــوزارة الشــؤون . 4
االجتماعيــة.

سادسًا: يف مجال التوعية اجلماهيرية:

تقوم وزارة الشؤون االجتماعية بحمات توعية اجلماهير حول اإلعاقات بجميع أنواعها من خال ما يلي:

القيــام بحمــات توعيــة اجلماهيــر علــى صعيــد الوطــن حــول اإلعاقــات بجميــع جوانبهــا مــن مســببات ونتائــج وآثــار . 1
وحاجــات مثــل أســباب اإلعاقــة.

أ. أسباب وراثية: التي تنتج عن خلل جيني واإلعاقات البصرية والسمعية ولن العظام.

ب. أســباب بيئيــة: مثــل: األمــراض املعديــة واألمــراض غيــر املعديــة، اإلصابــات املختلفــة، الكحــول والعقاقيــر، 
األمــراض العقليــة.

ت. أسباب اجتماعية: مثل احلمل والوالدة واحلوادث والزوا	 املبكر وسوء التغذية... الخ.

ــاه وتنقيتهــا . 2 ــى مصــادر املي ــة واحملافظــة عل ــة مــن حيــث التغذي ــة واألولي ــة الصحي ــر أســس الرعاي ــة لتطوي التوعي
ــات. ــر لإلعاق والتشــخيص املبك

القيام بحمات توعية لتلقيح األطفال بالتطعيمات الازمة.. 3
نشــر املعلومــات والبيانــات املتعلقــة بالوقايــة مــن اإلعاقــة بهــدف تقليــل نســبتها أو احلــد منهــا وذلــك بالبعــد عــن . 4

مســببات اإلعاقــة.
ضرورة الفحص اجليني قبل الزوا	.. 5
تعميم لغة اإلشارة قدر املستطاع وفق خطة مدروسة مبا فيها قطاع التلفزيون.. 6
اســتخدام وســائل اإلعــام املقــروءة واملســموعة واملرئيــة يف توعيــة اجلماهيــر باإلعاقــة وكذلــك تخصيــص زاويــة . 7

دوريــة خاصــة باملعوقــن.
قيــام وزارة الثقافــة بحــث الكتــاب واملبدعــن والفنانــن واألدبــاء إلــى التعامــل بإيجابيــة مــع اإلعاقــة يف كتاباتهــم . 8

وفنونهــم ومســرحياتهم وطــرق إبداعهــم.
قيــام وزارة الشــؤون االجتماعيــة بتقــدمي جوائــز ســنوية تشــجيعية للمبدعــن مــن املعوقــن أو مــن يعمــل معهــم أو . 9

مــن يتنــاول موضوعاتهــم.
عمل ندوات ومحاضرات ودراسات خاصة حول املعوقن بشكل دوري.. 10
االهتمام باألعياد الرسمية ويوم املعوق العاملي وتغطية النشاطات املختلفة بشكل شامل.. 11
توفير التغطية اإلعامية ألنشطة املؤسسات واملراكز التي تعمل يف حقل اإلعاقة.. 12
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تطوير شبكة املعلومات INTERNET مع دول العالم يف مجال املعوقن. 13
تشــجيع الــدورات املهنيــة وحضــور املؤمتــرات التــي تناقــش مثــل هــذه اجلوانــب والتــي تســاعد يف أرشــفة مــا يتــم . 14

التوصــل إليــه دوليــا20.

مالحظات على قانون رقم )4( لسنة 1999م بشأن حقوق املعوقني:
بالرغــم مــن أهميــة هــذا القانــون ودوره يف الواقــع العــام وضــرورة تطبيقــه وتنفيــذه إال أن هنــاك العديــد مــن أوجــه 

القصــور والضعــف املاثلــة فيــه والتــي ميكــن إجمــال أبرزهــا كمــا يلــي:
التعريــف: يشــير التعريــف الــوارد يف القانــون للشــخص ذو اإلعاقــة إلــى املعــوق ويركــز علــى العجــز العضــوي 	 

واخللــل الوظيفــي )درجــة القصــور أو الصعوبــة( وأثــر ذلــك علــى محدوديــة وفاعليــة نشــاطه وهــو مــا ال ينســجم 
مــع التوجهــات احلديثــة يف تعريــف اإلعاقــة كمــا وردت يف االتفاقيــة الدوليــة. كمــا يؤثــر هــذا التعريــف علــى 
طبيعــة اإلجــراءات والسياســات احلكوميــة التــي ميكــن ســنُها وتصميمهــا لتلبيــة متطلبــات األشــخاص ذوي اإلعاقــة 

املتمحــورة يف البعــد الصحــي فقــط.
غياب الصفة اآلمرة إذ يخلو القانون من آليات املساءلة ونظم الرقابة على نحو يضمن تنفيذه بشكل كامل.	 
عــدم وضــو	 النظــم واللوائــح التنفيذيــة التــي ترجمــت بنــوده بشــكل يحــدد كل التفصيــات املتعلقــة بالنــص املترجــم 	 

ويضمــن إمكانيــة تطبيقــه. واجلهــات التنفيذيــة املكلفــة مبراقبــة مــدى التــزام املؤسســات بتنفيــذه األمــر الــذي جعــل 
قضيــة اإلعاقــة قضيــة حــاالت  اجتماعيــة تتبــع لدوائــر وزارة الشــؤون االجتماعيــة.

وجــود تعــارض قانونــي بــن نصــوص بعــض التشــريعات الناظمــة حلقــوق األشــخاص ذوي اإلعاقــة، فبينمــا ينــص 	 
قانــون حقــوق املعوقــن وقانــون العمــل علــى حــق تشــغيل األشــخاص ذوي اإلعاقــة بنســبة ال تقــل عــن 5%، يشــترط 
قانــون اخلدمــة املدنيــة يف املــادة الرابعــة والعشــرين منــه خلــو املتقــدم لطلــب وظيفــة مــن )العاهــات( واألمــراض 
واإلعاقات....الــخ. وكذلــك التعــارض الــذي نشــأ بفعــل تقييــد اللوائــح التنفيذيــة حلقــوق عامــة وجعلهــا محصــورة 
بفئــة محــددة كاإلعفــاء اجلمركــي الــذي قصرتــه الائحــة التنفيذيــة علــى األشــخاص ذوي اإلعاقــة احلركيــة فقــط 

يف حــن جعلــه قانــون حقــوق املعوقــن حقــاً مطلقــاً للجميــع.21
 	 

استنتاج:
علــى الرغــم مــن أهميــة ســن قانــون خــاص باألشــخاص ذوي اإلعاقــة يف فلســطن، إال أن هنــاك جملــة 
ماحظــات علــى القانــون، ومــن أهمهــا عــدم وجــود صيــغ الزاميــة للتنفيــذ، ممــا جعــل مــواد القانــون ذات إطــار 
فضفــاض، باإلضافــة إلــى إشــكالية يف تعريــف املعــاق، عــدا عــن إشــكاالت تتعلــق مبــدى تطبيــق مــواد القانــون 

ــه التنفيذيــة، ومنهــا بطاقــة املعــّوق. والئحت

قرار مجلس الوزراء رقم )146( لسنة 2004م بشأن تشغيل املعوقني يف الوزارات واملؤسسات احلكومية:

حيــث نصــت املــادة رقــم )1( مــن القــرار "رفــع نســبة العاملــن مــن ذوي االحتياجــات اخلاصــة" على الوزارات واملؤسســات 
احلكوميــة االلتــزام بأحــكام املــادة )10/4/	( مــن القانــون رقــم )4( لســنة 1999 بشــأن حقــوق املعوقــن، واتخــاذ 
االجــراءات الازمــة لرفــع نســبة العاملــن فيهــا مــن ذوي االحتياجــات اخلاصــة إلــى مــا نســبته 5% مــن إجمالــي 

املوظفــن فيهــا وحســب احتياجاتهــا22".

20  قرار مجلس الوزراء رقم )40( لسنة 2004 بالالئحة التنفيذية للقانون رقم )4( لسنة 1999 م بشأن حقوق المعوقين، مادة رقم )12(

21  الخطة االستراتيجية الوطنية لقطاع اإلعاقة في األراضي الفلسطينية المحتلة، مركز دراسات التنمية- جامعة بيرزيت 2012، صفحة )13(

22  قرار مجلس الوزراء رقم )146( لسنة 2004م بشأن تشغيل المعوقين في الوزارات والمؤسسات الحكومية، مادة رقم )1(
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قرار مجلس الوزراء رقم )50( لسنة 2006، بإنشاء صندوق إقراض وتشغيل املعاقني بوزارة الشؤون االجتماعية:

حيــث نّصــت مادتــه رقــم )1( "إنشــاء صنــدوق إقــراض" علــى "إنشــاء صنــدوق إقــراض وتشــغيل املعاقــن بــوزارة الشــؤون 
االجتماعيــة لتأهيــل تشــغيل املعاقــن يف األكشــاك التجاريــة. علــى أن يتــم عمــل نظــام ووضــع ضوابــط لهــذا الصنــدوق 

وفــق األســس املاليــة والقانونيــة املقارنــة23"

قــرار مجلــس الــوزراء رقــم )24( لســنة 2006م بالالئحــة التنفيذيــة بشــأن إعفــاء ســيارات خاصــة باملعوقــني الســتعمالهم 
الشــخصي مــن الرســوم اجلمركيــة والضرائــب، وقــرار مجلــس الــوزراء رقــم )7( لعــام 2010م بالالئحــة التنفيذيــة املعدلــة 
لالئحــة التنفيذيــة بشــأن إعفــاء ســيارات خاصــة باملعوقــني الســتعمالهم الشــخصي مــن الرســوم اجلمركيــة والضرائــب 

رقــم )24( لســنة 2006.

والتــي تضمنــت تفاصيــل اإلعفــاء اجلمركــي للســيارات اخلاصــة باألشــخاص ذوي اإلعاقة، وشــروط اإلعفــاء، وإجراءاته 
املختلفــة، حيــث نصــت املــادة رقــم )1( مــن قــرار مجلــس الــوزراء رقــم )24( لســنة 2006م بالائحــة التنفيذيــة بشــأن 
إعفــاء ســيارات خاصــة باملعوقــن الســتعمالهم الشــخصي مــن الرســوم اجلمركيــة والضرائــب علــى: "لغايــات تنفيــذ هــذه 
الائحــة يقصــد بلفــظ املعــوق الشــخص املصــاب بشــكل تــام أو عطــل وظيفــي دائــم يف األطــراف الســفلية أو أحدهمــا 
بحيــث ال يســتطيع االعتمــاد عليهــا أو الــذي بتــرت أطرافــه الســفلية أو أحدهمــا أو أي جــزء منهمــا بحيــث عطــل هــذا 

البتــر وظيفــة الطرفــن أو أحدهمــا".

يف حــن نصــت املــادة رقــم )3( مــن قــرار مجلــس الــوزراء رقــم )7( لعــام 2010م بالائحــة التنفيذيــة املعدلــة لائحــة 
ــة بشــأن إعفــاء ســيارات خاصــة باملعوقــن الســتعمالهم الشــخصي مــن الرســوم اجلمركيــة والضرائــب رقــم  التنفيذي

)24( لســنة 2006. علــى "تضــاف مــادة مســتحدثة لائحــة األصليــة تمــل الرقــم )4( مكــرر علــى النحــو االتــي:

اســتثناء مــن املــادة )2( واملــادة )4( مــن الائحــة األصليــة يجــوز لــذوي املعــاق مــن الدرجــة األولــى احلصــول علــى . 1
إعفــاء جمركــي لســّيارة تســتعمل خلدمــة املعــاق شــخصياً وفقــاً للشــروط التاليــة:

أ. احلصول على تقرير اجتماعي عن املعاق من وزارة الشؤون االجتماعية.

ــى  ــاق عل ــدرة املع ــدم ق ــد بع ــة املختصــة يف وزارة الصحــة يفي ــة الطبي ــن اللجن ــي م ــر طب ــى تقري ب. احلصــول عل
ــة. احلرك

.CC2000 أن ال تزيد سعة احملرك عن .	

د. إذا كان يف األسرة أكثر من معاق مينحون إعفاء جمركي واحد.

ه. تسجل املركبة باسم املعاق نفسه أو باسم مجموع املعاقن إذا كان هنالك أكثر من معاق واحد يف األسرة.

ال يجوز استخدام سّيارة املعاق من قبل أسرته إال لغايات خدمة املعاق24".. 2

23  قرار مجلس الوزراء رقم )50( لسنة 2006، بإنشاء صندوق إقراض وتشغيل المعاقين بوزارة الشؤون االجتماعية، مادة رقم )1(

24  قرار مجلس الوزراء رقم )7( لعام 2010م بالالئحة التنفيذية المعدلة لالئحة التنفيذية بشأن إعفاء سيارات خاصة بالمعوقين الستعمالهم الشخصي  

  من الرسوم الجمركية والضرائب رقم )24( لسنة 2006، المادة رقم )3(
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استنتاج:
علــى الرغــم مــن أهميــة قــرار مجلــس الــوزراء بالائحــة التنفيذيــة بشــأن إعفــاء ســيارات خاصــة باألشــخاص 
ذوي اإلعاقــة الســتعمالهم الشــخصي مــن الرســوم اجلمركيــة والضرائــب، إال أن الائحــة التنفيذيــة قّيــدت 
ــى األشــخاص ذوي اإلعاقــة  ــه عل ــة وقصرت احلقــوق العامــة لألشــخاص ذوي اإلعاقــة، وجعلهــا محصــورة بفئ
احلركيــة فقــط يف حــن جعلــه قانــون حقــوق املعوقــن حقــاً مطلقــاً للجميــع، وبالتالــي خلقــت متيّيــز ســلبي بــن 

األشــخاص ذوي اإلعاقــة.

املرســوم رئاســي رقــم )3( لســنة 2004م بشــأن تشــكيل املجلــس األعلــى لرعايــة املعاقــني، وتعديلــه مرســوم رقــم )1( لســنة 
2012، بشــأن تعديــل املرســوم الرئاســي املتعلــق باملجلــس األعلــى لألشــخاص ذوي اإلعاقــة:

حيــث أشــارت مــادة )3( "مهــام املجلــس" إلــى "يهــدف املجلــس إلــى تنســيق اجلهــود احلكوميــة وغيــر احلكوميــة الراميــة 
إلــى تقيــق حيــاة كرميــة لألشــخاص ذوي اإلعاقــة". وحــددت املــادة رقــم )4( "مهــام املجلــس" علــى النحــو التالــي: 

"تكون مهام واختصاصات املجلس على النحو اآلتي:

متابعــة تنفيــذ وتطبيــق القانــون واملعاهــدات الدوليــة التــي التزمــت بهــا الســلطة الفلســطينية املتعلقــة باألشــخاص . 1
ذوي اإلعاقــة.

اعــداد االســتراتيجيات والسياســات الازمــة املتعلقــة برعايــة وتأهيــل األشــخاص ذوي اإلعاقــة وتقيــق اندماجهــم . 2
ومشــاركتهم الكاملــة يف املجتمــع.

ــوزارات وكافــة املؤسســات ذات العاقــة باألشــخاص ذوي اإلعاقــة لضمــان . 3 ــة ورصــد خطــط واجنــازات ال مراقب
ــر أداء احلكومــة بهــذا الشــأن. تطوي

تقييم منجزات كافة اجلهات احلكومية وغير احلكومية العاملة يف مجال اإلعاقة.. 4
ــذ االســتراتيجيات والسياســات . 5 ــل التشــريعات ذات العاقــة باألشــخاص ذوي اإلعاقــة لضمــان تنفي ــرا	 تعدي اقت

العامــة.
وضع املعايير الازمة جلودة البرامج واخلدمات املقدمة لألشخاص ذوي اإلعاقة.. 6
تشكيل اللجان الدائمة واملؤقتة ملساعدة املجلس يف القيام مبهامه.. 7
إصدار نظام داخلي ينظم عمل املجلس ويبن آليات عمله"25.. 8

25  مرسوم رئاسي رقم )1( لسنة 2012، بشأن تعديل المرسوم الرئاسي المتعلق بالمجلس األعلى لألشخاص ذوي اإلعاقة.
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أهداف التنمية المستدامة 2030:

يف عــام 2015، اعتمــدت البلــدان يف العالــم خطــة التنميــة املســتدامة لعــام 2030 وأهدافهــا التنميــة املســتدامة الـــ17 
اخلاصــة بهــا، ويف 1 كانــون الثاني/ينايــر 2016، بــدأ العمــل علــى تنفيــذ أهــداف التنميــة املســتدامة الـــ 17 خلطــة 
التنميــة املســتدامة لعــام 2030 التــي اعتمدهــا قــادة العالــم يف أيلول/ســبتمبر 2015 يف قمــة تاريخيــة لــألمم املتحــدة، 
وســتعمل البلــدان خــال الســنوات اخلمــس عشــرة املقبلــة، واضعــة نصــب أعينهــا هــذه األهــداف اجلديــدة التــي تنطبــق 
عامليــاً علــى اجلميــع، بحشــد اجلهــود للقضــاء علــى الفقــر بجميــع أشــكاله ومكافحــة عــدم املســاواة ومعاجلــة التغيــر 

املناخــي، مــع كفالــة عــدم التخلــي عــن أحــد.

وتســتند أهــداف التنميــة املســتدامة علــى جنــا	 األهــداف اإلمنائيــة لأللفيــة وتهــدف إلــى املضــي -قدمــاً للقضــاء علــى 
الفقــر بجميــع أشــكاله، وتعتبــر األهــداف اجلديــدة فريــدة مــن نوعهــا مــن حيــث أنهــا تدعــو جميــع البلــدان، الفقيــرة 
والغنيــة واملتوســطة الدخــل إلــى اتخــاذ اإلجــراءات الازمــة مــن أجــل تعزيــز الرخــاء، والعمــل يف الوقــت نفســه علــى 
حمايــة كوكــب األرض، وتــدرك هــذه األهــداف أن القضــاء علــى الفقــر يجب أن يســير جنباً إلى جنب مع االســتراتيجيات 
التــي تبنــي النمــو االقتصــادي وتتنــاول مجموعــة مــن االحتياجــات االجتماعيــة مبــا يف ذلــك التعليــم والصحــة واحلمايــة 
االجتماعيــة وفــرص العمــل، وتتصــدى يف الوقــت نفســه ملعاجلــة تغيــر املنــاخ وحمايــة البيئــة، وتضمنــت تلــك األهــداف 
الهــدف العاشــر والــذي ينــص علــى "احلــد مــن أوجــه عــدم املســاواة"26. وخــال الــدورة التاســعة ملؤمتــر الــدول األطــراف 
يف معاهــدة حقــوق األشــخاص ذوي اإلعاقــة تــت عنــوان -تنفيــذ جــدول أعمــال التنميــة 2030 جلميــع األشــخاص 
ذوي اإلعاقــة: عــدم التخلــي عــن أحــد-ـ مت التأكيــد علــى بــذل مزيــد مــن اجلهــد لضمــان متتــع األشــخاص ذوي اإلعاقــة 
ــة املســتدامة  ــال التنمي ــث أن جــدول أعم ــة املســتدامة، حي ــن التنمي ــم واالســتفادة م ــم بحقوقه ــع أنحــاء العال يف جمي
2030 هــو دليــل آخــر علــى االلتــزام الدولــي بضمــان عــدم اســتثناء األشــخاص ذوي اإلعاقــة مــن التنميــة، ومــن جانبــه 
نــّوه مونــز ليكتوفــت رئيــس اجلمعيــة العامــة، يف كلمتــه إلــى أن االلتــزام الدولــي جتــاه حقــوق األشــخاص ذوي اإلعاقــة 
متجــذر بعمــق يف ميثــاق األمم املتحــدة، وهــو مــا ينعكــس بوضــو	 يف أجنــدة التنميــة املســتدامة لعــام 2030. وقــال "يف 
أهــداف التنميــة املســتدامة، مســألة اإلعاقــة ال تتعلــق باالحتياجــات، ولكــن باحلقــوق والتمكــن. لقــد مت منــح األشــخاص 

ذوي اإلعاقــة أهميــة خاصــة عبــر مجموعــة مــن األهــداف وكذلــك فيمــا يتعلــق بجمــع ورصــد األهــداف األخــرى27".

وقــد عملــت الــدول املختلفــة ومــن ضمنهــا فلســطن علــى قيــادة زمــام العمليــة، مــن خــال وضــع إطــار وطنــي لتحقيــق 
األهــداف ال 17 اخلاصــة بالتنميــة املســتدامة 2030، وشــكلت فلســطن الفريــق الوطنــي للتنميــة املســتدامة، واللجنــة 

التوجيهيــة ألهــداف التنميــة املســتدامة، ملتابعــة تنفيــذ أهــداف التنميــة املســتدامة 2030.

أجندة السياسات الوطنية 2022-2017:
احلكومــة  أعــّدت  الثــاث،  الوطنيــة  التنمويــة  للخطــط  واســتكماالً   ،2030 املســتدامة  التنميــة  أهــداف  يف ضــوء 
الفلســطينية أجنــدة السياســات الوطنيــة 2017-2022، حيــث يشــكل قــرار مجلــس الــوزراء رقــم )108/17( الصــادر 
بتاريــخ 2016/6/21، إطــار مرجعيــاً ناظمــاً لعمــل كافــة االســتراتيجيات القطاعيــة وعبــر القطاعيــة يف دولــة فلســطن، 
حيــث تســتند تلــك االســتراتيجيات علــى مــا جــاء يف أجنــدة السياســات الوطنيــة مــن أولويــات سياســاتية لبنــاء أهدافهــا 
االســتراتيجية وتدخاتهــا للفتــرة القادمــة )2017-2022( ويشــمل القــرار مصفوفــة مــن عشــرة أولويــات وطنيــة، 
ينــدر	 ضمنهــا )22( أولويــة سياســاتية و )40( تدخــل سياســاتي تغطــي مــدة أجنــدة السياســة الوطنيــة 2022-2017.  

www.un.org/sustainabledevelopment/ar/development-agenda 2030 26  الموقع االلكتروني الخاصة بأهداف التنمية المستدامة

 www.un.org/sustainabledevelopment/ar/development-agenda 2030 27  الموقع االلكتروني الخاصة بأهداف التنمية المستدامة 

  األمم المتحدة تدعو إلى بذل مزيد من الجهد لدعم شمول األشخاص ذوي اإلعاقة في التنمية المستدامة 
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حيــث انبثقــت منهــا اخلطــط االســتراتيجية املختلفــة، ومــن ضمنهــا اخلطــة االســتراتيجية لقطــاع التنميــة االجتماعيــة 
.2022-2017

ــون، والتــي  ــة االجتماعيــة وســيادة القان ــة الســابعة: العدال ــة الوطني ــت أجنــدة السياســات الوطنيــة األولوي وقــد تضمّن
احتــوت علــى تدخــات سياســاتية تعــزز مــن العدالــة االجتماعيــة، ومنهــا " اإلدمــا	 االجتماعــي وتوفيــر فــرص عمــل 
للفئــات املهمشــة مــن )األفــراد ذوي اإلعاقــة، الشــباب، النســاء، األســرى احملرريــن(، كمــا نصــت علــى سياســة وطنيــة 
تــت عنــوان: )توفيــر احلمايــة االجتماعيــة للفئــات الفقيــرة واملهمشــة(، تضمنــت تدخــات سياســاتية منهــا )تطويــر 

نظــم حمايــة اجتماعيــة مائمــة ومتكاملــة ووضــع حــدود دنيــا لهــا(28.
كذلــك تضمــن أجنــدة السياســات الوطنيــة األولويــة الوطنيــة الثامنــة: تعليــم جيــد وشــامل للجميــع29، واألولويــة الوطنيــة 

لتاســعة: رعايــة صحيــة شــاملة ذات جــودة ومتاحــة للجميــع30.

استنتاج:
أهــداف التنميــة املســتدامة 2030 تضمنــت جملــة أهــداف وغايــات ومقاصــد حملــت شــعار "عــدم تــرك أحــد 
ــع  ــة يف جمي ــع األشــخاص ذوي اإلعاق ــان متت ــد لضم ــد مــن اجله ــذل مزي ــى ب ــد عل ــب"، ومت التأكي ــف الرك خل
أنحــاء العالــم بحقوقهــم، كمــا أن أجنــدة السياســات الوطنيــة 2017-2022 تضمنــت أولويــة وطنيــة تــت 
اســم: العدالــة االجتماعيــة وســيادة القانــون، وعلــى تدخــات سياســاتية تعــزز مــن العدالــة االجتماعيــة، ومنهــا 

ــة. ــة االجتماعي ــر احلماي اإلدمــا	 االجتماعــي وتوفي

اخلطة االستراتيجية لقطاع التنمية االجتماعية 2022-2017
مت إعــداد اســتراتيجية قطــاع التنميــة االجتماعيــة يف فلســطن )2017-2022(، باالرتــكاز بشــكل أساســي علــى أجنــدة 
السياســات الوطنيــة 2017-2022، وأهــداف وغايــات التنميــة املســتدامة 2030، واالتفاقيــات واألطــر واملعاهــدات 
الدوليــة امللزمــة لدولــة فلســطن، ونصــت رؤيتهــا علــى "مجتمــع فلســطيني منيــع ومتضامــن ومنتــج ومبــدع، يوفــر احليــاة 
الكرميــة لــكل األســر واألفــراد، ويحــرر طاقاتهــم، ويؤمــن باحلقــوق واملســاواة والعدالــة والشــراكة واإلدمــا	".  كمــا 

تضمنــت منظومــة قيمهــا "العدالــة، املســاواة، احلقــوق، الشــراكة، املشــاركة، االدمــا	".31
كما تضمنت االستراتيجية ثاثة أهداف استراتيجية هي:

احلد من الفقر.	 
إزالة كافة أشكال التهميش واإلقصاء االجتماعي يف املجتمع الفلسطيني.	 
تعزيز التماسك االجتماعي.	 

كمــا تضمنــت االســتراتيجية جملــة سياســات قطاعيــة خاصــة باألشــخاص ذوي اإلعاقــة منهــا: توفيــر وتطويــر 
اخلدمــات االجتماعيــة والصحيــة والتعليــم جلميــع الفئــات املســتضعفة، ال ســيما النســاء واألشــخاص ذوي وذوات 
ــاه والطاقــة  ــع إلــى املي ــار الســن والشــباب والشــابات، ووضــع تدابيــر لوصــول اجلمي اإلعاقــة واألطفــال وكبيــرات وكب

واملراكــز الرياضيــة والثقافيــة املناســبة، وتطويــر األعمــال الرياديــة واالقتصاديــة32.

28  أجندة السياسات الوطنية 2017-2022، صفحة )38(

29  أجندة السياسات الوطنية 2017-2022، صفحة )39(

30  أجندة السياسات الوطنية 2017-2022، صفحة )42(.

31  الخطة االستراتيجية القطاعية للتنمية االجتماعية 2017-2022، صفحة )41(

32  الخطة االستراتيجية القطاعية للتنمية االجتماعية 2017-2022، صفحة )44(
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كمــا حــددت االســتراتيجية فئــات مهمشــة ذات أولويــة والتــي متثــل مجموعــات مجتمعيــة مــن األفــراد األكثــر عرضــة 
للتهميــش واالســتبعاد مــن أقرانهــم اآلخريــن، ومــن هــذا املنطلــق، نعتبــر التهميــش كحالــة نســبية تتفــاوت مــن فــرد أو 
مجموعــة إلــى أخــرى، ومــن منطقــة إلــى أخــرى، وترتبــط عــادة بتأثيــرات اجتماعيــة واقتصاديــة وسياســاتية وبيئيــة 
وغيرهــا، تــد مــن التغييــر، ويصاحبهــا مؤشــرات ذات داللــة علــى الضعــف، كالبطالــة والفقــر والعنــف )عنــف االحتــال 
اإلســرائيلي والعنــف املبنــي علــى النــوع االجتماعــي، الــخ( والتمييــز الســلبي املجتمعــي واالنقطــاع عــن التعليــم وممارســة 
الســلوكيات الســلبية، وضعــف املشــاركة السياســية واالجتماعيــة، وضعــف قادرتهــم للوصــول إلــى املصــادر، وغيرهــا، 
والتــي مــن شــأنها أن تؤثــر ســالباً علــى واقــع وحيــاة تلــك الفئــات وجتعلهــا مــن أكثــر املجموعــات األكثــر ضعفــاً واألكثــر 

قابليــة والعرضــة للتهميــش واإلهمــال واحلرمــان واالســتبعاد واالنكشــاف للمخاطــر33.

شكل رقم )1(
شكل يظهر الفئات واملناطق املهمشة املستهدفة ذات األولوية يف االستراتيجية لألعوام 2022-2017

الفتيات والنساء

األطفال

كبار السن

األشخاص ذوي اإلعاقة

الفقراء

الشباب

القدس الشرقية: سكان منطقة 	، سكان مناطق H2 يف اخلليل، املخيمات الفلسطينية، سكان املناطق 
احلدودية يف غزة

كمــا تناولــت االســتراتيجية القضايــا والتحديــات التــي تواجــه األشــخاص ذوي وذوات اإلعاقــة وحددتهــا بالنقــاط 
التاليــة:

تدنــى مشــاركة وانخــراط األطفــال والشــباب ذوي وذوات اإلعاقــة يف التعليــم املبكــر واألساســي والثانــوي والعالــي،  	
حيــث يعــود تدنــي مشــاركة الطلبــة مــن ذوي وذوات اإلعاقــة يف التعليــم إلــى األســباب التاليــة:

السياسات واإلجراءات احلالية يف اجلامعات ال تشجع التحاق الطلبة ذوي وذوات اإلعاقة.أ. 
البيئة التعليمية غير ماءمة الستخدام الطلبة ذوي اإلعاقة.ب. 
نقص الكوادر املؤهلة القادرة على التعامل مع متطلبات تعليم الطلبة االشخاص ذوي وذوات اإلعاقة.	. 
صعوبة وصول الطلبة ذوي اإلعاقة إلى املدارس واجلامعات.د. 
التوجهات املجتمعية السلبية.ه. 
الوضع االقتصادي للعائلة.و. 

33  الخطة االستراتيجية القطاعية للتنمية االجتماعية 2017-2022، صفحة )20(
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التشريعات الفلسطينية ال تدعم وال تعزز التحاق األشخاص ذوي اإلعاقة يف التعليم العالي بشكل فاعل.ز. 

تدنى مشاركة وانخراط األشخاص ذوي اإلعاقة يف العمل. 	

ضعف مشاركة األفراد ذوي وذوات اإلعاقة يف احلياة االجتماعية. 	

ضعف القدرات املؤسساتية التي تعنى باألشخاص ذوي اإلعاقة. 	

محدوديــة املعــارف والتحليــالت السياســاتية لصنــاع القــرار عــن واقــع األشــخاص ذوي وذوات اإلعاقــة واالحتياجــات  	
املختلفــة لهــم.

ضعف انسجام التشريعات والسياسات مع احلقوق االقتصادية واالجتماعية لألشخاص ذوي وذوات اإلعاقة34. 	

استنتاج:
انبثقــت اخلطــة االســتراتيجية القطاعيــة للتنميــة االجتماعيــة 2017-2022، بنــاًء علــى أجنــدة السياســات 
الوطنيــة 2017-2022، وأهــداف وغايــات التنميــة املســتدامة 2030، وتضمنــت يف رؤيتهــا وقيمهــا وأهدافهــا 
االســتراتيجية قضايــا األشــخاص ذوي اإلعاقــة، وخاصــة اإلدمــا	 واحلمايــة، كمــا تضمنــت االســتراتيجية جملــة 
سياســات قطاعيــة خاصــة باألشــخاص ذوي اإلعاقــة منهــا توفيــر وتطويــر اخلدمــات االجتماعيــة والصحيــة 

والتعليــم، واعتبــرت األشــخاص ذوي اإلعاقــة أولويــة اســتراتيجية.

34  الخطة االستراتيجية القطاعية للتنمية االجتماعية 2017-2022، صفحة )34(
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الفصل الثاني

 واقع األشخاص ذوي اإلعاقة
 في فلسطين
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تبعــاً لبيانــات اجلهــاز  املركــزي لإلحصــاء الفلســطيني واحملدثــة لغايــة شــهر كانــون أول مــن العــام 2018، فقــد أشــارت 
بيانــات التعــداد العــام للســكان واملســاكن واملنشــآت )2017( إلــى أن عــدد األفــراد الذيــن يعانــون مــن صعوبــة واحــدة 
علــى األقــل يف فلســطن قــد بلــغ 255,228 فــرداً، أي مــا نســبته 5.8% مــن مجمــل الســكان، منهــم 127,266 يف الضفــة 
الغربيــة، يشــكلون مــا نســبته 5.1% مــن مجمــل الســكان يف الضفــة الغربيــة، يف حــن بلــغ عــدد األفــراد ذوي الصعوبــات 

يف قطــاع غــزة 127,962، أي مــا نســبته 6.8% مــن مجمــل الســكان يف قطــاع غــزة35.

شكل رقم )2(
نسب انتشار الصعوبات بني األفراد حسب املنطقة، 2017

8.0%

7.0%

6.0%

5.0%

4.0%

3.0%

2.0%

1.0%

0.0%

5.1%

6.8%

5.8%

النسبة العامةقطاع غزةالضفة الغربية

شكل رقم )3(
واقع األشخاص ذوي اإلعاقة يف فلسطني 2017 36

الفلسطينيون ذوي الصعوبة/اإلعاقة*
225,224

%5.8 139,590

127,262

فلسطني

قطاع غزة

67,165
%5,2%7,6 %4,8%6,0

72,425

127,962

%6.2%5.3

115,634

55,537 60,097

* البيانات ال تشمل ذلك اجلزء من محافظة القدس والذي ضمه االحتالل اإلسرائيلي إليه عنوة يعيد احتالله للفضة الغربية عام 1967

الضفة الغربية

%5,0%6,8

مــن جانــب آخــر فقــد كانــت نســب األفــراد ذوي الصعوبــات حســب اجلنــس علــى النحــو التالــي: بلغــت نســبة األفــراد 
ذوي الصعوبــات الذكــور يف فلســطن عــام 2017 6.3% مقابــل 5.4% بــن اإلنــاث.

35   جهاز اإلحصاء المركزي الفلسطيني – بيان صحفي بمناسبة يوم المعاق العالمي، 2018/12/03

36  الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني، التعداد العام للسكان والمساكن والمنشآت 2017.
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شكل رقم )4(
نسبة األفراد ذوي الصعوبات حسب اجلنس، 2017
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2017 ذكورإناث

 الصعوبات احلركية األكثر انتشارًا عام 2017
أشــارت البيانــات يف العــام 2017 إلــى أن 2.9% مــن األفــراد يف فلســطن هــم مــن ذوي الصعوبــات احلركيــة، تلتهــا 

الصعوبــات البصريــة حيــث بلغــت 2.6% ومــن ثــم باقــي الصعوبــات. 37

شكل رقم )5(
نسبة األفراد ذوي الصعوبات حسب نوع الصعوبة، 2017
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برصيةسمعيةحركيةتذكر وتركيزتواصل

معدل البطالة بني األفراد ذوي اإلعاقة عام 2017
أشــارت بيانــات تعــداد العــام 2017 إلــى ارتفــاع يف معــدل البطالــة بــن األفــراد ذوي اإلعاقــة )إعاقــة كبيــرة وال يســتطيع 

مطلقــاً( يف فلســطن، حيــث بلــغ هــذا املعــدل 37% )18.8% يف الضفــة الغربيــة و 53.7% يف قطــاع غــزة(.

37  جهاز اإلحصاء المركزي الفلسطيني – بيان صحفي بمناسبة يوم المعاق العالمي، 2018/12/03
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شكل رقم )6(
معدل البطالة بني املشاركني يف القوى العاملة 15 سنة فأكثر من ذوي اإلعاقة حسب املنطقة، 2017 38
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ومــن خــال مراجعــة مســح األفــراد ذوي اإلعاقــة 2011، الصــادر عــن اجلهــاز املركــزي لإلحصــاء الفلســطيني ووزارة 
الشــؤون االجتماعيــة، ياحــظ أن التقريــر أشــار إلــى أن غالبيــة األشــخاص ذوي اإلعاقــة ال يعملــون حيــث نــص املســح 
 علــى "خــال فتــرة تنفيــذ املســح كان 87.3% مــن هــؤالء األفــراد ال يعملــون، 85.6% يف الضفــة الغربيــة مقابــل 

)90.9%(  يف قطاع غزة"39.
وتبعــاً لوجــود تبايــن كبيــر يف النســب، عمــل الباحــث علــى التواصــل مــع اجلهــاز املركــزي لاحصــاء الفلســطيني، 
والــذي رد برســالة رســمية أشــار فيهــا أن اختــاف منهجيــة االحتســاب مــن خــال مؤشــر البطالــة هــي ســبب اختــاف 
البيانــات، حيــث أن إحصائيــة العــام 2011، متثــل بيانــات حــول غيــر العاملــن بشــكل إجمالــي وتشــمل غيــر الباحثــن عــن 
عمــل لــذا فقــد اختلــف عــن مؤشــر البطالــة، ودعــا اجلهــاز املركــزي لإلحصــاء الفلســطيني إلــى اعتمــاد نتائــج التعــداد 

العــام 2017 40.

وتبعًا جلهاز اإلحصاء املركزي الفلسطيني فإن البطالة )حسب مقاييس ومعايير منظمة العمل الدولية(: 

تشــمل جميــع األفــراد الذيــن ينتمــون لســن العمــل )15 ســنة فأكثــر(، ولــم يعملــوا أبــداً خــال فتــرة اإلســناد يف 
أي نــوع مــن األعمــال، وكانــوا خــال هــذه الفتــرة مســتعدين للعمــل، وقامــوا بالبحــث عنــه بإحــدى الطــرق، مثــل: 
مطالعــة الصحــف، والتســجيل يف مكاتــب االســتخدام، وســؤال األصدقــاء واألقــارب، أو غيــر ذلــك مــن الطــرق.

وقد تطرق مسح ذوي اإلعاقة للعام 2011 إلى جملة تديات وصعوبات تواجه األشخاص ذوي اإلعاقة مثل:

جتنب االندماج بسبب نظرة اآلخرين:	 

8.7% مــن األفــراد ذوي اإلعاقــة فــي األراضــي الفلســطينية دائمــًا مــا يتجنبــون القيــام بعمــل مــا بســبب نظــرة اآلخريــن 
لهــم، 9.5% فــي الضفــة الغربيــة و 7.7% فــي قطــاع غــزة.

عدم القدرة على استخدام املواصالت العامة:	 

76.4% مــن األفــراد ذوي اإلعاقــة فــي األراضــي الفلســطينية ال يســتخدمون المواصــات العامــة بســبب عــدم وجــود 

38  جهاز اإلحصاء المركزي الفلسطيني – بيان صحفي بمناسبة يوم المعاق العالمي، 2018/12/03

39  الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني ووزارة الشؤون االجتماعية، مسح األفراد ذوي اإلعاقة، 2011، تقرير النتائج الرئيسية. رام هللا -   

  فلسطين.، صفحة )23(

40  مرفق في المالحق المراسالت مع الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني.
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البنيــة التحتيــة الازمــة لتمكينهــم مــن اســتخدامها، 75.5% فــي الضفــة الغربيــة و 78.1% فــي قطــاع غــزة.

صعوبات كاملة يف تأدية األنشطة اليومية يف البيت:	 

34.2% مــن األفــراد ذوي اإلعاقــة فــي األراضــي الفلســطينية أفــادوا بأنهــم ال يســتطيعون أداء أنشــطتهم اليوميــة إطاقــًا 
داخــل بيوتهــم بســبب المعوقــات البيئــة والماديــة؛ 32.1% فــي الضفــة الغربيــة و 38.4% فــي قطــاع غــزة.

ما يزيد عن خمس األفراد ذوي اإلعاقة بقليل تركوا التعليم بسبب املعوقات البيئية واملادية:	 

22.2% مــن األفــراد ذوي اإلعاقــة يف األراضــي الفلســطينية تركــوا التعليــم بســبب املعوقــات البيئيــة واملاديــة؛ %23.2 
يف الضفــة الغربيــة و 19.4% يف قطــاع غــزة. و 21.7% بــن الذكــور مقابــل 22.9% بــن اإلنــاث.

إضافة إلى جملة حتديات ومعيقات يف واقع الوصول إلى اخلدمات مثل:

مواءمات ملحة يف البنية التحتية يف املنازل )الشواحط، احلمامات، ...(	 
صعوبــات يف تأديــة نشــاطات احليــاة اليوميــة خــار	 املنــزل لألفــراد ذوي اإلعاقــة )التنقــل، احلصــول على اخلدمات 	 

العامــة، الوصــول ملــكان العمل ... (
مواءمــات يحتاجهــا األفــراد ذوي اإلعاقــة )10-17( ســنة امللتحقــن حاليــاً بالتعليــم الســتكمال تعليمهــم )موصــات 	 

مائمــة، غــرف صفيــة، دورات ميــاه، ...(
املواءمــات التــي يحتاجهــا األفــراد ذوي اإلعاقــة )18( ســنة فأكثــر غيــر العاملــن مــن أجــل التمكــن مــن العمــل 	 

)مواصــات، دورات ميــاه، أدوات تقنيــة، موائمــة مكتــب العمــل، ...(41.

نتيجة: 

يف ضــوء بيانــات اجلهــاز املركــزي لإلحصــاء الفلســطيني وتبعــاً لبيانــات التعــداد العــام للســكان واملســاكن 
واملنشــآت 2017، فقــد بلــغ عــدد االفــراد ذوي اإلعاقــة 255,228 فــرداً، أي مــا نســبته 5.8% مــن مجمــل 
الســكان، كمــا تشــير بيانــات مســح األفــراد ذوي اإلعاقــة 2011 إلــى جملــة صعوبــات ومعيقــات تواجــه األفــراد  

ذوي اإلعاقــة مــن الوصــول للخدمــات.

41  الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني ووزارة الشؤون االجتماعية، مسح األفراد ذوي اإلعاقة، 2011، تقرير النتائج الرئيسية. رام هللا -   

  فلسطين.، صفحة )28(
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الفصل الثالث

الموازنات المخصصة لذوي اإلعاقة 
وخدماتهم في موازنة وزارة التنمية 

االجتماعية
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تعتبــر وزارة التنميــة االجتماعيــة قائــدةَ قطــاع التنميــة االجتماعيــة يف فلســطن، وُمــزّوداً رئيســياً للحمايــة االجتماعيــة 
مــن مســاعدات وخدمــات اجتماعيــة،42 وتتبنــى مفهومــاً فلســطينياً للتنميــة االجتماعيــة انطاقــاً مــن أنهــا عمليــة 
ــات  ــة واخلدم ــة االجتماعي ــر احلماي ــراده ومؤسســاته، وتوفي ــره وأف ــع بأُس ــى متكــن املجتم ــز عل ــي ترك ــر مجتمع تغيي
ــز  ــة وتعزي ــى رعاي ــة إل ــة، إضاف ــاة كرميــة، وفــرص عمــل الئق ــع بحي ــا مــن التمت ــرة لتمكينه ــات الفقي األساســية للعائ
ــات، والنســاء، واألشــخاص  شــة، الســّيما األطفــال، والفتي ــات املهمَّ اإلدمــا	 االقتصــادي واالجتماعــي والسياســي للفئ

ــار الســن، والشــباب، وســكان املناطــق املهمشــة.43 ذوي اإلعاقــة، وكب

مسؤوليات وزارة التنمية االجتماعية االستراتيجية:
يقــع ضمــن مســؤوليات وزارة التنميــة االجتماعيــة مكافحــة الفقــر يف فلســطن، والقضــاء علــى أشــكال التهميــش 
ــون حقــوق األشــخاص  ــة مبتابعــة إْعمــال قان ل والعنــف واإلقصــاء االجتماعــي كافــة، كمــا أنهــا اجلهــة الرســمية املَُخوَّ
قــن الفلســطيني رقــم )4( للعــام 44،1999 وحمايــة الطفولــة تبعــاً لقانــون الطفــل الفلســطيني رقــم )7( للعــام  املَُعوَّ
45،2004 ودورهــا احملــوري يف قضايــا مهمــة عــدة، ترتبــط بشــكل مباشــر بالفئــات األكثــر ضعفــاً، واألكثــر تهميشــاً يف 

ــة الشــباب. ــام، األحــداث، وفئ ــل، املســنون، األيت ــات، النســاء األرام ــل: النســاء املُعّنف ــع الفلســطيني، مث املجتم

موازنة وزارة التنمية االجتماعية:
مــن خــال تليــل موازنــة وزارة التنميــة االجتماعيــة والتقاريــر املاليــة اخلاصــة بهــا، بيانــات املوازنــة العامــة لألعــوام 
الثاثــة 2016 و2017 و2018، جنــد أن موازنــات وزارة التنميــة االجتماعيــة -املخصصــة لهــا- كانــت علــى النحــو التالي:

جدول رقم )1(
موازنة وزارة التنمية االجتماعية ونسبتها من إجمالي النفقات خالل األعوام 2016 و2017 و2018 )بالشيكل(

موازنة وزارة التنمية العام
نسبة موازنة وزارة التنمية إجمالي النفقاتاالجتماعية

االجتماعية من إجمالي النفقات

2016839,636,0004614,762,121,000 %5.69

2017827,381,0004716,290,604,000%5.08

2018841,780,0004816,559,061,000%5.08
48  47  46

42  استراتيجية قطاع التنمية االجتماعية 2017-2022، ص 10.

43  دليل إعداد موازنة المواطن في وزارة التنمية االجتماعية، ص 10.

44  قانون حقوق المعوقين، رقم )4( للعام 1999، مادة رقم )1(.

45  قانون الطفل الفلسطيني رقم )7( للعام 2004، مادة رقم )50(.

46  كتاب الموازنة العامة 2016، الصادر عن وزارة المالية والتخطيط، ص 24.

47  كتاب الموازنة العامة 2017، الصادر عن وزارة المالية والتخطيط، ص 25.

48  كتاب الموازنة العامة 2018، الصادر عن وزارة المالية والتخطيط، ص 30.
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شكل رقم )7(
موازنة وزارة التنمية االجتماعية خالل األعوام 2016 و2017 و2018 )بالشيكل(

845,000,000

840,000,000
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815,000,000
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805,000,000
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2017

827,381,000
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839,636,000
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841,780,000

يبــن اجلــدول رقــم )1( والشــكل رقــم )7( أن موازنــة وزارة التنميــة االجتماعيــة، انخفضــت نســبتها مــن إجمالــي 
النفقــات يف العــام 2017 عــن العــام 2016، وإن كان ذلــك بنســبة ضئيلــة، واســتقرت تلــك النســبة يف العــام 2018، وإن 
ارتفــع املبلــغ بشــكل طفيــف.  ويظهــر اجلــدول رقــم )2( املرفــق تليــل مبنــى موازنــة وزارة التنميــة االجتماعيــة تبعــاً 
لبنودهــا لألعــوام 2016 و2017 و2018. علمــاً أن هنــاك فجــوة متويليــة مــا بــن املغلقــات املاليــة املرصــودة يف خطــة 
وزارة التنميــة االجتماعيــة االســتراتيجية لتنفيــذ برامــج الــوزارة، واالســقف املاليــة املمنوحــة، وتبلــغ تلــك الفجــوة حوالــي 

ــرة 2019-2017(49. 80 مليــون شــيكل )للفت

جدول رقم )2(
حتليل مبنى وزارة التنمية االجتماعية وبنودها املختلفة خالل األعوام 2016 و2017 و2018 )بالشيكل(

الرواتب العام
واألجور

املساهمات 
االجتماعية

نفقات 
تشغيلية

نفقات 
حتويلية

نفقات 
رأسمالية

نفقات 
املجموعتطويرية

50201655,641,0005,445,0009,817,000767,533,000200,0001,000,000839,636,000

51201754,362,0005,733,0009,706,000756,380,000200,0001,000,000827,381,000

52201857,000,0005,700,0009,706,000716,380,0001,150,00051,844,000841,780,000

52  51  50

49  استراتيجية قطاع التنمية االجتماعية 2017-2022، صفحة 69.

50  كتاب الموازنة العامة 2016، الصادر عن وزارة المالية والتخطيط، ص 24.

51  كتاب الموازنة العامة 2017، الصادر عن وزارة المالية والتخطيط، ص 25.

52  كتاب الموازنة العامة 2018، الصادر عن وزارة المالية والتخطيط، ص 30.
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مــن خــال اجلــدول رقــم )2( جنــد أن املوازنــة اإلجماليــة لــوزارة التنميــة االجتماعيــة تتفــظ بنفــس املعــدل علــى مــدار 
الســنوات الثــاث األخيــرة، إال أّن هنــاك تطــّور يف مبنــى املوازنــة وتوزيعهــا يف العــام 2018، مــن خــال رفــع مخصصــات 
ــة العــام 2018،  النفقــات التطويريــة مــن مليــون شــيكل عــام 2016 و2017، إلــى حوالــي )52( مليــون شــيكل يف موازن
وهــو توجــه إيجابــي جتــاه تعزيــز الــدور التنمــوي للــوزارة، حيــث مت تخصيــص مبلــغ )42( مليــون شــيقل لبرنامــج التمكــن 
االقتصــادي يف موازنــة الــوزارة وألول مــرة يف تاريــخ الــوزارة. إال أنــه ياحــظ يف املقابــل خفضــاً ملخصصــات النفقــات 
ــة  ــة يف موازن ــة التطويري ــون شــيكل، أي أن ارتفــاع املوازن ــي )40( ملي ــة( بحوال ــة )برنامــج املســاعدات النقدي التحويلي

العــام 2018 جــاء علــى حســاب النفقــات التحويليــة. 

علمــًا أن التنفيــذ الفعلــي للنفقــات التطويريــة املخصصــة لبرنامــج التمكــني االقتصــادي لــم يتمفي العام 2018 ألســباب 
فنيــة وإداريــة تتعلــق بالنظــام املالــي وقانــون الشــراء العــام، ويتــم حاليــًا العمــل علــى الترتيبــات اإلداريــة واملهنيــة للتنفيــذ 

ومت إجنــاز التعاقــد مــع موظفــي املشــروع وبعــض االحتياجــات اللوجســتية53.

ــة الفلســطينية للتمكــن  ــون املؤسســة الوطني ــى مشــروع قان ــوزراء الفلســطيني عل ــس ال ويف ذات الســياق صــادق مجل
االقتصــادي، وإحالتــه إلــى الســيد الرئيــس، إلصــداره وفــق األصــول، والتــي تهــدف إلــى دعــم برامــج ومؤسســات 
التمكــن االقتصــادي، مــن خــال رفــع مســتوى وتيــرة االســتهداف وسياســاته ليصبــح برنامــج متكــن اقتصــادي للشــعب 
الفلســطيني داخــل فلســطن ويف الشــتات، وبنــاء منظومــة أمــن اجتماعــي تســهم يف تقيــق العدالــة االجتماعيــة، 
وتعزيــز قــدرات وزارة التنميــة االجتماعيــة والــوزارات الشــريكة لاضطــاع بدورهــا كمرجعيــة وطنيــة إلدارة البرامــج يف 
فتــرة زمنيــة واضحــة ومحــددة، حتــى ميكــن تعميــم املنافــع لشــرائح أوســع مــن األســر الفقيــرة واملهمشــة، والفئــات التــي 
تعانــي مــن الضعــف، كالشــباب واملــرأة وصغــار املزارعــن واألشــخاص ذوي اإلعاقــة، كمــا ســيتم إيــاء عنايــة خاصــة 
لتعزيــز صمــود املواطنــن يف القــدس ويف املناطــق املصنفــة  "	"، واتخــاذ إجــراءات ســريعة األثــر لتخفيــف معانــاة األســر 
الفقيــرة يف قطــاع غــزة، وإطــاق العنــان لتنميــة املــوارد الزراعيــة والتــي تعتبــر عمــاد الصمــود لألســر الريفيــة والبدويــة 

محــدودة الدخــل54.

CTP برنامج املساعدات النقدية
يعتبــر هــذا البرنامــج األكبــر مــن حيــث املوازنــة املخصصــة وأعــداد املســتفيدين، وقــد انطلــق هــذا البرنامــج يف العــام 
2010، وهــو البرنامــج الرئيــس يف وزارة التنميــة االجتماعيــة املختــص بتقــدمي املســاعدات االجتماعيــة لألســر الفقيــرة، 
ــل البرنامــج بنســبة  ــة تســاهم بتموي ــإن احلكوم ــام 2018، ف ــات الع ــاً لبيان ــي. تبع ــي ودول ــل وطن ــوزارة بتموي ــذه ال وتنف
)65%(، واالتــاد األوروبــي بنســبة )32.31%(، والبنــك الدولــي بنســبة )2.69%(، حيــث يتــم اعتمــاد احلــاالت 
املســتحقة واملســتفيدة مــن برنامــج املســاعدات النقديــة علــى أســاس معادلــة حســابية، وتعــد نقطــة الفصــل أو العامــة 
ــى نتيجــة تســاوي أو دون  ــادل خــط الفقــر الشــديد "املدقــع"، فمــن يحصــل عل ــا مــا يع ــي يتقــرر االســتحقاق عليه الت
ــة  ــراو	 مــا بــن )1800-750( شــيكل كل ثاث ــي تت ــة، والت ــى املســاعدة النقدي ــد مؤهــًا للحصــول عل هــذه النقطــة يُع
أشــهر، وتخضــع بيانــات األســر املســتفيدة للتحديــث مــن قبــل الــوزارة.55 ويظهــر اجلــدول رقــم )3( املوازنــات املخصصــة 

لبرنامــج املســاعدات النقديــة مــع عــدد األســر املســتفيدة لألعــوام 2016 و2017 و2018.

53  مقابلة خاصة مع أ. هنادي براهمة مديرة دائرة الموازنة – وزارة التنمية االجتماعية، كانون أول 2018.

54  قرار مجلس الوزراء بخصوص مشروع قانون المؤسسة الوطنية الفلسطينية للتمكين االقتصادي، والذي اعتمده في جلسته رقم )230( بتاريخ:  

2018/11/27  

55  التحويالت النقدية للمساعدات االجتماعية، من إصدارات ائتالف أمان 2016.
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جدول رقم )3(
املوازنات املخصصة لبرنامج املساعدات النقدية مع عدد األسر املستفيدة لألعوام 2016 و2017 و2018

عدد األسر املستفيدةاملوازنة املخصصة/باملليون شيكلالعام
562016560122,000
572017520111,860
582018480109,000

58  57  56

شكل رقم )8(
عدد األسر املستفيدة من برنامج املساعدات النقدية لألعوام 2016 و2017 و2018

125,000

120,000

115,000

110,000

105,000

100,000

95,000

90,000

85,000

80,000
2017

111,860

2016

122,000

2018

109,000

استنتاج: 

علــى الرغــم مــن أهميــة عمــل وزارة التنميــة االجتماعيــة، ونطــاق عملهــا العريــض واملتعــدد املجــاالت، كونهــا 
الــوزارة املســؤولة عــن مكافحــة الفقــر يف فلســطن، والقضــاء علــى أشــكال التهميــش والعنــف واإلقصــاء 
لــة  االجتماعــي كافــة، واألكثــر متــاس مــع الفئــات الضعيفــة واملهمشــة، كذلــك كونهــا تعــد اجلهــة الرســمية املَُخوَّ
ــا دون املأمــول وأقــل مــن  ــات املخصصــة له قــن، إال أن املوازن ــون حقــوق األشــخاص املَُعوَّ ــة إْعمــال قان مبتابع
االحتيــا	 الفعلــي الــوارد يف اســتراتيجية قطــاع التنميــة االجتماعيــة 2017-2022، وتــراو	 تلــك النســبة )%5( 
فقــط مــن إجمالــي النفقــات العامــة لدولــة فلســطن، كمــا أن تلــك املوازنــة تتضمــن نفقــات محملـّـة علــى وزارة 

ــة دون أن تكــون ضمــن اســتهدافاتها. ــة االجتماعي التنمي

56  موازنة المواطن الخاصة بوزارة التنمية االجتماعية 2016.

57  موازنة المواطن الخاصة بوزارة التنمية االجتماعية 2017.

58  موازنة المواطن الخاصة بوزارة التنمية االجتماعية 2018
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الفجــوة يف املوازنــات املخصصــة لــوزارة التنميــة االجتماعيــة مــع االحتيــاج الفعلــي الــوارد يف خطتهــا 
االســتراتيجية:

ــاك "فجــوة  ــة 2017-2022، ياحــظ أن هن ــة االجتماعي ــة للتنمي مــن خــال مراجعــة اخلطــة االســتراتيجية القطاعي
متويليــة" مــا بــن املغلفــات املاليــة للخطــة االســتراتيجية ومــا بــن األســقف املاليــة، حيــث بلغــت تلــك الفجــوة التمويليــة 
"متويــل اخلزينــة العامــة" خــال لألعــوام )2017-2019( مبلــغ )287( مليــون شــيكل، وللنفقــات التطويريــة لــذات الفتــرة 

مبلــغ )19.9( مليــون دوالر59. أي أن إجمالــي الفجــوة التمويليــة يصــل إلــى حوالــي )359( مليــون شــيكل.

ويف ضــوء تلــك الفجــوة، تبــرز مشــكلة تتمثــل يف مــدى تقيــق وزارة التنميــة االجتماعيــة ألهدافهــا االســتراتيجية 
وتدخاتهــا املختلفــة، ومــن ضمنهــا مخصصــات واســتهدافات وخدمــات األشــخاص ذوي اإلعاقــة.

استنتاج: 

يف ظــل وجــود فجــوة متويليــة مــا بــن املغلفــات املاليــة الــواردة يف اخلطــة االســتراتيجية لــوزارة التنميــة 
االجتماعيــة، واألســقف املاليــة املتاحــة مــن خــال وزارة املاليــة، فــإن العديــد مــن أهــداف وتدخــات وزارة 
التنميــة االجتماعيــة لــن تتحقــق، ومــن ضمنهــا مخصصــات واســتهدافات وخدمــات األشــخاص ذوي اإلعاقــة.

59  الخطة االستراتيجية القطاعية للتنمية االجتماعية 2017-2022، صفحة )69(
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الموازنــات المخصصــة لألشــخاص مــن ذوي اإلعاقــة فــي 
برامــج وزارة التنميــة االجتماعيــة

موازنة العام 2017
تبعاً لكتاب املوازنة العامة 2017، فإن برامج وزارة التنمية االجتماعية كانت:

التمكن ومكافحة الفقر.	 
تنمية وحماية الفئات املهمشة والضعيفة.	 
التنمية اإلدارية والتخطيط60.	 

وخــال مراجعــة األهــداف واملخرجــات اخلاصــة بــكل برنامــج، ياحــظ أن البرنامــج األول "التمكــن ومكافحــة الفقــر" 
ــة مخرجــات، تتضمــن خدمــات واســتهدافات لألشــخاص ذوي اإلعاقــة، إمــا بشــكل مباشــر أو غيــر  ــن جمل قــد تضّم
مباشــر، حيــث تضمــن الهــدف األول "مســاعدة االســر الفقيــرة واملهمشــة علــى توفيــر احتياجاتهــا األساســية" واشــتمل 

علــى املخرجــات التاليــة:

املساعدات النقدية املنتظمة.	 
إعفاءات طلبة املدارس.	 
املساعدات الطارئة.	 
توفير التأمن الصحي.	 
توفير مساعدات غذائية.	 
توفير بطاقات متوين61.	 

أمــا الهــدف الثانــي لبرنامــج "التمكــن ومكافحــة الفقــر" فقــد نــص علــى "متكــني األســر الفقيــرة واملهمشــة اجتماعيــًا 
واقتصاديــًا" واشــتمل علــى املخرجــات التاليــة:

تعزيــز قــدرات االســر الفقيــرة والفئــات املهمشــة )الشــباب، النســاء، االشــخاص ذوي االعاقــة، صغــار املزارعــن( 	 
لاعتمــاد علــى الــذات وتوليــد الدخــل مــن خــال تدخــات اجتماعيــة ومشــاريع مــدرة للدخــل.

قروض لألشخاص من ذوي اإلعاقة.	 
مشاريع اقتصادية للشباب.	 
مشاريع متكن للمرأة.	 
مشاريع التمكن اجلماعي )مزارعن(62.	 

60  كتاب الموازنة العامة 2017، صفحة 383.

61  كتاب الموازنة العامة 2017، صفحة 384.

62  كتاب الموازنة العامة 2017، صفحة 384.
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جدول رقم )4(
موازنة برنامج "التمكني ومكافحة الفقر 2017"63

املوازنة بالشيكلالبند

12,137,000الرواتب واألجور
1,524,770النفقات التشغيلية

1,318,000املساهمات االجتماعية
743,880,000املنافع االجتماعية

758,859,770املجموع

أمــا البرنامــج الثانــي "تنميــة وحمايــة الفئــات املهمشــة والضعيفــة"، فقــد تضمــن هــدف خــاص باألشــخاص ذوي اإلعاقــة 
"خدمــات الرعايــة واحلمايــة والتأهيــل والتوعيــة لألشــخاص مــن ذوي اإلعاقــة" وقــد تضمــن املخرجــات التالية:

االعفاء اجلمركي لذوي اإلعاقة.	 
األدوات املساندة لذوي اإلعاقة.	 
موائمة األماكن لذوي اإلعاقة.	 
تخصيص نسبة وظائف لذوي اإلعاقة.	 
مشاريع متكن اقتصادي لذوي اإلعاقة.	 
مركز مصادر مجهز خلدمات ذوي اإلعاقة.	 
ندوات وورش عمل توعوية لذوي اإلعاقة.	 
توعية وارشاد للمصابن بالتوحد وعائاتهم.	 
خدمات إيواء ورعاية لذوي اإلعاقة.	 
تأهيل مهني لذوي اإلعاقة.	 
توقيع اربع اتفاقيات مع الوزارات الشريكة لتنظيم تقدمي اخلدمات لألشخاص ذوي اإلعاقة64.	 

63  كتاب الموازنة العامة 2017، صفحة 385.

64  كتاب الموازنة العامة 2017، صفحة 387.
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جدول رقم )5(
موازنة برنامج "تنمية وحماية الفئات املهمشة والضعيفة 2017"65

املوازنة بالشيكلالبند

35,264,000الرواتب واألجور
5,009,192النفقات التشغيلية

3,664,000املساهمات االجتماعية
12,500,000املنافع االجتماعية
136,000مصاريف رأسمالية

56,573,192املجموع

شكل رقم )8(
توزيع موازنة برنامج "تنمية وحماية الفئات املهمشة والضعيفة 2017"

12,500,000

3,664,000

5,009,192
35,264,000

136,000

الرواتب واألجور

النفقات التشغيلية

املساهامت االجتامعية

املنافع االجتامعية

مصاريف رأساملية

أمــا البرنامــج الثالــث "التنميــة اإلداريــة والتخطيــط" فلــم تتضمــن أهدافــه ومخرجاته اســتهدافات مباشــرة لألشــخاص 
ذوي اإلعاقــة، وإمنــا تضمنــت اســتهدافات غيــر مباشــرة، تخــدم يف مخرجاتهــا برامــج وأهــداف وتدخــات وزارة التنمية 

االجتماعيــة ومــن ضمنهــا اســتهدافات األشــخاص ذوي اإلعاقة.

حيث بلغت موازنة البرنامج يف العام 2017 )10,948,038( شيكل66.

65  كتاب الموازنة العامة 2017، صفحة 391.

66  كتاب الموازنة العامة 2017، صفحة 373
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موازنة العام 2018
تبعاً لكتاب املوازنة العامة 2018، فإن برامج وزارة التنمية االجتماعية كانت:

برنامج املساعدات االجتماعية والتمكن االقتصادي.	 
برنامج االدما	 واحلماية.	 
برنامج التنمية املجتمعية.	 
برنامج اإلدارة والتخطيط67.	 

ومــن خــال مراجعــة األهــداف واملخرجــات اخلاصــة بــكل برنامــج، ياحــظ أن البرنامــج األول "برنامــج املســاعدات 
االجتماعيــة والتمكــن االقتصــادي." قــد تضّمــن جملــة مخرجــات، تتضمــن خدمــات واســتهدافات لألشــخاص مــن ذوي 
اإلعاقــة، إمــا بشــكل مباشــر أو غيــر مباشــر، حيــث تضمــن الهــدف األول "مســاعدة االســر الفقيــرة واملهمشــة علــى 

توفيــر احتياجاتهــا األساســية " واشــتمل علــى املخرجــات التاليــة:

املساعدات النقدية املنتظمة.	 
إعفاءات طلبة املدارس.	 
املساعدات الطارئة.	 
توفير التأمن الصحي.	 
توفير مساعدات غذائية.	 
توفير بطاقات متوين68.	 

أمــا الهــدف الثانــي لبرنامــج "املســاعدات االجتماعيــة والتمكــن االقتصــادي" فقــد نــص علــى "متكــني االســر الفقيــرة 
واملهمشــة اجتماعيــًا واقتصاديــًا" واشــتمل علــى املخرجــات التاليــة:

تعزيــز قــدرات االســر الفقيــرة والفئــات املهمشــة )الشــباب، النســاء، االشــخاص ذوي االعاقــة، صغــار املزارعــن( 	 
لاعتمــاد علــى الــذات وتوليــد الدخــل مــن خــال تدخــات اجتماعيــة ومشــاريع مــدرة للدخــل.

قروض لألشخاص من ذوي اإلعاقة.	 
مشاريع اقتصادية للشباب.	 
مشاريع متكن للمرأة.	 
مشاريع التمكن اجلماعي )مزارعن(	 
متكن األسر اقتصاديا، وقد وخرجت من برنامج التحويات النقدية69.	 

أمــا الهــدف الثالــث لبرنامــج "املســاعدات االجتماعيــة والتمكــن االقتصــادي" فقــد نــص علــى "إغاثــة االســر واالفــراد 
املتضرريــن مــن الكــوارث )فيضانــات، ثلــوج، زلــزال، حرائــق( "واشــتمل علــى مخــر	 "تقــدمي اإلغاثــة واإلنعــاش"70.

67  كتاب الموازنة العامة 2018، صفحة 475.

68  كتاب الموازنة العامة 2018، صفحة 376.

69  كتاب الموازنة العامة 2018، صفحة 477.

70  كتاب الموازنة العامة 2018، صفحة 477.
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جدول رقم )6(
موازنة "برنامج املساعدات االجتماعية والتمكني االقتصادي 2018"71

املوازنة بالشيكلالبند

12,540,000الرواتب واألجور
1,468,717النفقات التشغيلية

1,254,000املساهمات االجتماعية
702,880,000املنافع االجتماعية

718,142,717املجموع

ــة."، فقــد تضمــن هــدف خــاص باألشــخاص ذوي اإلعاقــة "خدمــات الرعايــة  ــي "االدمــا	 واحلماي أمــا البرنامــج الثان
ــة: ــن املخرجــات التالي ــد تضم واحلمايــة والتأهيــل والتوعيــة لألشــخاص مــن ذوي اإلعاقــة خــالل العــام 2018" وق

االعفاء اجلمركي لذوي اإلعاقة.	 
األدوات املساندة لذوي اإلعاقة.	 
موائمة األماكن لذوي اإلعاقة.	 
تخصيص نسبة وظائف لذوي اإلعاقة.	 
مشاريع متكن اقتصادي لذوي اإلعاقة.	 
مركز مصادر مجهز خلدمات ذوي اإلعاقة.	 
ندوات وورش عمل توعوية لذوي اإلعاقة.	 
خدمات إيواء ورعاية لذوي اإلعاقة.	 
تأهيل مهني لذوي اإلعاقة.	 
توقيع اتفاقيتن مع الوزارات الشريكة لتنظيم تقدمي اخلدمات لألشخاص ذوي اإلعاقة	 
توعية وارشاد لذوي األشخاص من ذوي اإلعاقة.	 
قاعدة بيانات خاصة باالشخاص ذوي اإلعاقة.	 
االشراف على املؤسسات التي تعنى بذوي اإلعاقة لضمان التزامها مبعايير اجلودة.	 
تأهيل موظفن للتعامل مع االشخاص ذوي اإلعاقة.	 
جتهيز مركز لألشخاص ذوي اإلعاقة الشديدة  يف مدينة نابلس72.	 

71  كتاب الموازنة العامة 2018، صفحة 477.

72  كتاب الموازنة العامة 2018، صفحة 480.
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جدول رقم )7(
موازنة برنامج "االدماج واحلماية" 2018 73

املوازنة بالشيكلالبند

34,402,196الرواتب واألجور
4,720,530النفقات التشغيلية

3,440,000املساهمات االجتماعية
5,500,000املنافع االجتماعية
136,000مصاريف رأسمالية

48,198,726املجموع

شكل رقم )9(
نسب توزيع موازنة برنامج "االدماج واحلماية 2018"

4,720,530

3,440,000

5,500,000

34,402,196

136,000

الرواتب واألجور

النفقات التشغيلية

املساهامت االجتامعية

املنافع االجتامعية

مصاريف رأساملية

أمــا البرنامــج الثالــث "برنامــج التنميــة املجتمعيــة" فلــم تتضمــن أهدافــه ومخرجاتــه اســتهدافات مباشــرة لألشــخاص 
ذوي اإلعاقــة، وإمنــا تضمنــت اســتهدافات غيــر مباشــرة، تخــدم يف مخرجاتهــا برامــج وأهــداف وتدخــات وزارة 
التنميــة االجتماعيــة ومــن ضمنهــا اســتهدافات األشــخاص ذوي اإلعاقــة. حيــث بلغــت موازنــة البرنامــج يف العــام 2018 

)9,622,000( شــيكل74.

ــر  ــت اســتهدافات غي ــه اســتهدافات مباشــرة لألشــخاص ذوي اإلعاقــة، وإمنــا تضمن ــم تتضمــن أهدافــه ومخرجات فل
مباشــرة، تخــدم يف مخرجاتهــا برامــج وأهــداف وتدخــات وزارة التنميــة االجتماعيــة ومــن ضمنهــا اســتهدافات 

األشــخاص ذوي اإلعاقــة. حيــث بلغــت موازنــة البرنامــج يف العــام 2018 )13,973,112( شــيكل75.

73  كتاب الموازنة العامة 2018، صفحة 484.

74  كتاب الموازنة العامة 2018، صفحة 487.

75  كتاب الموازنة العامة 2018، صفحة 490.
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جدول رقم )8(
املوازنة التفصيلية املخصصة بشكل مباشر لألشخاص من ذوي اإلعاقة يف موازنة العامة 2017 76 77

البرنامج
 التدخل – املخرج77 

مبا يشمل كافة الفئات 
املستفيدة يف بعض التدخالت

عدد 
املستفيدين من 

ذوي اإلعاقة

املوازنة املقدرة 
مالحظات 2017 بالشيكل

التمكني 
ومكافحة 

الفقر

أسرة حصلت على مساعدة 
19,45575,000,000نقدية منتظمة - 118 ألف أسرة

طلبة حصلوا على إعفاءات 
6,987350,000رسوم مدرسية - 80 ألف طالب

مت رصد التكاليف يف موازنة 
وزارة التربية والتعليم العالي 
لصالح ابناء الفقراء. "قيمة 
تقريبية، من خال متوسط 

الرسوم املدرسية"

أسرة حصلت على مساعدات 
7,000,000--طارئة - 5000 أسرة

املبلغ مرصود للحاالت الطارئة 
ومن ضمنها األسر التي تضم 

ذوي إعاقة.

أسرة لديها بطاقة تأمن صحي 
19,45517,509,500- 120 ألف أسرة

مت رصد التكاليف يف موازنة 
وزارة الصحة لصالح الفقراء. 
"قيمة تقريبية من خال تكلفة 

التأمن الصحي"

أسرة حصلت  على مساعدات 
7,6505,775,750غذائية - 45 ألف أسرة

1000 أسرة استفادت من 
مشروع متكن األسر الفقيرة 
واملهمشة اجتماعاً واقتصادياً

63132,300

250 شخص من ذوي  اإلعاقة 
2503,543,900حصلوا على قروض

مت عملياً تهيئة وإعداد ذوي 
اإلعاقة للقروض.

 

76  المصدر: دائرة الموازنة – وزارة التنمية االجتماعية، كانون أول 2018

77  مالحظة هامة: المخرجات في الجدول هي تقديرية، وكذلك المبالغ المخصصة للموازنة
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البرنامج
 التدخل – املخرج

مبا يشمل كافة الفئات 
املستفيدة يف بعض التدخالت

عدد 
املستفيدين من 

ذوي اإلعاقة

املوازنة املقدرة 
مالحظات 2017 بالشيكل

تنمية 
وحماية 
الفئات 
املهمشة 
والضعيفة

650 شخص من ذوي اإلعاقة 
سيحصلون على االعفاء 

اجلمركي
65025,000,000

موازنة تقديرية بناء على بيانات 
اإلدارة العامة للجمارك واملكوس 
وضريبة القيمة املضافة يف وزارة 
املالية والتخطيط حال مت منح 

االعفاء

500 شخص من  ذوي اإلعاقة 
لم تنفذ خال العام 5002,500,000.2017سيحصلون على أدوات مساندة

50 من األماكن سيتم التنسيق 
متابعاتواملتابعة ملواءمتها لذوي اإلعاقة

املوازنة غير مباشرة، لنفقات 
املوظفن والتنسيقات واملتابعات 

والقضايا اإلدارية.

5% من الوظائف سيتم 
التنسيق لتخصيصها  
لألشخاص ذوي اإلعاقة

متابعات
املوازنة غير مباشرة، لنفقات 

املوظفن والتنسيقات واملتابعات 
والقضايا اإلدارية.

مركز مصادر مجهز ويقدم 
خدماته للمستفيدين. 

"املكفوفن"
50500,000

1000 من األشخاص ذوي 
اإلعاقة و ذويهم شاركوا يف 

ندوات وورشات توعية ومناصرة 
بحقوق األشخاص ذوي اإلعاقة

من خال 24 ورشة عمل سنوياً.100048,000

200 من املصابن بالتوحد 
200190,000وعائاتهم حصلوا على توعية

1000 من األشخاص ذوي 
اإلعاقة سيحصلون على 
خدمات اإليواء والرعاية 

واحلماية والتأهيل.
10984,938,290

من خال شراء خدمة والدار 
البيضاء ومركز املصادر 

للمكفوفن.

100 من األشخاص ذوي 
اإلعاقة يف اخلليل حصلوا على 

تأهيل مهني
100329,659

مركز الشيخة فاطمة ومركز 
الشيخ خليفة

توقيع 4 اتفاقيات مع الوزارات 
الشريكة لتنظيم تقدمي 

اخلدمات لألشخاص ذوي 
اإلعاقة

مشروع بطاقة املعاق.500,000
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جدول رقم )٩(
املوازنة التفصيلية املخصصة بشكل مباشر لألشخاص من ذوي اإلعاقة يف موازنة العامة 2018 78 79

البرنامج
 التدخل – املخرج79 

مبا يشمل كافة الفئات املستفيدة 
يف بعض التدخالت

عدد 
املستفيدين 

من ذوي 
اإلعاقة

املوازنة 
املقدرة 2018 

بالشيكل
مالحظات 

املساعدات 
االجتماعية 

والتمكن 
االقتصادي

أسرة حصلت على مساعدة نقدية 
18,81672,479,232منتظمة - 110 ألف أسرة

طلبة حصلوا على إعفاءات رسوم 
6,758337,900مدرسية - 80 ألف طالب

مت رصد التكاليف يف موازنة 
وزارة التربية والتعليم العالي 

 لصالح أبناء الفقراء. 
"قيمة تقريبية، من خال متوسط 

الرسوم املدرسية"

أسرة حصلت على مساعدات 
6,000,000--طارئة - 5000 أسرة

املبلغ مرصود للحاالت الطارئة 
ومن ضمنها األسر التي تضم 

ذوي إعاقة.

 اسرة لديها بطاقة تأمن صحي 
18,80016,920,000- 120 الف اسرة

مت رصد التكاليف يف موازنة 
وزارة الصحة لصالح الفقراء. 
"قيمة تقريبية من خال تكلفة 

التأمن الصحي"

أسرة حصلت على مساعدات 
7,3905,579,450غذائية - 45 ألف أسرة

أسرة متكنت اقتصادياً واجتماعياً 
----- 10 آالف أسرة.

250 شخص من ذو اإلعاقة 
163,543,900حصلوا على قروض

1600 أسرة حصلت على مشروع 
متكن اقتصادي متويل اخلزينة 

العامة
تطويري متويل اخلزينة العامة.2565,530,000

5000 أسرة مت تقدمي اإلغاثة 
مشروع مقتر	 لم تتم املوافقة ----واالنعاش لهم.

عليه بعد.
 

78  المصدر: دائرة الموازنة – وزارة التنمية االجتماعية، كانون أول 2018

79  مالحظة هامة: المخرجات في الجدول هي تقديرية، وكذلك المبالغ المخصصة للموازنة.
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البرنامج
 التدخل – املخرج

مبا يشمل كافة الفئات املستفيدة 
يف بعض التدخالت

عدد 
املستفيدين 

من ذوي 
اإلعاقة

املوازنة 
املقدرة 2018 

بالشيكل
مالحظات 

اإلدماج 
واحلماية

650 شخص من ذوي اإلعاقة 
65025,000,000سيحصلون على اإلعفاء اجلمركي

موازنة تقديرية بناء على بيانات 
اإلدارة العامة للجمارك واملكوس 
وضريبة القيمة املضافة يف وزارة 
املالية والتخطيط حال مت اإلعفاء

500 شخص من ذوي اإلعاقة 
5002,500,000سيحصلون على ادوات مساندة
50 من األماكن سيتم التنسيق 
تكلفة تقديرية5050,000واملتابعة ملوائمتها لذوي اإلعاقة

5% من الوظائف سيتم التنسيق 
متابعاتلتخصيصها لذوي اإلعاقة

املوازنة غير مباشرة، لنفقات 
املوظفن والتنسيقات واملتابعات 

والقضايا اإلدارية.
مركز مصادر مجهز ويقدم خدماته 

50479,204.00للمستفيدين. "املكفوفن"
1000 من األشخاص ذوي اإلعاقة 
وذويهم شاركوا يف ندوات وورشات 
توعية ومناصرة بحقوق األشخاص 

ذوي اإلعاقة
من خال عقد 24 ورشة عمل 100048,000

سنوياً.

1000 من األشخاص ذوي اإلعاقة 
سيحصلون على خدمات اإليواء 

والرعاية واحلماية والتأهيل
10004,938,290

من خال شراء خدمة والدار 
البيضاء ومركز املصادر 

للمكفوفن.
150 من األشخاص ذوي اإلعاقة 

دعم مانحن15060,710حصلوا على تأهيل مهني 

توقيع اتفاقيتن مع الوزارات 
الشريكة لتنظيم تقدمي اخلدمات 

لألشخاص ذوي اإلعاقة.
مشروع تطويري500,000

800 من األشخاص ذوي اإلعاقة 
وأسرهم حصلوا على خدمات 

التوعية والتوجيه واإلرشاد
دعم مانحن80050,000

100 مؤسسات ملتزمة مبعايير 
دعم مانحن20,000اجلودة تعنى باألشخاص ذوي اإلعاقة

15 موظف مؤهل للتعامل مع 
دعم مانحن70,000األشخاص ذوي اإلعاقة

مركز األشخاص شديدي اإلعاقة 
مشروع تطويري1,825,000يف مدينة نابلس جاهز

قاعدة بيانات خاصة باألشخاص 
دعم مانحن50,000ذوي اإلعاقة مت اجنازها

بناء قدرات األهالي للتوعية 
دعم مانحن35,500مبرض التوحد
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جدول رقم )10(
جدول مقارن للموازنة التفصيلية املخصصة بشكل مباشر لألشخاص من ذوي اإلعاقة يف موازنة العامني 2017 2018 80 81

التدخل – املخرج81

مبا يشمل كافة الفئات املستفيدة يف بعض 
التدخالت

عدد 
املستفيدين 

من ذوي 
اإلعاقة 2017

املوازنة املقدرة 
2017 بالشيكل

عدد 
املستفيدين 

من ذوي 
اإلعاقة 

2018

املوازنة املقدرة 
2018 بالشيكل

19,45575,000,00018,81672,479,232أسرة حصلت على مساعدة نقدية منتظمة

 طلبة حصلوا على إعفاءات رسوم مدرسية 
6,987350,0006,758337,900- 80 ألف طالب

أسرة حصلت على مساعدات طارئة - 5000 
6,000,000--7,000,000--أسرة

أسرة لديها بطاقة تأمن صحي - 120 ألف 
19,45517,509,50018,80016,920,000أسرة

أسرة حصلت  على مساعدات غذائية - 45 
7,6505,775,7507,3905,579,450ألف أسرة

1000 أسرة استفادت من مشروع متكن 
----63132,300األسر الفقيرة واملهمشة اجتماعاً واقتصادياً

1600 أسرة حصلت على مشروع متكن 
2565,530,000----اقتصادي متويل اخلزينة العامة

250 - شخص من ذوي اإلعاقة حصلوا على 
2503,543,900163,543,900قروض، يف العام 2017 إعداد وتهيئة

 
650 من األشخاص ذوي اإلعاقة سيحصلون 

65025,000,00065025,000,000على اإلعفاء اجلمركي

500 من األشخاص ذوي اإلعاقة سيحصلون 
5002,500,0005002,500,000على أدوات مساندة

50 من األماكن سيتم التنسيق واملتابعة 
5050,000متابعاتملواءمتها لألشخاص ذوي اإلعاقة

5% من الوظائف سيتم التنسيق لتخصيصها  
متابعاتمتابعاتلألشخاص ذوي اإلعاقة

80  المصدر: دائرة الموازنة – وزارة التنمية االجتماعية، كانون أول 2018

81  مالحظة هامة: المخرجات في الجدول هي تقديرية، وكذلك المبالغ المخصصة للموازنة.
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التدخل – املخرج

مبا يشمل كافة الفئات املستفيدة يف بعض 
التدخالت

عدد 
املستفيدين 

من ذوي 
اإلعاقة 2017

املوازنة املقدرة 
2017 بالشيكل

عدد 
املستفيدين 

من ذوي 
اإلعاقة 

2018

املوازنة املقدرة 
2018 بالشيكل

مركز مصادر مجهز ويقدم خدماته 
----50500,000للمستفيدين. "املكفوفن"

مركز مصادر مجهز ويقدم خدماته 
50479,204.00----للمستفيدين. "املكفوفن"

1000 من األشخاص ذوي اإلعاقة وذويهم 
شاركوا يف ندوات وورشات توعية ومناصرة 

بحقوق األشخاص ذوي اإلعاقة
100048,000100048,000

200 من املصابن بالتوحد وعائاتهم حصلوا 
----200190,000على توعية

1000 من األشخاص ذوي اإلعاقة سيحصلون 
على خدمات اإليواء والرعاية واحلماية 

والتأهيل.
10984,938,29010004,938,290

ذوي اإلعاقة يف اخلليل حصلوا على تأهيل 
100329,65915060,710مهني

توقيع 4 اتفاقيات مع الوزارات الشريكة 
لتنظيم تقدمي اخلدمات لألشخاص ذوي 

اإلعاقة
500,000----

توقيع اتفاقيتن مع الوزارات الشريكة لتنظيم 
500,000------تقدمي اخلدمات لألشخاص ذوي اإلعاقة.

800 من األشخاص ذوي اإلعاقة وأسرهم 
حصلوا على خدمات التوعية والتوجيه 

واإلرشاد
----80050,000

100 مؤسسة ملتزمة مبعايير اجلودة تعنى 
20,000----بذوي اإلعاقة

15 موظف مؤهل للتعامل مع األشخاص ذوي 
70,000----اإلعاقة

مركز األشخاص شديدي اإلعاقة يف مدينة 
1,825,000----نابلس جاهز

قاعدة بيانات خاصة باألشخاص ذوي اإلعاقة  
50,000----مت اجنازها

35,500----بناء قدرات األهالي للتوعية مبرض التوحد
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مقارنة اإلنفاق الفعلي مقارنة باملقّدر يف العام 2017:
مــن خــال مراجعــة تقريــر تنفيــذ املوازنــة للعــام 2017 الصــادر عــن دائــرة املوازنــة يف وزارة التنميــة االجتماعيــة، 
ياحــظ أن اإلنفــاق الفعلــي مقارنــة باملقــّدر يف العــام 2017 بلــغ )97.71%( وهــي نســبة جيــدة، واجلــدول املرفــق يوضــح 

مقارنــة اإلنفــاق الفعلــي مقارنــة باملقــّدر يف العــام 2017.

جدول رقم )11(
مقارنة االنفاق الفعلي مقارنة باملقّدر يف العام 2017 82

مجموع االلتزام املوازنةالبرنامج 
الرصيد الباقيوالصرف

نسبة املنفذ من 
إجمالي املوازنة 

املرصودة
99.9%548,439,258547,825,401613,857التمكن ومكافحة الفقر

تنمية وحماية الفئات املهمشة 
76.2%52,909,19240,330,86412,578,328والضعيفة

92.4%10,474,2489,676,515797,733التنمية االدارية والتخطيط
97.7%611,822,698597,832,78013,989,918املجموع

شكل رقم )10( 
نسب اإلنقاق الفعلي لكل برنامج من برامج وزارة التنمية االجتماعية يف موازنة العام 2017

% 120.0

% 100.0

% 80.0

% 60.0

% 40.0

% 20.0

% 0.0
تنمية وحامية الفئات 

املهمشة والضعيفة

 % 76.2

التمكني ومكافحة الفقر

 % 99.9

التنمية اإلدارية 
والتخطيط

 % 92.4

ويالحظ من اجلدول رقم )11( والشكل رقم )10( ما يلي:

اإلنفــاق الفعلــي لــوزارة التنميــة االجتماعيــة يف العــام 2017 مقــارب للموازنــة املقــدرة، مــع وجــود فروقــات بســيطة 	 
بنســبة )2.7%( مــن املوازنــة املخصصــة لــم يتــم صرفهــا وفــق املقــدر.

مــن خــال تليــل مبنــى البرامــج الثاثــة ياحــظ أن اإلنفــاق الفعلــي للبرنامــج األول " التمكــن ومكافحــة الفقــر" 	 
كامــل وبنســبة )%99.9(.

82  تقرير تنفيذ الموازنة للعام 2017 الصادر عن دائرة الموازنة في وزارة التنمية االجتماعية.
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ــر مكتمــل، حيــث بلغــت نســبة 	  ــات املهمشــة والضعيفــة" غي ــة الفئ ــة وحماي ــي "تنمي ــي للبرنامــج الثان اإلنفــاق الفعل
ــّدر. ــي )76.2%( مــن املق ــاق الفعل اإلنف

اإلنفــاق الفعلــي للبرنامــج الثالــث " التنميــة اإلداريــة والتخطيــط "كان جيــداً ومقــارب للمقــدر، حيــث بلغــت نســبة 	 
اإلنفــاق الفعلــي )92.4%( مــن املقــّدر.

مــن خــال مراجعــة بنــود الصــرف يف البرنامــج الثانــي "تنميــة وحمايــة الفئــات املهمشــة والضعيفــة" ياحــظ أن 	 
بنــد "منافــع املســاعدات االجتماعيــة" عمليــاً لــم يصــرف إال جــزء بســيط منــه، حيــث قــدرت موازنتــه بـــ )12.5( 

مليــون شــيكل.
ومن خالل مقابلة مع مديرة دائرة املوازنة يف وزارة التنمية االجتماعية أوضحت أنه بخصوص بند املنافع االجتماعية 
الغيــر مكتملــة الصــرف، فقــد مت تخصيــص مبلــغ )12.5( مليــون شــيكل لصالــح )شــراء اخلدمــات االجتماعيــة، توفيــر 
األجهــزة املســاندة لألشــخاص ذوي اإلعاقــة واملســنني، بــدل مواصــالت لطلبــة املراكــز، وتشــغيل خريجــي املراكــز( حيــث 
لــم يتــم صــرف هــذه املخصصــات ألســباب تتعلــق بالنظــام املالــي وقانــون الشــراء العــام وعــدم مراعاتــه خلصوصيــة هــذه 
التدخــالت. وأيضــًا عــدم صــرف هــذه البنــود أدى إلــى انخفــاض نســبة الصــرف الفعلــي للبرنامــج ككل، ولكــن مت حتويــل 

هــذه املبالــغ كبنــد متأخــرات يف بدايــة العــام 832018.

استنتاج: 

مــن خــال مراجعــة اإلنفــاق الفعلــي مقارنــة باملقــّدر ملوازنــة وزارة التنميــة االجتماعيــة يف العــام )2017( ياحــظ 
أن اإلنفــاق الفعلــي بلــغ )97.71%(، وهــو مؤشــر "كّمــي" علــى إنفــاذ املوازنــة العامــة وفــق املخطــط، ولكــن بحاجــة 
إلــى تفاصيــل أكبــر مــن أجــل ربــط تفصيلــي للموازنــات املقــدرة مــع اإلنفــاق الفعلــي وبشــكل محــدد لقيــاس دقيــق 
ملــدى تقيــق أهــداف وتدخــات ومخرجــات خاصــة ببرامــج الــوزارة، علمــاً أن البيانــات املاليــة املتاحــة لــدى 

وزارة التنميــة االجتماعيــة ال تقــق هــذا القيــاس.

جدول رقم )12(
مقارنة اإلنفاق الفعلي مقارنة باملقّدر يف العام 2018 84

مجموع االلتزام املوازنةالبرنامج 
الرصيد الباقيوالصرف

نسبة املنفذ من 
إجمالي املوازنة 

املرصودة

 املساعدات االجتماعية 
76.6%550,821,290421,946,336128,874,954والتمكن االقتصادي

65.0%44,765,92529,087,06315,678,862 اإلدما	 واحلماية

92.1%9,494,0008,742,657751,343 التنمية املجتمعية

68.4%26,207,73617,931,7158,276,020 اإلدارة والتخطيط

75.7%631,288,951477,707,771153,581,180املجموع

83  مقابلة خاصة مع أ. هنادي براهمة مديرة دائرة الموازنة – وزارة التنمية االجتماعية، كانون أول 2018.

84  تقرير تنفيذ الموازنة للعام 2018 الصادر عن دائرة الموازنة في وزارة التنمية االجتماعية لغاية شهر كانون أول 2018.
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شكل رقم )11( 
نسب اإلنفاق الفعلي لكل برنامج من برامج وزارة التنمية االجتماعية يف موازنة العام 2017

% 100.0

% 90.0

% 80.0

% 70.0

% 60.0

% 50.0

% 40.0

% 30.0

% 20.0

% 10.0

% 0.0
املساعدات االجتامعية
والتمكني االقتصادي

االدارة والتخطيطالتنمية املجتمعيةاالدماج والحامية

 % 76.6

 % 65.0

 % 92.1

 % 68.4

استنتاج: 
اجلــدول رقــم )12( والشــكل رقــم )11( يظهــر مقارنــة املوازنــة املقــدرة مــع اإلنفــاق الفعلــي لبرامــج وزارة التنميــة 
االجتماعيــة لغايــة شــهر كانــون أول 2018، ولكــن النســب غيــر دالــة بســبب عــدم انتهــاء العــام، كمــا أن الدفعــة 

الرابعــة مــن برنامــج التحويــات النقديــة  CTP لــم تصــرف بعــد.

األشخاص ذوي اإلعاقة املستفيدين من برنامج التحويالت النقدية
تبعــاً لبيانــات التقريــر اإلحصائــي الســنوي لعــام 2017 الصــادر عــن وزارة التنميــة االجتماعيــة، فــإن عــدد األشــخاص  
ــوع  ــاً لن ــام 2017 )59,137( فــرد، موزعــن تبع ــغ يف الع ــة بل ــات النقدي ذوي اإلعاقــة املســتفيدين مــن برنامــج التحوي

اإلعاقــة حســب اجلــدول املرفــق.
جدول رقم )13(

توزيع األشخاص من ذوي اإلعاقة املستفيدين من برنامج التحويالت النقدية العام 2017 تبعا لنوع اإلعاقة85

النسبةالعددنوع اإلعاقة
24.6%14,546بصرية
6.9%4,057سمعية
2.0%1,160نطقية

3.8%2,235سمعية ونطقية
27.1%16,037حركية
15.6%9,219عقلية

3.4%2,018عقلية وحركية
1.2%704استخدام األصابع

15.5%9,161متعددة
100.0%59,137املجموع

85  التقرير االحصائي السنوي لعام -2017 وزارة التنمية االجتماعية. صفحة )77(
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شكل رقم )12(
توزيع األشخاص  ذوي اإلعاقة املستفيدين من برنامج التحويالت النقدية العام 2017 تبعًا لنوع اإلعاقة

متعددة
استخدام األصابع

عقلية وحركية
عقلية
حركية

سمعية ونطقية
نطقية
سمعية
بصرية

02,0004,0006,0008,00010,00012,00014,00016,00018,000

9,161

704

2,018

9,219

16,037

2,235
1,160

4,057

14,546

شكل رقم )13(
توزيع األشخاص  ذوي اإلعاقة املستفيدين من برنامج التحويالت النقدية العام 2017 تبعًا للمحافظة86

طوباس
يطا

القدس
سلفيت
قلقيلية
رام اهلل
أريحا

طولكرم
جنن
نابلس

بيت حلم 
اخلليل
رفح 

خانيونس
دير البلح
شمال غزة

غزة

0.0%2.0%4.0%6.0%8.0%10.0%12.0%14.0%16.0%

1.9%

3.5%

2.5%

1.1%

3.1%
3.2%

1.2%

4.8%

5.6%

4.5%

5.4%

7.8%

7.8%

10.7%

15.1%

8.2%

13.5%

86  التقرير االحصائي السنوي لعام -2017 وزارة التنمية االجتماعية. صفحة )77(



52

األشخاص ذوي اإلعاقة يف برنامج القروض:
بلــغ عــدد املشــاريع التــي مت منحهــا لألشــخاص ذوي اإلعاقــة 531 مشــروعاً منــذ تأســيس البرنامــج وحتــى نهايــة العــام 

2017، كان أعاهــا يف اخلليــل بنحــو 16% تليهــا رام اهلل بنحــو 14% وأقلهــا يف أريحــا بنســبة %3.

جدول رقم )14( 87
توزيع األشخاص ذوي اإلعاقة الذين حصلوا على قروض ملشاريع تبعًا للمحافظة ونوع املشروع لغاية العام 2017

النسبة املجموعزراعيحيوانيصناعيجتارياملديرية 
املئوية

6253163أريحا

3203377213.6رام اهلل

3084508315.6اخلليل

172150346.4نابلس

16192285.3طولكرم

210251478.9يطا

30521106612.4جنن

91148326طوباس

253100387.2القدس

135141336.2سلفيت

2212475410.2قلقيلية

14491285.3بيت حلم

2353222440531100املجموع

ويف مقابلــة خاصــة مــع أ. أمــن عنابــي مديــر عــام اإلدارة العامــة لــذوي اإلعاقــة يف وزارة التنميــة االجتماعيــة، أشــار 
إلــى أن برنامــج اإلقــراض يوفــر لــذوي اإلعاقــة مشــاريع وفــرص عمــل مــدرة للدخــل، ويســاهم يف التنميــة املجتمعيــة، 
واالنتقــال بخدمــات ذوي اإلعاقــة مــن اجلانــب اإلغاثــي إلــى التنمــوي، إال أن هنــاك تديــات تواجــه البرنامــج منهــا، 
ضعــف املتابعــة لتلــك املشــاريع بســبب النقــص يف اإلمكانــات املاديــة واللوجســتية يف الــوزارة مــن ســيارات حركــة 
وباحثــن ميدانيــن، وتعثــر ســداد قــروض بعــض املشــاريع، واحلاجــة إلــى تهيئــة وإعــداد املســتفيدين مــن خــال إكســابهم 
أساســيات إدارة املشــاريع، موضحــاً أنــه ســيتم أيضــاً اســتهداف ذوي اإلعاقــة مبشــاريع متكــن اقتصــادي مــن خــال 
منــح ضمــن برنامــج التمكــن االقتصــادي يف الــوزارة، وضمــن معاييــر وأســس علميــة، مشــيراً إلــى أن هنــاك قصــص 

جنــا	 جديــرة بالتعميــم88.

87  التقرير االحصائي السنوي لعام -2017 وزارة التنمية االجتماعية. صفحة )81(

88  مقابلة خاصة مع أ. أمين عنابي مدير عام اإلدارة العامة لذوي االعاقة – وزارة التنمية االجتماعية، شباط 2019.
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الفصل الرابع

نقاش التقرير واالستنتاجات العاّمة 
والتوصيات
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أواًل: نقاش التقرير
مــن أجــل إثــراء التقريــر مــن خــال أصحــاب العاقــة املباشــرة )األشــخاص ذوي اإلعاقــة وممثليهــم(، مت إجــراء سلســلة 

مقابــات حصريــة ضمــن احملــاور التاليــة:

قانون رقم )4( لسنة 1999م بشأن حقوق املعوقني	 

مــن خــال مقابلــة حصريــة مــع عــوض عبيــات عضــو االتــاد العــام لألشــخاص  ذوي اإلعاقــة، أشــار إلــى أن القانــون 
يحــوي إشــكاليات خاصــة فيمــا يتعلــق بصياغــة نصوصــه، والتــي تعتبــر "نصــوص توجيهيــة" وليســت إلزاميــة، إضافــة 
ــى إشــكاليات يف تعريــف مفهــوم  ــون ال يتضمــن "شــمولية احلقــوق لألشــخاص ذوي اإلعاقــة، إضافــة إل ــى أن القان إل
ــذ نصــوص  ــى إشــكاالت يف عــدم تنفي ــة ل ــة، إضاف ــة لألشــخاص ذوي اإلعاق ــة القانوني ــة" ويف ترســيخ األهلي "اإلعاق
القانــون والئحتــه التنفيذيــة89، ويف ذات الســياق أشــار محمــد نــزال رئيــس االتــاد الفلســطيني للصــم يف مقابلــة خاصــة 
إلــى أن القانــون  يعتبــر غيــر كاٍف لتلبيــة احتياجــات األشــخاص ذوي اإلعاقــة وخصوصــاً الصــم، موضحــاً أنــه ال يوجــد 
تنفيــذ فعلــي ألحــكام القانــون خصوصــاً فيمــا يتعلــق بالعيــش يف حيــاة كرميــة لألشــخاص ذوي اإلعاقــة90. أمــا شــذى أبــو 
ســرور مشــرفة املناصــرة يف برنامــج التأهيــل - جمعيــة الشــبان املســيحين، كانــون أول 2018، فأضافــت بــأن القانــون 

بــه قصــور يتمثــل بكونــه لــم يتضمــن موازنــات مخصصــة، وإمنــا نصــوص عامــة91.

وحــول موضــوع إقــرار قانــون جديــد مناســب الحتياجــات األشــخاص ذوي اإلعاقــة ويحفــظ حقوقهــم، أشــار أ. زيــاد 
ــه تبعــاً للمــادة رقــم )4( مــن اتفاقيــة األمم املتحــدة  ــى لألشــخاص ذوي اإلعاقــة، إلــى أن عمــرو منســق املجلــس األعل
ــة وغيرهــا مــن  ــى الــدول اتخــاذ جميــع التدابيــر املائمــة، التشــريعية واإلداري حلقــوق األشــخاص  ذوي اإلعاقــة، "عل
التدابيــر، إلنفــاذ احلقــوق املعتــرف بهــا يف هــذه االتفاقيــة" موضحــاً أن هــذه التدابيــر تشــمل اســتحداث قوانــن 
ــي  ــه يجــب أن يلب ــداً أن ــة، مؤك ــوق األشــخاص ذوي اإلعاق ــاذ حق ــن أجــل إنف ــة م ــاد بإجــراءات إداري وتشــريعات والقي
ــة"،  ــر قطاعي ــة "عب ــات االختصــاص ذات الصل ــن خــال جه ــة م ــوق األشــخاص ذوي اإلعاق ــون احتياجــات وحق القان

ــوق واالحتياجــات92. ــك احلق ــا لتل وتبع

ويف مقابلــة خاصــة مــع رفيــق أبــو ســفن رئيــس االتــاد العــام لألشــخاص  ذوي اإلعاقــة، فقــد أكــد أنــه توجــد ضــرورة 
ــة خاصــة مــع  أوالً لتطبيــق القانــون وأحكامــه املختلفــة قبــل تعديــل القانــون أو اســتحداث قانــون جديــد93، ويف مقابل
بيــان طبيــب عضــو األمانــة العامــة لاتــاد  العــام لألشــخاصذوي اإلعاقــة، أكــد طبيــب علــى ضــرورة تطبيــق القانــون 
احلالــي والئحتــه التنفيذيــة ومــن ثــم تقييــم أثــر ذلــك علــى تلبيــة حقــوق األشــخاص ذوي اإلعاقــة، مشــيراً إلــى أنــه رغــم 

مــرور )20( عــام علــى إقــرار القانــون اخلــاص باألشــخاص ذوي اإلعاقــة إال أنــه مــا زال غيــر مطبــق كامــل94.

وحــول مــدى إنفــاذ مــواد القانــون رقــم )4( لســنة 1999م بشــأن حقــوق املعوقــن، أكــد عــوض عبيــات عضــو االتــاد 
العــام لألشــخاص ذوي اإلعاقــة أن أحــكام القانــون غيــر مطبقــة وخاصــة املــادة رقــم )10( التــي تتضمــن احلقــوق 
اخلاصــة لــذوي اإلعاقــة95، واتفــق معــه محمــد نــزال رئيــس االتــاد الفلســطيني للصــم، الــذي أشــار إلــى أن تطبيــق 
أحــكام القانــون غيــر نافــذة، وخاصــة حقــوق األشــخاص ذوي اإلعاقــة، باإلضافــة إلــى عــدم تطبيــق للمــادة رقــم )11( 
"إدخــال لغــة اإلشــارة يف املرافــق احلكوميــة"، حيــث تفتقــر املرافــق احلكوميــة خلبــراء لغــة إشــارة ممــا يعيــق التواصــل 

89  مقابلة خاصة مع أ. عوض عبيات عضو االتحاد العام لألشخاص من ذوي االعاقة، كانون أول 2018.

90  مقابلة خاصة مع أ. محمد نزال رئيس االتحاد الفلسطيني للصم، كانون أول 2018.

91  مقابلة خاصة مع أ. شذى أبو سرور مشرفة المناصرة في برنامج التأهيل - جمعية الشبان المسيحيين، كانون أول 2018.

92  مقابلة خاصة مع أ. زياد عمرو منسق المجلس األعلى لألشخاص ذوي اإلعاقة، كانون أول 2018.

93  مقابلة خاصة مع أ. رفيق أبو سفين رئيس االتحاد العام لألشخاص من ذوي اإلعاقة، كانون أول 2018.

94  مقابلة خاصة مع أ. بيان طبيب عضو األمانة العامة لالتحاد العام لألشخاص من ذوي اإلعاقة، كانون أول 2018.

95  مقابلة خاصة مع أ. عوض عبيات عضو االتحاد العام لألشخاص من ذوي االعاقة، كانون أول 2018.
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مــع األشــخاص الصــم ومعرفــة متطلباتهــم، وال يوجــد قانــون يحــدد عمــل املترجمــن وآليــات منحهــم بطاقــات مترجــم 
قانونــي96.

ــون  ــأن مــواد القان ــة الشــبان املســيحين، ب ــو ســرور مشــرفة املناصــرة يف برنامــج التأهيــل- جمعي وأضافــت شــذى أب
املتعلقــة مبواءمــة األماكــن العامــة لألشــخاصذوي اإلعاقــة غيــر مطبقــة بشــكل كامــل، األمــر الــذي ال يوفــر بيئــة مناســبة 

لألشــخاص ذوي اإلعاقــة تضمــن لهــم ســهولة واســتقالية احلركــة والتنقــل واالســتعمال اآلمــن لألماكــن العامــة97.
ويتفــق علــى ذات املوضــوع بيــان طبيــب عضــو األمانــة العامــة لاتــاد العــام لألشــخاص  ذوي اإلعاقــة، والــذي يشــير 

إلــى عــدم تطبيــق أحــكام القانــون وخاصــة بطاقــة املعــوق98.
وحــول إلــزام املؤسســات احلكوميــة وغيــر احلكوميــة باســتيعاب عــدد مــن األشــخاص ذوي اإلعاقــة ال يقــل عــن %5، 
أوضــح عــوض عبيــات عضــو االتــاد العــام لألشــخاصذوي اإلعاقــة، أن تطبيــق هــذا البنــد يتــم بطريقــة غيــر عادلــة، 

وال يشــمل كافــة أنــواع اإلعاقــات، ويتــم التركيــز يف شــموله فقــط علــى اإلعاقــات احلركيــة99.
أمــا بخصــوص اإلعفــاء اجلمركــي ملركبــات األشــخاص ذوي اإلعاقــة فقــد أشــارت شــذى أبــو ســرور مشــرفة املناصــرة 
يف  برنامــج التأهيــل- جمعيــة الشــبان املســيحين، إال أن التطبيــق لهــذا البنــد محــدد، حيــث قصرتــه الائحــة التنفيذيــة 
اخلاصــة باإلعفــاء اجلمركــي علــى اإلعاقــات احلركيــة، علمــاً أن الائحــة التنفيذيــة املعدلــة ســمحت باإلعفــاء اجلمركي 

باإلنابــة، ولكــن أبقــت علــى اإلعاقــات احلركيــة فقــط100.

املجلس األعلى لألشخاص ذوي اإلعاقة	 

وحــول دور املجلــس األعلــى لألشــخاص ذوي اإلعاقــة، أشــار زيــاد عمــرو منســق املجلــس، إلــى أن املجلــس هــو جســم 
تنســيقي رقابــي للجهــود احلكوميــة وغيــر احلكوميــة الراميــة إلــى تقيــق حيــاة كرميــة لألشــخاص ذوي اإلعاقــة، وعلــى 
أرض الواقــع فــإن هــذا املجلــس أضــاف قيمــة معنويــة لألشــخاص ذوي اإلعاقــة مــن خــال االعتــراف بجســم تنســيقي 

رقابــي ومرجعيــة لــذوي اإلعاقــة، إال أنــه لــم يضــف قيمــة فعليــة لألشــخاص ذوي اإلعاقــة وحقوقهــم101.

املوازنات املخصصة لذوي اإلعاقة يف موازنة وزارة التنمية االجتماعية	 

يف مقابلــة خاصــة مــع رفيــق أبــو ســفن رئيــس االتــاد العــام لألشــخاص  ذوي اإلعاقــة، أكــد أن املوازنــات املخصصــة 
ــاً الحتياجــات  ــة تبع ــر شــبه معدوم ــة، وتعتب ــر كافي ــة غي ــة االجتماعي ــة وزارة التنمي ــة يف موازن لألشــخاصذوي اإلعاق
وحقــوق األشــخاص ذوي اإلعاقــة، مشــدداً علــى أن األشــخاص ذوي اإلعاقــة جــزء مــن املجتمــع ولهــم حقــوق أصيلــة، 
وليــس مســاعدات إغاثيــة أو شــفقة، مشــدداً علــى ضــرورة أن تتضمــن املوازنــة املخصصــة لــوزارة التنميــة االجتماعيــة 

مــا يكفــل احليــاة الكرميــة لألشــخاص ذوي اإلعاقــة وتوفيــر فــرص العمــل الائقــة لهــم102.
ــات املخصصــة لألشــخاص ذوي  ــد ان املوازن ــذي أك ــس االتــاد الفلســطيني للصــم وال ــزال رئي ــه محمــد ن ــق مع ويتف
اإلعاقــة يف موازنــة وزارة التنميــة االجتماعيــة غيــر كافيــة وتواجــه بعــض املتطلبــات الرفــض أحيانــاً أو التأجيــل دون 

ذكــر األســباب103.

96  مقابلة خاصة مع أ. محمد نزال رئيس االتحاد الفلسطيني للصم، كانون أول 2018.

97  مقابلة خاصة مع أ. شذى أبو سرور مشرفة المناصرة في برنامج التأهيل- جمعية الشبان المسيحيين، كانون أول 2018.

98  مقابلة خاصة مع أ. بيان طبيب عضو األمانة العامة لالتحاد العام لألشخاص من ذوي اإلعاقة، كانون أول 2018.

99  مقابلة خاصة مع أ. عوض عبيات عضو االتحاد العام لألشخاص من ذوي االعاقة، كانون أول 2018.

100  مقابلة خاصة مع أ. شذى أبو سرور مشرفة المناصرة في برنامج التأهيل- جمعية الشبان المسيحيين، كانون أول 2018.

101  مقابلة خاصة مع أ. زياد عمرو منسق المجلس األعلى لألشخاص ذوي االعاقة، كانون أول 2018.

102  مقابلة خاصة مع أ. رفيق أبو سفين رئيس االتحاد العام لألشخاص من ذوي اإلعاقة، كانون أول 2018.

103  مقابلة خاصة مع أ. محمد نزال رئيس االتحاد الفلسطيني للصم، كانون أول 2018.
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أمــا بيــان طبيــب عضــو االتــاد العــام لألشــخاص ذوي اإلعاقــة، فقــد أشــار إلــى أن املوازنــات املخصصــة لألشــخاص 
ذوي اإلعاقــة يف موازنــة وزارة التنميــة االجتماعيــة غيــر كافيــة، وال تتناســب وحجــم االحتيــا	 إلنفــاذ حقــوق ذوي 

ــي104. ــا	 احلقيق ــن االحتي ــن نســبته )10%( م ــات ال تشــكل م ــك املوازن ــة، موضحــاً أن تل اإلعاق

وحــول املســاعدات النقديــة "التحويــات النقديــة" التــي توفرهــا وزارة التنميــة االجتماعيــة جلــزء مــن األشــخاص ذوي 
اإلعاقــة، أشــارت شــذى أبــو ســرور مشــرفة املناصــرة يف برنامــج التأهيــل- جمعيــة الشــبان املســيحين إلــى أن هــذا 
ــر االســتحقاق   ــي تــدد معايي ــة الت ــتَدام. فضــًا عــن أَنَّ املُعاَدل ــر ُمْس ــس تدخــل تنمــوي وغي ــَو باألصــل لي التدخــل ُه
غيــر واضحــة ويف الغالــب لــم يتــم مواءمتهــا لتســتجيب خلصوصيــة املجتمــع الفلســطيني.105، أمــا عــوض عبيــات عضــو 
ــة )1800-750(  ــغ املخصــص يف التحويــات النقدي ــأن املبل االتــاد العــام لألشــخاص  ذوي اإلعاقــة، فقــد أضــاف ب

شــيكل كل ثاثــة اشــهر، ال يفــي باحتياجــات ذوي اإلعاقــة، وال يلبــي احلــد األدنــى مــن حقوقــه106.

وبخصــوص مشــاريع التمكــن االقتصــادي لــذوي اإلعاقــة، أشــارت شــذى أبــو ســرور مشــرفة املناصــرة يف برنامــج 
التأهيــل- جمعيــة الشــبان املســيحين إلــى أن تلــك املشــاريع لــم تقــق النجــا	 املطلــوب، حيــث لــم يتــم إعــداد وتهيئــة 
ومتكــن األشــخاص  ذوي اإلعاقــة لتنفيــذ تلــك املشــاريع107، واتفــق معهــا عــوض عبيــات عضــو االتاد العام لألشــخاص  
ذوي اإلعاقــة، والــذي أكــد أن جتربــة توفيــر قــروض لألشــخاص ذوي اإلعاقــة لتنفيــذ مشــاريع اقتصاديــة كانــت ســيئة، 

وتعثــرت لعــدم توفيــر مقومــات جنــا	 تلــك املشــاريع مــن قبــل الــوزارة108.

وحــول الدعــم احلكومــي ملوازنــات االتــادات واملؤسســات األهليــة التــي تُعنــى باألشــخاص ذوي اإلعاقــة، أشــار محمــد 
نــزال رئيــس االتــاد الفلســطيني للصــم أنــه ال يوجــد دعــم حكومــي لاتــاد الفلســطيني للصــم، ويتــم االعتمــاد علــى 
التبرعــات أو املعونــات اخلارجيــة والتــي أضحــت شــحيحة جــداً، رغــم أنــه يوجــد يف فلســطن حوالــي 45 ألــف شــخص 
أصــم بدرجــات مختلفــة مــن اإلعاقــة الســمعية109. واتفــق معــه عــوض عبيــات عضــو االتــاد العــام لألشــخاص ذوي 

اإلعاقــة بعــدم توفيــر احلكومــة مخصصــات ماليــة لدعــم املؤسســات األهليــة التــي تُعنــى بــذوي اإلعاقــة110.

ثانيًا: االستنتاجات العاّمة
ــدول األعضــاء، 	  ــات لل ــادئ والتزام ــة مب ــة، جمل ــوق األشــخاص  ذوي اإلعاق ــة األمم املتحــدة حلق ــت اتفاقي تضمّن

ومجموعــة مــن احلقــوق لألشــخاص ذوي اإلعاقــة، تضمــن لهــم احليــاة الكرميــة وعــدم التمييــز علــى أســاس 
اإلعاقــة، تشــّكل يف مجموعهــا منظومــة متكاملــة لدمــج األشــخاص  ذوي اإلعاقــة يف املجتمــع، وتصــون حقوقهــم 
اإلنســانية واملدنيــة، وفلســطن مــن الــدول امللتزمــة بهــذه االتفاقيــة، ومــا تتضمــن التزامــات واســتحقاقات واجبــة 

ــذ. التنفي
نــص القانــون األساســي الفلســطيني "الدســتور املؤقــت" بشــكل واضــح علــى عــدم التمييــز علــى أســاس اإلعاقــة، 	 

وعلــى وجــوب رعايــة  األشــخاص ذوي اإلعاقــة، مــن خــال قانــون ناظــم، وعلــى تكّفــل الســلطة الوطنيــة بتوفيــر 
خدمــات التعليــم والتأمــن الصحــي واالجتماعــي لهــم.

علــى الرغــم مــن أهميــة ســن قانــون خــاص باألشــخاص ذوي اإلعاقــة يف فلســطن "قانــون رقــم )4( لســنة 1994م، 	 
ــة  ــغ إلزامي ــون، ومــن أهمهــا عــدم وجــود صي ــى القان ــة ماحظــات عل ــاك جمل بشــأن حقــوق املعوقــن"، إال أن هن

104  مقابلة خاصة مع أ. بيان طبيب عضو األمانة العامة لالتحاد العام لألشخاص من ذوي اإلعاقة، كانون أول 2018

105  مقابلة خاصة مع أ. شذى أبو سرور مشرفة المناصرة في برنامج التأهيل- جمعية الشبان المسيحيين، كانون أول 2018.

106  مقابلة خاصة مع أ. عوض عبيات عضو االتحاد العام لألشخاص من ذوي االعاقة، كانون أول 2018..

107  مقابلة خاصة مع أ. شذى أبو سرور مشرفة المناصرة في برنامج التأهيل - جمعية الشبان المسيحيين، كانون أول 2018.

108  مقابلة خاصة مع أ. عوض عبيات عضو االتحاد العام لألشخاص من ذوي االعاقة، كانون أول 2018.

109  مقابلة خاصة مع أ. محمد نزال رئيس االتحاد الفلسطيني للصم، كانون أول 2018.

110  مقابلة خاصة مع أ. عوض عبيات عضو االتحاد العام لألشخاص من ذوي االعاقة، كانون أول 2018.
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للتنفيــذ، ممــا جعــل مــواد القانــون إطــار فضفــاض، باإلضافــة الــى إشــكالية يف تعريــف الشــخص ذوي اإلعاقــة ، 
عــدا عــن إشــكاالت تتعلــق مبــدى تطبيــق مــواد القانــون والئحتــه التنفيذيــة، ومــن ضمنهــا بطاقــة املعــّوق.

علــى الرغــم مــن أهميــة قــرار مجلــس الــوزراء بالائحــة التنفيذيــة بشــأن إعفــاء ســيارات خاصــة باألشــخاص ذوي 	 
ــدت احلقــوق  ــة قّي ــب، إال أن الائحــة التنفيذي ــة والضرائ اإلعاقــة الســتعمالهم الشــخصي مــن الرســوم اجلمركي
العامــة  لألشــخاص ذوي اإلعاقــة، وجعلهــا محصــورة بفئــة وقصرتــه علــى األشــخاص ذوي اإلعاقــة احلركيــة فقــط 
يف حــن جعلــه قانــون حقــوق األشــخاص ذوي اإلعاقــة حقــاً مطلقــاً للجميــع، وبالتالــي خلقــت متيّيــز ســلبي بحــق 

األشــخاص ذوي اإلعاقــة.
تضمنــت أهــداف التنميــة املســتدامة 2030 جملــة أهــداف وغايــات ومقاصــد حملــت شــعار "عــدم تــرك أحــد 	 

خلــف الركــب"، ومت التأكيــد علــى بــذل مزيــد مــن اجلهــد لضمــان متتــع األشــخاص ذوي اإلعاقــة يف جميــع 
أنحــاء العالــم بحقوقهــم، كمــا أن أجنــدة السياســات الوطنيــة 2017-2022 تضمنــت أولويــة وطنيــة تــت إســم: 
العدالــة االجتماعيــة وســيادة القانــون، وعلــى تدخــات سياســاتية تعــزز مــن العدالــة االجتماعيــة، ومنهــا االدمــا	 

االجتماعــي وتوفيــر احلمايــة االجتماعيــة.
انبثقــت اخلطــة االســتراتيجية القطاعيــة للتنميــة االجتماعيــة 2017-2022،  بنــاًء  علــى أجنــدة السياســات 	 

الوطنيــة 2017-2022، وأهــداف وغايــات التنميــة املســتدامة 2030، وتضمنــت يف رؤيتهــا وقيمهــا وأهدافهــا 
االســتراتيجية قضايــا األشــخاص ذوي اإلعاقــة، وخاصــة اإلدمــا	 واحلمايــة، كمــا تضمنــت االســتراتيجية جملــة 
سياســات قطاعيــة خاصــة باألشــخاص ذوي اإلعاقــة منهــا توفيــر وتطويــر اخلدمــات االجتماعيــة والصحيــة 

والتعليــم، واعتبــرت األشــخاص ذوي اإلعاقــة أولويــة اســتراتيجية.
يف ضــوء بيانــات اجلهــاز املركــزي لإلحصــاء الفلســطيني تبعــا لبيانــات التعــداد العــام للســكان واملســاكن واملنشــآت 	 

2017، فقــد بلــغ عــدد األفــراد ذوي اإلعاقــة 255,228 فــرداً، أي مــا نســبته 5.8% مــن مجمــل الســكان، كمــا 
تشــير بيانــات مســح األفــراد ذوي اإلعاقــة 2011 إلــى جملــة صعوبــات ومعيقــات تواجــه األفــراد  ذوي اإلعاقــة مــن 

الوصــول للخدمــات.
علــى الرغــم مــن أهميــة عمــل وزارة التنميــة االجتماعيــة، ونطــاق عملهــا العريــض واملتعــدد املجــاالت، كونهــا 	 

الــوزارة املســؤولة عــن مكافحــة الفقــر يف فلســطن، والقضــاء علــى أشــكال التهميــش والعنــف واإلقصــاء االجتماعي 
لــة مبتابعــة إْعمــال قانــون  كافــة، واألكثــر متــاس مــع الفئــات الضعيفــة واملهمشــة، كمــا أنهــا اجلهــة الرســمية املَُخوَّ
قــن، إال أن املوازنــات املخصصــة لهــا دون املأمــول وأقــل مــن االحتيــا	 الفعلــي الــوارد يف  حقــوق األشــخاص املَُعوَّ
اســتراتيجية قطــاع التنميــة االجتماعيــة 2017-2022، وتــراو	 تلــك النســبة 5% فقــط مــن إجمالــي النفقــات 
ــة دون أن  ــة االجتماعي ــى وزارة التنمي ــة عل ــات محملّ ــة تتضمــن نفق ــك املوازن ــا أن تل ــة فلســطن، كم ــة لدول العام

تكــون ضمــن اســتهدافاتها.
يف ظــل وجــود فجــوة متويليــة مــا بــن املغلفــات املاليــة الــواردة يف اخلطــة االســتراتيجية لــوزارة التنميــة االجتماعيــة، 	 

واألســقف املاليــة املتاحــة مــن خــال وزارة املاليــة، فــإن العديــد مــن أهــداف وتدخــات وزارة التنميــة االجتماعيــة 
لــن تتحقــق، ومــن ضمنهــا مخصصــات واســتهدافات وخدمــات األشــخاص ذوي اإلعاقــة.

تتضمــن برامــج وزارة التنميــة االجتماعيــة اســتهدافات لألشــخاص ذوي اإلعاقــة، خاصــة يف برنامجي: املســاعدات 	 
االجتماعيــة والتمكــن االقتصــادي، واالدمــا	 واحلمايــة، وضمــن جملــة أهــداف ومخرجات.

ــام 2017 ياحــظ 	  ــة يف الع ــة االجتماعي ــة وزارة التنمي ــة باملقــّدر ملوازن ــي مقارن ــة اإلنفــاق الفعل مــن خــال مراجع
أن اإلنفــاق الفعلــي بلــغ )97.71%(، وهــو مؤشــر "كّمــي" علــى إنفــاذ املوازنــة العامــة وفــق املخطــط، ولكــن بحاجــة 
إلــى تفاصيــل أكبــر مــن أجــل ربــط تفصيلــي للموازنــات املقــدرة مــع اإلنفــاق الفعلــي وبشــكل محــدد لقيــاس دقيــق 
ملــدى تقيــق أهــداف وتدخــات ومخرجــات خاصــة ببرامــج الــوزارة، علمــاً أن البيانــات املاليــة املتاحــة لــدى وزارة 

التنميــة االجتماعيــة ال تقــق هــذا القيــاس.
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تبعــاً للمقابــات التــي متــت ألغــراض هــذا التقريــر، فإنــه يوجــد إجمــاع بــن ممثلــي األشــخاص ذوي اإلعاقــة علــى 	 
أن املوازنــات املخصصــة لألشــخاص ذوي اإلعاقــة يف موازنــات وزارة التنميــة االجتماعيــة غيــر كافيــة، وال تلبــي 
احتياجــات وإنفــاذ حقــوق األشــخاص ذوي اإلعاقــة، كمــا أنــه توجــد إشــكاالت تتعلــق بالقانــون اخلــاص باألشــخاص 

ذوي اإلعاقــة ومــدى تطبيقــه.
دور املجلــس األعلــى لألشــخاص ذوي اإلعاقــة، مــا زال معنــوًي، ولــم يضــف قيمــة فعليــة لألشــخاص ذوي اإلعاقــة 	 

وحقوقهم.

ثالثًا: مصفوفة أسئلة التقرير وإجاباتها يف ضوء التحليل السابق

النتيجةاملؤشرالرقم

1
مــا مــدى انســجام برنامج موازنــة وزارة التنمية 
االجتماعيــة للعــام 2017 و2018 واســتراتيجية 
ــة 2017-2022 مــع  ــة االجتماعي قطــاع التنمي

أجنــدة السياســات الوطنيــة 2022-2017.

للعــام  االجتماعيــة  التنميــة  وزارة  موازنــة  برنامــج 
التنميــة  قطــاع  اســتراتيجية  مــع  منســجم  و2018   2017
 االجتماعيــة 2017-2022 ومــع أجنــدة السياســات الوطنيــة
2017-2022، وأهــداف التنميــة املســتدامة 2030، إال أن 
األســقف املاليــة املتاحــة للموازنــة أقــل مــن املغلفــات املاليــة 
االجتماعيــة  التنميــة  قطــاع  اســتراتيجية  يف  املرصــودة 

2017-2022، ممــا يعيــق تقيــق األهــداف.

2
هــل هنــاك أي اختــاف أو تبايــن بــن برنامــج 
املوازنــة للعــام 2017 و2018 وبــن مخصصــات 
املقــرة يف  التنميــة االجتماعيــة  برامــج وزارة 

قانــون املوازنــة  العامــة لــذات العامــن.

يوجــد تبايــن مــا بــن املغلفــات املاليــة للعامــن ومــا بــن 
املمنوحــة  األســقف  أن  حيــث  املمنوحــة،  املاليــة  األســقف 
ــن  ــا ب ــن م ــك يوجــد تباي ــات املرصــودة. كذل أقــل مــن املغلف
العامــن، حيــث شــهدت موازنــة العــام 2018، زيــادة للنفقــات 

التطويريــة، واســتهدافات أكبــر لــذوي اإلعاقــة.

3

مــا مــدى انســجام برنامــج املوازنــة وموازنــة 
2018 مــع حقــوق األشــخاص  للعــام  الــوزارة 
ذوي اإلعاقــة وفــق مــا نــص عليــه قانــون حقــوق 
ــم )4( لســنة 1999  ــن الفلســطينين رق املعوق
واملعاييــر واالتفاقيــات الدوليــة ذات العاقــة.

برنامــج املوازنــة للعــام 2018، واملوازنــة املخصصــة، ال تلبــي 
حقــوق األشــخاص ذوي اإلعاقــة الــواردة وفــق مــا نــص عليــه 
قانــون حقــوق املعوقــن الفلســطينين رقــم )4( لســنة 1999 

واملعاييــر واالتفاقيــات الدوليــة ذات العاقــة.

4

مــا هــو حجــم االســتهداف واملســتفيدين مــن 
األشــخاص  مــن  الــوزارة  وبرامــج  خدمــات 
ذوي اإلعاقــة باملقارنــة مــع املعطيــات الوطنيــة 
حــول أعــداد األشــخاص ذوي اإلعاقــة وتقديــر 

احتياجاتهــم.

مــا زال حجــم االســتهداف واملســتفيدين مــن خدمــات وبرامج 
الــوزارة مــن األشــخاص ذوي اإلعاقــة منخفــض باملقارنــة مــع 
املعطيــات الوطنيــة حــول أعــداد األشــخاص ذوي اإلعاقــة 

وتقديــر احتياجاتهــم.

5

مــا هــو حجــم املخصصــات املرصــودة خلدمــات 
وبرامــج األشــخاص ذوي اإلعاقــة يف موازنــة 
وزارة التنميــة االجتماعيــة للعــام 2017 و2018 
لــذات  للــوزارة  الفعلــي  باإلنفــاق  ومقارنتهــا 

ــرة؟ الفت

حجــم املخصصــات واملوازنــات املرصــودة خلدمــات وبرامــج 
األشخاص ذوي اإلعاقة يف موازنة وزارة التنمية االجتماعية 
للعــام 2017 و 2018 مرصــودة بالتفصيــل يف جــدول رقــم 
)8( و )9( وهــي مقاربــة لإلنفــاق الفعلــي خاصــة يف العــام 
2017، ومــا زالــت يف العــام 2018 غيــر قابلــة للقيــاس بحكــم 

عــدم انتهــاء العــام.
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2030 وأجنــدة السياســات  رابعــًا: االرتبــاط والتقاطــع مــا بــني أهــداف التنميــة املســتدامة 
2017-2022، وموازنــة  2017-2022، واخلطــة االســتراتيجية للتنميــة االجتماعيــة  الوطنيــة 

2017 و2018: التنميــة االجتماعيــة يف األعــوام 
ــدة  ــة املســتدامة 2030 وأجن ــاط وتقاطــع مــا بــن أهــداف التنمي ــاك ارتب ــل الســابق ياحــظ أن هن مــن خــال التحلي
أفــردت  حيــث   ،2022-2017 االجتماعيــة  للتنميــة  االســتراتيجية  واخلطــة   ،2022-2017 الوطنيــة  السياســات 
االســتراتيجية مصفوفــة عمــل كاملــة لتلــك التقاطعــات111، وبُنيــت أهدافهــا االســتراتيجية بنــاًء علــى أولويــات وسياســات 
أجنــدة السياســات الوطنيــة، كمــا أن برامــج موازنــة وزارة التنميــة االجتماعيــة يف العــام 2017، جــاءت منســجمة مــع 
تلــك األولويــات والسياســات، وتطــورت يف موازنــة العــام 2018، مــع وجــود فجــوة مــا بــن حجــم االحتيــا	 الفعلــي إلنفــاذ 
حقــوق ذوي اإلعاقــة والتدخــات املرصــودة، وبالرغــم مــن ذلــك فــإن هنــاك عــّدة معيقــات فيمــا يتعلــق باملوازنــات 

املخصصــة أهمهــا:

ــة املرصــودة يف . 1 ــات املالي ــل مــن املغلف ــة أق ــة االجتماعي ــوزارة التنمي ــة اخلاصــة ب ــة املتاحــة للموازن األســقف املالي
اســتراتيجية قطــاع التنميــة االجتماعيــة 2017-2022، ممــا يعيــق تقيــق األهــداف والتدخــات املختلفــة، ومــن 

ــة. ــا اســتهدافات ومخصصــات األشــخاص  ذوي اإلعاق ضمنه
ــة، ومــن . 2 ــة االجتماعي ــوزارة التنمي ــة املخصصــة ل ــي للموازن ــة تــد مــن اإلنفــاق الفعل ــة وفني وجــود معيقــات إداري

ــام 2018. ــج التمكــن االقتصــادي يف الع ــة برنام ــك موازن ــال ذل ــة، ومث ــا مخصصــات األشــخاص  ذوي اإلعاق ضمنه
القســم األكبــر مــن موازنــة وزارة التنميــة االجتماعيــة يتركــز يف املســاعدات النقديــة، وهــو منحــى ال يحقــق . 3

التنميــة املجتمعيــة املطلوبــة، وال يخلــق متكــن اقتصــادي خاصــة لألشــخاص  ذوي اإلعاقــة، ويف ذات الوقــت فــإن 
ــك  ــة حجــم تل ــة احتياجــات األشــخاص  ذوي اإلعاقــة، تبعــاً لضآل ــة أو تلبي ــة ال تقــق احلماي املســاعدات النقدي

ــا. املســاعدات، ووجــود خطــأي الشــمول واالســتبعاد به

خامسًا: التوصيات واملطالب

التوصيات واملطالب العامة: ■

ضرورة إنفاذ ما ورد يف اتفاقية األمم املتحدة حلقوق األشخاص  ذوي اإلعاقة، دون إبطاء أو انتقائية.	 
ضــرورة تطبيــق األحــكام القانونيــة الــواردة يف قانــون رقــم )4( لســنة 1999م بشــأن حقــوق املعوقــن، والائحــة 	 

التنفيذيــة لــه، وبشــكل كامــل وشــامل لتلــك األحــكام، وخاصــة بطاقــة املّعــوق.
ضــرورة إنفــاذ مــا ورد يف أهــداف التنميــة املســتدامة 2030 وأجنــدة السياســات الوطنيــة 2022-2017، 	 

واخلطــة االســتراتيجية القطاعيــة للتنميــة االجتماعيــة 2022-2017، فيمــا يتعلــق بحقــوق األشــخاص ذوي 
اإلعاقــة.

ــات ومخصصــات لألشــخاص ذوي اإلعاقــة 	  ــة العامــة بشــكل واضــح موازن ــون املوازن ضــرورة أن يتضمــن قان
ــة. ــة ذات الصل إلنفــاذ التشــريعات القانوني

ضرورة أن يتضمن قانون ذوي اإلعاقة اجلديد "قيد االعداد" موازنات مخصصة إلنفاذ احكامه.	 

111  لمزيد من التفاصيل يمكن مراجعة الخطة االستراتيجية للتنمية االجتماعية 2017-2022، صفحة )74(.
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التوصيات واملطالب املعلقة مبوازنة وزارة التنمية االجتماعية: ■

ــواردة يف 	  ــة ال ــات املالي ــع املغلف ــاءم م ــة، مبــا يت ــة االجتماعي ــوزارة التنمي ــة املخصصــة ل ــع املوازن ضــرورة رف
خطتهــا االســتراتيجية 2017-2022، مــن أجــل اإلنفــاذ الفعلــي لرؤيــة وأهــداف وتدخــات وزارة التنميــة 
االجتماعيــة، ومــن ضمنهــا مخصصــات واســتهدافات وخدمــات األشــخاص  ذوي اإلعاقــة، مــن خــال التــزام 

ــة. ــك املغلفــات املالي ــة تل ــط" بتغطي ــة والتخطي وزارة "املالي
ضــرورة رفــع مخصصــات واســتهدافات ذوي اإلعاقــة يف موازنــة وزارة التنميــة االجتماعيــة، مبــا يتناســب مــع 	 

إنفــاذ حقــوق األشــخاص ذوي اإلعاقــة تبعــاً لاتفاقيــات الدوليــة واألحــكام القانونيــة، واالحتياجــات املطلوبــة، 
مــن خــال موازنــات مخصصــة بشــكل واضــح خلدمــات وإنفــاذ حقــوق األشــخاص ذوي اإلعاقــة.

ضــرورة التــزام وزارة "املاليــة والتخطيــط" بتحويــل مخصصــات وزارة التنميــة االجتماعيــة، وخاصــة املتعلقــة 	 
باألشــخاص ذوي اإلعاقــة، بعيــداً عــن التعقيــدات الفنيــة واإلداريــة، مــن خــال نظــام مالــي مــرن يراعــي 
خصوصيــة عمــل الــوزارة، وعــدم ربــط تويــل املخصصــات مبــدى توفــر الســيولة املاليــة، كــون قضايــا التنميــة 

االجتماعيــة مرتبطــة بالفئــات األكثــر تهميشــاً وضعفــاً يف املجتمــع الفلســطيني.
ــة، خاصــة 	  ــة االجتماعي ــي تقدمهــا وزارة التنمي ــة الت ــر دقيــق للخدمــات االجتماعي ــى تقدي ضــرورة العمــل عل

ــات الازمــة لذلــك، مبــا يضمــن تقيــق األهــداف. املتعلقــة بخدمــات ذوي اإلعاقــة، مــن أجــل تخصيــص املوازن
ضــرورة قيــام وزارة التنميــة االجتماعيــة بإعــداد تقريــر ســنوي مقــارن للموازنــة املقــدرة للبنــود املختلفــة 	 

املتعلقــة باألشــخاص مــن ذوي اإلعاقــة مــع النفقــات الفعليــة املتحققــة، ومــدى االنحــراف إن وجــد، وأســبابه.
ضــرورة تعديــل معادلــة االســتهداف للتحويــات النقديــة مبــا يضمــن حقــوق األشــخاص  ذوي اإلعاقــة، مــن 	 

خــال دراســة املعادلــة مــن قبــل اجلهــات ذات الصلــة وتوطينهــا مبــا يتــاءم مــع الواقــع يف فلســطن.
ــة مــن أجــل جنــا	 	  ــة وإعــداد ومتكــن للمســتفيدين مــن األشــخاص  ذوي اإلعاق ــر برامــج تهيئ ضــرورة توفي

ــس قــروض. ــح ولي ــك املشــاريع كمن ــاد تل ــم، واعتم مشــاريع التمكــن االقتصــادي اخلاصــة به
ضــرورة دمــج املؤسســات التــي تُعنــى باألشــخاص ذوي اإلعاقــة يف مجموعــات التخطيــط املشــترك يف وزارة 	 

التنميــة االجتماعيــة، والتوســع أفقيــاً إلــى جميــع احملافظــات، وتعزيــز مشــاركتهم يف إعــداد املوازنــات ضمــن 
منهجيــة املوازنــات التشــاركية.

ضــرورة تعزيــز الشــراكة مــا بــن وزارة التنميــة االجتماعيــة واملؤسســات ذات الصلــة باألشــخاص ذوي اإلعاقــة 	 
مــن أجــل العمــل التكاملــي إلنفــاذ حقــوق األشــخاص ذوي اإلعاقــة، مــن خــال شــراكات فاعلــة، وتكامــل يف 

األدوار.
ضــرورة توفيــر دعــم حكومــي لإلتــادات واملؤسســات التــي تُعنــى باألشــخاص ذوي اإلعاقــة يف فلســطن، مــن 	 

خــال منــح حكوميــة تــت مركــز مســؤولية "مؤسســات غيــر حكوميــة".
ضــرورة تفعيــل املجلــس األعلــى لألشــخاص ذوي اإلعاقــة، مبــا يضمــن أداء مهامــه كجســم تنســيقي رقابــي 	 

للجهــود احلكوميــة وغيــر احلكوميــة الراميــة إلــى تقيــق حيــاة كرميــة لألشــخاص ذوي اإلعاقــة.
ــة 	  ــق الدولي ــا املواثي ــي كفلته ضــرورة العمــل مــع األشــخاص ذوي اإلعاقــة مــن منظــور احلقــوق اإلنســانية الت

والتشــريعات احملليــة، وليــس منظــور الشــفقة أو كأشــخاص عاجزيــن، وبالتالــي ضــرورة إنفــاذ حقوقهــم وتوفيــر 
فــرص العمــل الائــق لهــم.
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المالحق

أوال: املراســلة مــع اجلهــاز املركــزي لإلحصــاء الفلســطيني بخصــوص نســب البطالــة لألشــخاص مــن ذوي 
اإلعاقــة، بتاريخ 2018/12/2.

حضرة السادة يف اجلهاز املركزي لإلحصاء الفلسطيني،

تية طيبة،

انــا الباحــث مؤيــد عفانــة، اقــوم بإعــداد بحــث عــن ذوي االعاقــة يف فلســطن، وددت االستفســار عــن قضيــة 
تتعلــق بنســبة البطالــة لــدى االشــخاص مــن ذوي االعاقــة، حيــث ورد يف مســح األفــراد ذوي اإلعاقــة، 2011، ان 
"غالبيتهــم ال يعملــون: خــال فتــرة تنفيــذ املســح كان 87.3% مــن هــؤالء األفــراد ال يعملــون؛ 85.6% يف الضفــة 

الغربيــة مقابــل 90.9% يف قطــاع غــزة" املقصــود االفــراد مــن ذوي اإلعاقــة.

يف حــن ورد يف البيــان الصحفــي مبناســبة يــوم املعــاق العاملــي، 2018/12/03 انــه يوجــد ارتفــاع يف معــدل 
البطالــة بــن األفــراد ذوي اإلعاقــة عــام 2017، حيــث أشــارت بيانــات تعــداد 2017 إلــى ارتفــاع يف معــدل 
البطالــة بــن األفــراد ذوي اإلعاقــة )اعاقــة كبيــرة وال يســتطيع مطلقــا( يف فلســطن عــام 2017، حيــث ارتفــع 
هــذا املعــدل مــن 24% بــن املشــاركن يف القــوى العاملــة 15 ســنة فأكثــر عــام 2007 )15.7% يف الضفــة 
الغربيــة و41.2% يف قطــاع غــزة(، ليبلــغ 37% )18.8% يف الضفــة الغربيــة و53.7% يف قطــاع غــزة(، عــام .

 فما هي املرجعية للرقم األول )87.3%(؟

والرقم الثاني )37%(؟

مع االحترام

مؤيد عفانة

 

وقد رد اجلهاز املركزي لالحصاء الفلسطيني على االستفسار بتاريخ 2018/12/24، على النحو االتي:

حضرة األخ مؤيد عفانة احملترم

تية طيبة وبعد

بعــد مراجعــة املاحظــات ادنــاه، يرجــى العلــم انــه بإمكانكــم اســتخدام بيانــات التعــداد 2017 نظــرا العتمادهــا 
منهجيــة قيــاس مؤشــر البطالــة،

امــا بيانــات عــام 2011 فهــي متثــل بيانــات حــول غيــر العاملــن بشــكل اجمالــي وتشــمل غيــر الباحثــن عــن عمــل 
لــذا فقــد اختلــف عــن مؤشــر البطالــة

)مت االشارة لذلك يف تقرير عام 2011 يف النتائج الرئيسية(.

 مع الشكر
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ثانيًا: مسرد املصطلحات املالية الواردة يف التقرير
املؤسســة العامــة: أي ســلطة أو هيئــة أو مؤسســة عامــة يف فلســطن تتمتــع بالشــخصية االعتباريــة، وتدخــل 	 

موازنتهــا ضمــن املوازنــة العامــة لدولــة فلســطن.
املوازنــة العامــة: برنامــج مفّصــل لنفقــات الســلطة الوطنيــة وإيراداتهــا لســنة ماليــة معينــة، وتشــمل التقديــرات 	 

الســنوية إليــرادات الســلطة الوطنيــة واملنــح والقــروض واملتحصــات االخــرى والنفقــات واملدفوعــات املختلفــة.
ــا 	  ــرادات أخــرى تصــل عليه ــح، وأي إي ــة واملن ــر الضريبي ــرادات غي ــة واإلي ــرادات الضريبي اإليــرادات: تشــمل اإلي

ــة فلســطن. دول
ــى الســلع واخلدمــات، وأي 	  ــا	 والضرائــب احملليــة عل ــى الدخــل واألرب اإليــرادات الضريبيــة: تشــمل الضرائــب عل

ضرائــب أخــرى قــد تفــرض مــن وقــت إلــى آخــر.
اإليــرادات غيــر الضريبيــة: تشــمل األربــا	 مــن الشــركات اململوكــة للســلطة الوطنيــة، أو املســاهمة فيهــا؛ ســواء 	 

بطريقــة مباشــرة أو غيــر مباشــرة، ورســوم التراخيــص واملهــن والتأمــن، وكذلــك الرســوم اإلداريــة والغرامــات 
واملصــادرات واإليــرادات غيــر الضريبيــة األخــرى.

النفقات: تشمل النفقات اجلارية والنفقات الرأسمالية والتطويرية.	 

النفقــات اجلاريــة: تشــمل الرواتــب واألجــور والعــاوات والنفقــات التشــغيلية والتحويليــة للــوزارات واملؤسســات  -
العامــة واألجهــزة التنفيذيــة األخــرى لدولــة فلســطن.

النفقــات التشــغيلية "الســلع واخلدمــات": هــي النفقــات الازمــة لتشــغيل املؤسســة العامــة )كأجــور املبانــي،  -
الكهربــاء، امليــاه، احملروقــات ... الــخ(، وهــي جــزء مــن النفقــات اجلاريــة.

النفقــات التحويليــة: وهــي النفقــات التــي ترصــد يف موازنــة املؤسســة العامــة، ويســتفيد منهــا طــرف ثالــث،  -
كتلــك املســاعدات التــي تقــدم عبــر وزارة التنميــة االجتماعيــة لألســر الفقيــرة، ومخصصــات أســر الشــهداء 

واجلرحــى، ومخصصــات األســرى.
النفقــات الرأســمالية: وتشــمل امتــاك األصــول الرأســمالية )كاملبانــي، واألراضــي، واملعــدات، واملركبــات ...  -

الــخ( والتحويــات الرأســمالية للمشــاريع، والنفقــات التطويريــة األخــرى.
النفقــات التطويريــة: هــي النفقــات التــي لهــا طبيعــة تختلــف عــن النفقــات اجلارية من حيــث العمر االفتراضي  -

والعائــد مــن النفقة.
املساهمات االجتماعية: هي التي متثل مساهمة احلكومة يف الهيئة العامة للتأمن واملعاشات )للمتقاعدين(.	 

الســنة املاليــة: تبــدأ مــن أول كانــون الثانــي ) ينايــر( وتنتهــي يف احلــادي والثاثــن مــن شــهر كانــون األول )ديســمبر( 	 
مــن كل ســنة مياديــة.
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